
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΘΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 
ὲ ΟΝ ΤΗΕ 

ΗΟΙΥ ῬΟΒΙΡΤΓΠΒΕΗ: 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ,, ΟΟΤΒΙΝΑΙ,, ΑΝ ΠΟΜΠΙΈΤΊΟΑΙ, 

ΨΙΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ ΒΕΕΈΒΕΝΟΙ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΈΝΒ ΑΝῸ ΒΤΌΒΘΕΝΤΗ, 

ΒΥ 

μῶν 5 

(ΤΟΝ) ΡΕΤΕΒ ΠΑΝΘΕ, 0.1). 
ἹΜ ΟΟΝΜΜΕΟΤΙΟΝ ΜΙΤῊ Δ ΝΌΜΕΒΞΕ ΟΡ ἘΜΙΝΕΝῚ ΕΟΒΟΡΕΔΝ ὈΙΤΙΝΕΒ, 

ΤΆΑΔΝΒΣΑΤΕΡ ΈΟΑΝΜ ΤῊΣ ΟΕΝΜΧΜΑΝ, ΑΝ ἘΡΙΤΈΡ, Ψ͵ΤΗ ΑΡΘΜἼἶΤΊΟΝΕ, 

ΒΤ 

ΡΗΠΗ͂Ρ ΒΟΗΒΑΞῈ, ἢ.Ὁ}. 

ΓΕ ΟΟΥ̓ΝΕΒΟΤΙΟΝ ἩΠΤΗ͂ ΛΜΒΕΒΙΟΛΔΝ ΒΟΗΟΙΖΔΗΒ ΟΥ ΥΔΒΙΟΌΒ ΕΥ̓ΔΝΟΣΕΙ͂ΟΑΙ, ὈΕΝΟΜΙΝΔΤΊΟΜΒ. 

ΨΟΙ,. Υ͂. ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῊῪΥ͂ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙ ΤῸ ΤῊΝ 

ΒΟΜΑΝΑ͂, 

ΝΕῪ ὙΟΒΚ: 
ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΒ ΒΟΝΒ, 

1899͵ 





εξ εἰτιῤώ 

κῶς, 3 ὃ 

ΕΡΙΒΤΙῈ ΟἿ ΡΑΓΙῚΙ, 

ΒΟΜΑΝΆ. 

ΒΥ 

ΖΦ. Ῥὶ ΤΑΝΟΕ, Ὁ.})ὴ.. ανκὸ 1τὴῆῊλΡ Βεν. Ε ΒΕ. ΒΑΥΎ. 

ΤΑΑΔΒΣΑΤΕΡ ῬῬΚΧΟΑ͂ ΤῊΚ ΟΕΚΜΑΝ 

ΒΥ 

Φ“. Εἰ ΗἩΠΒΒῚ, ἢ.0., 
ἘΕΞΟΙΘΕΝΥΕ ΟΥ̓ ὉὈΒΞΕῊῪ ΤΗΞΟΙΣΟΘΊΟΑΙ, ΒΕΙΜΙΝΑΒΥ, ΜΑΌΪΤΒΟΝ, Ν. 2. 

ἘΕΡΙΒΕΡ, ΕΝΣΑΚΟΕΡ, ΑΝΡ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΥ 

Ρ᾽ ΒΟΒΗΑΞῈ, Ὁ.Ὁ., ἂν Μ. Β. ΕΙΠΕ, ἢ. 

ΝΕῊῪ ὙΟΒΚ: 

ΟΗΠΑΒΙΕῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΕΒ ΒΟΝΒ, 

1899. 



Ἐπταπεν, δοεοτάϊης ἴὸ Αοὶ οὗἩ ΟὐηρΤΟοΒδ, ἸῺ ἴῃ 6 γὸδλς 1569, ὉΥ 

΄ ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΙΚ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΎ, 

ἴω Ὧ)ο Ο᾽οενῖκα ΟΠἶοο οὗἩ ἐδο Ὠϊεινιοὲ Οουγὲ οὔ ἐΐ6 ΤΠηιϊίοά ΞΚέδιοα ἴος ἐδ δουίμπονα ϑ σέγσι 

οὗ δεν τ τὲ 

Τπον"ς 
Ῥπιντιν ΑΝῸ ΒΟΟΚΒΙΝΌΙΝΟ ΟΩΜΡΑΝΥ, 

Φορος ιλ ας τοΐὰλ δέ., 
ΝΗΝ ΥΟΞΚ. 



ΡΕΡΒΑΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΑΜΒΒΙΟΑΝ ΕΟΙΤΊΟΝ. 

ΤῊΝ Ερ 81}60 ἴο [00 ΒΟΙΏΔΠΒ ἷδ [6 ΕἸ) βι1]6 οὗ [86 Ἐϊἐβί]6β, δὲ {59 Θ06ρ6) οὗἨ Φομη ἰδ ἴδε 

Θοσροὶ οὗ (06 Θοβροὶβ. [Ιᾧ ἰθ ἴ:6 μοατὶ οὗ [86 ἀοοίγηδὶ ρογίζου οὗὐἠ {86 Νον Τοδβίδιροης 

ἴτ Ῥγεθθῃΐῖβ ἱμ δγβίθιγε ο ογθγ [80 πη ἀδιηθηΐδὶ {τυ 8 οὗἨ ΟἿΣ δ δηϊν ἴῃ (λογ ῥσὶμ γε 

Ῥυγγ, ἱποχῃδβο Ὁ] 6 ἀορίδ, 411-οοπαῦογηρ᾽ ἴοσοθ, δηἃ πουον- αἱ] πρ οοτηξοσί. [Ὁ 15 (δ6 

ὈΟΚ οὐ ἴπ6 ΘΥ̓ΔΏρ6]1641] ἀοσίγίποβ οὗ εἷπῃ διὰ σζύϑὸθ δρδϊμδὶ (86 ορβουσαδϊώοηῃ οἵ ἴδω 

οδροὶ, ὙΠΘΙΒΟΣ ὮὈΥ ᾿υἀαϊζίηρ ὈἱροῪ ΟΥ Ῥαρδηϊσίηρ ᾿Ἰοοη οῦδηοεα, αἀάσεβοθαἃ ἴο ἴῃς 

Ομ γί βεδηβ δ Ἐοιηθ, δηα ὑπ ο] ϊηρ ἴο ἴθι [86 ρΌΒΡΕΙ 88 8 δβρίτὶ[8] ῥόνγοσ οὔ Θοὰ υπῖο 

βδΙ σδώομ ἴδγ οχοθοαΐηρ ἴῃ οβθοῖ, δηα οὔ] δδηρ ἴῃ ἐἶτηθ, [Π6 ὕθωροσαὶ ῬΟΎΤΟΣ οὗὨ [86 Ιτρογίαὶ 

ΟΊ, ἰδ Ῥγορμο αν δηϊοϊραΐοβ δηᾶἃ Ῥοβιὔυοὶ Υ ΟΥΘΥΓΏΓΟΥΒ ΟΥΟΓΥ͂ ΘΕΒΘΏ 18] ΟΥΤΟΣ οὗ ἘοΙηΔη- 

δι, δηἃ ἰδ ἴο [8 ἄδγ (86 Ὀοδβὲ δηϊαοίθ δρδῖϊπαὶ ῬΌροῦυ. ΝᾺ πόομᾶοῦ {Πι|δὺ 1 γ͵788 80 ΠΩ Ὦ]Υ 

Ῥτγὶζοὰ ὈΥ (πε Βοίοστηθσθ. [Γυὐ6Υ, στοὰ Οο]ογί ἄρο τορασάθα “186 οὐἷν ϊ οοτητηδηίδίοι 

ου Ῥαδυ],᾽" οδ]]οα [86 Ἐοπιδηβ “ [86 οἰιϊοῖ μαζί οἵ 186 Νοῦν Τοδβίδιιθηῖ, δὴ [6 ρῥυγχοδῖ ρΌΒΡεΕΙ, 

Ὑ0}} ΟΣ ἴο Ὧ6 σοχμταϊ 6 ἤὍ0 ἸΩΘΙΔΟΣΎ ΜΟΙ [ὉΓ ποτὰ ὈΥ ΘΥΘΙῪ ΟΣ ἰβίδη τη8}, δα ἴο ὃς 

ροπάογοᾶ ἀδῖ]γ δηᾶ οϑηϊογοα 88 ἴΠ6 ἀ41}ν Ὀτοδὰ οὗ [56 θοῦ]. 1 σδὴ ΠΟΘΥΘΓ ὍΘ ἴοο ΟΥ̓ ΠΟΥ 

ἴοο Ὑ70}1 τοδὰ δῃαᾶ οοηβίἀοιϑᾶ, δᾶ {6 τόσα 1 18 υπἀογαίοοα, ἴΠ6 Ὀοίίοῦ 1ΐ ἐδϑίθβ."" Τῇοϑθ 

ὙΠῸ πᾶγο εἰπαϊοα 1ζ τηοδὲ ΘΑΓΘΙΏ]]Υ, 8΄Ὸ ταοσὲ ἸΣΚΟΙν ἰο [Ἀ}} ἴῃ πτὰ μ0 ἡυδροιαιὶ οἵ Οο]6- 

τάχα, ὑπδὺ 10 8 “ 1116 τηοϑῖ ρχγοίουπμα στ τκ ἴῃ οχ:δίθηοθ." 

Βυΐ 1 ἰ8 οοσίϑί ΠΥ 8180 (16 τιοδὲ αἰ βίου]: Ὀοοκ οὗ [06 ΝοΥ Τοδβίδιηθηϊ, ὕ}]688 τγὸ ϑχοορὲ 

τ6. Θο8ρ6)ὶ οἵ δομη δῃηὰ [89 Πονοϊδοη. δυο, [86 δ] εδὲ ΡὨ]] Ο] οο41 οχοροῖα οὗ [6 αρο, 

ΠΟΣΟΥ͂ ΟΟΠδΒΒ68, ἴῃ [Ὧ6 ργείδοοθ ἰο [6 ἔουτί οαϊδοῃ οὐἨ 8 ΘΟΙΤ ΘΠΓΆΓΥ, ἰ0 ἃ στουνίησ 

ὅΘη86 οὗἩ ΟΌΓ ἱπαΌ} Ἐν ἴο ἅο ͵υδ[1ο6 ὕἤο “ [Π6 σταηῃάοβί, {π6 Ὀο]αοβί, δηᾷᾶ, ἱπ 411 118 ἀδρίδβ δῃὰ 

μοῖχηίαβ, ἐπ6 τόδ οουαρ]οῦθ οοιιροδίζοη οἵ ἴΠ6 στοδίοδι δροβί]α" 1 δι, Ῥοῖοσ ἀἰὰ ποῖ 

μοδὶϊδίθ ἰο βίδίβ [δῖ ὑΠπ0 70 ΓΘ “8016 ΓΐηρΒ Παρὰ ἴο Ὀ6 υπᾶοτβίοοι ἦ ἴῃ [Π6 Ε΄ 5|168 οὗὨἨ Ὠὶθ 

“ Βε]ονθ Ῥχγοίμογ Ῥδῃ}, γὸ ποοᾶ ποὺ ὍΘ βυγργιβεὰ [δὶ ϑυθῃ βθοῃ ΟὐΥἾΠ6Β 88 ΟΟΟΌΡΥ {ΠῈ 

ΒΔΙ16 93ΘΠΘ6ΓΆ] ρῥ]δίίοση πΊῦΟΙγ αἰ ον πὶ ΤΟΙΣ Ἰηἰογργοίδϊουβ. ΤῸ ΕΡ 8016 ἴο ἰὴ ΒοιϊΏ8ΏΒ, 

ἴΏΆΟΓΟ (δὴ 8ὴΥ ΟἾΠΘΥΙ, 18 ἃ Ὀδ8016-6]α ; δῃα ΘΥΘΙῪ ΟἸδΡίαοσ, θαρϑοΐδ}]ν [86 {πϊγᾶ, (86 ΒΝ, 186 

βουδηΐῃ, δηᾶ (π6 ἰπίἢ, 16 οοηΐοοίθα ρστουπᾶ, Νοῖ ἃ ἔδονν οομπηηρδηίδίοιβ ἀ68] ὙΠ ἰ δὲ 

Ρτγοοσγιδίεβ ἀθδ]} τὰ Ὠἷ8 ΥὙἱοῦτηβ, ἴῃ δἀδρύϊππρ ἰμθ ἴο 106 ἸΘηρίΝ οὗὨ μἷϑ ἰσοὴ Ὀδαδίοδα--- 

ἩΠΟΓ δ γο οίηρ οὔὐ ογ ουαϊηρ οΥ᾽ ὑποῖγ Ἰορθβ. Βαΐ ΔΙ͂ΟΣ 4}}, σαδί Ῥγορτθβθθ 88 60 ταδί, 

ΘΒρΟΟΐΔΙῚΥ τη [Π6 Ἰαϑί ΒΙ͂Ὺ γοϑγβ, ὑουγαγαὰ 8ῃ ἱπηρεγίϊα] δηα ὑποτοῦρἢ υπἀογβίδηΐης οἵ 

(8 ποπαἀογία] ργοαποῦου οὗὨ 8 ΟΠ ΘΓ[ῸΪ τη8ῃ. 



φχὶ ῬΒΈΕΕΔΛΟΚ. 

Αροηρ [Π0 ΔΩ ΠΟΌΪ6 οοηἱρθαίουβ οὗ Οοσιωδη ᾿ϑασηΐηρ δηὰ ἱπᾶαυσσγ ἰο ἐἰ6 οπᾶ͵, 

Ὅν. Τδηρο Οοτημηθηΐαν---Ὑ 816} ἷδ ΒΟΓΘ Ῥγοδοϑηίθᾶ, ὙΙ ΤΏΔΩΥ δααϊὔομβ, ἴῃ δὴ ᾿ρηρ ἢ 

ἀΓ088---Ὑ11 ΟΟΟΌΡΥ δ ὨΟΌΟΓΘΡΙΘ δηᾶ υβο] μορίου. 1ὺ δρρθατϑὰ ἔσεὶ ἰπ 1866, διὰ ἰῃ 6 

βοοοῃὰ οἀϊξίοη ἴῃ 1868, ἴῃ 8 8:18}} Ὀυπὶ ο]οβοὶ γερσι εὐοθᾶ νοϊυσηθ οὗ 3809 μδρϑβ, 886 ρατί οὗὨ ἷδ 

Βιδοϊεοονα. Τὶ ἷἱθ ΟΥΔΘΠΟΥ [}6 τοϑυὶῦ οὗ τσ οδιμοδὴ ἰδοῦ δηᾶἃ ὑγοΐουμπἃ σϑβϑάσοι, δοὰ 

ρΓοδοηΐβ ΤΩΒΗΥ͂ ᾿ΒΘῪ διὰ βισι κίηρς νυἱοσβ. ἸΤθθθ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΔΘ πού δΔΙ'νγαγβ οχρσεδθοὰ Ἡἱ 

[μδῖ Οἴθασηθ88 ἀοσηδηδοα Ὀγ [Π6 Ῥσβϑοίΐοϑὶ δΟσΏτ ΟΣ Β6Ώ86 οὗ [0 ἘΏρΊΕὮ τοδᾶοσ : Β6πο6 [86 

αἰ βήου! ἰΔθοῦ οὗὨ ἐτγδμεϊδιϊομ 8688 ὈθΘΘ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ1Υ Βυρρ]οιμοηίοα ὈΥ (πὸ ἀο᾽ϊοαύο ἐδδὶς οὗ 

ὈΧΡΙ ΔπδοΩ, 

Ὧν. Τδῆρο Ῥγορατϑθὰ πὸ χομοίίοδὶ δὰ Ὠοοίσϊηδ] μδγίβ, (89 Βονυ. Ἐ', Η ΕΔΥ, εἶθ δοπ-ἰῃ- 

ἰανν, 811 Ῥϑϑδίοσ δἱ Οτϑίβὶ ἃ, Ῥγιββῖδ, [86 Ηοσωϊ]οῦϊοδὶ βϑοίζομβ. 

ΤῊΘ ΕὩρ] Ἰ8ἢ οαἰίοπ 18 {10 τοϑυϊὶ οὐἨ [86 σοι ἱηθα ᾿ΔῦοΣ οὗ [πὸ Βον. τ. Ηστεὶ, [86 Βον. 

Μ. Β. ΒΙἀ 16, ἀηὰ (86 Οθἤοσαὶ Ἑαϊΐοσ, Ὧσ. Ηυσβ 18 τοβροῃβὲῦ]θ Ὁ [10 ἐγδηβιδίΐου (τ ΐο 

88 8} ὈΠ.ΒΌΔΙΥ αἰ ΒΊους [48}Χ), δηα (ὉΓ ἴδ γ] 0816 ΗοπιϊἸοίο δ] βοϊθοζοβ ἔγοτα {Π6 Ὀδδὶ 

ΕΠΡΙ Δ δοῦτοοθ.Ό. Τηθ6 αθηοταὶ ἘΙΪΟΣ δηὰ 86 ον. Μ. Β, ΗϊΔ 16, Ὀθείδθβ οδγο Ὁ}} 7 Θοχ- 

ρδείηρ {1Π6 ὑγβδηβ᾽ δύο τὶ ἴΠπ6 ΟΥ̓ Κ1Π8], ὑγορασοὰ (16 ἰοχῖ, τ (Π6 ΟΥ̓͂ΟΔ4] ποῦθε, διὰ [16 

δαἀάϊομβ ἴο [Π6 Εχοροίϊοδὶ διὰ Θοοίτῖπ8ὶ δϑοοώομβ. ΤῺθ ἐηϊ[1815 ἱπαϊοδίθ {πὸ δυϊποσθΐρ 

οὗ [86 νασίουδ δ αἱ ο;Β ἴῃ Ὀσδοϊκοίβ, τυ 1 ἢ ἱπόγθαϑο [Π6 γοϊαμηθ οὗ [89 αθετηδη οαὐξίζοι πδασίῳ 

ομδ λδαζ. ὕροιμ πο οἴδον Ὀοοϊκ, ὀχοορὺ Μαδιίον δὰ Οθῃθδίβ, [188 80 το ΟΥἱρίμδ) ΔΌΟΣ 

Ἀδὰ Ὀοδίονοᾶ, 

Ι δηλ Τοδροηβῖ]6 [Ὁ (0 Θθποσαὶ δηὰ βϑρϑοΐδὶ ζηϊτοἀποϊίοη, δηᾶ ἐπ ὅγδὲ εἰχ ομδρίοια 

(ὁχοϊαεῖνε οὗ [Π6 1αϑί ΓΘῪ σγ γροδ οὗ ΟὮΔΡ. Υ].), Ὑ ΒΙΟΙ. ΟΟΥ̓́ΘΣ δΔΡοῦϊ 056 ἢ4]0 οΥ̓͂ [0 γοϊυμι6. 1 

ΘΧΘΙΪ"Θἃ ΠΘΑΣΙΥ 811 [16 δυϊπογί 68 αυοϊοᾶ Ὁγ Ὦτ. Τίδηρθ, ἔγτοσῃ ΟΠγγϑοδβίοσα ἄόνα ἰο ἔδο ζαΐζοϑοξ 

οαϊάοηβ οὗἩ ΤΒοΪυΟΚ δηθὰ ΜοΟΥοΣ, δηᾶὰ 4160 {86 ῥγίποῖραὶ ἘΠρῚ 8} οοτησηθπίδίοσβ, δ ϑιπδσί, 

Βοάραο, ΑἸέοτα, Υοτασποσίι, Φονοίϊ, ΕὌΓΌΘΒ, ὅζο., τ ὩΟ ΔΓ δ τον ἱζπογοᾶ ὈΥ οοπποηξαὶ 

δου πθπίϑίοτβ, 88 17 ἀχοροϑὶβ Δα ΠΟΥΟΣ ΟΙΟΒΒΘα {Π6 ἘΠρῚ 18} ΟἾΔ ΏοΙ, ΠΟ} 1686 [π6 ΑἸ δηες 

Οοδαη. ΤῈ6 Ἰοηρτ οὗὨ βοτμθ οὗ ΤΩΥ̓ δηποίδιίζοῃβ (6. 9.) ΟὉ ΟἾὨΔΡΒ. Σ,, 111., δῃα γ.) ἴδ Ὀ6 708ὲ]- 

, δοα ἘΥ ἴδια ἀοἴοοίδ οὗ [86 οτἱρίπδὶ, δηᾶὰ [9 στοαΐ ἱπιρογίδηοο οὗ (06 ὑορίοβ ἔοσ [86 ἘπρΙδἢ 

8πα Αὐλοσίοδῃ τη. 

Ι μαᾶ 84 εἰγοὴρ ἀοεῖτο ὅο οοχαρϊοῖθ {1:6 ΤΟΣΙΚ, δηἃ ἴο ἱποουροσαῖθ ροσίϊομβ οὗ 8 αϑιτηδῃ 

ΟὈΙΩΠΛΘΏΓΑΙΥ οἡ ΠΟΙΏΔΗ8Β ΜΕΪΟΝ 1 ῬΓΘΡΟΙΘα ΥΘΔΙΒ Δ9Ὸ ἰῃ οοπηθοίΐοη Ὑ1ΕῈ ΤΥ ἸΘοΟΣΟΒ 88 

ΡΓοΐδαδοσ οὗ ὑμΘΟ]ΟΘΎ, 88 γὙ)6}} δ8 [86 γοϑ] οὗ λοσγθ σϑοθηΐ βίυϊθβ. Βαυΐ ἃ τυ }]] ον οἵ 

Θυραροηιθηΐβ, ἀηἃ ἃ ἀὰθ ΓΤορασγαὰ [ὉΣ ΤῊΥ͂ ΠΟΑΙΓ, οομρ6110ἃ τὴθὸ ἴο ἰπίγιβὶ [6 τοσηδϊηΐηρ ΟἾΒΡ- 

ἴοσβ, ὑοϑίμο ΥὐὮ ΤΩΥ͂ 016 Δρραγαίιβ, ἱποϊ πο ΤΥ ποίθβϑ ἴῃ ΤβηυΒορῦ δηὰ 8 ργἱηϊθὰ 

ΘΘΘΑΥ͂ ΟἹ 80 πἰπιἢ ΟὨΔΡΙΟΣΙ, ἕο τὴν ἔγιοπα, [86 Βον. Μ. Β. Ηϊά 16. Α8 8 Ἵχοοὶ]οπί Θϑυτηδῃ 

βηἃ ΒΙ:Ὀ]10Α1] βο ΟἾΔ , δηα 88 οᾶϊϊζοσ οὗ [6 Οοτησηθηίασίθβ οα ΘΔ δίλδηβ πᾶ Οὐ]οββίδηβ ἴῃ 186 

Βιιοιοογά, τ. Ἠϊ4α]6 ὨΔ8 811 [86 αὐ} ΒΟ 0:8 Δηα ΘΧΡΟΓΊΘΠΟΘ, 88 γ06}} 88 (μδὺ ΓΔΙΘ 8δηα ὨΟὉ]6 

δος 5188: ὙΒΟΝ 18 ᾿πᾶἀἰθρ ΒΑ 016 ἴογ ἴδ ΘΌΟΘΟΘΒΘΙΙ οοΙηρ]οθϊοη οὗἨ βυοὶ 4 αἰ βῆήου δηᾶ 

[ὉδΡΟΙ δ 0}6 ἰδεῖ, 

1 16 Ὠοροᾶ ὑπδῖ, Ὀγ {π|8 σοι ἰπδίϊοι οὗ ἐβ]ϑηΐ δηᾶ Ἰδῦογ, [86 ΟΟ ΘΕ ΑΡΎ οὉ ἘΟΠΊδι 

[68 ζαϊποα ἴῃ γδσϊοίυ, στο θδβ, δ δαἀδρίδιοι ἴο (δ ;θ6 οἱ ἘπρΊ 8ὴ βειπἀοηίδ. 

ῬΗΠΩ͂Ρ ΒΟΗΑΤΈ. 

Ἧο, ὅ Βιωις Πουβε, Νὰ ὕοιεκ, Δρνι 30 1869. 



ΤΗΙ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌ 

τὸ ἸῈ5 

ΒΟΜΑΝΒ. 

ΙΓΝΤΕΟΘΌΟσΊΙΟΝ. 
βεσθενεππωατομηδιρκιικονεν σαι: 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ͂ ΟΒΒΕΒΕΥΑΤΙΟΝ. 

ΑΘ ἴδ0 Ἐρίδι]9 ἰο [80 Βοαδηβ ἰβ (Πὸ τηοβ ἱπιροτίδην δηᾶ ρῥτζοσαΐϊπθηὶ οὐ {16 Ῥδυϊηδ 
Ἐρίβι168, τὸ τηυδὺ ἤθτὸ ἀΐβοῦβα ὅγαί [816 βἴΘΠΘΓΑΙ Ῥτοὶ π ΠΑΤῪ αποβίλοηβ οοπηθοίϑα δ (86 1166, 
ἀοοίσίπο, διὰ τυϊεηρθ οὐ [86 ΑΡοβίϊθ. ΤΉΪ8 ἰηἰτοάποιίου, ἐπογοίοσο, ἀἰϊγίᾶϑθ ἰΐμοῖ ἱπίο 8 
ζΠΟΓΑΙ δηα 8 βρϑοΐδὶ ἱπἰτοἀυοοη. ΤῈ θγαῦ οοπηθϑοίβ πὶ [86 ζΌΠΘΓΑΙ ἱπιγοἀυσθοι οὗ [δ 6 
“ ΒΙΡΙΟ. ὝΟΣΚ ἢ οη δ έαίϊέδοιο [Ρ. 30 ΄, Ατὴ. οἀ.} ἔοσ [π6 Νονν Τοβίδιμθηϊ, δῆ οὰ Οσησοΐδ [". ἵἱ 
ἃ Απὶ. οἃ.] ἴον [6 ΟἸἹᾶ ; [Π6 Θροοπ οογτοθροπὰβ τὶ (ἢ6 ἰπίτοαποῦζοηβ ὕο0 ΟἿΣ ὀοτητηθηξδεῖθα 
ου ἴδ0 τοτραϊηΐηρ Ἐρίδι168 οὗὅὨ Ῥαϑυ]. 

:. ΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ΡΑῚῪΪ, 

4). ΤῊΞΒΞ ΡΑΥΣΙ͂ΧΕ ῬΟΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΞ ΝΕῊΝ ΤΕΈΒΤΑΜΈΕΝΤ, 

Ἴμὸ δροαδίο!ο δου υἱεν οὗ [16 στοαῖ ἀροβῖθ ἰο 89 Οϑῃ 98 τγῶδ θὸ δοιρσοδθηῖγο δδὰ 
ἔγταϊ], (μὲ (16 ατοδίοσ ροσίίζοῃ οἵ 86 ἸδΌΟΣΒ οὗἩ {π0 ογίίηδὶ ὑσσοῖνθ δροβϊοθ τδϑ τηογχοα 
ἑηΐο ἔπ ἱδίογίοαὶ ουττοπὶ οὗ πιἷδ ψοσὶς, [1 ἴβ ΟὨἹΥ {86 Οορς ΟδΌγοΙ, δθᾶ ἃ ζ6 0. οἴδοσ 
᾿φοϊαίϑα Οτίθηΐδὶ βοοίβ, (μδῦ, 886 ἃ ροσίζοῃ οὗὨἩ [86 οτἹρἶῖπδὶ δροϑίοϊὶς ὑδετίΐζοσγ, μανὸ οοπ σα 
ἰφο]αἰθα δομ Ῥ80}᾽ στοαὶ δΒοϊὰ οὗἨ ἸΔῦοσ. βϑΐποθ [86 ϑοοομᾶ οϑηίζυσυ, Ρδυ] ΒΒ ὈΘΟΌ ΔΓ {γρο οἵ 
(οδοίηρ Ὀορδη ἱπᾶροα ἴο σἷγα ἩΔῪ ΤΏΟΤΘ 8Π4 ΤΏΟΤΘ ἴο [Π0 [ὍΤΤΩΒ οὗ δῃηοίθης δῃᾶ τηϑαϊΐθγαὶ 
δε οϊοΐδιι ; ἐπουρῇ Οδι μο  οἶσαι σδηποῖ 6 ἰοσιηθα Ῥοίσίῃθ ἐῃ {μα΄ Βθη86, ἀπα τη πο ἢ 1688 ἴῃ ἐμαί 
ἄορστοο, ἰῃ σοὶ [86 ΟΠΌΤΟΙ οὗ Εοσηθ οἷδίπια ἕο Ὀ6 ὈαΪ}0 ὁπ Ῥοίατ. Ὑοῦ Ῥ80}᾽8 δρὶ τὶν οοππυθὰ 
ἴο οχοσί ἰΐβ ἱπῆποηοο ΓΠγοῦ ἢ [116 παῖ 10 ἀχ68, ποῦ ΟὨ]Υ ἰπ [86 Ὠοτοϑίοδὶ ἔοστῃ οὔ Ῥαδυ]ϊλοϊδηΐδση 
δια ΟἴΟΓ βϑοΐβ, Ὀπὺ δ᾽θὸ ἰῃ [1 οσι βοᾶοχ ἴγρθ οὗἩὨ Αὐυρυριϊηΐκτα, πη} 1 ὈσΟΐκο ἔοσ ἔγοτλ [16 
ἱηπαοστηοβὲ 118 οὐ [10 ΟἸ ΌΤΟΝ 88 [6 ομϊοῦ ογρδυϊσίησ μόνα οἵ Ευδηρο} 1681 Ῥγοίοσίδηςδη)." 

5 (2 γ᾽. Τάχα (ας Αροείοῖ, Ζείίαἴέον, νοὶ. Ἡ, Ὁ. 649) δΔἀορὲε δι εΐδη 141}γ 80 ἱπρϑυΐουϑ νἱονν, ἢτσὶ συρκοοίοὰ ὮῪ ΦοΑσιν 
θυ κι, δηἃ ΤΘΟΘΙΕἾΥ τοτ9 2117 ἀογοϊοροά ὉΥ ἔδιο τοδί ΡΏΪ  δορμασΣ βοππεσῖπα, δοὰἃ δενοσοὰ ὮὉΥ οειίροπὶ Θοειδη ἀἰγίηοα, 
ποῦ δο ΝΈΔΧΌΕΒ, ΟΣ ΜΑΣΝ. ἘΙΕΕΡΟΝ, [δι ἔδο (ἢ γ60 τορτοϑδοηΐδεξνο δροοσξῖϊοα, Ῥοίοσ, Ῥδϑῃ], δπῃὰ ΦόΌΒη, διὸ ἐδ ο Ἰγρεθ οὗ ἔσϑο 
Ὀοοοϑεῖγο 8686 οἵ ΟἸ εἰ δἰ ἰδηι γ : Ῥοΐίασ [80 δροκῖϊο οἵ 16 διὰ σαϊποϊοίατα, Ῥααὶ [Ὧ9 δροσίΐϊο οὗ ἤγοϑάοπι διὰ Ῥχοίοσεαπ σι, 

ϑοθῃ ἐδ6 δροαίϊο οὗ ἴογὸ δια [86 οδυτοῦ οὗ ἔδο ἔαξατο ἩΒΙΟΣ ἰδ ἐο μδιτησηΐδο δυξμοσι Υ απ ὰ ἔγοϑάου, ἈΠ ΕΥ δηὰ γασίοίγ. 
Βοος, δ οΥΕ Ὀαΐοτο Ὠ15 ἀδαϊῃ, δὲ Βαραία, δ σονϊδπὰ, Αὐᾷ. 1854, ἰη ἃ τ ΣῪ ἰπιοτγουϊξίσια, οοπιγοτοδίίσῃ τὶξ ἐδὸ ττῖξοξ 
οἵ {τιἷὴο ποῖοθ, στρ δέ. 4}}ν αὐἰττηϑᾶ ᾿νἷθ ππεμδίχοη Ὀοϊδοῦ ἔπ ἰμἷ6 νίον,, ο πο ἢ δὰ ραἴνοῃ τοροδίοὰ δηᾶ γεοίουπᾶ 

δοδοοίοιι. 1( ἐδ ΘΟΣΔΙΠΥ ΤῸ ΤΔ610 δοοάσηξς ἐμαὶ Οδι᾽ οἰ αἴστη ὑτγοΐθεδοα ἕο Ὧθ Τουπἀδὰ οὐ Ῥοίοσ, παὐϊο Ῥχοιοδιδπμεἶαδο δδὲ 
δὲ 41} εἰπηϑα τοδΐη}γ ΡΒ ἴο Ῥϑυϊ, [Π6 δροαίὶο οὗ ἔβίε, οὗ ἐγοϑάοτω, οὔ ἱπἀθρομάθηοα. πὰ οὗ ργεορτοϑθυο. Ββυθῃ ἴδ’ 



» 

4 ΤῊῈ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΜΑΝΆ 

ΑΒ [Ὧν 88 [06 Ῥϑ]ἷη6 ροτγίίου οὗὁἉ 6 Νονν Τϑδίδιλθηΐς ἰδ φοποθσζηθα, 1ζ ΘομβΕαϊθα ποῖ ΟὨΪΥ 
[8οὸ στοδίοϑί μαζύ οὗ [86 ΔρΡΟΒβίο!ο ορίβίϊθθ, Ὀαΐ 4180 ἃ Ἰδγζε ββδγο οὗἁἩ [86 οπὗσο Νον Τοδίδιιθηῦ, 
ΘΕΡΘΟΔΠγ θη πὸ ἱποϊυᾶθ Ὀοΐῃ {26 τυϊάηρβ οὗ Τὰ Κο δηὰ {Π6 Ἐ]8116 ἴο 6 Ηδῦτγονθ, Ἡ ΠΟ Ὦ 
ὝΟΙῸ ΟΥ̓ΣΔΘΠΤΥ Ἡτὶ}6 ἢ υηάᾶοῦ [86 ἰηδύσποα οὗ [6 Αροϑί]!ε οὗ {π6 αθῃῦ]68. 

Ἀἢ οἴδσῃδὶ ἰσἱυταρ οὗ ΟἸ ΣΙ β ΔΉ ΟΥ̓, 81. ἱτ ΡΟΓΙΒΏ 8016 β'σῃ δπα ρ]οᾶρο οὗ 18 γοΣ] ἀ-ΘΟὨ ΠΟΙ. 
προ ῬΟΥΤΘΓ, 1168 ἴῃ {86 ἔδοῦ [πεῖ {16 στεδίεβῦ ραγί οὗ [80 ΟἸ τ βίη ΟΒΌγοΙ, [μ6 στοδίοϑε ροσίοῃ 
οὗ 186 Νον Τοβίδι)θηῖ, δὰ [86 τηοδῦ ΡΟΥΘ οχργοβϑαΐίου οὗ ΟἸ γι ϑιδη ἀοοίτῖηθ, Ὀγοοσθραϑα 
᾿ἄοιῃ ἃ τηδῃ 0, μη ἀονχγοῦ ΓῺ ἃ ἸΟΙ͂Ὺ ζοηΐυβ δηα ἃ Ὠθγοΐο ΘΠΟΓΩ͂Υ οὗ Μ]]], δα οδδί 411 (89 
ΘὨ μυδίδϑια οὗ ἷβ γοῦν! ἰπΐο 8 ἔδηδίϊοδὶ Ὠδίσοα οἵ ΟἿ τ δ δηϊυ, δυιἃ στο δα τλδαθ ἱΐ (Π9 
Βτοδύ οὐ͵]ϑοί οὗ μἷβ 1186 ἴο οχίθιτηϊπαίθ [μδὺ γο]]ρίο ἴτομῃ (86 ἴδοο οὗ [86 ϑαστίῃ!. ὙΠ (8Ὸ 
οοηγογβίοη οὗ Ῥϑυ], (86 πορ]θαὺ ῥγίποθ οὗ Ῥμαδγίβδοϊβπι Ὑγ88 ομδηρθα ἤοτὰ 8 ΔΙΌ -ΘΏΘΙΩΥ οὗ 
ΟἸγίβυ ἱπΐο μἷβ τηοβῦ δοῦδνο δροβί]θ δπᾷὰ τὶιΐθθθθ. ΤῊ 8 Ἧ8 6 Ῥσοϊ υθ [0 {86 ποτ] - ἰϑίογοϑὶ 
Οἴδηρο ὈΥ ψΈ1ΟΣ (Π6 689}]6 οὗ (Π6 ὨοδίΒΘ ἢ ΡΟΤΟΣ οὗ Βοτὴθ γ͵1ὲ8 οοηνεγίθα ἔγοιῃ [ἢ 6 ̓ΟΥΚ οἵ ἃ 
γυϊίυγο (μὲ νεχοὰ μο [0] οὗ ΟἸγίβί, ἰηΐο {Π6 βουυΐοα οὗ ἃ ἀουβ οὗ ὑϑϑοδ [ὉΣ {16 παίϊοῃβ οὗ 
[80 οασί!. σι, θδθοϑδιο ὕᾶσι, [Ι͂π {Π||8 ὁπ6 ψογὰ 81} {86 ῥαβὶ {{]ῸὩΡ8 οἵ ΟΠ τ βδηϊεν οὐ 
118 [068 Δ΄Ὸ ΘΠ ὈΓδοΘα, δηὰ 81} 118 δαϊυγο ὑὐϊυσηρηθ ἀτὸ ἀθβοσὶ θοὰ ἴῃ δάνδποθ ΤῸ Ὀθπα οὐ ἴο 
ὉΤΟΔΙ.---[(Πδὶ 18 (86 αὐοδίζου : ἰο Ὀϑηά, 1κὸ Ῥδα], ΟΥ ἴο Ὀγοδῖκ, 1 Φυ] 8 (0 Αγροβίαϊο. ΤῊῈθ 
ὁδΌΒ6 οὗ {π18 ψοηδογ Ὁ} ρότοῦ οὗ οοηγογείου δηὰ οὗ ἰυὰδρτηθηίΐ 1166 ἴπ {Π6 πηΐνεγβαὶ {γα ρ}} 
οἵ ΟἸιγῖδί, διζαϊπεί ψθομ ἃ Ῥ8ὺ0] γγβ ποΐ ἴ00 στοϑί 80 ΘΠΘΙΏΥ͂, ΠΟΥ ἃ 0] δὴ ἴοο ογαυ 8 ρο]]- 

“λοΐδῃ 8Π4 ΘΙ ΡΕΙΌΣ. 
Οομοοσγηΐηρ [Π6 εἰρη δολίου οὗ Ῥαᾶὺῃ, ἰὴ [6 Νονν Τοδίθεμθηΐ, ΟΑΥεΤ' (8 ΘρΟα Κα ἴῃ (ἢ 6 

αχιτοἀποξίοῃ ὕο ἷ8 ΘΟΙΩΙΩΘΠΓΔΙῪ ΟἹ ἴπ6 ἘΠ 18.160 ἴο {86 ΒοτΙη888: “ Ῥοδί ϑαογοθαπ σία ὁοαπρσοῖδα 
σον αὐίϊδ πιασόηιθ αὐ οσίόογογη, οηδηλ, ργοὐἐοδἐδεϊηνιη, πιοτηιοηύμηι Ῥαιΐᾷ ορίοῖα λαδοπάῶ φυπέ. 
Θνηπία ἐπ ἐϊὲε οοηξέποηίων, γι 7ογηιαη τ πιογίδιιδ, δῖοα αὐ πυψδίονία οἱ τεϊρίοπσηι οοπδύϊισπάασηι α 
ἤοοι, Οὐγίδίο ὑγαάίέα δυπί. Ταριγμανη ϑιρρίδηιοηδεπι οὐ ἐπίογργοίαὐίο δογυῆι, φια’ όει6 Οἠ γίδια 
ἀοοιῖδ, αα οοἰεδὲ αἰέδγιμη, δϑοαπσοίδμπι «δι. Οἠγδοΐ 6 πιογίιῖδ γοατοϊοὶ γὼ 6 πιορἐοφις τοριυζαπῖι7." 
[Η. Ἐαυρ, ἴη6 στθαΐ ογίϑηΐδ]ἶβί, οοϊησηθηοθβ Ηἷβ Οσημηδηΐαγῳ ὁπ (δα Ῥαιζᾶηδ ᾿ριδίϊοδ 
(αἀδίηροη, 1857), τὶτ {86 ἐοἸ]ονίηρ βέγ κῖηρ δηᾶ {τας} ΘΌΪΟΩΥ : “ Οοπαϊογίηρ [8680 
ἘΡ 8168 ἴον {θυ βοῖγθθ ΟὨΪΥ, δηἃ δρδτί ἔγοιι [116 ζ,ΘΏΘΓΆΙ βίη ἤοδηοθ οὗ ἴΠ6 στοαί Αροβίϊ!ο οὗ 
[π6 ΘΘὨΕ 168, γχ τηυδὺ 861}} δάσηῖξ {πΐ, ἴῃ (ἢ6 ὙΠΟ]6 ὨἸΒΌΟΣΥ οὗὨ 41} οδῃηίασίοθ δηᾶ οὗ 8]} πδίϊοῃβ, 

[Π6Γ6 8 πο ΟΥΟΣ βού οἵ τυ ηρδ οὗἁ εἰν αῦ οχίθηϊ, τ Ἡ]ΟὮ, 88 στο 0:8 οὗἁὨ πο διρίεῖνο τηομγοιν, 
δᾶγθ Ῥτγοοθθαθα ἔγοτι βο ἢ} βούϑγθ {τοῦ Ὁ]68 οὗ [δ6 ἀρο, δῃᾷὰ βυοῃ ργοίουπα ραΐῃβ δῃὰ βυβοσγίηρο 
οἵ [λ6 δαϊθογ ἰπιθο], δηα γοί οοπίδίη βθοἢ 8η διιουηΐ οὗ Π6ΔΙ ΒΕ] 688, ΒΟΓΘΕΣΥ, δα Υἱρὸγ οὗ 
ἐγητη 8] ΖΘ Ώ1 08, δηἃ ἰουολ ταδὶ ΒΌ 0} ΟἸΘΑΓΏ 688 δηα οογίδι ΠΥ οἡ [Π6 ὙΔΙῪ ἰσηοθὺὶ ὑτυ 8 οὗ 
Βυτηδη ΔΒΡΙ δ οἢ δηα δοίϊΐοη.... ΤῊΘ δβιηδ᾽]οϑῦ 88 γ76}] 88 [Π6 στοδίθϑϊ οὗἨ [μ680 ΕἸ Ιβῖ168 βϑϑῖω 
ἴο ᾶνὸ ῥτγοοθαᾶϑα ἔγοῃῃ [πὸ βϑοῖϊρς τροϊῃθηΐβ οὐἁὨ Ἐΐ8 ΘΑΣΓΒΙΥ 116 ΟἹἹῪ ἴο ὁπομϑΐῃ 81} ΘΟ ΘΓΏΣΥ : 
ΓΏΟΥ ΘΓ ὈΟΓῚ οὗἁὨ δησχίϑίυ δῃηὰ Ὀἱ[[ογηθδθ οὗ Ὠστηδη β γί θ, [0 βοῦ ἔοσί ἢ! ἴῃ ὈΓΙΣΠΟΓ Ἰυβῖτο δηὰ 
αὶῦ ΕΥσΣΠΟΥ ΘΟΥΔΙΠΟΥ͂ ὉΠ 6 ΒΌΡΟΓυτδη ζτδοθ δηἃ Ῥοδυγ. ΤῈ αἰγὴπθ ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ δηα ΗΓΙΠ 688 
οὗ [06 οἱᾶ Ρῥγορβμοίδ οὗἁ [Ιβγδὲὶ, {Π6 811-1γαηβοθηϊιρ ΟἸΟΣΥ δηα ἱταιηθαϊδίθ βρὶτὶ [8] ρΓΘθΘη σα 
οὗ ἴμ6 ΕἴοτΔ] ΕΚῖηρ δπᾶ ΤἸιοσᾶ, γῆο δα ͵υϑὲ δβοοπαθα ἰο θδυθῃ, δὰ 4}} [89 ἃτί δηὰ ου]Ἱίατα 

ἀχιϊτασομίοτι οὗ Ῥτοὐοαδιδη στα διὰ Βοσρδτίαστη 85 [15 ἐγνῖοδὶ δηϊοοθάδϑες ἔῃ [86 ἔθιη ΟΣ ΣΎ ο0]] πο οὗ Ῥδπὶ διὰ Ῥοῖος δἱ 
Ἀπεοοῦ, διὰ ἔδο ϑαγηθδὶ υχοῖϑαὶ οὗ Ῥ8Ὸ} δρδίπδὲ ΔΏΥ ΘΟ Ρτοσοδο ἩΪῚῊ πιά δίκης Ῥσίσοῖ Ὁ] 68 οσ σπδίοοδβ. ΤῺ ἰὰθδ οἵ βοδο]- 

Ἰΐπν ζωτιΐθθοα ἃ ὕγα τ} δὲπξ ἴον ἃ ὀομα ργθ ϑηαὶνο ουδηρο) 1081 Οδέμο ἦο ῬΕΣΙΟΘΟΡΏΥ οὗ ΟΒΌΣΟΣ Ὠἰκίοῦγ. ας ἰξ τηυδὶ Ὀθ 
ψίδοϊν ἀοσβηοὰ δηὰ ᾳυδἱθοά, διὰ, δα 1δηρὸ ἱποϊσοδῖθϑα, ὁ μΠο01]ἀ5 σοοὰ οὐ τί! στοχασγὰ ἰὸ ἐδ δ] οτααπίδ οὗ ἱγυαῖῃ, δὰ ποῦ ἰὸ 

[δο ἀχτγασπιοθ, οοπ σαὰἰοϊοηδ, πὰ ἀοζοοϊδ, ἰὼ [δ0 νδτίοιια ἰϑίοτίοαϊ ἰγροδ οὗ Ο σίδιδηΐϊγ. Ἐν ἴῃ 86 ΕΡίδι]65 οὔ Ῥαίοῦ 
ἐΒοτο ἐδ ποὶ ἐϊι6 ἕλη ἰθδὲ ἔσο οὗ Βἰθσαγολι θα) ργοϊεηῃείοῃ διιὰ ἐπι δὲ πίτιρ Ἰομαϊίδτα δηὰ σἐϊπδιέετ ; ΟἹ [Π|ὸ ΟΘΟΒΊΣΘΣΥ, ἃ εἰσί κίτρ 
κοαὐσίδει ἐδ] δρτοοϊωθηΐ πὶ ἐδ 6 δγαίϑιῃ οὗ Ῥδι}. ΝῸΣ ἀο πὸ δηἃ, οὐ ἴ86 οἶδαῖ μδηὰ, ἰδὲ ΡῈ] χῖνϑα [πο Ἰδιδῖ σουπίθῃϑηοε 

ἴο ἐπδῖ πημἱείογίοδ) διὰ ὉΠΟΒΌΓΟΙΙΥ ἱπαϊνἑ ἀταὶίδτη διὰ οτιθ-αἰ θὰ ἰηἰοὶ]θοῖ 1 1ότὴ ἰδο Ὑἰοἢ ΣΟ Ἷ οὗ ΟἿΣ τωοᾶσόχῃ Ῥχοίδαί» 
κρξσπι Π86 ἀοροιιαγαίθα. Τί ταυεῖ ἃ1]60 ὕὈ6 δα πηι ἰοὰ, [Πδὲ ἐπ ὨῸ 8Δρ6 ΟΣ δοοώζοῃ οὐἤἨ Ο σι δε δ: εὐ πτᾶδ [86 πρὶ τσὶ οὗὨ ΔΩΥ͂ οὗ τπ6 
ἴδσοῦ Ἰεβάΐπρ' δροδέϊθα δ γον παπίϊτιρ. ΤΏΘΙΘ ἬΘΙΘ {ΧῸ]Ὺ ΘΟΥ̓ΘΔΏ6]1041] πῖθεὶ δηὰ ἐσηδαποίοα δἱ ποσῖς ἰπ ἐμθ Ὀοδοῖα οἱ 
ΦὩοάξωναι δι μοι οῖσπι, διὰ ἔμ ΟΥ τὸ οὶ ἩΒΟΙῪ οχιίπσέ ΘΥΘῺ πὶ ἢΠ0 ΒοϊΔῺ ΘΠ ΌΤΟΝ οὗ ἐΠ6 ῥὈσϑϑοτιέ ὧδ ; ἩΒῚ1ο ἔπ  ἐθηιάθι οὐ 
40 ἐΟι.ὐἶδτα, ΤΟΓΣ δ ἐγ, ἱπίοιοσδῶοο, δηὰ ὁχο δἰ υΐδῖο τον Ὁθ Του ὰ 8150 ἴῃ ἐδθ ὈΟΘΟΣῺ οὗ Ῥχοίδδιδῃ στα : διὰ {Π|0 Ἰον ον 
Βδιταοῃξίτια δρὶσὶξ οὐὁἩἉ Φοθαι [6 αἰΐνθ ΙΏΟΣΘ ΟΣ 1668 ΔΙΩΟΏβ ἐσ Ὀο]σγοτα ἰπ 8}} βοοξίοῃβ οὔἩ Οπιχίδίθπιδοῃ. 8.0 ἴπι ἃ εἰσ 
ΨΟΥ [Π9 [αἮ ἀπ ἰλ8 Ῥτοσοΐθο. [δ ἐδοοσάοίαὶ οὔδοο δῃὰ ἰδ Ῥγορβοῖο βρὲτὶ, δοοοιιρδηοᾶ ἔπ ΟἹ ἸΤοδίδσροης ἀἰροτιδαιὶοι 
ΣΟΌΔὮ ἔδπο πίαροθ οὗ ἐΐ ἀογυοὶοριθμέ ἴο Φομη ἐπθ Βαροϊπέ, {πὸ ἡγτητηθάΐδῖθ ΤΟΥΟΤΌΏΤΟΣ οὗ ἔπο ἢγεὶ δὐνοπῖ οὗἨ ΟΡ σὶπὲ 
Φοταρ. Ῥοΐον, Ῥ. 13, αη ἃ ΒΟΗΑΥΤ Ηἰείονν φῇ ἰλε Αροδί. Ολωνοὶ, Ὁ. 674- 678.---Ρ. Β.1 



γ 

ᾧ 2. ΡΑῦΌ) ΤΗΕ ΑΡΟΙΤΙΕ ΤῸ ΤΗΒ ΘΟΕΝΤΙΠΕΞ., ΗΙΒΤΌΕΒΥ ΟΕ ΗΙΒ 11ῈῈ. 8 

οἵ 8 τὶρο δῃηὰ ᾿οῃ ον Ὁ ]}}γ ἀχοίθα ἀρϑ, βοθι [0 μαᾶγο 7οἰπϑᾶ, 88 ἐΐ γθτο, πὶ Ὀτληρσίηρ ἐσσί ἔα 
ΒΟῪ ογθϑίίοη οὗ (Π680 ΕἸ Ρ]δβ.1686 οὗἨ [16 ὑϊπι68 ΟῚ τ γο ἀθδυϊηθα ἴο ἰαϑῦ [ὉΓΣ 8}} πιο. Ὅρον 
ὅθ 1016, δὲ. ΔῈ] 18, βοσβδρβ, [16 τηοβῦ Χο} ΥΪ  Ὁ]6 τδη, δηα ἰιἷβ Ἐ  δβι]68, ἢθχύ ἴο (86 6οθ 
ρ6 18, [πο τηοβῦ ἱτηροτίδηϊΐ ᾿ἰΓΘΓΑΓΥ ργοαυοίοι οὗ 811] ᾶἀρθβ.0 Ὥσ. ὙΥΟΒΌΒΝΟΒΤΗ Β ΤΟΙΡῚΥ ΤΘΟΟΙᾺ 
τη 08 {Π6 τοδαϊηρ οὗ (06 Ῥαυ]πθ ἘΣ ρ᾽ϑί]68β ἴῃ {πο ῖν ΘΠτομοϊ ορ 681 ΟΥ̓ ΘΓ, 80 88 ἴο ΒΟΟΟΙΩΡΘΗΥ͂ 
[86 ΑΡοβί!ο, τῖῖ (6 Μ6]Ρ οὗ [86 Αοῖβ, πῃ ἷβ τ ΒΒ ΟΠΘΓῪ ΟΑΓΘΟΓ ΠῸΌΙΩ [1.6 0811] αὖ δηγᾶβουβ (ὸ 
[Ὡ6 τηδτίγσάαοιῃ ἴῃ Ἐοσηθ, δηᾶ ἷβ ἀουθὶορπιθηΐ οὗ ΟἸ τ βίδα ἀοοίσἑηθ το [16 Θ᾽ δ ΣῪ 
ἐσαϊ8 οὗ [6 ΤΠ ΒΒ] ομἶδηβ ὅο {Π6 ἔΆΓΘΥ6}} ᾿ἱπδίστιοίομβ οὗ [6 Ῥδδίοσγαὶ 1,.ουΐοσβ. ΤὨΘ γοϑᾶδι 
ὙΠ11} 18 ἴσϑοθ τὴ} στον ΐηρ ἀοΙ σὺ [818 Βρ τ 8] σἶνοσ οἱ Ῥασγδαΐβο ἔγοτη ἰζ8 ἐοπηϊδίη- ϑδά, 
“τοῦ Βγτίδ, Α83:4 Μίποσ, δηἃὰ ασϑθοο, ἴο Βοτηο, αἰ ΒΙπρ ΡΟΣ δηᾶ ἢθδ ἢ, βονίηρ οανγαγα 
ἱῃ 8 τηθοβίϊο δὰ ὀνοῦ- πὶ ἀθηΐηρς δοοά, ἔογ ]}σίηρ [86 ὈΔΏΚΒ, [δ΄ (ΠΟΥ ΠΥ ὈΘΆΣ (Π0 βΟΎΘΙΒ 
διὰ ἴγϑοβ οὗ ΟἸ τι βίϊδη ζτϑοθδ, δα ἱδσιϊπδίπηρ' δὖὺ ᾿δδύ ἴῃ [Π6 οσθδῃ οὗ οὐχ γ.--. Β.] 

43, ῬΑΌΣ, ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΒ ΘΟΕΝΤΙΠΕΜ, ΗΙΒΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΕΒ 11}Ὲ.» 

ΤἼΘ Ὠἰβίοσυ οὗ {86 116 οὗ (Π6 ΑΡοβίϊθ Ῥϑὺ] ἀϊνϊαθβ 1561 δοοογάϊηρ ἴο ρστοαΐ οὔίβϑδ, ἰηΐο [86 
[οἸ]ονσίρ Ῥοσὶοαβ: 1. ΤῊΘ ἔθ οὗ 18 γουτῃ ἢ} ἀϑυθὶορεηθπῖ ἴο μἷβ οοηνογεΐοη ; Π. ΤῊΏΘ [1016 
οὗ ὯΪΒ δροβίο!ιο ἰταϊηΐπρ, ἷβ ἐπιρυ]δῖγο δπᾶ θαι μυβίδϑίΐο Ὀοχίμηΐηρθ, δηὰ 8 ρυτι για 
τοίγοδίβ : ΠΙ. Το ῥοιϊοα οὗ ἴ6 [Ὠγ06 ργθδΐ τα Ἰββί ΟΠΔΓῪ ἸΟΌΓΠΙΘΥ τοοουηιρα ἴῃ ἴ1|ὸ βοσὶ ρίπτγθα, 
ἄοτα ἴο ἷθ σϑρίαγο ἱπ Φογβδι θη, δὰ ἷβ ὑσαηθρογίδ οι ἔγοτῃ Οεϑᾶσγοα ἴο Βοιηθ; ΙΥ. ΤῺ6 
ἰοστηϊμδίλοη οὗὨ ᾿εἷβ σοῦ ἴο ὨΪ8 τηδείγγάοιι. 

Α, 726 Ἡϊοίονν φ΄ ὅλα γοινέδ, φ' Ῥαωΐ ἰο δε Οὐηοογδίοη. 

ῬδΔῸΪ ΔΡῬϑδβ ἢγβί Ὀδθίοσθ 8 δὶ {πΠ6 ρίδοο οὗ θχοουξοη οὗἉ [Π6 Ῥγοϊομηδεῖγν βέορθθῃ, ὉΠ 6 

{Π6 Φονίβαι πδπιο οἵ βασι, (᾿" Ὁ), Αοἰδ υἱῖ, δὅ7. Ηρ ἴβ ἃ γοῦηρ τηδη, ὙΠῸ ΡΌΓΒΌΘΘ εἷ8 βίυἀΐοθ 
ἵπ Φογμβδίθηι ἴῃ [Π6 θ0}00] οὗ [06 οοπδβοσγαίδνο ῬΒδσυῖροο, αδιη8}161 (Αςοῖβ χχῖϊ, ὃ ; οορ. Αοίω 

γ. 84) ; Ὀπῖ 1 ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ ἷ8 ἔδηδῦ0 81 ΘΠ υδίδϑη ἴον (ῃ6 ῬΏΔΓβδῖο ἰδνν, τ ῚΟ ἢ δ6 Ἰᾶάθη- 

δεοὰ τὴζ (10 Δποθβίσαὶ δ! ἢ (ΡὮΣ], 111, δ, 6), ΒΘ Ὀθοδῃηθ, 1116 ἃ δία ἀοηΐ, [86 τηοβὶ ὈΪΟΓΟΣ μοῖ- 
ΒοουΪϊΟΙ δηᾶ αἰβίυτογ οὗ [86 γουϊμ ἢ} ΟἸυ ΤΟΣ οὗ ΟἸὨγὶδῦ ; [ὉΓ 6 οοπειἀοτθα ἐμδῖ ΟἸΌΤΟΙ ἃ 
δία] Φ ΙΒ ΠΟΤΟΒΥ, δη ἃ ὁπ6 ὙΒΊΟΝ, ὈΥ νἱτίυθ οὗὨ [Π6 τὶ σΐδ οὗ Ζοδ] οἵδ [ῸΓ [86 Ἰαῦν, μ6 ἀρεϊσηοα 
ἴο οομρδί, δπα Ὠορεοᾶ υἱίουγ ἴο ἀρδίσου. Ῥτυοῦδθὶν Μοβοθ, ῬἑΠΘ ἢ 88, δὰ ἘΠἸΔ)8} γ γΘ ἢἷ8 

ἸΩΒΟΊΠΑΤΥ ῬΓΟΓΟΐΥΡΘΒ; ΜὮ1106 ἢ6 δαϊυάροα ΟἸγίβί ἴο Ὀ6 {π6 στοδίοβί οὗ ἴμοβο ἴδ]866. ργορῇῃθῖθ 
διῳαϊηδί τ ΠῸπὶ ἀοβίγυ οἴου γ7Χ88 ῬΧΤΟΡϑϑιϑαὰ δηὰ δρροϊηΐθα (θϑαΐ. ΧΥΣ, 320). ἘΕΊΟΙΙ δῃ δοοοι- 
Ρ]ΐοΘ το, Ὀοϊηρ ρσγοϑοηΐ δὖ [86 ὀχϑουΐϊοι οὗ βίορμοῃ, ὕοοῖς ομαρο οὗ [06 οἰοίμιεβ Ὀοϊοηρίηρ 

ἴο ἷβ τί 5868 δηἃ ΘΧθου ΠΟΠΘΙΒ (Αοίβ νἱ]. ὅ8), ἢθ βοοῃ Ὀθοδπιθ ἃ βοχγυδπί οὗ [Π6 βδῃμθάσι  : 
δὰ μαυΐηρ Ὀθοοπθ οχοϊίθα ὈΥ [86 τηλτγίγτ- Ὀ]οοα οἵὨ Βίθρμθϑῃ, 86 ποῦ ΟὨΪΥ οοπίηυθα [86 Ρ6Γθο- 
συὔοι, δηὰἃ βοδίϊογοα ἢ θ οοῃρτοσδοῃ ἰὴ ΨοΓΌΒΔΙ σα, Ὀυΐ, θοΐῃρ οἰοί οὰ τὶ Οχ Γδοσα ΠΆΓΥ 
δ οΥΪ Υ, μ6 Θηΐογοα ὌΡΟῚ ἃ ἸΟΟΣΠΘΥ͂ ἴο Π.ΔΙ ΑΘΟῸΒ [ῸὉΓ [86 ρχροθο οὗ ἀδβίσογίηρ [6 ΟὨτβίδη 
ΘΟΙρ Το ΘΟ ἴῃ μα οἱγ. ΤΠ βδημθασίη αἱα ποί ἂἃΐ ὑμδὺ [πὶ ρόββθβθθ δ οΥ  ΟΥ̓́ΘΓ {6 
Εδ δπὰ ἀθδ οὗ [Ὡ6 οννβ (Φοη χυ δ. 81), Ὀυΐ 1Ὁ τταβ Ὠου γ [6 1088 ἂὖ ΠΙΘΟΓΓΥ ἴο ΘΧΘΓΟΙΒΟ, ἴῃ 

ὨγδίογΒ οἵ γο!Πρσίοη, [16 6188} ΔΌΓΒΟΥΣΥ ἴο ἐπ ρυίβοι, ἴο ΒΟΟΌΓΩΘΟ, δπα ἴο δγζϑηρι 411} (86 ῬὈγο- 
Ηἱτηϊηδγὶοβ οὗ 8 {γ18] [ὉΓ οδρὶΐ8] ρυῃϊβητηθηί. ΤΏΘ δχθουϊοη οὗἨ Φδτηθ8 [86 Φυδβῖ, 88 τϑοουηίοα 
ὈΥ Φοθορθυβ (ἴῃ Ὠἷ8 Απύΐᾳ. χχ. 9, 1), οχρ δῖηβ [86 τηϑγίγγάοιῃ οὗ β'ίορμθη δηᾶ (μ6 βθβθ- 
αυρηΐ ἐπ γοδίβ δραΐπδί Ῥ0] 116 (Αοἱβ χχὶἹἹ, 80), δῃα βῆονε ὑμπδΐ ἃ ζυτηυϊλυοῦβ οοοδβίοῃ οου ὰ 
ἰοδα ἴο ἴδπο ᾿πῇήῇῆΊοίου οὗὨ οδρὶίζαὶ Ῥαηβηταθηῦ. (ΟἹ {Π6 1678 οὗ Ῥυῃὶβῃτηθηΐ, οορ. ἩἬΤΊΚΕΕ, δι. 
ϑυποάνίωηι [ἰϊ. δδ1, δῃαὰ ΒΜΙτΤΕ, 111, 1186, τί. ϑαπλοάγῥηι) ). ἢ 

Φ ΤΩ [δο Τ0]] πα, δοοξίου 1 ὮΔΥΘ Ὀοσσοιγαῦ οὐπαίδογ  ὈΪν ἤγοση σὰ οὐσῃ τέο οὐ βαμῖ, ἰπ Ηππποῦ 2 6α» Βμογείο- 
φωάΐε [γο], χὶ, 1860, ῬΡ. 239.-.260.--, Β8.}; ὈΌΓΠῚΙ παγνὸ ϑηϊασρϑὰ ἰΐ δοοοράϊηρ ἴο Ὠϑοοθδὲςγ. ΟΟΣΏΡΑΓΘ αἷδὸ ἔπθ σοσροοξὶνθ 
βοσέΐσμιο ἰὰ ἔδ6 ποῖ οὔ ΝΈΔΝΥΡΕε, βοηλυν, ΘΚ, ΤΉΙΒΒΘΟΗ, ΟὨ ἦηθ Ἡϊερίονυ 4} ἐλ6 Αροείοιἑο ΟΛωγοῖ (ΒΟΉΛΥΥ, τ 389. 

947}, διὰ ΟΟΝΥΒΕΔΒ διὰ ΗΟΎΒΟΝ : 7λε 14} απὰ ᾿δρίείϊεε φ Θ᾽. αι. ἸΤωουιᾶοτι, 1858, τορυ δηθὰ ἱπ Ν ον Ὑοσῖς. 
1 [ΠῈ ΡΓΟΡΘΓ δροξηρ ἰδ τοί ϑαπλοάνίηι, Ὀπὶ ϑδαπλεανίη (Τα Ἰπι. Πα -" , οστωϑὰ ἔζοτη συνόδριον), ὈθΪ ἔπ|61Ὸ 55 τε 

Βοΐοστοῖευ ἐπι [16 στότι Διο α᾽ ΒΟΒΟΙΔΣΒ.---, 8.) 

2 [ΤΌ6 σϑδάοσ ψ1}} τοϑοῦ ἐπ [δ16 ἀπὰ 8}} ΟἿΟΣ Ῥασίβ οὔ Ὧχ. ΑΝ κ᾿ Οὐπερεεπίαγν ὙΟΣῪ Τχϑηυσῃξ 1 δϑέίσσϑῃοοσα ἰο ΝΕ Κ᾽ 
ΒΙΙραἱ ίοίίοπατι (Βίδίίεολεε ᾿εαίιοδγίεγ μον εὐὰ Ἠυσπαφεδναιοὶλ {ἢν διμαϊγεπάξ, οἴα.. δϑ8ἃ οἀ. [δἰραὶο, 1848, 2 τοὶδ. 

ΡΜ 



Π ΤῊῈΞ ἘΡΙΒΤΙΒΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΑΗ͂, 

βδὺ] δὰ δἰγοδαγν ἰδίκει (6 Ἰοδα ἰῃ δαστιβαϊοθιλ ἴῃ ἐϊ6 τοῦ οὗ ἱποδγοοσαεπρ [6 ΟἸ γι οίδηθ 
δυΐ [Π0 Δρραγθηΐ σγοϑβυϊῦ οἵ μἷβ εἴογίβ, ΒΟ ΒΒ νγ88 ΟἿΪΥ [86 ὙΠῸΟΣ ρῥγοσιυχδοι οὗ [}6 μοθρο) 
ὈΥ 0808 οὗἉ [})}0 βοδίίοσϊηρ οὗ [16 οοηρτοχζαου (Δοῶ Υἱδὶ. 4), Ἔἐχδδρογαῖθα ᾿νἶπι 801}} ὕΟΓΘ, 
ΤΒΟΣοίοσθ ἢ βο]ϊοϊίθα [Πο66 (Αἰ8] Ἰο ίοΣΒ οὗ αὐἱδποσὶγ τ ΐοὶ αἀἰγοοίθα εἶτ ἰοτγασαὰ 1)απιδβοῦδ, 
ἃ γὑιοοῦ οἵ [89 οοῃβάθῃοθ σοροβϑὰ ἴῃ (Π6 Βο1ὙΥ ζϑαὶ οἵ (86 γουῃᾷ Ῥιαγίδαϊο δίῃ ἀδης ΏΔΥ Ὀς 
ϑ06 ἢ ἴῃ (80 ἤδοὶ δὶ (6 ΟΟὔπηαὶ} ποῖ ΟὨΪΥ αν ἷπὰ [0}} δΔυ ΠΟΥ, Ὀυΐ 4180 δὴ οὐδᾶξοηξ οδοοσξ 
ΤῊΘ Θοηξογργίδίηρ γοῦ ἀοδίσηοθα ὅο ἀοβϑίσου [86 ψ)ο]θ ΟἸτίβάδη βοοὶς Σὴ Πδμιδδουβ, ἀπὰ (9 
ἀγας ὈὉ8ΔῸΚ ἴο Φοχτβδ]θτι ὀυθῃ νοΘῃ, δΠα Δ]} ΠΟ ΤΟΙ δἰ 8 ΣΊΘΓΟΥ͂. 

Βυΐ [86 Ὠϊἱνίηο νἱβί δου οδσηθ ὍρΟΙ εἶπ ἩΘῺ ΠΟΔΡ ᾿Πδσηδϑουβ. βδυϊ, Ὁ. ἃ δυδάαδῃ σαΐϊγδοὶο, 
θοῦ ἃ Ῥβϑαϊ, 88 ἯΘ 81Ὸ δοοσυβίοιηθα ἴοΟ ΒΔΥ ; (10 φτοδίθαί δηὰ τοδί ἀδηρογοῦδ οὗ δ4}] {16 
Ροιϑοουίοσο οὗ [Π6 ΟἸσβίδηβ ([ῸΣ ἢ6 ρογδοου θα [86 ΟὨ ΤΟΙ ἴῃ 108 ἱπίβῃογ), γγ88 ὑγαπδίοσιησα Ὁ 
ἴηἴο 116 στοδίθαῦ ὑσοιυχαίογ οἵ ΟἸ στ β δηὶν ἴα {Π6 ποιὰ, 

Ῥϑὺϊ γγὰβ ἃ ἀοδοθοηᾶδηΐ οὗ [}6 {ἰτῦο οὗ Βοπ᾽δηιΐη, δηὰ 8 δέν οὗ Τάγβυβ, ἴμ6 ροϊἑθμθα δηᾷ 
ΥΘΩΘΓΔΌΪΘ ΟΔρὶ 8] οὗὨ ΟἸ]1οἶα, βἰἑυδίοα οἡ ἴδ6 στοῦ Ογάμυβ, [0 Βοτὴθ οὗ [16 ρσγθδῦ πδίυγαδ δῦ, 
Ὀὲοθοοσίᾶθβ, δὰ οἵ οἵδοῦ αἰδιληρυβηοα τηθη, δηὰ [6 ὈυΣ]81] Ὀ]δοθ οἵ ΕἸΏΡΟΤΟΣ 0] 8 {86 
ἀροβίδίοι ὅπεομκ (2,6 οὐγΐδ ἐἰειιεύγ δ. ΟΡ. ν.) τη οπ λουβ [86 τοροτῦ [πδΐ Ῥδαὺ] πδὰ δειίρταίοα 
σὶῶ ἷ8 Ρδγθηΐβ ἔτοπι Ο18}1814, ὈυΓ [6 δ Ὁσὰ8 ἀθοίδγοθ, πὶ ὨΐβΒ ΘΟΤΩΙ ΘΠ ΓΔΤΥ οἱ ῬΒΣ]οΙηοΏ, 

- [πδὺ 10 18 ἃ [80]6.0. ΑΒ {86 βίοοκ οὗ [,οὐὲὐλ Ὀδοδῦσηα μι] ΥΪ ΟΌΒΙΥ στοθρ᾽ϑηἀοηΐ ἴῃ 20 π {6 Βεαριοζ, 
80, ὈΠ6Ω͂ΟΣ {86 Ὡ6Ὺ αἀἰἱδβροηβδίίου, ἀἰὰ Βοηϊδιΐη, (86 βοῃ οὗὐ Πδοδοὶ, τοοοῖνο Εἴη οΓ ΒΟΠΟΓ {Π 8 
ΔΏΥ ΟἴΟΓ {106 βᾶὰνὸ Φυ ΔΒ, ν Β]οἢ μδ ΡὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ τίθϑῃ ἴο (Π6 στοδίοδί ρίοσυ. Απὰ [6 β8πιθ 
“ΕΓ ΘΏΘΓΩΣΥ ΒΟ (86 Ὀ]οϑαίηρ οὗἨ Φ6οοῦ δϑογί θᾶ ἴο [μ9 ομβαγδοίον οὔ Βεη)απιη (6 θη. χ]ὶχ. 

27), δη ἃ ΒΟΉ νγ88 οομβἔιτηθα ὈΥ ᾿δίοσ ὀυθηίβ (πᾶρμοβ χχ. 21), ἰουπὰ 118 ρογίϑοῦ οσρχγϑβδίοῃ ἰη ἡ" 
Ῥαυ]. Ηδ νγ88 ἤγοϊ ἃ γα υθηοῦβ ὑγο] ἰῃ (86 τιϊα δὲ οὗὨ [πο δοοὶς (δ δἷθ 18 ὈΤΘΥ ἴῃ [86 τηογηΐηρ : 
Ὀυϊ ᾿η [ἢ6 οὐϑηΐης Ὠ6 ΘΟ ἱποα [Π6 δίσοησί οὗ [6 πὸ] δηᾶ (16 τι] π688 οἵὨ {π6 ἸδιῺΡ ; δδὰ 
ὑβουρῇ 6 βρσϑηρ 1Κθ ἃ νο]ΐ ἰηύο {16 τηϑἰΓοροἸ ἴδῃ οἰ θ8 οὗὁἨ μαι μβοπᾶομλ, ᾿ἷβ ρῬΌΓΡΟΒΘ γγ88 ἴο 

“ ἀἰν]θ ὨΪ8 8001} ἱῃ (16 ογθηΐηρ." Η8 ρδγθηΐβ ΔΡῬΘΔΥ ἴο αῦο Ὀθθῃ ἴῃ ροοά ΟἰΓΟυΣΩΒΔΠΟΘΒ, 
ΤΌΘΥ ψ 66 “ Βομηδῃ ᾽ οἰ ζθηβ, ᾿ποῦρἢ ποΐ 88 ᾿ῃΠδὈϊίδηΐβ οὗ [Π6 οἷζγ οἵ Ταγβιβ ([γ {Ππΐ Οἱ 
δὰ ποῖ ἴπθη οδίδίποα {8 ἔγθοάοι), θὰ ὈΥ βρϑοΐδὶ οοῃαϊίξομβ τὴ ΟΝ γ 816 ποὶ 
δοαυδϊηίοα. Νοῦν δίδηἀϊηρ ὑμοῖτ ὨἰρσὮ δοοΐδὶ βίδηαϊηρ, [ΠΟῪ δέ] Ὁ δα μοῦ ἴο 1.6 ΦΘ ν 18} 
(ΑἸ (ἢ, δὰ ἀρεϊσηθα ἐμ οἷγ βοὴ ἴο Ὀ6 ἃ Ῥματγίβαῖο ΠΟ ὶ, Αοοογάϊηρ ἴο δον δι ὡλϑίοπι Π6 ἰιδὰ 
Ἰθαγῃθα ἃ ἰΣ86; ΠῈ 88 ἃ ὑθη Δ Κορ ((Πδὺ ἷβ, ἃ ΘΑΥΕΣ οὗ 8 κΚἰηα οἵ οΪοί! τ ῚΟΝ τγ88 δρΡΡ]ἰθὰ 
(ο ὕθηῦ τοδ κῖηρ᾽ ; σκηνοποιός, ΑΟσΐδ ΧΥΪΣ, 8). ΤῊΘ γστοδῦ (8) πη οὗ δ] οου]ὰ Ὀ6 ΘΙ ἀογοϊορϑὰ 
ἴῃ [86 868}00]8 οὗ ουἱναϊοα ΤΑΙβαβ, 1 ἯἯΘ ΤΏΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘΟ (πδὲ (16 τσὶ ῬΠδτίβαῖο ϑϑηξμλθηΐ οὗ 
8 ραγϑηΐβ ( δῖοι, ΒΟΎΘΥΘΓ, γ88 οἴη τ. 1186 ἰπ ὨΘΔίΠ θη Οἱτ68 [ὯΓ δυσδὺ ἤγομι Ῥα]θϑίζη6) 
ροΓΣτιθα Ὠΐτὰ ἴο Υἱδὶῦ ([Ποθ6 ϑοοοΐβ, ΕἾΟΙ 80} Β ΡΒΣ]ΟΘΟΡἾο δηλ γαῖβ οὗ Ὠθδίμβοπάοιῃ (Βοόσῃ. 
ἰ. δῃὰ 11.), ἔγοτα ᾿ΐ8 ἀϊβοουσβα δ Αἴπθηβ (Αοΐβ χυἹἹ.), δῃᾶἃ ἔγομη οὔμιοσ βίη 1] ΘΧΡΓΘΘβί ΟΠ 8, 79 
ἸΔΥ ὙΘΙῪ ΓΟΔΑΣΥ ἱπίογ ἰμδὺ ἷθ δοαυδίηΐδηθο ἩΪ0Ὲ βοηΐθῃοθθ οἵ Ὠθδίμθη ῬὮἸ]ΟΒΟΡΏΘΙΒ δηᾶ 
ροοίβ (ἀοίβ χυΐ!. 28; ΤΙ. ἴ. 12 βαᾳ.), 8 πο δἰ]ἱοαΐβ Ὁ1]0 ἴο ΠΘΓΘ ῬΟΡΌΪΔΓΡ ἱπίθγοουζδο, Ὀυΐ ἴο 
τοδαϊηρ δηα εἰυαγ. ὙΏΘΩ ἴῃ Φογυβαίθιη, 6 Ὀθοϑίθ ἔδι}} 1] δοαυδὶηίοα τ] ὑμ6 ΟἹ Τοθ- 

ἐδηθηΐ, ΣΔΌἑηΐ68] γα  Ο.Β δηα ἀἰΔ]θοίο8, δηἃ ῬΓΟΌΔΌΪ 8180 στ {π6 ἀοοίγ!πμο8 οὗ (86 76. 
ἰδ} ΑἸοχδηαγίδη βομοο, [ζ ἴβ ῬΡγοῦθ80]6 [μα΄ ἢ6 οι πα [Π6Γ6 Βοῖλθ ἔδυ ν ΘΟΠΗΘΟΙΟΣΒ ; δἷ 1ϑδϑδί, 
6 7β ΒΒΘΑ ΘΏΓΥ ΒΌΡΡοσζίθα ὙΘΙῪ ΘΑΓΏΘΒΟΪΥ ὈΥ ἃ ΠΟΡΙΘῊῪ (Δοίβ χχὶϊῖ, 16). ΑΒ8 Είηρ 41] 
οὗ οἹὰ 18 β814 ἴο βᾶῦθ σοπθ ἔογ ἢ ἴο β6θὶκ 8}10-88868, Ὀυΐ ουπα ἃ ΟΟΥΤΏ, 80 ὙΣΓῚ {πΠ6 Αροβί!ε: 
Ὀυΐ Πο ἴοοῖκ Ὀοίίογ ογο οὗ .εἷ8 Ογούγῃ. 

ΤΏ οοηγογβίοη οὗ 801 8 οὔθ οὗ (86 χτοδίθβι τη ΐγϑοὶθβ οὗ [16 Ἔχα] θα βαγίουσ--- οὔθ οἵ [6 

φοΐοῖι ἰδ ̓ πιδὲὶν υτίξοα ἔπ ΘΘΓΙΌΘΣΥ 88 ἃ τηλεϊοχινοσῖς οὗ γὲροϑ δοββ ο  υδΐ διὰ ασί ε! 081 ΔΟσΌΓΔΟΥ. ΤῊ Ἐπρ ἰδ πὰ Ασαοτίοδι 
πρυάσπι πῆο Ἦ88 τιῸ δοοδδδ ἴο ἐΐ, ΣΙΑΥ͂ ἰΏ ΠΟΔΙΙΥ 6]] δ ἢ ὁΘ6866 ὕΤΟΘΙΔΌΪ οοπδι ῖ [ἢ 6 καπιο σίίοϊθο ἰπ Ἧ. Βνττη δ διοίέοπατῃ 
ψ' ἐλε Βίδίε, Ιασσο οὐϊεξίοπ, ᾿οπάοι δυὰ Βοείοι, 1863, δ γτο]Β. ; ἰασχζθ Ασωοσίοδῃ οαὐϊξίου, πίδὶὶ ΣΏδΣιν ἱσταργουοσωθσιδ δηὰ δὰ αὶ- 

ἰἰοπδ, Ὁ Ῥτοῖ. Η. Β. Ἡλοκχνττ ὑπὰ ἘΣΕΔΑ ΑΒβοιτ, Νὸν Ὑοσῖ, 1868 8, ἴο Ὀ6 οοτηρ!οίθὰ ἐπ 4 τοὶ. ; διιὰ ἴ.:6 δαρογὺυ ἐλίγά 

οὰλιίοι οἵἨ Κιττο Ογεοϊοραάτα φ' Βέῤιἰοαὶ Σιίδγαίωνε, ὑτοραχοὰ ὑγ Ἧ. ΠΙ͂ΡΘΔΥ ΑΥΕΧΑΜΌδΒ, 2)..})., οἷο.) ᾿ομάοιι, 1366, 8 
γοϊθ. ΤΏδδο ΕἸ ΑΙδἢ ποχῖκθ, Ὀοΐης {116 τόδ] οὗ ἐδ) 6 οοεβούμοᾶ Δ ῦοΣ οὗ ΣΔΔΣΥ οοπέσ ΟΣ, ΒΑΥΘ 1088 ὈΠΣῪ διὰ δΥΓΩΣΘΈΓΥ 
4δδη (Πα οἵ ὝΊΧΕΒΕ, Ὀπὲ ΔΣΘ τΏΟΣΘ οχίθηίυο δῃρὰ ἀευοαν ἔδο ἰαἰθαὶ ἑηήοττωδίέοτι (οδρϑοΐ "ν Ἡλοκεττ μὰ ΑἸΒΒΟΤῈ 
φὰϊιοι οὗ βεττη πρδυσί ἀπο, ποῦν [πὰ ΘΟΌΣδο οὗἠἨ Ῥεοραγαίδοι δηὰ μΡυδ)ἰοδέίοιι, τὰ 6 Ὦ6]Ρ οὗ 6 υτηῦοῦ οὗ Ασρογίοδϑ 
βοδοἾδσα). Α ον Θαστηδῃ ΤΟ. ἸΟΏΔΣΥ ΟΥ̓͂ 6 ΒἰὉ19 δ Ὀθοσι ΣΘΟΘΊΙΥ οοταπηϑηοθᾶ ἩΣΕΏ 8. οοπιείοΣ 8 Ὁ}0 ΔΙΎΔΥ Οὗ ΟΟἸ]ΔΌοΟΓα 

ἔοεα ὉΥ ϑόπεν καὶ οὗ Ηοἰἀο Ῥοσῷ, δὰ τ 1] τοργρόθμῖ ἐδ 9 ᾿ἔθοζαὶ, δια τα ΠΟ} 8816 βαμοο] οὗ Θοττῆδῃ ἐμθο 47 --Ῥ. Β.} 



8. ΡΑΌΪ, ΤΗΒ ΑΡΟΒΤΙΚ ΤῸ ΤΕῈΚ ΟΘΕΝΤΙΠΕΒ, ΒΙΒΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΒΙΒ 1ΕῈ. 1 

Βτοαϊοϑὶ τηΐ801608 οὗ οΘοηγοσβίου ἰῃ [86 Κίηρσάοπι οὗ ζτδοθ. ΤΏΘ ἔδοῦ δδρϑοΐβγ (αὶ [Π6 τηοδέ 
δὐγηεδὺ ζεδὶοῦ (Ὁ ῬΒδσίβαὶο ἸΘρ]18πὶ Ὀεσϑιηθ, Ὁ Ὠἰνΐπθ δρροϊπίσηοηΐξ, [86 οὨΐοῦ δροβί]ο οὗ ἃ 
ἔτοο βοβϑροὶ δηὰ ἔδὶτ, δῃὰ {πὸ τπιοδὲ δι ο ββ ἢ} ἀἀοβίσουο οἵ Ῥ] δ βδοῖβυα ἰπ υἀαίβιη, ἀπ ἰη 
[80 ΟἸγβεδη ΟΠΌτΟΒ ΓΠΣΟῸρἢ 8}1 δρθβ, 'ἰΒ σ τ πουΐ ἃ ρδγδ}]6ὶ ἴπ ἰβίοσυ. Τὅτα6, βοιηθ οὗ ἔμ 
ατεαίοθὶ Ορρομομηίδ οὗ ΦεβυϊῖβηηῃΒ δνθ Θοτ6 ουΐ οὗ Ζοϑυϊξ βοιοοΐδ, Γαὔθον, [Πὸ ΓΟΥΤΩΘΣΥ ΤΟ ῺΚ 
45 [Π6 δἰσοηροβί δηϊδρουΐθί οὗ τηοπδδϑίϊο σὶσὐΘΟΌΒηΘΕΒ; δηᾶ 1, ΥΠοΣ, {π0 Αὐρτιοίξηξδη, {δ 

, δίτοηπροοῖ δηϊδροιίδί οἵὗἨ ἱπίοϊθγαμοθ, 0 Βὲ. Αὐρυθβπο πηξοτίυηδίοὶν ταί Θβδ Ὁ] βῃοα ἰὼ 
ΓΕΘΟΥΥ͂ ἴῃ Ορροπϊοι ἴο ἰδ6 Βοπδίϊδίβ : θαΐ ποῖ ὁη6 οὗἩἨ [Ππ686 οὐῃίΓαβίβ Γοδοῦθ8 {πῇ ΤΙ ΓΘΟΌΪ]ΟΙ 
ἐγδηβίοτιηδ οι ἴῃ ἩΒ1ΟΣ (0 σ]οτβοα ΟἸχσίϑί, δ Ὑνῖτ δῃ ἰσοπῖοαὶ βπῖ]6, Ομδηροα [86 τηοαὶ 
[οσυλϊ 8 0]6 ρον ῦ οὗ [Π|9 ΘΏΘΙΩΥ ἱπίο Η]8 τηοβὲ υἱοϊοσίουβ ΔρΘΠΟΥ [ὉΓ οοπαθεθδῖ, 

Απᾶ γεῦ [818 τηΐτδ0]6, ἴοο, γγα8 σοῃ αὶ οηθα ὈΥ υβίϊοα δὰ ὑσα. 79 τηπβῦ ποῖ ἸρῆΟΓΟ [(ὉΣ 
86 ταϊγαοῦϊουβ τηδηϊοβίδιξου οὗὨ ΟἸγὶβέ 411 οουποοης, Ροϊηΐβ οὗ ργϑραγδίίοη ἱπ [89 ὑποοηπβοίουϑ 
»»ἱγιία4] ᾿ἐἴο οὗ βδι] (8898 Βαυμ ΤΕ Ν [848 δρδὶῃ ἀοηθ). ΤῊ ποῦ]α Ὁ6 88 ρδσίδαὶ δπᾶ υἢ- 
[6 800]6 88 {809 Ορροβὶΐθ Ὄχίγοιῃηθ οὗ γϑίξομδ ϑιϊο τυ ἱίοσβ, ῈῸ Ὑδίη]υ αἰξοιηρὶ ἴο ΘΟΧρ]αΐη Ὠΐ 
δοηγογβίοι ὈΥ͂ ῬΘΥΟΒΟΪΟρΊΟ81 δηϊθοθάθηϊβ δηἃ οχίγδοσα ΠΑ ΡῪ πδίυγαὶ ῬΠοποσμθμδ (βο6 ὝΙΊΚΕΕ, 
Ἰεαΐ- Ἡγόγίεγδυοδ, τὶ. Ῥαμΐϑ). ΤῊ βίου ἀθοΐδσεβ ροβ ἰνοὶγ δὲ (π6 αἹοτβοᾶ ΟἸτίει 
δΔρροδσοὰ ἴο πἷὶπὶ : διὰ γοὯ οδημοί ἰηίοσρσχοῖ ἰΐ ἴῃ δὴν οἵδον Ἰ᾿ίσῃς, Βαυΐ δ} Β Ὁ Δοοοῦηϊ8 
ΒΏΟΥ (μδὲ [6 οὈὐθοϊἧνο τηδηϊοδίδιοη οὗ ΟἸγίδὶ γγ88 ᾿ηϑαΐαίθα ὈΥ 8 Ὑἱβίοῃασυ ΟἹ ϑοδίδιϊς 
οἰογαϊΐοῃ οὗἉ Κ'8Δ}} ἱπιβ6} (Αοίβ ἰχ. 7; χχὶϊ. 9). 

[ΤΊ τα δοπδ βίο ἰπίογργοίδίϊου, δἵθοσ βαυΐῃς ὀχρὶοαθα ἴῃ Θογτηϑην, 88 ὈθΘη ἐπ ῃΣΟΙΒΙΥ͂ 
ΓΘΩΘΘα ἱπ ΕὟΔΙΟΟ ὮΥ Εἰ. ΈΝΑΝ, 1096 Αρδύγοα, ῬαΙῚΒ, 1866, ν. 181. ὙΠΟΙα ἰδ ἃ (μϊτὰ γον οὨ 

ἔα οομγοζαίοῃ οἵ Ῥϑαὶ, ποῖ τηϑηομϑα ὈΥ τ. 1 να ---ἰΠ6 πιγϑλέοαϊ----  1ΟῺ τοῖν [86 ογδηὶ 
ἰηΐο ἃ ΡΌΓΟΪΥ βυθ᾽εοοίέτο ργοοθθθ 1π Ῥδ0} 8 οὐγῃ τα πα, δη ἃ Θχρ] δ η8 [86 Βυροτπδίαγαὶ σης ἴο 6 
ΒὲΠΙΡΙῚΥ (6 Βντ 00}108] Θχρσοβϑδβίοῃ οὗ [Π6 οογίδιπίν οὗ [86 Τ68] βρί 8] Ῥγοθθηοο οὗ ΟἸτἶβί ἴῃ [86 
Ομυτοῖ δῃᾶ [86 Ῥολίονοσ. ΤῊΪΐΒ Ὑἱϑὴν τγᾶβ ΔΌΪΥ ἀοίδπἀϑα ὈΥ (μ6 Ἰαΐε τ, Βαασα, οὗἩ Ταθίησθη, 
ἴῃ ἷβ ποσκ οἢ Ῥδὺ], 1847, Ρ. 68. Βαυΐ ΔΙ͂ΟΓ 8 σϑηθνγθα ἱπγοθ  χϑοη οὐἠἨἁ 16 βυ᾽)οοί, (ἢ 6 
οοἰθυγαιθα ἰβύοσ δ αγγῖνθα δ᾽ [ἢ 6 οοῃοϊυβίου ἐμὲ ἔπ6 σομνογεΐίοη οὐ Ῥ80] γγχδβ 80 Θῃΐρτοι, 
ἩΒΙΘΩ σδηηοῦ Ὀ6 Βδ λβέδοίοσιν βοϊνθὰ ὈΥ̓ ΔΗΥ͂ ὑβυοβοϊοσίοδὶ Οὐ ἀ 18] οἴ 81 δηδ] γ9ῖ8. 83:66 ἴπ 

Βοοομα δηὰ σου ἱβοα οἀϊ(ίοη οἵὨ μὲβ ποτὶς οὐ ΟἹ τ δ η  Υ̓ δηᾶἃ 186 ΟἸτίδιδη Ομυτοὶ ἰῃ [86 γεί 
ἴδσθα οϑη Σ68, Ἡΐοῖ ΔΡΡροδσθαὰ ΒῃΟΣΟΥ Ὀσδίογο ἷδ ἀθδίι, ἃ, 1860, ὑ. 4δ, δὰ [πὸ δοοοηὰ 
οαϊξοη οὗ ἷ8 Του, οἀϊίοα ὈΥ ΖΒΙ, Ἐπ, 1867. ΤῊΘ ΟΒΔΓΔΟΙΟΣ δπα δροδβίοἹο 116 οὗ Ῥβυϊ, δηὰ 
ἔδ6 ΤΟΎ οτἱρίη δα οοπίϊμυθα οχἱβύθηοο οὗ [86 ΟἸ τ βίϊδιι ΟΠ ΤΟΙ, 18 δῃ ἱποχρ] 68 0]6 πιγϑίογΎ 
«ἰϊπουὶ π6 ταΐγϑοὶο οὗ [86 δοί 8] γοβυσσοο οι οὗ ον βδυΐουσ.--- "Ὁ, 5.] 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΊΟΝΕ.---Ἰ. Οὐ 6 δρίθπαον οὗἉ [Π6 οἱζγ οὗἠἨ ΤΆΓΒΌΒ ἴῃ οὐ] ΓΟ πᾶ ἱηδιξίπἰοηθ οὔ 
Ἰϑασγηΐης, 8066 ΊΚΕΕ, δγίοϊο Ταγϑ. Α18ὸ [86 Ῥαγίϊουϊδγβ σοποουηΐηρ Οὐ ηιαϊδοῖ, ὈὟ (ἢ. ΒΑΠὴ6 
ΔΌΓΠΟΥ Ἴλμα ἴῃ ΚΙΤΤΟἝ δηὰ ἯΥ. ΞΜΙΤΗἙ 016 ιοθίοπαγίο8]. 

2. Οἱ ἴδο ᾿ϊ δ οὗ Ῥβὺϊ ἴῃ ζδῆθγαὶ, ουτῦρδο {86 δυίοῖο Ῥαμῖ ἴῃ [86 ναγίουιβ Β1016 ἀϊοϊίοη- 
ΔΙΪ6Θ: [86 τοϊουδηῦ ομδρίθσ ἰὴ ΝΈΑΝΡΕΒΗ, ΒΟΗΑΒῈ, ΤῊΙΕΈΒΟΗ, δηα ΤΑΝΘΕ, Οὐ ἴδ6 Αροίοϊ!ς 
Ασα: ἴμθ πόῦκ, 216 ΜΒίοσγαρλίδπ ἀον Βιδοῖ͵ Βιαϊιρατί δπὰ ΤαλΡεῖς, 1888: δᾶ Ἐξυβθ, 2 ἐἊ 
Οδοοὶ. ον λοὶϊ, Βολτά οι, Νοώσα Τραπιδπία [418 οᾶ,, 1864], Ρ. 45 δ΄) πβοχὸ 6 Θοιαρσθμοπεῖνε 
οδίδιοστθ οὗ Πϊογ[ΌΤΘ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἰοαπᾶ. ΕὟΌΓ ῬΑΙΓΟΌ]ΔΓ τοθγθῃοθθ, 866 Ὀ6]ΟΥν, 

8. Το ᾿ἰΐογα τυ θἀυοδίοη οἵ [0:6 ΑΡοβῦ]θ ''δβ ὈΘΘῺ ταῦοἢ ἀἰβουβθθᾶ. Οομρ. ΝΙΗΜΒΥΕΕ, 
Ολαναζίέογειϊξ ἀν Βίδεῖ ; ἜΒΑΙΕΜΑΝ Ν᾽ ἰγοδῖίθο, 26 ογιαἑδίοηα Ῥαωιυΐ “μάαΐοα ποπ Οταοα (δηθὰ 
ὙΊΝΕΕ, ᾿δαῖ- Ἡγογίογδωοῖ, ἰὶ. 318). Τθδ ῥαγϑηῖβ οὗ Ῥδϑὺϊ ὮΔΥ μᾶνθ Ὀδθῃ Ῥηυγοο τα; ὍΥ δον 
το σίου ῥγεῤυᾶίοοθ, ἔγομι βοηαΐηρ Ποἷγ βοὴ [0 ἴ.6 ὈΓ1ΠΠ16πηΐ ατθοΐδη βομοοὶβ ἰη ΤΆΓΒαΒ ; Ὀπύὺὶ 1 
ἀοοθ ποὺ δογοΐίοσο [Ὁ]]ὸνν ὑμαῖ π6 τσἱροτουβ τιϊπὰ οὐὗἁἨ [μ6 γουϊῃῖ}] ῬδΔὺ] αἱὰ ποΐ Ὀθουμπηθ 
βοαυαϊηἰοα ῥΥναίου τι (Π6 ῥὈυΐποῖρ]68 οὗἠἨὁ Θγϑοΐδηῃ ᾿θαγηΐπρ. ΟΒΘΙΌΪΥ Ὠΐ8 ῬΑγθηΐβ ΤΩΔΥ ὮδΥΘ 
βοηΐ τη [0 Φο 8816 πὶ [ὉΣ ὉΠ6 ὙΘΙῪ ΓΟΘΘΟῚ (πδὶ ἰΠ6Υ αἰθοογογθα ἰμ Ὠΐπὰ ἃ ἀΔΏΡΘΓΟΌΝΒ βυδβοορίἑ- 
ὈΠΠῚῸ ἴον ἔδ6 οἰ διτὴβ οὗ ατεδοΐδῃ 11 το γαϊοσο.--- “ Ῥ8Ὸ] τοοοϊγϑα ἃ Ἰοδσηϑᾶ 6 18} οαἀὐποβίϊοη ἴῃ 
186 Β6Πο0] οὔ ἴπο ῬΠΔτίβοδδη ἘΔΌΝΙ, Οδῃ)8116], ηοΐ Του δἰηἱηρ Δ ΘΏΓΓΟ ΒΙΓΔΏΡΟΥ ἴο ΟΥ̓ ῖκ ΓΟ Γὰ- 
[ΓΘ, 88 ἷβ 8{γ16, ἷ8 ἃ] 4] Θοὔο τηοϊποᾷ, Ηΐ8 411πδ᾽οη8 ἴο Ὠοδίμϑῃ το] σίοη δηᾶ ῬἘΪΠΟΒΟΡΏΥ, διὰ 
ὲθ Οοσβδίουδὶ αὐοίδεϊοηβ ἔγοπι ᾿ϑαίθη ροθϑίδ βιονσ. ΤὭυθ, ἃ ' ΗΘΌΓΟΥΝ οὗ [86 ΗΘΌγονν, γα’ 
δί (}λ0 Β8Γη6 {1π|6 ἃ πδίγε Η6]]θηἶδὶ δπᾶ ἃ Βοτηδῃ οἱ Ζθη, ἢ6 Θομ ἱπροα ἴῃ Ηἰτη86]7, 80 ὕ΄ Βρθηκ 
[6 ἴζτοθ στοδῦ Ὡδύϊου δ ο8 οἵ [06 διοϊθηΐ νου] ᾶ, δηὰ τῶ οπᾶονοᾶ 108} 411 [8ς πδίαχαὶ 
Δ] ΒΟΔΌΟΠΒ [Ὁ 8 ὉΠΊΎΘΙΒΔΙ] ΔΡΟΒΙ]Ἔβρ. Ηθ οουὰ αὔγσὰὸ τὶ ἴΠ6 ῬΒΔΙΪΒΘ6Β 88 8ἃ 80} οἵ 
Ὀγδδτη, οὔ ἴπ6 {προ οὗὁἩ Βαη͵διηΐῃ, 88 ἃ ἀἴ8ο]}}]6 οὗ 1:6 γοπον πο Ο81:8}16], εὐτηδιηραᾶ “ {Ὠε 

Θ΄ οἿὙ οὔ [6 1,δ'7ν.᾽ δῃὰ 88 οῃϑ οὗ [16 βίζαϊοδὶ οὗ [ΠΟΙΓ βεσῖ. Ηθ οὐυ]ἱὰ δαάσθθβ 6 ασϑθὶ ἱν 



8 ΤῊΝ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

(ογ οσσῃ Ὀοδυῦ τ] ἰοησαθ, δᾶ τ [6 ἴογοο οὗἁ [μϑῖγ βίσοηρ ἰορίο. ΟἸἹοϊμῃοα τὴ (πο ἀν 
ΕΓ δηα τηδ᾽οβίγ οὗ [6 Ἐοτϊηδῃ ῬΘΟΡ]6, ἢ6 οου]ὰ ἴγανϑὶ 88,6] Υ οὐδσ ὕ16 τσ 01]6 οἴαρὶγο τ} (16 
ψαϊομποτα : " ΟΤἷοίδ Ποπιαπι διη.᾽ ἢ Ἑτοῖὰ ῬΗ. ΒΟΒΑΡΡ, Ηδείογν 97) Αποῖδηί Οἠλγιδιϊαπέδν, νο]. 

. 68. ΟομΡ. δἷβο ΟΗΑΒῚ.Ε8 ΗΟΡΘΕ,, Οσηυπιόηζανῳ οἡ ἐἰδς ᾿ριείϊα ἴο ἐδ6 Ποπιαπδ, του ϊβοα οαϊίίοι, 
ὃ βοοϊΐοῃ οὗἁἩ [6 Ιηἰτοἀυοίοη : “ ΗΒ (Ραυ}᾽ 8) παίυγαὶ ομαγδοῖθ ννγ88 δγαθῃηΐ, θη θο, 0- 

σΟὨΡΓΟΙ ἰδ πρ, δηἃ βοθγθ. ΗΟΥ δ οχίγαυδρδηοο 8πα υἱυ ποθ ΝΘΤΘ βυραποα ὈΥ͂ [Π6 ζτδοθ 
οἵ Θοά, ἰβ δου ἀΑ ΠΥ ονϊὰϑηΐ ἔγοτῃ (06 πιοαθγδίζομ, ταὶ! ποβ8, ἔθη θση 688, πα οΟμο δου 
ταληϊοβίθα ᾿ῃ 8}} ἷ8 ορἱβί].β. Αβοσρϑοᾶ ἴῃ [86 οἱὔὸ οδήἤθοϊ οἵἁὨ φ)ογι ἔγίπρ ΟἸγίβί, 6 γγχαβ τοδὰγ 
(ὁ Βυῦτδέ ἴο ΔῺΥ {πΐηρ, δηᾶ ἴο υἱθ] ἃ δὴν ὑμΐηρ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ [ὉΓ (ὨΪ8 Ρἢ 86. Ηθ ἢο ἸΟΏΖΟΣ 
ἐπδἱδίθα ὑμδὲ οἴθοσβ βμῃου]ὰ τηῖης δηᾶ δοῖ ᾿υδί 88 ὸ ἀϊὰ. 8.0 (μὲ [Π6Υ οὐρογϑα Ομ σγὶβέ, ῃ9 νγδδ 
δβαιἰαβοϑα ; δῃὰ δ ὙΠ ηρ]ν οοπίοτταοϑα ὑο ὑμοῖν ρῥγελπαΐοθβ, δηὰ ἰο]ογαύθα (μ6]γ ΘΙΤΌΓΒ, 80 (ὯΓ 88 
[πὸ οδθθ οὗ {τ} δηὰ τὶρὐθουδηθδθ δ] ον. ΒῪ Ὦ18 δεῖν ϑαἀυοσαίζομ, ὈΥ ὶβ τιϊγδουϊοῦθ 
σοηγοσβίου δηα ἱπδρίσαϊίου, Ὁ Ϊ8 Ὠδίυγαὶ αἱβροβίοη, δηὰ ὈΥ [86 δουπάδηΐ στδοθ οὗ αοά, 
788 []8 ΑΡοΒί]θ δειοὰ [Ὁ εἶδ ῬΟΥΚ, δηᾶ βυβίδϊποα ὑπᾶοῦ 8 τ} Πρ] 16ἃ δηἃ δσγάυουῦδ 
ἸδῦοΣβ."-Ρ, Β. 

4 Οπ {86 ΕΕΕ οὗἨ ἔι6 Αροβί]θβ Ἰϊέθ, βθοθ. ΊΚΕΒ, ἤραΐ. Ἡγογίογδιυιοῖ, ᾿ῖ. Ὁ. 217; Ὑιε- 
ΒΕ1.ΒΗ, ΟΥλγοποίοον 9 δε Α»ροφίοϊίο Αρ6 [ἀδιάηροη, 1848 ; 4180 1:6 ΟὨσομο)οσῖοδὶ Ομασὶ ἴῃ (ἢ 9 
Ατροποδη οὐἀϊοηῃ οὗ 1,ΑΝ6Ε}Β Οἱ ὁπ Ἀσία, δὰ ΑἸΞΟΒῸἝΒ Οοημηθηζαγν οπἡ «εἴα, δὲἢ 
ο4., 186δ, [ρρΡ. 32-97.---Ρ, Β.}] Οἱ ἴδ6 νΑ Σοῦ Βαρροκί(ἴοη8 οοῃοογηΐης [86 (πη οὗ Ῥδ0} 8 ὁου- 
νογβίου, ΤΥΊΝΕΕ, ἰὶ. Ρ. 210. 

δ. Οχ [δ δοῃγνοσβίου οὗ 86 Αροβίϊθ ἱπ ραγ  Ό]ΔΓ, 806 [Ὧ6 Ορηιριδηΐα οπ, ἐδδ Αοίδ φ᾽ ἐδ 
ΔΑ οεἴϊοο, οΔΡ. ἷχ. [Ρ. 161, Αἴω. 64.) Τθθ οὈ᾽ ΘΟΕ Υ οὗἨ [86 δρρϑάγδαῃοθ οὗ ΟἸ γϑί ἴβ [86 γ9 
᾿αβεγ τηδἰπἰδϊπθᾶ. Βαυΐ τὸ βῃου]ᾶ, ἴῃ δααϊζοι ἴο ἱΐ, τηδΚθ ῬΡΟΡΟΣ δοοουηΐῖ οὗ [ἢ ο]οταθηςξ 
οἴ ἃ Υἱβίοῃ 88 ἴπ6 τηϑάξζιηι οἵ [86 Δρρϑάγδῃηοε οὗ ΟἸγῖδί. Ηθγο ὈΘΙοηρΒ 8180 [πὸ ἰγθδίίδο οὗ Ο. 
Ῥ. ἨΟΡΒΤΕΡΕ ΡῈ ΟἜΟΟΊ, Ῥαιέ οοποογδίο, ργοῦρινιδ '. Ῥαυϊίη 79π8, ατοπίηρεοη, 18δδ. 
(' δαφυνο ἑποσηΐ ργἱποίρία σγαοϊδοίπια ὑγία, 6 φιΐδιιδ ἰοία Ῥαμὲ ἑλοοϊορίᾳ 6δὲ ογία ; »γίηνωηι πισηζέδ, 
διε οἵδαηι πουαηι οὐρόξαγιδέδ, αἰίογωηι απέηνὶ, ργαζέατη, αἀἰοίπαηι οοποίαπίον' ἐξ αἱ 861.» 
ὑἱδηζέε, ἐσγίέωπι οἷα, Οὐγέδϑῥ, οοοϊδδίαπι μ0 ϑροοίαπϑί8. ΑἾ8Βο [πὸ θββδὺ οἵ ῬΆΒΕΥ, 776 
Τοοἑπιοημ 90 ἐλ Δ ροείζ6 Ῥαιΐ οοποογτιπρ ἴδ6 Αρρδαγαπὼ 47 Οὐρίδί, ἴῃ [86 “αλνδῥοδον ΤῺ 
᾿ἀδιζϑολα Τ' ζδοῖ., γοὶ. 'γ., μέ. 3. Ἐὺτ ἃ (Ὁ]} 11βὺ οὗ ᾿ἐξοσδίυσο, β600 ἘΈΎΘΒΘ, ]. 6., Ρ. δ1, δὰ κει, 
ἰδ. ». 314. 

Β. 776 Ῥγοραναζίοη 9, Ῥαωΐ 70» ἐδ6 ΔΑ ροδίοὐδο Ομβῖοο, απα δ(ὲ 4 »οεδίοϊέοαὶ ΑπεϊοπαΥ ὕουνγηομψο 
ἕο ἐλα {πιο 9.0) δῖ Τύγος Οαρύοϊν ἐπ Ἰοπια. 

Α τῶδῃ οὗ δυοὰ τοΐρσθιν χεπίυβ, πού Πϑίδπαϊηρ μἷβ δροϑίοῃς 6411, γγϑβ μοί απ 6]186α [Ὁ δῇ 
ουὐδηρο δῦ ἐπυπιθα δου δἰ ἢἷβ ουηγογεΐοη. Ηἱβ τε ζϑὰὶ νοῦ ἃ παῦο ὈΘΘῺ ἴο00 ΒΙΟΓΙΙΩΥ͂, ἴ00 
ρυπογία!, ἀπᾶ ἴοο τοῦ μ6 οὐἱρθυγεῖ οὗὨ ἱπιπιοάοταΐθ Ἵχοϊίθιηθηῖ. Αὕο μἷ8 ὅτι αἰζοπιρί ἴῃ 

Ῥαιλδβοῦβ, 6 δὰ 0 ἩὙΠΠΑΟΣΤΑ ἴοὸ ΑΣα δα ῸΣ ἃ αὐυἱοί βίδγ οὗὁἨ δρουΐ ἴὩσοο γϑασβ (68. ἷ.)---ἃ 
Ῥουοα ΟΥ̓ΟΣ το ἃ τοὶ! 18 ἄσασγῃ. Ηθδ ὈΓΟΌΔΌΙΥ βρϑηΐ 1ΐ, πού ἴῃ ταἱββί ΟΠΑΤΎῪ ἸΔΌΟΣ, Ὀυΐ ἴο 
στοδίοσ δβαυυδηΐαρο ἴῃ ΘΟμ οι ρ]δνο 118, ΔΙ ΒΟυὮ 6 ΤΩΔῪ ΠΑΥΘ τη8416 ΒΟΙΩΘ Β1 916 Τα ΒΒ ΟΠΔΙΥῪ 
εἴοτίβ ἀυγίης [18 Εἶπ (806 [ΑΝ ΘΕ δίοτν φ ἐδ6 Αροεί. Αγε, 1ϊ. ». 124)... Αἴἶοῦ ἷ8 'γϑι 
αὐϊοιαρῦ ἐπ ΦοΓΌΒδ τ, 8180, ΏΟΤΘ ΒΑΓΏΔΌδΒ ᾿πίσοαπορα Ηἷτπι ἴο [Π6 Δροβίϊθβ, ῬῬ80] νγ8β δρδὶῃ 

τοαυϊτοα ἴο τοῦγο ἰο ρζγαϊο 116. Βυΐ {18 ὕτωθ μῈ οὔοθθ ΟἹ] οῖβ, ἷ8 ἡδῖλνο σουμαγ. Υο 
ΠΛΔΥ͂ ἰΠ[ῸΓ ἔγοτα ἷβ ομδγδοίο [μα μὲ ἀἰᾶὰ ἠοΐ τϑιμδῖῃ δρβο! ας οἷγ ραβϑϑῖγα, Ὀυς [δ μ6 οοσδβίοη- 
Α}}γ ἰεβΒοα οὗὨ ΟἸγτῖδί : γοῦ μο ἀϊὰ ποῖ Θῃσεαρο ἱπ δροβίο!ο ἸδΌογβ πὶ ὉΠ οἷ, βίγιούθθϊς θ6Ώ86. 

ΒΑΓΏΔΌΘΒ δϑηΐ (ὉΣ ἷτη ἴο ΘοΙηθ ἔγοτῃ ΟἹ] οἷα ἴο Απίοοῖ, ἴο οοὔρογαϊο τῦτ ἷπι ἱπ ἐμαὶ 
ΠΟῪ] γ-ἀγίβθη τη θίΤΟΡΟ 18 οὗ Θ6π016 ΟΕ τ βοδηϊ (Αοίβ χὶ. 2δ). Ῥδὺ] οηϊογοᾶ ἱπίο [Π6 πιοϑί 
ἰηδπιδῦθ στο] δίϊοπβ τὶ (μ6 σοηρτοραίίοη οὗὨἨἍ Θ6η 116 ΟἸτἰβίλδηβ ᾿ἐνὶπρ ἴΠ6το, δηᾶ {Π6 ἀδδβίϊῃα 
[ἰοη [Πδὺ 6 8 τοοοϊνϑα δὖ ἢῖ8β 6411] ὕο Ὀθοοῖὴθ [Π9 Αροβί] ἴο (86 αδϑηΐζ]68 (Αοίβ ἰχ. 1δ), πονν 
ϑΡΡΓοΟΔοΙΘα ἐΐβ 18] πηοηΐϊ. Βαυΐ 10 γγὰϑ 1π δοοογάδῃοο τὶ ἐμ δΔροβίο!ο βρὶ τὶ [πδ΄ [6 αφ- 
1116 ΟἸυΓοῖ βου] γοιηδῖη ἐπ ρογίοοῦ Ὁ] τι (ἢ6 δον θη -ΟὨ τἰβώδη Ομ το. ΤῊΪΐ8 ὑθηάθπον 
ἰονασγὰ ΠΣ τγ88 βισθησίποηρα ὮΥ [86 Ηγβῖ τηϊβδῖοι οὐ Ῥϑὺ] ἴο 7261. Ό 8816, 1 ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἘΠῚ 
ΒΑΓΠΔΡΑΘ (Αοίβ χὶ. 80), ͵Θ ΤΔΥῪ {πο γοίοσο ΘΟ β᾽ θοῦ (Π18 τηϊβαίοι 88 {86 ἰπίτοἀποίου ἴω (116 
Βροβίοὶς ἰδθογβ οὗ [560 Αροβίϊο: δῃὰ αἷποα ἰΐ 8180 οοηῃβίϊυϊοβ οπο οὗ ἔϊπο βἰτοηρεδὶ οῃτοῦο- 
ἰογῖσδ] ᾿ὑπ ΚΒ ἴῃ 15 σΔΓΘΟΣ, 1ὸ ὙΠ11] ΠΟῪ βρϑδῖκ οὗ (16 ἙΘΠτοποϊορίοδὶ γοϊδέϊοηβ οὗ 8 116. 

Ἧ͵ο 888 ΟΥ̓́ΔΣ, 88 ὉΠΓ͵ΓΘΙΪΔ0]6 Ροϊηΐβ οὗ οοῃποοίίοη, [Π6 χονθγητηθηΐ οὐ Ὀδημδϑοιβ ΟΥ̓ 2.8 
Ατδοΐδη κἰηρ Ατοῖδϑ (ἀοίβ 'χ. ; 2. Οὐογ. χὶ. 82), δηὰ [86 τηροϊΐηρ οἵ Ῥδὺ] τὴ Ααυΐϊα ἐν 
σοΥίηί, ἰὰ Θομϑθαῦθηοσο οὗ (89 Ὀδηϊβῃμιθηΐ οὗἨ [6 Ἰδ ον ἴσοι Ἐόοηλθ ὈΥ δὴ οαϊοῖ οὗ 80 προ 



ᾷ 2. ΡῬΑΌΙ, ΤῊ ΔΡΟΤΙΒ ΤῸ ΤῊΝ ΟΕΝΤΙΓΕΒ. ΒΙΒΞΤΟΒΥ͂ ΟΣ ΗΙΒ {μώ6ῈἘῈ. γ 

(ΟΣ ΟἸδυ άπ (β60 ἸΥΤΕΒΕΙ, ΒΕ, Ογοποίοβίο ὧδε Αγροοίοϊέφολση, Ζοίἑαϊέογο, ρ. 161, ἀπὰ ρ. 135). Ὑμό 
βαίδεϊ ἀδῖθ δ΄ {6 θερίπηΐηρ οὗὨ [.6 Δροβίο!ο σαγθοῦ οὐὨ δι] 'β [10 γᾶ οὐ ἴῃ ἀϑδίῃ οὗ Ηοχζοὰ 
ΑγτῖρΡΡϑβ, Α. "ἢ. 44 (ΦΟΒΈΡΗ., ..6 δοῖίο “μά, Ἰὰ. 11. 6) ; δηὰ [86 βΒαῖοϑδί οὔμθ δὲ ὅπ οπὰ οὗὨ [6 ββῖηξ 
ἰ8 [8:6 ΓΘ68}1] οὗὨ [π6 Ῥγοουζαῖοσ ΕΘΙΪΧχ οτα δπάθα ἴῃ [6 γοαῦ 60. ΤΏ οχϑουϊἝοη οἱἉ διηθδ {86 
ΕἸΔΟΣ ἴοοῖκ Ρ]δοθ βῃοσ! νυ Ὀθίοσο {πη 6 ἀθαί οἵ Ἡοσοὰ ἀρτίρρα (Ἀοίβ χὶϊ, 2). Αδϑουΐξ {89 βδζως 
ἔἶπιο, Ῥδ8}0] ἀπ ΒΆΓΠΔθ845 χϑηῦ ὅυ Φογυβα 6 ηὶ 88 ὈΘΆΓΟΓΒ οὗ {δ6 οΟἸ]οοίΐοη δϑη δὲ Απίϊοοι. 1 
δοοογᾶϊηρ ἴο {Π6 υϑδῦ8] τηοίΠοᾶ, γγχὸ σθόκοῃ ὕϑοσασα ἤοτὰ (μῖ8 ἀδίθ, [ῃ6 γϑδγ 44 (0η6 γϑδᾶζ 
δροπί ἱῃ Απίΐοος, δρουΐ 0ὁΠ6 Υ68γ ἴῃ ΦογΌΒδ] ΘΙ δηἃ Τάγθῦθβ, [ΠΥ6Θ γΘΑτΒ 1 Ατδοΐδ δηᾶ Ὠδιηδϑ. 

608), [86 οοηγοχβίου οὗ Ῥδὺ] οοουττοα δου [Π6 γϑᾶῦ 89. ΤΈΘΩ, τϑοκοηΐηρς ἔογγαγᾷ, ἰοῦ ὑ8 ἢχ 
[Π9 {ἶπηο οὗ {Π6 Αροκίο!ϊίς Οουμοῖ!, ἀπᾶον ἔπ 6 Βα ρροβιίῖου (Ὑ ΐοῖὶ μ88 Ὅθθη γαΐ]γ οομίοβίθα)" 
Ἐαὶ [86 ἸΟΌΓΠΟΥ ἀοροσ ρα ἴῃ Αοίβ χυ. 18 ἰάθη ῖο8) ἩΣΓῸ [μδ΄ οὔ Θ(]. 11. (β00 τὴ (ὐἰεθοῖ. ἀδε 
Αροεῖξ. Ζεϊίαϊίονε, 1. 90), δηὰ [πα΄ [6 ἐουγίθθη γϑασθ ΝἾοΪ ῬΘᾺ] ΣΘΟΪΚΟΠΒ 88 ΟΟΘΌΣΕΣΗΡ ὈΓΟΥΪΟῸΣ 
ἐο Εἰνῖθ ἰΟΌΓΩΘΥ δΓῸ ἕο Ὀ6 ὐτηθοῖθα ἔγοιι .εἷ8 οοηγογαίοηυ. 718 Ὀοΐηρ (10 οβδο, [6 Αροσίοϊἑς 
Οοππηοὶϊ οοουτεοὰ δοουῦ δ6 γοᾶγ ὅδ. Τὸ ἤγαὺ το ἰβϑι ΟΠΔΙῪ ΤΟΣ οὗ [π6 Αροδί!θ {Ππογϑίοσο ἴοοῖς 
Ρἶδοο Ὀθῦνγϑδῃ ἐ}|0 γϑδ8 44 ογ 4δ δπὰ δ2 οΥ ὅδ. ΤΊ βεοοπᾶ δηὰ {μὶτὰ χοῦ πιδᾶθ Ὀοΐνγοθα {δε 
γοϑτΘ ὅδ δηὰ δὅθ-θ0. 

Τὴ τϑίδυγυθηοθ 10 [Π6 ΤΏΟΣΘ ὈΑΥ Ο]Δ ἀδίθδ, ΘΟΙρΡΘΓΟ [Π6 ΔΙΓΟΔΑΥ τηϑηῦοποα τοσῖς οὔ 
ΒΕΙ ΒΕ (080 Ρ8Γ8}16] οὗ ΡῈ} ἸΟΌΓΠΙΘΥ τηϑη!οηρα ἰῃ Αοἰβ χΥἱϊ. 32, πὶ (ῃδὺ ἴῃ 64]. ἱϊ.. ἀοθα 
ποῖ θ6θλ ἴ0 6 Ὑδιτδηΐθα) : [86 δζίϊο16 Ῥαμῦ ἴῃ ὙΊΚΕΕ ; α. ὟΠ. ΑΘΛΈΡΗ, Ῥοπ ὅον Ζεὶἐγϑοϊνωτρ 
ἀδν Ζωοδοεπδροδοδέολία ἀε8 4 »οοίοῖς Ῥαμζιδ, εἴο., ΒίοοΚΒομ, 1847. Οὐ {Π6 το οὗ [πο Θοβίδϑῃ 
ὨδΙΤδίθα πὶ 2. ΟὐΣ. χὶϊ. 7, ΟΟΙΏΡΔΓΟ ΤΥ “4}οδῖ. Ζεϊξαϊζον, ἰὶ. ἢ. 8. 

Ιῃ τοραγᾷ ἴο [6 στο  ὈΣ1 οὗ ἴμΠ6 δοοουηΐ οἵ [86 Ασῷ οὐ ἴΠ6 δροβίοὶ]ϊς 1186 οὐ Ῥδᾷαὶ, 
ΜΟΗΚΕΟΚΈΝΒΌΒΘΕΒ τηδἰἰδῖηθα [86 Βγροίθεὶβ, (μαῦ (06 δυΐμον οἵ (μδὺ θοΟΚ οοπγογίϑα {86 ἸἸε 

οὗ Ῥϑὺ] ἔγοπι τϑᾶ] Ὠἰβίοσίοδὶ τρϑῦθσἑ8}8 ἱῃΐο 8. Ῥ8Γ8116] ἴο {6 Ἰ:ἴ6 οὗ Ῥοίεσ. Βαᾶσυξ 88 ουΐζάοῃε 
[818 Βυροίμοβίβ, δῃἃ ϑῃἀθδυοσθα ἴο ΟΔΙΤῪ ουὔΐ [86 ὨγροΓΟ [104] ποϊζου {πδ΄ [86 παγτγαίνο οὗ ἴδε 
Αοίε οὗ {86 ΑΡοβί]8β 18 δὴ υπἰβύογοαὶ ργοαποίξοπ, τυ θη ἴῸΣ [86 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗὨ Ὀτϊηρίηρ δρουΐ. 
ἃ ΘΟΣΩΡΓΟΙΆἾΒΟ Ὀοίνγθοῃ δον 8} ΟἸ ΓΒ ΔΌΣ δηα Οθηῦ]ο ΟἸγβδηλγ. Οἱ {18 γαὶπ αἰϊοιηρὶ 
ἴο οοηνοσί {}6 ἱβίοσυ οὗ (6 Αοἴβ ἱπίο 8 τηγί, ΟΥ τα μου ἃ οοῃϑοΐοῦσδ βοῦζοῃ, ΘΟ ρδσο [ΕΟΗ- 
88, 7᾽λὲ Αροείοϊξε απᾶ Ῥοεί-.Α»οεδίοἶδο Αγσο, Ὁ. θ 

ΤΈΟΥΘ γ͵88 Ὡ0 ἀουδί 8 στδᾶθδὶ δρργοδοὶ οὗ [16 ὕγγο βϑοϊϊομβ οὗ δροβίοϊο ΟἸ γί βυϊδηϊν, 15 
ΒΔΙΤΩΟΕΥ͂ ὙΠ} [Π6 ὅτοι [ΠΠ ἀΔΙΏΘΗΪΑΙ ᾿γὶ πο ρ]6 οὗἁ ἴ86 Ἰογὰ τηδᾶθ 868}}) δῃαὰ [86 τψογκίηρ οἱ [Ὠ6 

, Βρὲτεῖ οἵἉὨ [16 δροσίο]ίο ἰβίοσγυ. Οομραΐσαβ οὗ [Π6 Θββθη 18) πηὶτγ οὗὨ ἴα δηα ΠΟΡΘ, [86 αθπί]6 
ΟΒΌΣΟΙ τηογοᾶ ἰονῶσαο ἐπ 9618} ΟἸΌΓΟΙ, 88 (Π6 9 ν]8 ΟἸυτΟΙ βουρῃξ δηᾶ ἐουπᾶ (6 Θφθη: 
16 Ομυτος. 10 ἰδ ἔγοπι (μἷ8β μοϊπύ οὗ υἱὸν (δ τὋὸ τηυσβί βίυαν Ῥ80} Β ̓οΌΓΣΠΘΥΒ ἴο 76 ΓΒΔ] 6) 
88 [ΠΟΥ͂ διἰοσηδίεα δ ἷ8 ΤΑ ΒΒ ΟΠΑΓΥ ὑοῦσβ, ΕἸΥΘΟΓῪ ὨΘῪ ΤΪΒΘΙ ΟΠΔΓΥ ἸΟΌΓΩΘΥ ἴο [6 ΒΘΑΙΒ θη 
ΜΟΙ] τδϑ [Ὁ] ουσοᾶ ὈΥ ἃ ΓΘΏΘΥΑΙ οὗὨ (9 Ὀοπὰ οὗὨ υπΐου τὶ [Π6 ραγοηΐ βοοϊθίυ ἴῃ ΦογΌβδ θη : 
δια {Π6 ΤΊΟΓΘ ἀδΟρΡΙΥ {πΠ6 Αροβίϊθ ρϑποίσγαϊθα [86 Ὠθδίμθη νοσϊ ἃ, δηα (ἢ τοσγο {Ὁ}1Υ ἢ6 Καρί 
[86 Θὀη1116 ΟΒυτχονι ἔγθο ἔγοσλ Φ 8} οΓαΣΔΏΟ6Β, [86 ΤλοτῸ ἀροϊάρα]ν ἀἰα Ὠ6 δἰϑθτινσασγα βῃον, 
Ὀγ ἷἰθ οσῃ οοπᾶυοσί ἴῃ ΦοΙΌΒΑ] θα, ἷβ τοβροοῖ ἴοὸσ Φονθ ουδύοσηβ. ΟἾΪΥ ἰμοθθ ῺΟ 8ΓΘ 
ὉΠ8Ό]6, 1Κὸ Ῥδῇ], ἰο ἀϊβυιστιβ; Ὀούνγθθῃ ἀορτηδίϊο δηᾶ οἰ ὐοδὶ τυ ]θ8, ὁδῃ πᾶ ἃ οοηϊτδαϊοίίου 
ἴῃ ἐπὶ8 ἔδαῖ, δῃᾷἃ ϑαρϑοΐδν ἴῃ [Π6 αἰγνογαὶ Υ οὗ τοαυϊτοιηθηΐβ Ὀθΐνγθθῃ 68], ἰ1. 16 δῃηὰ Αοίϑ 
χυ. 20. 

ΤΉ ἔδγοϑὶ ᾿ἰπιὶΐ οὗὁἩ [06 βτας το ΒΒ ΟΏΔΓΥ ΤΟΌΣ οὗἩ [6 ΑΡροβίϊθ γγδὲ ΏσΌθ, ἰῃ ΤΠ γοδοηΐδ, Αδἷδ 
Μίπου. ΤῈΘ ΔρΡοϊπίτωοπί οἵὁἨ ΒΑΣΔΡΔ8 δηᾶ 8581 ἴῃ Αὐὔοοι ὈΥ 16 ἀϊτθοίίου οὗ [86 ΗΟΙΥ 
ϑρίτις, (μοῖρ οσαϊηδθοι ὈΥ (16 υπϊίοα δοὶ οὗ (86 δοῃρτορδίοη δηᾶ 18 ἰϑδάθχβ, ([Ὡθ9 γουδϑθ "Ὃ 
Ογρτῦμ, [86 ὑσἱυτρὰ οὗὁἨ Ῥδὺ] οὐδσ {116 [186 Ῥγορῃοί Βαγ-οϑυβ, ῃ18. ὀμδηρα οὗ πϑῆγθ, {Π6 Ἶοτι- 
Π6Υ ἴο ΒΡ ΠΥ]18, δηἃ ἴ[ἢ0 τεϊυσῃ οὗὁἨ Ματκ, [6 δροβίο!ϊο δἰὐθηἀδηΐ, [Π|6 Τα ΒΒΙ ΟΠΑΙῪ δ γθθθ οὗ 

9 (ΒΥ Ὑσεδδιππ Το, ἰῃ δ ΤΟΣῪ Ἰοασηθὰ δηὰ ΔΌΪΘ ΘὈΤΟΣΙΟΙΟΘῪ οὗ ἐμ6 Ανροβίο!ο Αϑο, ἰάθη ίβοα ἔδι9 νυἱδ ὑ ταοσιἐξομφᾶ, 
Θαϊὶ, τ 1, πίει [11 ζουτεν ἸουΤΏΟΥ οἵ ῬαῸ ἰο δοσικαίασα τοοπέϊοποὰ Αοἱδ χυἑ. 21, 332. Ἠδ δε ἀοίσῃ ἀϑὰ πὶδ νἱϑνν ἔῃ .(5 
Ἐχούτγοτο ἴο [8 Οὐπεπεέπίανν ἰο ἐλε Θαϊαίέαηε, ν. 563 ΕἸ. Οοτηρασο «βμαϊπαοὺ Ηἰφ Υἱθν διὰ ἴπ ὄνον οὗ [80 ἰάομείίν οὗ {84 
ἡούσοογ οὗ Θα]. ᾿, 1 πὶ 1μδὲ ἰο [6 Αγροσίοϊέο Οουποῖϊ, Αοίθ χυ., ΤῊ ῦ ΤΠ δίοτυ φ ἔνε Αροοί. ΟΛωγοΝ, Ῥ. 345 Ε΄. ; δηὰ ἐδ 

Ὀοσατοοπίδυυ οἱ Θα]. ἢ. 1.--Ρ. Β.} 
4 {1ηὸ0 ΘὨτοποϊορίσεδ οὗὨἩ 86 Αροδίομο Ομῃγοῖ ἀὐδον ἰῃὰ ἔμο ἀδίο οὗ [86 Οσθ 01} οὗ “οστφαίοσα ἤγοξα 47.ὅ8. ὙΊΝΒΒ 

Ὅκ πτσα. Τ ΤΕΘΕΙ, ΒΕ, ΞΊΈΛΥΨ, δρᾶ Ασροῖῖ, ναὶ ἰῃ δ0 οΣ δ] ; ΟΣΔΉΛΟΒΕΝ, ΜΈΥῈΒ, ΕἼ ΔΙΌ, σι 62.---}Ὁ. Β.1 
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ϑ . ΒΝ ἘΡΙΕΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΆΒ. 
ξ΄ 

(}6 Αροσέϊο ἴῃ [1160 ΒΥΠαΡΌρΡΙΘ δ Αῃοοι ἱῃ Ῥίείαΐδ, [86 ρμογβοουϊζουβ οἱ [89 ρετί οἵ ἐδο δονε 
οἰ ΑποοΣ δηᾶ Ἰοοπΐβ, Ῥδ]8 τηΐτδοὶθ αὐ 1 γβίσα, δηἃ ἷβ βύροθθθ ἴῃ ὨΘΓῸΘ: {Π|686 8.6 ἴλι4 
Ρτοιϊῃθηΐ ροϊηΐβ οὗ [}0 ἤΐγβὺ σωϊββίομσΥ ΟΣ. ἯὯΠ,6 τηῦυϑῦ ΟὈΒΟΙΥΘ ΘΒρθοΐδι]γ, 1, Τιιδὺ [ἢ 6 
Βροδίο ο τηθῃ δὶ ἐμδὲ ἴάγηθ, ἃ8 77}} 88 ἰδίϑν, δἰνγαγβθ αἰγοοίθα {πος ἄγβί αἰϑηϊζοη ἴο {π6 ὅθν, 
Βα ΘΟΠΒΘΑΌΘΟΙΥ ϑηϊογθα [Π6 ΒΥΠΑρΡΌΡΙΘ, Δ ΒΟυΘὮ δ᾽ Απίξοοι, ἴῃ Ῥίπι αἶα, δὴ ἱπιροτγίϑηϊ οἰ βὶο 
ΟΘΟα Θὰ ἴῃ ἐμεὶγ 268] ἕοσ Θὐθῃ]6 τηϊβδίομβ (Αοίδ χίϊὶ, 46) ; 23, [μαὺ Ῥδὰ!], {1|0. γοῦηροῦ παθοβθῃ- 
ΕΘ, ΔΡΡΘΒΓΒ ἤΔΟΓΘ 8η4 τότ ἀθοϊ Θά] γ ἴῃ {Π6 ἑοτορτουῃᾶ ; 8, [μδ΄ οὐ {ποῖν τϑῦυσῃ [6 βοοἱϑεϊθδ 
οὗ οοηνοῦὶβ Τ6ΓῸ ΟΥδηϊζθα 1ηΐο ἢχϑα σοηρτοίζδίζοηβ, Θϑρθοΐδ}]ν ὈΥ [6 Δρροϊπίτηεπί οὗἁ ο᾽ ὅθ. 
(Αοίβ χίν. 38) ; 4. (μδὲ {0 ἔγθϑ ϑρὶτιϊ τὴ τ 0} ῬΔῸ] οαττῖθα οἡ {16 τι ΑΒΊΟΠΔΤΥ ὙΤΟΣὶς δπλου 
[86 Ἑφ6ῃ[1168 Ργεοαυοθά, ἱῃ 811} ῬτοΟΡΘὈΣ 1 Υ, μα΄ τοδοῦσου οὗἩ [86 τόσο γὶρίὰ Φον δι ΟἸ τ βυδηδ 
ΜΘ. Ἰοα ἴο {πΠ6 ἢγϑὶ Αροβίοϊἑο Οουῃοὶ], δηα Ῥ80}} ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἰο ογύθαϊθι ἐπ σοπποοίάοῃ [86 Γ6- 
ψὶζ; ὅ. [δ΄ {16 Θησα τ οὗ [16 δον ἀρδϊπιδί {86 ῬὈγοδοδίμηρ οἵ (6 πο στάθη, Θβρϑοΐβ}]ν οὗ 
Ῥδα], ὈΘΟΔΙ.Θ ΠΔΟΓΤΘ ᾿ῃΐθηδ ἔγοπὶ 818 Θχρυ βίου (ἰὼ ΑἸ 00.) ὕο {86 δἰζοιηρί ἰο βίοπο δίων (ἡῃ 
[οοπὲθπι), δᾶ ἴο Ϊ8 γϑὰὶ βίουϊῃρ (πὶ 1 γβίγα). 

Οὐ {δ᾽ οἰἰδηρο οὗ δ} πδῖης, νδυΐουβ Ὑἱϑῦβ ἤδν6 ὈΘΕῺ δανδηοθα (806 ΊΧΝΕΕ, δγίέοὶθ 
Ῥωμ ; ΒΟΗΑΡΈ, Ἡδίονν 9 ἐλ 4οεί. Ολωγοῖ, Ὁ. 326 οοἴὰρ. οι. οη ΟἹ. 1. 1.). 7ὸ δῖ οἵ {86 
ορίπίου (μὲ 380}, 88 ἃ Εοϊθδῃ οἱ ΖΘη, τν8β ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ ρῥοβδοβείοη οὗ ἃ Βοιηδῃ πᾶτμθ, υΐ {Πδ, 
ΨῈ110 δ Οὐρσγυβ, Β 88 ἱμάποθᾶ, ποῦ ΟὨΪΥ ὉΥ (16 ἐγ ἀβΐρ οὗ βογχὶυβ Ῥβυ υδ, Ὀὰζ ΘΒΡθοΐδ}}γ 
ΟΥ̓ ἷβ δηϊδροπῖθπι (0 {Π6 8186 ῥσορμϑῖ 0 οδ] ] ἃ ̓ ὐνηβοὶ ἢ ΕἸγτΔ8 [06 βόγοόθγοσ, [6 ηοέρλέν 
πιαρίοίαπ,, ἴο ἴαγτὰ Ὠἰτηβοὶ ἢ, Δ8 [δύ Ἰδῃ} 8 ΘΟὨΠΟΌΘΓΩΣ ἴῃ {86 πδῖηθ οὗ [Π6 Ιοτᾷ, δὰ] [16 φημὶ 
πη, (80 ᾺΓ 8δ8 Ὀδυα υἱοίΐογυ ΟΥ̓ ΘΟ] δὲ μδὰ τοροδύδα ἐΐβε]  θτΘ ἴῃ 4 ΝΟ Τοβίδιηοης 
ΘΒΔυδοίοτ) ; 8ηἃ Ῥδυύου] Δ ], αἷθο, Ὀθολῦδο {πὸ Αροβίϊθ, Ὀϑΐηρ ΠΟῪ δου ἴο δηΐου ἰηΐο δοϊλγε 
ἱπίθγοοῦΓγβο 1} (86 αγοοΐδη δηὰ Ἐουλδη ποσ]ᾶ, οου]α ἴγαυϑὶ σΟΣΘ ΘΟ ὨΣΘΠΕΥ ἈΠΑ͂ΟΣ ἃ Βοϊηδη 
ὨΒΙΠΊΘ. 

ΤΠῸ ΒΘΟΟμα Τὴ ἰ ΒΒ ΟΠΔΙῪ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ῥθ8868 οὐϑὸσγ Αδἷα Μίπον ἴο ΕΌΣΟΡΟ, δῃ παὰβ 118 ἔδυ μοϑὲ 
Εἰνΐύ ἱπ ΟοΥΐηῖ, [Ιὑ ἰβ Βρϑοΐδ"ν ομδγδοίοσ θα ὈΥ {86 [0] οννηρ ουθηΐθ : (1.) ΤΊΘ βϑρδγδίοη 
οὗ Ῥϑῃ] δῃὰ Βδγηδθαβ οἡ δοοουηΐ οὗ ΜΑΓΚ, δηᾶ (Π0 ὈοΩΙπΐηρ οὗ ἃ βορδζδαίβ δια ἱμάθροηαθηΐ 
πλἱβδῖοη οὗ δ], ἱπ τ Οἢ ΒΘ τγτδϑ [Ὁ] ονγθα δἱ Βγεὶ ὈΥ 1148, δπαὰ Ἰδΐοσ ὈὉῪ ΤΊ ον δπα [ΚΕ ; 
(2.) τ1Ἀ}6 ἰοὺ οὗ νἱβι δίϊοι ἰηΐο [Π|6 ΘΑΓΙΪΘΙΡ Τα ΒΒ ΟΏΔΓΥ Π6]ἃ (ΟΥ̓ΡΙῸ8 Ὀοΐπς ρϑεβϑα ουϑσ, δὰ Ἰοϊ 
Ὃ [16 ΟΔΙῸ Οὗ ΒΑΣΠΔΌΔ5), ΜΒΪΟῚ 'Μνὰ8 ομδηρθοα ἰηῦο ἃ ΠΟῪ τηΐββίοη οὗὁὨ 0010688] ΡῬΙΓΟΡΟΓΟΠΒ ; 
(8.) [πὸ Βαγιμοηζϑου οὗὨ (16 ὈΟοαγ οὗἩ Φεν 8 ΟὨ τ δοδηΒ δηἃ Οδηί]6 ΟἸγβυ 88 ὈΥ τ,68ῃ8 οὗἁ 
ἴλ6 οσὐλέοαξ ὈΥϊποῖΡ]68 68.801 1886ἃ ὈΥ 16 ΟἾυΣΟ ἰπῃ Φογυβαίθ (Αοίβ χνΐ. 4); (4.) [16 πον βῖε- - 
οπΒ : ΟἿ]Ἰοῖα (Ὀδέοστο [86 τοροϑδίεᾶ νυἱβὶϊ οὗ {06 6] 6Υ βϑἰδίϊοηβ), [μθὰ ῬὨγυρία, Θδ]αῖδα, ΤΊΟΔΒ : 

ΔΙ͂ΟΣ {118 'η ἘΠΠΓΟΡΟ : ῬΈΣΠΡΡΙ, ΤῊ 6888) ηοα, Βοσθδ, Αἴμθηβ, Οὐσ πὶ ; 180 [Π6 ρογβθοῦ ΟΠΒ, 
ὙΓΣΟΣ γαυθα ἴῃ βίσθηί ἴῃ ῥσγορογίΐοη [0 {Π6 ΩἸΘΔΌΘΓ ΟΥ 1688 ΤΟβ](8 οὗ [Π6 Ῥχθδοιῖηρ οὗ (86 
ΖΟΒΡΘΙ ; (δὅ.) [86 τηϊγδουϊοῦβ δἱὰ δηᾶ πιδηϊ δίδου οἵ ἴπ6 βρτὶζ, το 1οα ῬδῈ] ἴο ΕυΓΟΡΘ 
(Αςί8 χνυΐ. 6, 7, 9); (6.) [86 οουίταβί Ὀθίνϑθη {16 τα ἰδ 088 οὗ (116 ΑΡοβί!θ ἱῃ Αἴμϑηβ δπᾶ 
ἰπ Οὐ ; Ὀαΐ τ οὖσ ἢ τὸ ΒΌΡΡΟΒΟ {μδὲ Ῥδὺ] οογγθοίθα 818 Ἰεδγηθα αἰβοοῦσθο ἴῃ Αἰμθη8 Ὀγ 
ἢἷ8 ΘΧο] υβῖγθ ργοδομΐηρ οὗἩ [86 Οὐόδββ ἴῃ Οὐγίηί ; (7.) [80 πιροίλπρ οὗ Ῥδὺ] νὴ Ααυλ]ὰ δηα 
Ῥτίβοὶ "δ ἴῃ ΟοΥ τ, ἩΓΒΣΟΝ 80 ΚΤΟΘΌΥ δθδοίθα Ὠἷ8 βυθβοαπθῃῦ τ βϑίοῃ ; (8.) 7.16 ἸΟΏΡῸΓ βίδυ οἵ 
([μ6 ΑΡοβί]α ἱπ Οογίητι, δπὰ {π6 ᾿προσίθη 165 οὗ π6 Φ6 078 δρϊηβῦ ἶσα πὰ [86 ᾿ὈΓΈΒΘηΟΘ οὗ [86 
ἀδρυΐγ, 68111ο ; (9.) [π6 ποῦν ἸοῦγΠοΥ οὗ [86 ΑΡροβίϊ]ο ἴο Φε6 8816) ἴῸΣ [6 ΔΟσοΟΙ ἢ Βητηθηΐ οὗ 
ἃ ΤΟΥ, ἀυσίηρ τ ΒΙΘῺ Π6 ἰουοθ 68 δὲ ΕΡΏΟΒΌΒ, δὰ ΠΌΣΟ τηδῖζοβ Ῥγορδγδίοι [ῸΓ ἷβ τα ἱββίοι ὈΥ 

Ἰοδυΐης ὈΘηα Ααυΐα δα Ῥυῖβοὶ]]α. 
ΤῊ {λιτὰ τηΐβϑί ΟΏΔΥΥ ΤΟῸΣ δ 80 [ἌΓ 8ῃ ΘὨ]δγροτηθηξ οὗ ἴΠ6 ξοοοῃᾷ, 88 πα΄ δ] δἵ [}|18 Εἶτ θ 

[Δ ΚΟ ΕΡΏ ΒΒ, ἴῃ Α5316 Μίμοσ, δἷβ στοδαῖ ορ᾽θοῖ, τ ΒΙΟΒ Οἱ ἢ4 δᾶ Ὀδθη ΘΟ ρ ΘΙ] ἴο Ῥ888 ὈΥ 
ἴῃ εἷβ ἸΟΌΓΠΘΥ, δπα τΒΟΒ ΒΘ Ομ] ΟὨ]Υ ἴοῦΟ}} δῦ ομ ὨΪβΒ τούυστ. ΑΡΟ]1]08 τγῶϑ Βὶβ Ῥ᾽ΌΠΘΟΥ 

Βογθ, δα [26 ΑΙ νγευοτ Ποσλθίσυβ Ὀθοϑπηθ 8 Ὀσϊποῖρα] ορροπθηῖ. ΗἱΪΐβ υἱοίοσυ τ88, ὁ {116 
ὁπ6 Ὠ8ΠηΩ, ἃ (ΥἹΌΡ ἢ ΟΥΘΣ {86 ὨΟΟΓΌΓΩΔΙ τηδρὶο οὗὨ {π18 ΟἿἿΥ ἀεραϊοοϊοα ἴο ἢ) ͵δπβ, {πΠ6 ρσοαάᾶθθθ 
οὔ (860 Μοου ; 8πἅ, οὨ {86 οἴου, οὐϑσγ ἰβοϊαίσυ. ΤῊ 8 ἰοῦσηου, το ψγ)88 δ΄ τύ βΌΡΡ)θιηθηῦ- 
ΦΙῪ ἰῃ 18 ἀοδῖρη, δαεβυσηθα [86 ΘΠ γϑοίοσ οὗ ἃ τυἱ δι δύο : ἴογ Ῥδι] ἀθραγίθα ἔγοτῃ Ερἤθευβ, δηα 
ραΐῃ υἱβ θα [η6 ΘΟΩ ΤΟ ϑΌΟΩΒ ἰῃ Μδοοάοηΐβ ἀπ Οτθοθοθ. ΤΠ βυρροβί(ΐοι οἵ 8 (ἱγὰ τη]8- 
ΕΠ ἸΏΘΓΥ Υἱδὶΐ ἴο 1π6 ΟοΥητμΐδη ΟΕ ΣΟΙ Ὀοίτγθοη (6 ϑοοομὰ δηὰ (ϊγα τ ββι ΟΠΔΤΥ͂ ὑΟΌΤΒ ἢδν 



ὃ 2. ῬΑΌΙ, ΤῊΡ ΑΡΟΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΒΕ ΟΕΝΤΉΜΕΒ, ΗΙΒΤΌΒΥ ΟΕ ΗΒ ὼ71ΕῈ. [3 
ταιβεχειμαααι μνημ τευ παεπηρευ 

ὈΟΘΏ ΒΙΟΥ͂Ν, ἴῃ 8 ὙΔΙΪΘΙΥ Οἵ ὙΔΥ8, [0 τοδῦ ὭΡΟΩ 8 τὰ θαυμα ογβίδπαϊηρ (860 ΤΥ “1}οδ. 496, 
Ρ. 1909). Το {μἰγὰ πιϊββί ΟΠΔΙΥ οΌΓΠΘΥ ἰ6 ΟὨΔΙδοί τ Ζοα ὈΥ [Π6 τιοτὸ ἀθοϊα θα Ῥτοιῃζηεῃοθ οἱ 

[6 τ 1ΒΒΊ ΟΏΔΙῪ ΘΔ] ΟΌ] ἴθ δηα βοὶἐ- ἀθίοστηϊπδίοη οὗ [6 ΑΡΟΒί]6 (866 1 ΟΟΥΣ. χυἱ. ὅ ; 2 ΟΟΥ. 1, 
1δ) ; ΌΥ ΗΒ τοϊγβοῦ]ουβ ἬΟΓΚΒ, ΘΒρθοΐ !ν ἱπ ΕΡοβὰβ δηὰ Ττοδβ (Αοίβ συ]. 11 ; χχ. 10); ὈΥ͂ 
{Π|: ΘδίΔ Ὁ Βῃ πλοηΐ οὗ 8 τηϑίσορο δ οὗ [86 ΘΒ ΌΣΟΙ οὗὨ 4.814 ΜΊίποσ, ΒΟ γγ88 ἀοδίληθα ὕο ὈΘΟΟΙΙΕ 
[πὸ Βοιηθ οὗ Φοῦπ, δηὰ [86 τωϑίοσῃδὶ οἱζΐγ οὗ ΟἸ ἐγ βῦδη βρϑουϊδίζοῃ ; ΌὈΥ [6 ἔουπάϊηρ οὗ ἃ 
Ἰαῦοῦ δβδβοοϊδ οι δηα Ῥδι]1η6 ΒΟ! 00]; δῃὰ ΒΠ8}}0, ὈΥ [10 ἀροϊᾷοα ρῥγοιηοηϊϊοη οὗἁὨ 18 σδΡ- 
ΠΥ το ἢ [86 Αροβέϊο ἐδ], 88 ἢ ἄσϑνν 18 χη ΒΒ ΟΠΆΤΥ ᾿ΟΌΓΙΘΥ ἴ0 ἃ 61080, Δηα Θηΐογθα ὑροΡ 
Πὲβ ἈΠ τίμα ρο ὕο ΦογΌΒβδ οι. 

ΤῊΘ ῬοΓοστηδηοο οὗ 8 ΝαΖζαγι δ ὙΟὟΥ ἴῃ 76 ΓΌΒΔΙ θη (8 Βίδῃ Θου Β6]]6 ἃ ὈΥ “Ψ81|68) ζΤΟΎ, ἔτ 0Π| 
“« ΤἸΩΘΑΒΌΓΟ Οὗ δοοουτηοαδίξοι ἴο [86 ὩΔΙΓΟῪ Υἱοῦ οὗ {Π6 ον 88 ΟΠ ΓΒ 88, ᾿Ἰηῦο 8η οϑηοθ οἡ 
(86 μετ οὗ [6 δετγβ. 1 Ἰοὰ ἴἢο ἴπ6 Ῥοσβοουϊίςοοῃ οὗ [86 Αροβῖϊθ ἴῃ Ψογθβδ θη, εἷ8 δραυοίίοη 
δα ἐπ Ἰβομτηθηῦ ἰῃ Οὔθβασϑδ, ΠΪ8 ΔρΡρθδὶ ἴο {π60 Ἰυάρτηρης-Βοδΐ οὗ Οδθϑαγ, δια μ͵8 ἰγβηβροσγίδ- 
Ἐου ἰο Εοταθ (ἰῃ [Π6 γ887 62 ; δοοογαϊηρ ἴο ΑΥΘΕΒ δῃὰ ΊΝΕΒ, ἴῃ [6 Βρτίπρ οὗ 61). ΕἼΟΙ 
ἐπΐ8 σα ΟὐΥΣΥ ΒΘ τγ88 ΣΤ  αϑοα (ἢ [}6 γϑᾶγ 64), ποῦ ΟὨ]Υ δοοοσαάϊῃρ' ὑο [π6 ὑββ τ οΩν οὗ γα θη 
(ΕυβεβΒ., 1. 22 : λόγος ἔχει, ΟὙΒΙΙΙ;. Η͵ΒΕΒΟΒ., ἨἩΙΕΕΟΝΥΜΌΟΒ, οἷο. ; 860 ΥΙΚΕΒ), Ὀὰΐ 4180 δοοοσὰ- 
ἱπρ ἴο οογίαίη ἰηΐϑ οὗ ἴπΠ0 βοιίρίαγοβ, γοῦ ΟὨΪΥ, διέθθσ ἃ ὩΘῪ ᾿ΟΌΓΠΘΥ [ὉΓΣ Γχΐβδϑίοη8 δηὰ νἱβὶ- 
δου, ἴο [411] ἰηῦο 8 βοοοῃὰ ἱτργβοημπηθηῖ, δὰ ἴο βυβοῦ πλασίγγαοπι ὉΠ 6 Σ ΝΟΓΟ. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ.---Ἴ. ΕὟΓ 8 βίδίοηθηΐ οὗ σοϊουδηΐ ᾿ἰτογαΐαγθ, θ66 ΒΕ ΒΒ, 1]. 6.,) Ῥ. δά, δδ, δθ 
δΒη4ᾳ. [ΒβΜττΗ, οἱ. 9 ἐλα Β.., ατί. Ῥαωΐ, αἱ [16 ο]οΒ6, γοὶ]. 111. 768). 

2. ΑἸδηΐδβ δ΄ δι ββουβ, ἃ Ὀγθάθοοβθοσ οὗ ΒΑΓΏΒΌΔΒ [ὉΓ 86 ἱπίγοἀποίίζοη οὗ δὰ ἰηΐο ἴδὸ 
ΟΒυτοῖι οὗ ΟἸτβ, 88. βύθβρμϑῃ μδὰ Ῥθθπ 8 ργϑάθοὀββογ οὗ Ῥδὺ] Ὠΐταβο]ῇ, 

8. ῬΑ} (Ὦγθθ γϑᾶγβ οἵ ἱπβίγυοίοη ἢ [Π6 αυἱοΐ Βο] ἂρ οὗ Ατβοΐα, ἃ οουηΐογραγὶ δηά 
8ΓΔ116] ἴο (6 [ὮΓΘ6 γοϑγβ οὗ ἱπδίγυσίοη βρϑοηΐ ὈΥ [86 ὕπνοι το Δροβἕ!θβ ἴῃ δ ΥΟΟΌΣΒΘ ὙΠῸ {16 
οἵα. ΤὍΘ Ἰδίοσ γγχ88 δῃῃ: δχίθγῃ δὶ δπα ᾿ϊβίοσ 98] σοτητηθηΐοι ; {μ8: οἵ Ῥϑὺ] τγᾶϑ υπαουδύθα)ν 

οὗ ἃ τηγβίοσίουβ δηα ἱπίοσπα] ομδγβοίοσ, δηὰ κἰπάγθα ἴο {πΠ6 στοδὺ τηγϑίοτι ουβ δος οὗ ιἷ8 Θοῃ- 
ψοσβίοη. 66 Υ .“4»οϑζ. Αρο, 11. Ρ. 128. [ΚΒΟΒΑΡΈ, 15. φ λό 4». Ολ. Ῥ. 380 : διιᾶ Οομ). οἡ 68]. 
ἴ. 17. 
᾿ Τα ἀθγοϊορπιθηῦ οὗ [86 ΑΡοβί]θ᾽Β ΘΟ; βοϊουβῃεβθ οἵ ᾿ΐ8β βρϑοὶῆο 6811 0 {π0 Θ΄ ῃ 1168 τγὰβ 

τϑάυλ), δπα δοτημηθηβυγδῦθ ἢ ὕπ6 σταᾶυλὶ ἀεβηϊΐθηθ88 οὗ Ὠ18 0411 ἴο [16 διροβίο)ο οβῆοα 1 
θηογα]. ΤὨΪΒ ΠΠΔῪ Ὧ6 Β66ἢ ἔγομη Αοίβ ἰχ, 1δ, 29 : οοϊρ. χχὶϊ. 21; χἱὶϊὶ, 46: χῖχ. 9: χχυἹ][. 
17 βαᾳ.: 68]. 11. Βαΐ [})18 6411 ἴο [86 ΟΘμ [1168 ἀ1ἃ ποῖ ὁχοϊυᾶδ ἃ ρυγροβο ἴο οοηγοσί {Ππ6 “6008 : 
(ὉΓ ποῖ ΟὨΪΥ͂ πχυβί Ὧ6 Κ'γϑί βϑοϑὶς ἴῃ [110 βΒυμδρορίιθβ [Π086 Ὠθδύμθη ὙΠῸ ὙΘΓΟ ΒυθοθρΣ Ὁ1]6 ὨΘΒΓΘΙΒ 
οὗ ἷβ Τλ6ΒΒΆ 96, ΘΒρθοΐδ}}ν (86 ῥγοβοϊγίθϑ οὐ (ἢ6 ραίθ (Ἀοίβ χἱΐὶ. 48), Ὀᾳΐ Ῥδὰὺ] 41ρ0 γτοοοχηϊζοὰ 
18.686 σοργογείου οὗ [6 Θθῃ[1168, δραγί ἔγομλ ὑπο ἷσ ρουΒΟ ἢ] Βα  σδίοῃ, 88 ἃ ΘΔ ΠΒ (ὉΓ [ἢ 6 ΘΟΏΨΘΙ- 
βίοῃ οὗ [βγβ6] (Βοιῃ. χὶ, 18, 14. Τῇ ρστλάυδὶ ἀονθιορπιοπῦ οἵ ᾿ἷβ δροβίο]ϊς Κηον]θᾶρσα Ὦγ 
νἱγίυθ οὗ οοπεϊηυθα γονϑ] δίῃ δη0 Πα ] ἢ 8, τγ88 ποῖ ργθοϊυθα ὈΥ 186 Αροϑί]ο᾽8 ργϑρϑα- 
ταϊώοη, ἀογγοα ἔγοη ἃ ἰβίοσγί δὶ Κπον]θᾶρο οὗ [06 ΗΟΙΥ βογιρίυγοβ δπᾶ οὗ {16 [18 οὗ Φοβυβ, 
πα ὈΥ ἷβ σγοδί ᾿υ ΓΔΟΌ]ΟΙΒ 1] υπιϊπδύλοπ 6 18 0811 οσουττο, 

δ Οχ [Π6 Ῥεῖβοῃ οὗ Βαγηδῦδβ; οπ ΟἹ] οὐδ, Απθοον, Α5816 ΜΊποΟΣ, οἵο., δὼ {ἢ σοϊονυδῃῖ 
ΔΓΏΟ]6Β 'ἱπ (06 Β10]104] ἀϊουϊοηδτῖθ8. ΑἸβο {μ6 ἰηϊγοαυοσίζοηβ ἴο [10 σοβρϑοῦςνο ρϑγίβ οὐ {})18 
Οοτμιηθηΐατυ. Οα ΑΠΕΟΟΝ ἴῃ ρΡᾶγίϊσυ]αγ, 866 ΤΥ “4ροδί. Αρε, 11. Ρ. 168. 

6. ΤΊ,Θ τϑοΐρσοοδὶ δοίξοῃ Ὀεΐνγθθῃ (6 ἴῃτθθ τι βϑι ΔΓ ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ οὗ ἴῃ ΑΥΟοβίϊθ, δὰ ἷβ 
οἰ στίτηαρο ἴο Φογάβα θη δ [ἢ 6]088 οὗὁὨ 6δ0} οὗ [686 ᾿ΟΌΓΏΘΥΒ, 8Γ6 1 ὑμοιηβοῖγοθ βυ Ποἴθης ἴο 
ΟΥΘΓΓΏΓΟΥ 88 80 η.6η80]6 βΒοίΐοη ΒαΑυΕΒ Ὠγροίῃ 818 δου δἰ ρα ἴο. 

ἡ. Οὐ ἴδο ἑάοηίγ οὗ [Π6 ἔδοί τοϊδιθα ἴῃ 64]. 1. τ τ ἐπδὺ πδιταϊθα ἴῃ Αοίβ χν., 8βο6 ΒΕΤΒΒ, 
ν. δδ, ἀπὰ ΚΟ ΕΒ Ηϊδίογῳ 9 ἰδδ 4ροδῖ. Ολιωργοῖ, ». 345 ΩΗ. 

8. ΤΏΘ τοϊδοι οὗ ἴπ6 δροβίο!ϊο ἀ δὶ ογαῦζοηβ 1η Αοἰβ συ. ἴο ἴπ 6 80- 0810 ΝΌΘΟΙ ΔῈ ΘοΙ- 
Π]ΔΏΩΒ, β 4180 τηρϊ ἰδ ηθα ὈΥ ΕΕῦΒΒ, 1. 6., Ρ. ὅδ. β60 {ΠἸΘΓΘΟῚ ΤῊ .«4}9οδί. Αρε, 1ϊ. ν. 184, 
ἮΒυβδ τηδϊηδῖπε (μα Αοίβ χυ. 21 δυονΒ {Π6 γ᾽] αἰζγ οὗ (6 ΔῊ ἔογ (Ὧ6 Φονγίϑα ΟἿ ΓΙ β 188, 
Βαϊ {1:0 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ 411 ἀοργηιαύίο ΟὈἸσαἰΐοπ ἴπ [6 βδῖηθ Ῥϑϑβαρο 18 νΘΓῪ μ]ἷῃ ἔγοσῃ [816 ἐγϑἢϑ- 
μβοϊΐομβ οὗὨ [Π6 δροβίο!ο οουποῖ]. Ὑοῖ, ἃ8 ᾺΓ 88 {Π6 πδίϊομδὶ δηα οἴῃῖο81 νδ᾽ ἱγ οὗ ἴπ6 βδγθ 
3. σοποογηθᾷ, 1 88 ἴῃ Ῥογίδοι ΠΑΤΤΠΟΩΥ ὙΠ [86 Δροβίοι!!ς βρίσιΐ πδὺ [6 σοππαδλποα οΥ̓͂ [ἢ 6 
ΦῊ βῃου]ὰ ποὺ Ὀδ6 ν᾽ ον δυγοσαίθα, ἘΕῸΓ [Π6 τοϊονδηῦ ᾿ἰΓογαΐυγα, Β66 ΒΕ ΒΒ, Ρῥ. δθ. 

9. ΕῸΣ 8 οδίδοσῃο οὗ [Π6 ἔγθη 8 δηὰ [0] Το οὗ [η6 ΑΡοβί]8, 866 {π6 βϑιηθ, ῥ. δ8. 
10. ΤΊ,0 ΑΡροβί)θ᾽Β τιἱβαί ΟΠΑΤΎ τηϑι ῃοα δηᾶ ρο] ον: ( Α γ»χυδθηΐ δαϊπβιιηθηΐ οὗ ἢ18 τ ηΐ- 

νΈΓΒΆ] τη βϑίοῃ (0 [86 Θφ: 16 του], οσθὰ 0 ΒοΙηθ, απ ἴμ6 νοβϑίογῃ Ἰἰπϊ οὗἩ [μ6 ΟἹἃ Ὑγ͵οτὶὰ 
«ϑραδίη), ἴο [1.6 ῥυϊταϊθννθ Ἀἱβίοσί δ] ὑσαηκ οἵὁ ΟἸἩγΙ ΒΟ ΔΆ ἴῃ ΦΘΓΌΒΑ]θτη---ἰ δὲ 18, [6 ᾿ποοῦρο- 
ταϊίου οὗἨὨ [6 ΤΩΙΒΒΙΟΏΒΙΎ ΒΡ τι {π6 νἱϊδ] ρόνοσ οὗ [6 Ομ στο. (3.) Ῥογοορίΐζοη οὗ [ῃ6 
εἰϑυοτίσαὶ ἸΠΚ8 [ῸΓ Θοττπηϊοδίϊπρ (86 ρμοόοβροὶ ἴο {86 τοῦ]. ΤΠογοίοσο μ6 ἔγϑὶ ἐπσηϑα ἷξε 



ἰ09 ΤῈΒ ἘΡΙΗΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΑ͂, 

δἰ Βο ἴο ἴπ6 6 ν8, δῃὰ τοβα ἴῃ ὑμὶν βυμπαρομῶθδβ, Ὀαΐ Ἰηδᾶθ ἢ11] δοοουῃΐ ςοΥ [86 ῥτεῤαάΐοθε 
οὗ 16 ὅονγβ, δηα [86 ΓΟΟΟΡΌΣ Υ οἵὗἩ [86 Βοδίμ θη ἴἰοσ ΟὨ τ β δηϊίν. ΤὨΘγοογο ΒΘ Θ Ὀγϑοθα ᾿ῃ Ὧδε 
ΥἹΟΥ͂, δῃ 4 4150 βεϊζϑθὰ ὕροι, [86 Ροϊπΐδ οὗ δοπηθοίϊοη ἴῃ [6 ΘαΠΌ1]6 ποῦ] (866 πἷΒ δα ἄγθβδ δί 
ΑΥΒΘΩΒ οα {Π6 που οὗ δὴ 8187}, δῃᾶ ἢ} ΘαῸΒ] ΟἸΘΑΓΏΘΘ5 ἢθ αἰδοονογοα δηἃ ὁΡ 
811 Γ681] ὈΔΙΤΊΘΙΒ ἴο {86 ἰτσα} (τ ὐθοῦβηθεβ ὈΥ ΟΓΚΒ διημοηρ (Π6 Φ6ῈΒ: ᾿υχυσίουβ 116 ἴη 
ΟοΥπί, 1 Οογ. 1. 2; δῃαὰ [Π6 Κ)]ΟΟΠΙΥ ΒΟΙΌΘΙΥ οὗ ΡΠ ΩΝ 1 ΕΡΒὨθβαβ). (8,) Μ' γ8ῦ οδτοία] 
ΟὈΒογγδη06 οὗ Ὠὶνὶῃ6 ἄτημαος ἴο 2320 ἔογ ασγα οσ ἴο πο] Ὀδοκ (Δοίβ χυ]. 6,9: χχνυ. 10 ; ἤοχω, 
ἱ, 18, εἴο.). (4.) Οδγοία] οομβοϊἀδίϊοη οὗ ᾿18 τι Ἰβθί οΠΑΤΎ ΟΥΚ, ὈΥ͂ ἱπβα τα Πρ ΘΟ ρτορδῖϊο δὶ 
ΟΠ οο6, δπα {Π6 οτρϑηϊζϑίϊοη οὗ οομρτομδίϊουβ (Αοίθ χῖν. 22, 238), 8ηἃ ρῥγοιηοϊζηρ {πὸ 'πΠῸΓ 
ἈΠγ οὗ [86 ΟὨυγΟΙ 65 ὈΥ {Π 6 ΙΓ ΘΟΙΩΠΠΙΥ ΟΥὗἨ ὈΙΔΥΟΙ δηα ον (866 δβρθοίδ!ν {μ6 ἘΡ15116 ἴο, 
[6 ῬἘΣΠΡΡίΔη8). (ὅ.) Α οοΙμργθθηβῖνθ πα ἴγθα 1186 οὗ 811] σῃοβθῃ ΟΡ ΠΪΟΏΒ ἴῃ ἴαὶς ἢ [ὉΓ 
οοὔρογδίλοι 1π [Π6 ἔοσγτῃ οὗἨ ἤδίρϑΊβ, θυϑῃρα)]Ἴβίβ, ζΘΒΒΘΏΡΘΤΑ, ἃ πα ὈΟΏΘΟΙΒ ἴῃ 8 ζΈΠΘΓΔΙ ΒΘΏΒΘ, 
Ηδθ 18 βυττουπαοᾷ ὈΥ͂ 8 ΒΘΙΡΟΙΒ; Π6 8Β0η648 ἴθ ουῦὺ ὕΡΟῚ ΠΟῪ Ῥϑίῃ8 : ἢ6 ᾿ἰοαγοβ [Π6πὶ Ὀοἰπαᾶ. 
ἴῃ οἰ γΟ 68. ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οὐχϑηζοα. Τὶ ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ ὍΘ ΒΓΘηρσίποηθα δηαᾶ Θῃοουγαμοᾷ, [86 δρ᾽σὶΐβ 
οὗ ἴΠ6 ζοβρϑὶ σοΐγθ δ8ηα μρὸ ἴῃ δἷβ ῬΓΈΒΘΠΟΘ, 18 88 [6 Τ᾽ ΒΒΘΉΡΘΙΒ ΘΟΙῚ6 δηἃ ρῸ δ {Π6 ὁοουτί 
οὗ ἃ ΡῬΓΠΩΟ6:; 86 Ββαΐβ 8}]} [πΠ6 ῬΟΎΘΓΒ ΟΥ̓ ΓἈἸΡΏ ἴπ ΙΠΟΌΟΠ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο βοΐ 8}1] {Π6 που] ἴῃ 
τιοϊίοη, (θ.) Ηθ ρζγθδῦν δάγδηοθϑ [86 ῬΘΙΒΟΙΔΙ ϑο Ὁ] 685 οἵἁ ὨἱτηΒ617 δηα οὗ ἢἷ8 οΘοδα)αΐογθ, ὈΥ 
ἢ18 Δροβίο Ἕσδὶ δρὶβί]θβ. (7.) ΤῊΘ τ γυθ]οῦβ οοποθηίτδίζοῃ, ἀνθ οριηθηΐ, δπα 6] ογϑοη οὗ 
1.18 ἀοοίχηθ ἴῃ ἃ ΤΊΔΏΠΟΥ δαἀδρίοα ἴο (ἢ 86 ΠΟΟΘΒΑΙ [168 οἱ [6 σοηρτοβδίοηβ, Βηα ἱπ ρογίροϊ Π8Γ- 
ΤΩΟΩΥ͂ ὙΠΓΠ 8 τηοβὺ ΟΔΓΘΙὮ] ὈΓΟΒΟΓ Δ οη οὗἁἨ [16 [Πἀδιλθηΐ8] οΠδγδοίοσ οὗὨ μἷβ ἀοοίγῖηθ. ΤΏ 
ΤΟΟΚ-ΙΚο βἰοδα  λϑίηθαβ πὰ δάμπογθηοθ ἴο ὑμ6 ἀοοίσηθ οὗ ἴγθθ στβοθ, υαπἱύθὰ τ (Πδῦ ποσὶ 
ΑἸ ἢ] ἀονυθϊορτωθπῦ τ Ὠ]ΟὮ 18 ἜΧΉ ὈἸ 6 ἃ 8180 ἴῃ 1218 ΒΥ] 6 88 8 ὈΓΟΖΤΘΒΒΙγΘ ΟΥΘΑ ΓΘ ΡΟΥ͂ΝΟΓΣ, ΡΓΟ- 
ἀυοσίηρ 8 ΓΟ ἰγθαβῦσγο οὗ ἅπαξ λεγύμενα. (8.) ΤὮΘ Βυρρ]ειηθηϊίηρ οὗὨ ἷ8Β Ὀυγηΐηρ ΔΟΟΥΥ ὈΥ 
ΒϑδοΓοα τοίγθδίβ, ὮΘη Ὧδ6 ΒΔ} οὐδ ἰηίο (ῃ6 ἀθρίῃβ οὗ υἱβίομ υῪ ΘΟ ΘΙ] οη : Ἰἔκον 86 }}18 
Ὁπΐοη οὗ ϑδροβίο]ἽἹο σοῃβθοσβξοη ἴο 86 ἀριηδηα οὗὨ [86 τηομηθηῦ (866 ὶ8 ἘΡ βί]6 ἴο ῬὨ1]ΘΙ)Οἢ) 
ὙΠ 18 8}}- Θ᾽ Ὀσδοΐηρ ΟδΓΘ (ὉΣ {Π6 ὙΟ]6 ΟΠ ΌΓΟΣ δηᾶ [Ὸσ 108 ὑγ016 ἔαζυγΓθ. 

11. Ου {Π6 {Πγ66 Το ἸΒΒΙ ΟΏΔΤΎ ΤΟΌΓΒ δηᾷᾶ {π6 ᾿16 οὗ [Π6 ΑΡοβί]6, δηἃὰ [86 Ῥδυίουδὺ ουθηΐθ 
οὗ [ῃ9 881Π16, ΘΟΙΏΡΘΓΘ [86 ΟὈΤΙΩΙΩΘΗΪΑΙΎῪ Οἢ ἴδ Αοῖδβ οὗ [η6 Αροβί]θβ, δῃᾷ [ῃ6 τγγ9}}- ΚΠ ἢ 
ΟΓΚΒ οὗ ΝΈΑΝΡΒΕΗΕ, ΒΟΒΑΡΈ, ΤΗΙΕΈΒΟΗ, μα ΕΧΑΙ, οἢ ἴμ6 ΑΡοβίοϊϊὶο Αρϑ, δῃὰ {86 ἸἰοΓαϊ ΓΘ 
γοίοσγοα ἴο ὈΥ͂ ΕΈΕΥΒΒ, ὑ. ὅ9 βαᾳ. 

Ο. Τῆς ϑεοοπᾶ Πηρνίδοπηιδηξ απὰ ἐδ6 Ματγίψτάρηι 97 αι, 

ΤῊΘ βοοοῃᾶ ἱτηρυίβοητηθηΐ 88 ὈΘ6Θη ἸΔί ον αἰβοαγάθα δυο ὈΥ͂ {ΠΟΙ Ο ]8η8 0 δοοορί 1}6 
ΔΌ ΘΓ οἿ Υ οἵ {ππ6 Ῥαδβίογαὶ ἘΡ1β8[168, βϑυ 9} 88 ὙΥ :ἘΒΕῚ ΞΕ, ΕἸΒΒΑΒΡ, ΒΟΗΑΞΕ, ΤῊΓΙΒΈΒΟΗ (866 ΠΥ 
Αοεῖ. Α4ρο, ᾿ῖ. ν. 874). Ὑοῖ τὸ 8}}}} μο]ᾶ ἴο [6 ἐδθβτηουν οὗ [16 οἱ] Θοο  θβι α80108] ὑγδαϊίζοη 

[Ὁ [Π6 (Ὁ]]ΟΥ ΠΩΣ ΓΘΆΘΟΏΒ : (1.) Βϑοδιιθθ [ἢ6 Αοίβ οὗ [86 ΑΡοβί]θβ. δοῃοῖθ8 δ [η6 {π|6 ΏΘη 
[86 Βγβί ἱτπιρσϊβοητηθηΐ οὗ Ῥδι} τηυβὲ ἤᾶῦθ σοι (0 δὴ θηᾶ, ψϊουΐ ἐδ Κίης ΘΠ σορηΐζβηοο οὗὨ 
8 ἀθαίῃ : (3.)΄ Ὀδοδυβθ [06 ΑΡοβί]θ ἢϊπι861,) δθουῦ [6 ομᾶ οὗἁὨ τΓΠ18 ρεογϊοῦ, δην)οὶραῖθα μϊα 
ἀθϊνογαποθ (ΡἈ]]. 13. 24); (8.) Ῥδοδῦβα ἔθ Ῥαβίοτα Εἰ βέ168 --- τ θοβο Ῥϑαϊηθ Ομαγδοίογ οϑη- 
τοῦ Ὀ6 ἀουνίορα ἰἶ τὸ ἰδκὸ ἰηΐο [Π6 δοοουπΐ δὴ δαγδησοᾶ ἀδυθϊορηλθηΐ οὗ ΟἸ ΓΙ 3 ΔΗ οὗ 
ΒΟΠΊΘ ὙΘΔΙΒ᾽ αἀυγδίϊοι---οδηπού ὯΘ δοΟΙ ΡΥ ηθα ἴῃ {6 ΘΑΓΙΥ ΟΔΓΘΟΓΡ οὗ Ῥδὺ] ἀονχῃ ἴο [Π6 Ὑ68 
θ4, πτιιουῦ σγοαῦ Ὑἱ ]θηο6 : δηα [16 Β8πι6 ἱβ ἴΠ6 886 8[1}} τοτσο Ὑ10} (6 ΑΡΟΒΕΪΘἾΒ βίδυ ἴῃ 
Οτοίο (ΤΊΣ, 1); (4.) Ὀδοδυβο Π1ὸ ἀθνθὶοριμθηΐ οὐὗἩ [6 ψζϑύὴβ οἵ ἘΜ Ιοηΐβα δηα ΖυαϊΖίης 
αποβίοϊβηη, ἩΒΪΟΠ ἀγα ἴδίζθη σορηΐζδηοθ οὗ 1πη ὑμ6 Ῥαβίοσαὶ ΕἸ; βί168, 18 οἰ ϑαυῖν ἱπαϊοαίθα ὉΣ 
[Ὡς ἘΡ 5.165 οὗ {π6 Αροβῦ]θ τυγιζθη Β01Π16 γϑϑγβ8 ΘΆΥ] ΟΣ, ἀυγίηρ 8 Ἰτ ΡΥ]Βομμηθηΐ ἔγοιῃ 62 ἴο 64, 
θαΐ δᾶ ποῖ ραϊηθα [86 Βίγοησί ἢ 10 ἢ ΤΠΘΥ Ῥοββοθϑθα δ [6 πὴ θη [Π6 Ῥαβίογαὶ ΕΡ1530168 

ΘΓ ΘΟΙΡΟοΒΟᾶ ; (δ.) Ὀδοδαδβα ἴΠ6 ἰτδάϊτοη οἵ [6 Ομ υΓο αἰθέρι ΐθῆθβ Ῥοβὶ νον Ὀούννεθη 
[86 7 1οἷ4] ὁχοουδοη οἵ Ῥοῖδσ δῃᾷὰ δῇ], δῃα ἴ.6 ἔγαϊ στοδαῦ ρογβθους.ου οὐ [6 ΟἸ τι ϑιζδηβ 88 8 
Ὀοᾶγ υπᾶοὸρ Νόοτγο ; (θ6.) [86 ἰεβση ον οὗ [86 Ποζηδῃ ΟἸοσηθηΐ (1 Οὐχ. ν.), ὑπαᾶῦ Ῥδὺ] σϑῃ}8 

ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως καὶ μαρτυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων, Βδνηρ ὈΘΘῺ 

τγιτύθη ἴῃ ΒΟΙΔΘ., οϑηποῦ ΤΟΙΣ ἴο ΟΙΏ6, 8π4 ΒΌρρογίβ [Π6 ὑγδαϊ πο, Βδττηοηϊσίνιρ 1} 186 
ρῦΓΡΟΒΟ οὗ πὸ Αροβίϊο (Βοπι. χν. 24), Ἰΐ Ῥαδ] νἱδι θὰ β'ραϊῃ δήϊδσ ι]8 ἀθ᾽ σθγϑηοθ (ΘΟΙΏΡ. 
ΤΩΥ͂ Αροοί. Αρό, ἰΐ. ». 886)." 

5 [Π|ὁ Ῥδρλβαᾶβο οὔ Ο]Ἱοωϑθῃΐξ οὗ Βοϊθθ, πρϊο Ὧ88 ρίγοῃ σίθθ ἴο ΑἸ θτϑης ᾿πιογργοίδ 008, ταῦσὲ Ὀ6 ἐγδπδὶ θὰ ἐἢτι 
ΡΩυ]... ὨΑΥΪΩρ ΟΟὐΣΩ9 ἴο 16 ἱέηνέξ (ἐπὶ τὸ τέρμα, ποί : δφίοτε ἐδ Ἀέρλεεί ἰνίδωπαϊ, ὑ πὸ τὸ τέρμα» οἵ ἔμο Ἢ οεὲ, δηὰ Βηνΐσρ 
ἀϊοὰ ἃ ΤΔΕΊΥΥ ὉσιὰοΣ [16 Στ] Γ8 (Οὗ ΔΘΣΘ : αν ης ὈΟΥΠΘ τΣ668 Ὀοΐοτο (Ὧ6 ΓΏΌ]6 ΓΒ), Βα ἀοραγίοα ἤγοτα ἴδ ποι]ὰ δηᾷ ψϑῃηΐ ἴς 

86 ΒΟΙΥ ρα, βανξηρ ἐπγη δηθὰ [86 πα ]τοοεῖ τηοὰοὶ οὗ Ομ ἀΌΓΑΤΙο6.᾽) ΤΒΟ ἀΐοραΐθο δροὺϊ 89 {Χ0 τοράϊτιρ ἰῃ (ἢ Ραδδαρε 
(ϑοσϑν αὶ οὐἸϊοτα δα). -ὀπὶ τὸ τόρμα οὐ ὑπὸ τὸ τέρμα τῆς δύσεως --ἰδ πον βοίἐἰοὰ ἰπ ἔδνοσ οὗ ἐπί ὮὉΥ πὸ ἰοδετηοεν οὗ 

Ρτχοΐδεθοσῃε ΘΟ ΟἩΡΟῪ δηἃ ΤΊἸΒΘΟΗΕΝΘΟΣΣ, τὴ0 Ὦδνθ ΟΕΓΟΙῺΪ]ν Του οχδζηϊ πϑᾶ ἴδ6 ΟἿΪν οχίληΐ δηὰ ἀοΐδοϊϊνο ΜΆ. «ὦ (ἂν 

. Ὅππν.-....ὄ «ὦ ............... 



ἃ 2. ΡΑΌΪ, ΤΗῊΕ ΔΡΟΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΕΝΤΙΙΕΒ, ΒΙΒΤΟΒΚΥ ΟΕ ΗΙΒ {1ἘῈ. }} 

[1 ᾿Θ ἸΏΔΥ ἡπαρθ ἔγομῃ ᾿ηΟἸ μλϑίϊ 008 'π {Ππ6 Ῥαδβίογαὶ ἘΣ 181168, Ῥϑὰ! μαβίθηρα, δὐϊοσ Ὠ18 ἀ ν᾽ 
ΒΙΆΠΟΘ, ἥν ἰο ΕΡΘΒαΒ,  ΔΘΓΘ ὑμ6 ΟἸ ΓΙ βίδη γα γ᾽ Ὁβγοδαϊοποα ΟΥ̓ [86 βγϑῦ ον οριλθῃ 
οἵ Οδυδίιδα ἤοσοδυ. Ἧ͵α σδηποῖ ἀδθοϊὰθ ψΒϑίμοΓ ὯΘ γγ7ἴῊῪΒ ροΓΙἰζἰ6α ο νἱϑὶς Φογαβα πὴ ΟἿΟΝ 
ΤΏΟΤΘ ΟὨ {Π18 ΟΌΓΠΘΥ, 88 γγ͵7δ8 πη ]οἱραϊοα Ὀγ (6 ΕΡΊ8016 ἴο 6 ἩδΌγονβ, δηα τοϊρῃΐ Ὀκ 6Χ- 

οοοίοα ἔγοτῃ ἴῃ [Ὦγο6 υἱδὶΐβ οὐ ἢ18 θαυ ΘΓ ΤΩ ΒΒ ΟΏΔΙΎ ἴουγβ. ΕὟΟΙΙ ΕΡο88 ἢ6 γοηῦ [0 Μδοο- 
ἀοηΐα δῃηὰ ἀγθθσθ; [Ὡθη ΟΥ̓́ ΤἸτοΔβ δηᾶα Μιοΐυβ ἴἰο Οτεΐθ. Αὐογσναγαθ ἢ6 ρῥγοοθθαρα ἰσ 
Φρίτυβ, ΤΏ ΘΓΘ Π6 τφϑηΐ (86 ἩΪηΓΟΓ ἰῃ ΝΊΟΟΡΟΙἑΒ, δη ἃ βυ ρβθα θην οἵ ΤΊὰ8. Ηθ ἴθ ἀϊτοοϊοα 
8ιῖ8 Θὐουγβο οδίμναχα, ἴο 176 τέρμα τῆς δύσεως, ὝὮΘΙΘ ὮΘ Ὑῶ88 ὈΓΟΌΔΌΪΥ βοὶζϑα δηα ἴβ Κ6ὴ 
ἃ ῬΓΙΒΟΏΟΙ ἴο Εοπιθ, Ὀδίοσο Ὀδίηρ 8016 ἴο ἔουπα δηοῖμος ρϑγιδηθηΐ οΟΥρδηϊζαίζοη [πῃ βΡ4]1}]." 

ΜοΔηΜ 116, Ῥοίδγ οἰ Γ ΟδΙῺ6 ΟΥ τγὰβ ὈτΤοΟυ σὺ ἴο ΒοΙη6, ἀπα Ὀοΐδ βυβογθα τηδγίγγάοσα ἴμθγε 
τοροίμοσγ (δοοογαϊηρ ἴο ΟἸδιηθηΐ οἵ Εοτῃθ, Ιγορθβ, Τ γί] 18, οἴο. ; 806 16 ἀγίΐοὶο “ΣΟ δίδν, ἴῃ 
ΒΕΒΖΟΟ᾿Β ᾿ἰδαϊ- ποψοίορακὶδ). ΤῊ Ποδῃ ΟΒΌΓΤΟΝ οοἸοὈταῦθθ [6 ἀοδίῃ οὗἩ Ῥεοίοσ δῃὰ Ῥδὺ] οἵἱ 

6 βδθ ἀΔγ---[6 290}} οὗ Ψυῃ6. 
[Τ|6 νἱθνβ οἢ {μ0 γϑδγ οὗ Ῥδὺ]} Β τηαγίυτάου) γΔΙῪ ἔγοιῃ θέ ἰο 68. ΤῊΪΒ αὐοβίξομ ἀθρθηαΆ 

οὗ οοὔζδο, ΤΔ1ηΥ οὐ [6 απρορίΐοι οὗἩ (Π6 βοοοπᾶὰ οδρ νι γ. ὙΥΣΕΒΕΙΕΕ σομῃύθηαβ [ὉΓ {Π}6 γ68] 

64, ΒΒ ογῦν δέον [6 στοαῖ Νογοῃΐδηῃ ρδγβοουςοη ((Π6 ΟὨ]ΥῪ ΟΠ6 ΡΙΌΡΘΓΕΙΓΥ δυϊμοηϊοαίθα ὈΥ͂ ὨΪ8. 
[ΟΥἹΟΑ] ουἹάθη00), ΒΟ ἢ ὉτΟΚΟ οὔΐ, δοοοσάϊηρ ἴο Τδοϊΐυ8, 4ππαΐ., χν. 44, ἴῃ σομβθαῦθῃσθ οὗ 

[86 οοηδαεαρταίίου, {υ]γ 190}, θ4 : Ὀυΐ [16 ζοηοΓΑΙ ἰγδαϊ οι οὗ [πΠ6 ΟἸΌΓΟΝ σοηποοίθ Ῥ80} 8 δῃὰ 
Ῥείογ Β τοδυίγγάοσῃ ΤΙ {μπϊ8 Ῥογβοουζίοη, τ ΒΟ ὈΓΟΌΔΌΙΥ ζᾶγθ σἶϑθ ἰὼ ΒΟΥ ΤΆ] 180] δίθα ὀχθουῦ- 
ἤοηβ δ οσυνασᾶβ. 1 νῷ δάορὶ πὸ Βγροίοβῖβ οἵ ἃ βθοοοῃὰ ἱταρυδοηχηθηῦ, 7 ΤΠΔΥ͂ ἈΣΤΙ͂ΥΟ δ΄ 8 

ΙΊΟΤΘ ἀοδηΐϊίθ γεϑυ]ς ὈΥ Γαίου ρ {Π6 ἡγούμενοι ἴῃ [ἢ 6 ΤΆΤΩΟΥΒ ΡϑΒ8ΒΔρ6 οὗ ΟἸδηχθηθ ἤομι. (1 Οὐγ. 
γ., μαρτυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων, διὸ »γαγδοδὶδ πιαγύνγζιγη, διιδέρη.8), εἰμ Σ (1 Ησσ, {ιΐ». 1, 
828, ΗΒΕΈΙΕ, Ῥαΐγόθ 4 ροδί.. ἡ. Θ1, 41} οἄ,, δηαὰ ΟῚ ΓΝΘΕᾺ) ἴο ΤΊρΕΙ 8 δηθὰ ΝΥΙΡΒΙΐυβ 
Βαμα, οὐ (Σὰ ῬΕΑΒΒΟΝ) ἴο ΗΘ]108 Οεμβαγίδηυβ δηα Ῥοϊγοϊοῖαβ, το ἱπ [86 Ἰαβί γ6 818 οὗ 
ΝΟ, δβρϑοΐδ}ν ἀυγίηρ πῖ8 ΘΌΒΘΠΟΘ 1η ατθθοο, ἃ. ἢ. 67, δὰ ομάγρο οὗ [86 σογθγητηθηῦ 1 

Βοῖηθ. ἴῃ [18 ο886 γ͵ ψοῦ Π6 γ68γ Θ7 ΟΥ Θ8 [ὉΓ [86 τηδτηίγτγάοτῃ οἵ Ῥδϑὺ] ; δπαὰ {1:18 ἄῦτθϑε 
τὶ ἴμ6 Οδίμοὶϊο ὑγδάϊθοη Ὀαβοὰ ρου ΕΒΕΒΙῦΒ δὰ ΦΕΒΟΜΕ (τ 80, ἱπ 18 Οαέαϊ. ϑογόρίι., 
ΒΔΥΒ Ττηοβὶ ΘΧΡ ΟΣ οὗ Ῥδα]: “ἶο ογρο ἀδοίηιο φιιαγίο Νεροηΐϑ απηο---ἶῖ, 6... Α. Ὁ. 68---οοάδιη αἀἦά 
φιο Ῥεῦγιιϑ οπια ργὸ Ογδίο οαρίζς ὑγαιπιοαύιι8 δορϊνμδριια ὁδὲ, πη Ῥία Οεοηδῦ. ΤΏδ Β4811168 οἱ 

8. Ῥδα], 'π ΟΣ ΘΙ ΟΥΔΙΟΣ ΟὗἨὨ ὨΪ8 ΤΔΓΓΥΓάΟση, ΠΟῪ δίδηβ ουΐθὶθ {Π6 .78}}8 οὐὗὁἨἩ Ἐοιμθ (ϑαη 
Ῥαοΐο γμογὶ ἀ6᾽ πνωγ, οὐἱ πο τοδὰ [ὁ Οβίΐα, δὰ (6 Ῥοσίβ Οβίλθῃβὶβ 18 68]16ἃ ἐῃ6 ραῖδ οἵἉ 81. 
Ραυ). ὙΤθο τὐδαϊεϊομδὶ βροῖ οὗ ᾿Ϊ8 ταδγίγσάοση, ΠοΎοΥοσ, ἰ8 ἃ {16 αἰδίδποθ ὥοτῃ [16 Βαβὶ- 
168, ἬΓΟΥΘ ἘΠ ΓΘ 816 [ὮγθΘ ο8ρ618, οδ]]οὰ Το Τ΄γοο ᾿ουπέαύηδ (ΤῊΟ ΠὈκέα6), τι ΟΘΟΤΩΤΔΘΠΟΤΑ- 
ἐἴου οὗ [6 Ἰορομα ἐπαὶ [ὮγθΘ ἔγοϑἢ (Οπη δὶ 8 ΤαϊΓΒΟΌΪ]ΟΌΒΙΥ συβῃρα ἔοσι ἴσου ἔπ6 Ὀ]οοά οὗ 
ῬΔῸ] μοδᾶ 88 1 τγϑβ ουΐ ΟἹ ὈΥ [Π6 Θχθου ΠΟΠΘΙ, 8ηα Ἰοαρϑὰ ἴῃγθθ ὑϊπ|68 ἔγοτῃ {μ6 στυυχπα 

ΟἸονηοτεί 9 Ερίδεῖο ἐο ἔπ Οοτηἐμΐδσιβ πὶ [86 Βτι Δ Μύδοιση. 866 Φ ΔΟΌΒΒΟΝ, Ῥαέγεδ Αροεί. ἐπ ἰοα. (ΟΧΟΈ., ὩΘΉ θ(,. 

1863), αῃηὰἃ ἘΣΒΟΣΙΕΝΘΟΣΡ, Αρρεπαία οοαΐσωνε οεἰεῦ. δίη. Ῥαΐί. Αἰδα., οἵα. Ἰάρβ. 1867. ΤὨΐδ βοῖβ. δήθ ΥΊΕΞΕΣ Ἐπ Β ἰὩίσογργο- 
ἐδείοσῃ οὗ τέρμα---ΒΌΡΤΘΙΩΘ ῬΟτΘΙ, δἰσθθες τὶ θυ: 4] οὗ [86 ͵ οδὺ (ἔ. 6., ἐδοῪ ἘΣΏΡΟΤΟΥ οἵ ἨΟΣΩΘ), ἰπΐο ἩΔΟΝ 1 Τα ΕΟΙΣ ν᾿ 88 

Ὀοϊγαγοᾶ ἴπ τὰν ἰδίου ῳ' ἰλε Αροείοιία Οὐ εγοῖλ, Ρ 342 (Ατὰ. ο.), απ πο 1 πον τοῖσασί. ΑἸ ΒΟΌΡὮ τέρμα ἴῃ 8617 Τὴαῦ 
ξΘΑΤι ΒΌΡΓΟΙΩΟ ΡΟΥΤΟΣ, ἰδ δὴ Βαγαϊν ἀο πὸ ἴῃ οοπθεοῖοι ΜΠ ἔπ 6 ΧΘΟρΡΥΒΡὮΪΟΑΙ ἴσττα δύσις. Αἴ 41} ονθῃίδ ἐπὶ τὸ τέρμα 

τῆς ὄνσεως ταῦϑί ΠΟΤΟ ἢΘ τοπὰογοὰ : ἐ6 ἐδλε ἐπεί 97 ἰδὲ ἩΡεεί ; διὰ ἐΐβ, ἴῃ 6 του οὗ ΟἹοσησπῦ τῆ τστοῖθ ἴγοσα Βόιηο, 
Ῥοϊπἕθ ΤΏΟΣΘ ὩΔΙΡΌΓΣΒΙΙΥ, ἐμβΟΌΘ ὉΨ ΠῸ ΣΘΒΙΒ ΤΙΘΟΒΕΒΆΣΙΪΥ, ἰο βϑρΡαὶῃ (οΣ αδι}} οὐ ΒγίβΑη) μ8Δὴ ἴὸ ΒΟΓΙΏΘ, ΘΒΡΘΟΐΔ}Ὺ ἔῃ υἱὸν 

οὔ ἐδο ἔρος ἐμαὶ Ῥδι] ἐπέοπἀδὰ ἴὸ νἱεἰῖξ Βραΐῃ, Βοτι. συ. 24 ΝΗ, ΟἸἹαιπσηὺ ΓΠΘΡΘΙΌΓΘ Δ ὉΘ αποίοα τυ ἢ ἰΟ]ΟΓΘΌΪΥ βορὰ ΣΘΒΒΟΙ, 

Δα ἴδε δχεὶ πὶϊπιοθα ἰο [πὸ ἀποίοπξ τσράἑτίου (Βτεαὶ οἱεανγὶν εἰαιθα ΌΥ̓͂ Ευδεβιυδ, ΗΠ. Ε. κὶ. 25: λόγος ἔχει, οἰ.) οὗὨ ἃ δοοοῃὰ 
Ἐοξῶδσι ὀρ Εν ἐγ οὗἨ ῬδῈ]; [0 ὈσίοΓο ἢΐ8 θταῖ σαρον ν [80 γ6 ἰκ ΠΟ ΤΌΟΙᾺ [ὉΤ 8 ᾿ΟΌΓΣΠΘΥ ἴο0 ϑραΐτι.--. 85.} 

5. [{ΤΏ619 ἱ5 ποῖ [86 εἰρη οὶ Ὠϊκέοτίοα] ἴσγαοθ οὗ [889 ἸΆΌΟΣΒ οὗ ῬβᾺ] ἰπ δραΐη, τηυοἢ 1665 ἰῃ Βτὶἑαὶθ. ὙἘῸ οαεὶν ἰσδάϊξίοη 

οἵ Ηΐ5 ἸΟΏΣΏΟΥ 10 βραὶῃ 6 ᾿τΐοεττοα ἤγοσῃ ΟἸθσωοσι δ τέρμα τῆς δύσεως, Δηἃ ΒΟΘΙῺΒ ἴο ὍΘ ΟὈῪΒΟΌΓΟΘΙΥ ἱτρ θὰ 1 ἐδο ταῦ ἰαἴϑα 
ῬΜυτχαίοτίὶ ἵγαρτηοηῦ ΟἹ ἴπ6 δηοσ ; Ὀπὺ ἐδ τῶν Ὦδυθ οτἱρἰπδίοθα τι ἃ Ῥχοσηδίτιτο οομοϊ πδΐοσι ἔγοσα ἔθ Αγροδέϊ θ᾽ Β ἀδεΐσα 

ἴο τίαϊἐ τμδὲ σου, ἤοπι. χΥ. 24, 28, Νονογίμῖθ88 βύοδ 8 ἸΟΏΣΏΘΥ, ὙΠΟ Ῥτ88 οοτέαἑν ἰπίοηἀοά, ΤΑ παῦθ ὈΘΘΏ 

ᾳ«χρουϊοὰα, απὰ τοτπιἀϑγοά οοσηρδσα νον ἔχ ἑ.]οθ9 Ὁ ἀΠΠσΌ]ο 5 ἐμτόνη ἰπ δΐβ ΨΑΥ, οὗ ὉΥ͂ ἃ δροϑὰν σοΐπισῃ. Εσλ, (Ἁροεί. 
δεέία! αν, 2ἃ οἃ., 1858, Ῥ». 681) συ χοδὲθ (δὲ ΤῸ], ον μϑασίπ ρα 'ῃ βραὶπ οὗ 8 ἴθ σσοτβ οὗ 86 ἸΝοσχουδλη Ῥοσϑϑουϊοσι, ἢ πείϑπο 

“ἴ ἷδ ΟὟ δοοστὰ Ὀδοῖς ἰο ΒόσαΘ ἴο ὍΘΟΣ ἐθδεϊτωουν ἰοὸ ΟἸγχίδέ, ἀμὰ Ὀοΐπρ 96 πὰ ἱμόσο, 88 δαδῖη ὉσΣοΌμἢς ἴὸ ἐτία] βοᾷ 

φοξνϊοτοθὰ ἴοὸ ἀρνί ἴὰ 6δ, ΗΟΤΒΟΣ (7λε Ζίϊε απὰ 1, εἴϊεγε οὐ ΒΊ᾽. αι, ἰὶ. 460 ἢἴ., 482 δ΄. ; Τοπᾶ. οἄ.), ἴῃ 1ο]]ονίηρ ας 
απὶοῃ τιν ἔῃ στα υἱπιαίζοτι οὗ Ν ΠΑ ΕΠ, δδεῦσηθι ἐμαὶ Ῥϊ, αἴἾΟΣ 8 ᾿ἐθογαίοη ἴπ 63, Βτθὺ νἱαί θὰ τὴ 9 Εδδί (ῬΈΣ] τ. τὰ 
42: Ῥλλ]. 11. 24}, μη βραΐῃ ΌὉΥ δὴ ΚΤ ΟΜ τοῦϊο, αἾΟΣ δροῦξ ἔνο γϑᾶσϑ δραΐη γοξυσηθὰ ἴο ἐπ 9 Εδρὸ (ΕΡΏθεβ, Μδοοιϊοἕϊα, 
τοῖο) 88 διγοσέϑα δὺ Νίοορο ἑβ, ἰοσταγὰθὰ ἴὸ Ἐοσὰθ ΓῸΓΡ ἃ βοοοηἃ ἐγίδὶ, ὈΥΟΌΘΌΪΥ ΟἹ [ἢ 6 ΘΑ Γρο οἵ ᾿ηνίηρ ἰηδειραίοα ἐδε 
Βοσηδὸ ΟἸ σίδείθηθ ἴο ΤΏΘΙΣ δυρροδοᾶ δοὶ οἵ ἱποοιὰϊησίβπι (Ὦ το οαδυβοᾶ ἐμὸ ἐστὶ Ὁ}]6 Ῥογβοοι τι 11: 64, ἃσμὰ συ θῆ τος 
τοασιγτοτα ΘΑΣῚ ἐπ “116, 68, ΚΠΟΓΕΙΥῪ ὈΘΙΌΓΟ ἐδο ἀθαῖ οὗ Νότο.--Ἐ. Β.1 



19 ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΙΣ ΟΕ ΡΑΌΙΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ. 
σ- ᾿πιυτακουπεάρνναενκωσρηζς 

(" αδοοῖδεο Ῥαμῖὶ οαρὶϊ6 ἐγιρἰἐοὶ δαϊδι 8086 φιιδίοϊσηΐα,,") Αεία ϑαποεῖ., γο]. υἱΐ., δὰ Φιπς 29ι}.) 
ΤΆ Συ Ἰορϑηα 18 1688 ογθαΐ}]6 πδῃ [26 Ὀδδυς Ὁ] Ἰοχομα οοπηθοίθα τῖτ Ῥοίοσ᾽Β ἀθδίμῃ πὰ μὲῖ- 
Ροϊυαίοα ἴῃ (0 11{{16 ΘΟὨΌΓΤΟΝ οὗὨ Φοηιέηε φυο υαὐΐδ, οὐ [86 ΑΡρίδῃ ἵαγυ. Οορ., ου Ῥδυ]ἾἘ 
ἀοδῖι δπα τηδγίγσγάοση, ΤΥ Εἰ ϑίογῳ 97 ἐδδ Α4»οεί. Οὐωγοῖ,; ΟΟΝΥΒΕΑΒΕ δηἃ ἨΟΎΘΒΟΝ, τοὶ. 1, 
δ02 Ε΄, (Π:οηᾶ, 68.) ; δ'δο ῬΆ ΕΝΤισΒ, δον ϑίορῆ. Ἡγηιπιδ ΧΙ] ; ΒΌΝΘΕΝ, Βορολγοίδιυιη Τοηι, 
ὯΔ, ν. 440; ΑἸΕΕΕΡ νὸκ Ἐξύμοκυ, Οεβολίολἑε ἀθν ϑίααέ Ἰοπι (Βαοιϊϊη, 1867), το]. ἱ, Ὁ. 
814 .---Ῥ, 8.] 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ.---ῖ. Οὐ {1|0 {τοδί ϊβοβ [ὉΓ δῃἃ ἀραὶπδῦ [86 βοοοπ οδρευ τυ οὗὨ Ῥδῃ], 866 
ΊΝΧΕΒ, Ζδαϊ- 1 οεΐο., Ἰὰ. Ῥ. 321, δηἃ βόβάννψ, Ἡϊδί. 97) ἰδλ6 4»οεῖ. Ολωγοῖ, ὃ 87, ΡΡ. 828-848. ΤΊια 
ΒΟΟΟΠα ΟΔΡΟΣΥ ΣΟΥ .8 8180 δαγοοδίθα ὈΥ͂ 16 ψοτῖκ οὗ ἴ,.. ΕΎΞΕΕΥ, ϑαΐπξ αι; 8α ἀοιιδίδ οαρίῥοϊξό 
ἃ οηιθ. Ῥασὶβ, 1860: δηὰ Ὀγ ΘΑμ8, 2)α8 αν" ἀθ6 Μαγύγτίοίοε ἀδνΡ 4 ροείοῖ Τούγιιδ απὰ Ῥαμίει, 
ΒΟρΟΠΒΡΌΓρ, 1867. Ηδ ρυΐβ {Π6 τηδγίγγάοτῃ οὗἁὨ Ῥοίοσ ἴῃ [6 γϑᾶγ θὅ, (Πδῇ οἵ ῬΔ0] 1π [86 
γοϑγ 67. [ὙᾺΝ ΟΟΒΤΈΒΖΕΕ (Οὐπι. οα δ6 Ῥαδίογαϊ ᾿ὐριδιϊδ), ἘπτΑΙ, (Ηἰδίονῳ 9. 1δγαοὶ, γο]. 
Υἱ., ΟΥἩ Τϊδί. 9 δε Αοδί. Αγρο, ϑὰ σὰ. οἵ 1858), ΒΙΒΕκ (Πεὐγοά, ἰο ἐδδ Ν. Τ., 1862), ΗὐΤΗΕΕ 
(πηι. οπ ἐδλα Τρ». ἴο Τί πιοίδν απὰ Τύδμδ ἴκλ ΜΈΥΕΒΗΒ Οὐηι., δὰ εοα. 1866), ΟΟΝΥΒΙΑΒΕ δῃὰ 
ἨΟΎΒΟΝ, ΑἸΞΌΒΡ, ΕἸ ΙΟΟΤΊ, ῬΤΟΒΡΌΒΎΟΒΤΗ, δηα τηοβύ οὔ πὸ ΕΠ 80); Θοτητηθηΐδίοσβ οὐ Ῥαῦ], 
᾿Κουγίβο ἔδυοσ [Π6 βοοομὰ Βοχωδῃ οδρίϊνγ. (ΟΥ̓ΟΒΡΟΒΎΟΕΤΗ, ἱπ {Π6 ᾿πίογοβί οὐὁἨ Απρ]]οβηΐδτα, 
ἀεοίδμαβ ούθη Ῥϑ0} 8 ̓ΟΌΣΠΘΥ [0 Βυϊίδη 88 Ὑ76}} 88 ἴο βϑραϊπ). Οἡ ἴπϑ οἵδογ Ἰιδηᾶ, Ο. Υ. ΟΥΤΟ 
(ἴῃ ἢϊ8 Ἰθαγηθᾶ δηῃᾷ δϑίαίε σόσκ, 2 ὲ6 λἱδιογίβολοη, Ῥογ λα ηΐδθ6 ἀδΡ Ῥαδίογαϊδγίγδ, Τὰρα. 1860), 
ΝΊΕΡΝΕΒ (Κὺὶγολοπροεοϊἑολέα, 1866, ᾿. 114), ΜΈΥΒΕ (οηι. Ρ. 18 44), δῃὰ δραῖη ὙΥΙΕΒΕΕΕ (1 
8.18 Ἰθδγῃθ ἃ ἀγί1616 οὐ [6 ἘΡ᾿βύ]65 ἰο ΤοΐηΥ δπᾶ Τα, ἴῃ ἐμ6 δύ ΒΌΡΡΙ ΘΠ θη ΑΤῪ γοΐ. οὗ 
ἨΒΗΖΟΘἾ ὔπογοῖ,, 1866, γο]. χχὶ. Ρ. 276 81), ορροβθ 86 Ἀγροῦοβὶ8 οἵ ἃ βθοοῃᾷὰ Ἐοϊωδῃ σδρ- 
Εν! ἐγ οὗὁἨἩ Ῥδϑὰ]. Ἄ(ἀἦπο δυὸ ἡιιάϊος [48 661.---ῬὉ 8. 

2. ΕΌΓΣΓΠΟΙ ΟὨ [1.0 προρβδὶυ οἵ δἀυλϊ ἰηρ 8 ΒΘΟΘΟΠΩ͂ οδρυϊΥ οὗ Ῥϑα], 800 ἴῃ ἴμ6 Βιδίο- 
Ἰρογὰ, Τ΄ λό Ῥαδίογαϊ ᾿ὔρτοίϊοα, ὈΥ Ὦτ. ΑΝ ΟΟΒΤΕΆΖΕΕ, 3α ο6ἀ., Ιπἰτοἀυοου (Απι. θα. νο!]. ν111.), 
δΔηα τὴν 4ροϑβί, Ζοϊίαϊξδν, 11. ». 886. ΟΥ̓ 68] ῥχοὐυς ἴοθ8 ἀγὸ οὔὔθη ρῥσγοραραίθα, ψ 116 [0 ΟΥ̓Κ ΊΠΑ] 
ΤΟ 68 ΒΠα ΓΘΆΘΟΙΒ ΔΙῸ ἰοβὲ εἰσ οὗ, δ Βουρ ἢ 0. ΤΘΑΔΒΟΙΒ, ΒΡΓΌΠΩ, 88 ΤΏΘΥ ἔγΘαΌΘΩΕΥ 8ΓΘ, 
ἔγτοιῃ ΟΥ̓ ῚΠ8] ΤαΒοΟ ΠΟΘ ΓΟΏΒ, Ὠδγα Ἰοϑὲ ὉΠ 6 ῚΓ ἀρραγοηῦ ἱτηρογίϑηοα π᾿ ἴπ6 οΘΟΌΓΒ6 οἵ πη6. ἘῸ: 
ΘΧΔΙΏΡΙΘ, [6 οἱ οἶδπι αραϊηβύ {Π6 βοοοπὰ ρϑτγί ΑἽ ΖΘΟΒΔυΪΔἢ ᾿88 ὙΘΓΥ͂ ΟἸΘΑΣΙΥ ἈΓΙΘΘΏ ἔγοπὶ 8 118- 
υπαοχθίαπαϊησ. ΤὨυΒ ΤΩΔΗΥ ΠΟρΡΘΌΪΟΙΩΒ ἴῃ {π6 ἀορασίιηθηΐ οὗ Νεοῖνν Ταβίδιηθηῦ Ὁσθρ 818 ΠδΥΘ 
ΔΙΊΒΘΏ ἔΓΟΩῚ 9ΟΙΏΘ ΟΔΡΙΪΟΘ οὗ ΒΟΗΙΕΙΒΕΜΑΟΗΒΆ, βοῖὴ6 Ι͂ΆΠΟΥ οὗ ΠΕ ὝΤΕΤΤΕ, ΒΟΠ16 ΓΑΙ ΟΠ] 18610 
Βοτύ- Β σ  θᾶπμοββ ΟΥ βοὴθ ἔἢχρα ἰᾶθα οὗ Βαυβ, ριοαυορα ὈΥ {μ0 Ηρροϑιϊδῃ ἰβθοῦυ οἵ δὴ 
οἴδοίουβ οοπδίταοίζοη οὗἁ ἰϑίοσυ. 

[Τὴ ᾳαρβίΐομ οἵ [Π6 βθοοῃᾶ οΐωδῃ οδρΕΥ οὗὁἨ ῬδῈ] 18 βἰ τ ΡῚῚ 8 ἰδίου! 98] ῬγΟΌΪ ΘΠ, 
0) 88 πὸ ἀοοίΓ] 8] ΟΓ οἰιῖσαὶ θαυ, δὰ ἩΙσΝ, ἰῃὰ [8.6 ΔΌΒβοηοο οὗἁ βυηοϊοπῦ ἀδέα, ο8η 
ΠΘΥ͂ΘΣ Ὀ6 ΒοΙνοα τ }}} τη 8108] οογίδ!ηΐγ. ΤΏοΒΟ Ὅσο, ᾿Κ ΊΕΒΕΙ ΕΒ, ΤῊΙΕΈΒΟΗ, ΝΊΕΡ.- 
ἘΒΗῚ ΟΤΤΟ, δπὰ οἴδθεσβ, μβοϊὰ [βδϑί ἴο (πΠ6 ῬΔΌΪπ6 οτἱρίπ οὗὨ {6 Ῥαϑίογαὶ Ε 18.168, 1086 ποι) ηρ; 
ὈΥ ἀθηγίηρ, 8 ΒΘΟΟηα ΟΔΡΟΪΙΥ δηα {Ὑ18] ; (Π6Ὺ βᾶγο {86 ψ 1016 οχίθηΐ οὗ Ρδυ}Β ἀπιοισῃ ἸΔΌΟΓΒ, 
δ ΟὨ]Υ͂ ΘΟΙΆΡΓΙΘΒΒ ὑπο πὶ ̓πῦο ἃ ΒΠ18}16 Ὁ ΠΌΠΙΌΘΙ ΟἿ ὙΘΆΓΒ, [ΠῈ8 ἱπύθηβὶ Υ]ηρ' τϑῦμο ὑΒδη. ἀϊναϊτ- 
ἰϑῃϊηρ ἢἷ8 δου νυ. ΙΓ τασβὲ θ6 δα τηϊ θα, ΒοΎΟΥΟΣ, [μδὺ [86 Ὠγροί 6818 οὗ ἃ Βοοοπα οδρ Εν Υ 
ΟἸἶ ΓΒ ἃ ΘΟ ΒΙ ἀΥΔΌ]6 δανδηΐδρθ ἴῃ {86 ἀοίδῃοο δηᾶ οβίλοῃ οἵ ἴ:6 Ῥαβίογαὶ ΕἸΡΊβ(168 : ου ἱΐ 
18 ΠΟΙ Τλοσὸ αἰ ου]} ἴο πα 8 βυ ϊ 816 Ὀ͵]δοθ δείογθ ἴὮϑῃ ΠΣ [6 ὅγε Βοιηδὴ οδρυ υἱ οὗ 
ῬΔᾺ] ἔοσ 06 σοϊμροβίζλομ οὗ [686 ορίβίϊθβ, δα 8 ΠΌΡΟΣ οὗ πἰβίύοσίοδὶ ἔδοϊβ ὑπ υοΐῃ δβϑατηθα 
(θυ ἢ 88 8. τ ἰ ΒΒ ΟΠΆΓΥ ἸΟΌΓΠΟΥ οὗὁὨ Ῥϑὺ] ἰο Οτοία, Τίϊ. 1. δ. 8 υἱβῖῦ ἴο Ὑτοϑβ, 3 ΤΊ. ἦν. 18; ἃ 
ῥγεϊυ δἀνδηοθα βῖδίθ ἴῃ ἐμθ ἀθυθὶορτηθηὶ οὐ ομυτοι οΥρϑη: δ η, δηᾶ οἵὁ Ὠογθθυ, 1 ΤΊ. 
111.--υἱ.), δηὰ ἴο υπᾶεγείηα (οἷν ἔδυ 61} ἰοη6 δηαἃ βΘΠΘΓΑΙ Βρὶ σὶῦ, 88 ΘΟ ραγθα τ [80 681]}. 
ττηρβ οὗ {Π6 ΑΡοβι]6.---, Β.] 

Ὁ. Τῆσ Ολανασίον 97 {λ6 Αροϑίϊο. 

ΤΏ ΤοὨδγδοΐοσ οὗ 86 ΑΡροβί]θ τοϑοίβ 186} ἴῃ ιἷθ ΤΟΥ, 88 ἴῃ ἷβ ΕἸ βέ]θβ, δα ΔΡΡΘΑΣ.. 
ῬΘΙΟΓΘ 18 ἴῃ (86 ὁπουμϑῦο δηἃ Βαγιηοηΐοῦβ οΟη ΓΑΒίβ οὗ 8 ζτοαῦ δροβίο]ϊο βρὶσὶῦ. Ηθ γγαβ ἃ8 
ἴγϑηκ ἰῃ Ὠ18 ἀθορ ΒΌΓΣΑΙΙΣΓΥ 88 16 βἰποοσοδί ρϑηϊΐθης (ΡὨ]], 1.1, 6), δῃἃὰ δαυ8}}} ᾿ογοῦβ ἴῃ ἢἷ8 
ΒοΟΪδιηδίζουβ ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 8}}- ργουδιηρ ἔδιτῃ ὑπίο βαϊγϑδίζοη (2 ΟὟΥ. χὶϊ, 10) ; βίθδαϊΐδδί ἴῃ 
Δἀμβόγομοθ ἰο 8 οοηγν!οἰΐϊομβ (Θ4]. ἱ. 16), δῃα δ᾽ {186 βᾶπὴθ {ἔπη οδυίουθ, οοπβίἀθσγαΐθ, δηᾶ 
Ἰαδϑίοσ οὗ {Π6 ποδί δῃα ρμυτγοβῖ ροϊΐϊουν (Ασίβ χχὶϊ!. 6, 7) ; [111] οὗἨ οηςιυδβίαβιῃ, 8010 ἴο 5ρϑδκ 
ἩΓΟΠΤΟΌΒΙΥ ἴῃ ἰΟὨρΡΈΌΘΒ, Δμα ἰο τἶβ6 [0 ὙἹΒΙΟΏΑΓΥ δηα οοβίδο βίδίθβ οὗ τιϊπα (1 Οοσ. χὶν. 18 
ΘΟΙΏΡ. ΤΩΥ̓ “4ροϑί. Ζοϊίαϊίον, Ἰ. Ῥ. 199 854ᾳ4ᾳ.), δῃὰ γοῦ υηοδγὶθᾶ ἴῃ δοῦν ὈΥβοίῖο 8] ἸΔΌΟΓΒ ; σρθοῦ 
ἰδίῖνο, γγοίουμῃα, δῃὰ δἱ [16 βϑιηθ {{π|0 ἃ τηϑῃ οἵ [06 ρΘ00}]0 δῃα ἃ βοσνδῃηῦ οὗ [6 ΘοηρΤΟρδ. 
ἴοῃ ; ΠΟΙΓΟΙΪΘΆΠΥ͂ Βέγοηρ ἀπ Οὔΐβροκθϑη, δηὰ γοῖ 88 ἰθηᾶοῦ δῃὰ τοβηθὰ ἴῃ ἔδθοϊϊηρ πᾶ ἰδββίθ 88 ἃ 
ψὶν ίη (ΟΡ. Βἷ8 Ἐρίἰδβίϊος ἴο [9 ῬὮΠΠΙΡΡΙΔΠ8Β δηᾶ ἰο ῬἘ:]ΘΙ)ΟΠ) : ο8..16-}}κὸ ἴῃ ἷβ υὐΐνογθδὶ 



᾿ἀπερειμκεσισσειμαεντααιαεαεκοτανι, τϑετεέρσακηραςμεσκινε μασι σρετημηκασμρο δρηηρας πν ῆμαης,αίρντσακς. κεηρτήα, με τεμέσνσαστα τ σδας ας αϑενμρηνράσνΑ τ νι όταν κει ϑργνακαγμαεβ θη αδερεανναταξηετσατεοσοσσσος πα ιασσνημενην ς Λάβτσεσρρηθῆξατνς τον ριτεματ ὴρων τε κκασπηςυσερστοε “ασπην σενστ  σσατμμεν ΣατΌΑσνσαασ μαι : σνδπα σε πο ανανσῶμα- νῆα δαπαν μεαμηεῦ τε τας τωι πρσατις μεατίσυαμ. αὐτο ποταεαισε δες. ας. τοναπμαααιαμηα. 5αε φεῆξη ἕπεπεσε σααεσβεωξαπαπεθ ησττ σεν ττωωρ τὰ σα ὦ φετασνσπανκαμσεγμανε τως ασησενστησ ἀῆνγτνταστα μερραιφτ στο σσακμῶκα σαξανεν κὰν αι Ἀδ, 

Υἱὸν δηὰ πόῦκ, Ὀαΐ ποὺ 1688 σοπβίἀδγαΐα ἴῃ Ὠΐβ σοζαγὰ δηἃ οϑγθ [ὉΓ {16 ΒΙ)Α]1]6δὺ ἀοίδὶ]β; δὴ 
ἱτηροείουβ δηα οοταμηδη ἀϊπρ' Ομαγδοΐοσ, δηα γοῦ [Π6 τηοϑὺ ἀυ Ὁ] βοσγαπίύ οὗ [86 ΟΠ ΌΓΟΙΝ ; ἃ οὐ] 
εἰναῖοα τ 68] ἐμοοϊορίδη, δηα αὖ {Π|ὸ βϑιθι ἐγη6 8 τωοαδδϑὺ Ὑσουκτηϑῃ δ ἃ ἴγ8646 : ὈυΓηΐπρ ἴν 
᾿]8 ον ἴον (πὸ Τόσα δῃᾶ [18 Ὀγοίγθη, δηα [ῸΓ {818 ὙΘΙΓΥ ΤΟΆΒΟῚ ΟΥ̓ΟΣΡΟΎΘΙΙΩΣ ἴῃ δ ΠΟΤᾺ 
ὑπαϊσηπδίοη δηᾶ γοῦσκΚο οὗ 4]1 (μδὺ γγ88 ορροβοᾶ ἴο {86 Ὠοθοῦ οὗ 18 Μδβίου ; ἃ τοδὶ 295 
ἈΒατηθα ὉΥ 8 ὑγαρὶς βυπιρδίην τ [86 Του δ ῬΘΟρ]6 (Βοσὰ. ἰχ. 3 Β΄, οοῖρ. 3 Οὐχ. χἱϊ. 7), 
Δηᾷ πουογί 1688 [6 τηοδὺ ὈἱτζῦοΣ Ορρομπθπΐ οὗὨ 411 Ῥ.μδγβείβη, οἱἃ δῃηἃ πον ; οὗ 411 [ἢ δροϑ8- 
{168 {86 τηοϑύ μαἰθῇ, δηὰ γοῖ [6 τηοβύ Ὀοϊογϑα δῃᾶ ρορυ]αγ ; 086 τηοβί τα δὶ ἰοσρσοίθα δηα τΐθ' 
φοῃοοὶγοα (ὈΥ ΑΠΠΒομΐδπβ, Μαγοϊοηϊίοβ, Ῥδυ]Ἱοΐδηβ, οἵς.), δῃᾷ δὐ {16 βᾶηλθ ἐΐπη6 ἴΠ6 τηοβί 
βίυ θα δηἃ ὀχρουπᾶοα, Τηυβ ῬΑᾺ] μ88 ἀθνεϊορθα {μ6 τχοβί τηδρτϊδβοσηύ 116 οὗ 8 ἤθσο, ὙΠ ΊΟΤΩ 
[86 νοι] οουἹᾶὰ πο 6 Ὀθμα ΠΟΥ ΘΟομαΌο., Ὀὰΐ ὙΏομλ ΟἾγίδὲ ογογοδῖηθ ἢ 8. τα ΓΟ] ουα 

βἴδμποο οἵ δ18 ρ]οσίουβ γουϑϊἰΐοη. (ΟΡ. ΒΟΗΑΡΘ 'Β Ηϊί. φῇ ἐδό 4»οεῖ. Ολμτγοὶ, Ὁ. 441 () 
Οοποογηΐπρ (ἢ 6 δροβίο!ς ροαϊζϊοῃ οὗ Ῥϑὺυ], ὕτσγο ροϊηῖβ ἅτ ἴο Ὀ6 ΟὈΒοσυθα ἴῃ ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ, 

ΕἸγϑὺ οὗ 81} ἰ8 [6 ἔδοῦ (πδ΄ Ὠ6 ἀϊᾶ ποῖ ὈδΙοηρ ἴο [6 Δροβίϊθβ οὗ [86 ἢγβί ἑουπάδίοι οὗ ΟἸΓΪ8- 
ἰδηϊέγ, Ὀαΐ (πδὲ 6 γγχὰϑ ομδυμϑα υῖτἢ {Π6 δροβίο]αΐθ οὐ ἐῖιθ ἔγβὺ ἰδίου δ] στόν ἢ δπ ἃ ὀχ ρδῃ- 
βίοῃ οὗ ΟἸγ βδηϊ ἰηο 8 πηΐγϑγβαὶ ΟἸΔΓβΟΙΟ 88 [6 τοὶ σίου οὗ {86 8016 ΌπηΔη σα. Ηθ 
ὉΒΟΓΘΙΌΤΘ ἢ88 ὈΘΟΟΙΏΘ, ἱῃ 8η ΘΙΩΡΔἴΐο βθη86, [Ώ6 Αροβϑίϊο οὗἨ ϑυϑδῃρθ!1081 σϑίοστῃ ἐπ 4}} βυσοοθᾶ: 
ἱῃρ Ρετοαβ οὗἩ ἴ[8ο ΟἸυσοι. βϑοομαϊν, (Π6 τοῦ ορροδί οι ῥτοθουϊθα ὈΥ (86 Ῥδϑυ]πθ ΔΡοϑ'- 
[οἸδίθ ἴο 81] οσίθγῃδὶ Ἰθ ρα] δηλ δηα βἰδρτιδίΐοι ἴῃ ΟἿ ΓΒ ΔΏΪΟΥ, 18 ΟΧΌΓΘΒΒΙΥ ἀφο]αγοα ἴῃ ἢ18 08]}, 
Ηδ νγϑ πού οὗ [86 παθθοῦ οὗ [Π6 ϊδίογῖο αὶ ἀἰθοὶ ρ]68, νυϊίμοθβοθ, δηἃ ομόβθη ὁη668 οὗ [86 ἢἾ8- 
[ογῖ 8] ΟἸγιϑὺ : ἢοῦ ἃ τ 6 οὗ [86 δροβίο!ο οο οῦο Θβιδ] βμθᾶ Ὀγ ΟἸ γί ἀυσης ἷ8 Ρ]]- 
ατίταθσθ οἡ δυσί, ἩΗυτ]οᾶ ἀΟΥΤΉ 88 8 ΘΠΟΙΩΥ ὈΥ (6 ΓΒ ΤΟΥ ἴῃ ἃ ΠΘΔΥΘΗΪΥ Υἱβίου, Ὦ6 ΔΙΟΘΘ 
δ΄ ΟΠ66 88 ἃ ἩΪζΠ688 οὗὨ ἔα 10}} Δῃηἃ 88 Οὴθ οὗἁ [6 δροβίϊθβ, δα τϑοοϊνϑα ἢ18 δροβίοἹϊο Δα ΒΟΥ Υ͂ 
ΟἿΪῪ ἴῃ ΒΟΔΥΘΩΙΪΥ͂ γοΐοθθ ἔγοτα {86 ΟἸΌστΟΙ (Αοὶδβ ἰχ. 1δ) ; ἴῃ ἷ8 υἱδίοῃβ (Αοίϑ χχίϊ. 231) : ἴῃ ἷδ 
ΘΟΙΏΓΩἸΒΒΒΊΟἢ ἔγοπι Αποος, [}0 τροῦμοῦ ομυτοῖ οὗ Θϑπ1]6 ΟἹ ΙΒ ΔΗ͂ ; ἴῃ [86 ᾿ἰνῖηρ᾽ ΕΡ Β0168 
ΜΘ} (86 ΗΟΙΥ βριτις ττοΐθ ἴῃ [πὸ ἴοστα οὐὗἩ υἱβοσγοῦβ ομσοθο8 οὗ μἷβ ρ᾽δηθϊπρ (2 Οὐογ. 11], 
2 Β.) ; δπὰ ἴῃ {86 ἀροϊᾷ θα τοοορη οι ὈΥ [μ6 ταί δροβί]θβ οὗ {π0 Ἰυοτὰ (Αοίβ χυ. ; 648!. 11... 

Ηἱβ8 δροβίοϊδίϑθ τουηαϊηθὰ ἀουθι Ὁ] ἴο 8 στοαῦ ΌΤΙ οὗὨ ὑγδα 1008] δονγῖθῃ ΟὨγβάβηβ ; (86 
ταοϑὺ τἱχία 9 τ 18 ΟἸγβίλδηβ τοὐθοθα 1ΐ, δα μῬογβοουϊθα εἶμι : δηᾶ [6 Ἰἰαΐες ΕἸ Ομ 68 Ἰοαἀοὰ 
Ὠΐ8 ΤΩΘΤΙΟΙΎ ὙΓΠΓῚ ΒΟΟΓΏ, 88 8 ΟΙΤΟΣΙδί δηα ἃ μβογοῖο. ΤΏ Ἰορμα) βίο ΟἸγ β δην οὗἨ [Π6 ΜῬ|Ιᾶ- 
416 Αρεβ, ψ Ἐ116 ῥγοΐοθδίηρ [Π6 Ηἱρμοδὲ γοϑρϑοὶ ῸΓ [9 Ὡδῃὶ0 οὗ Ῥδα], ἢ88 ρογβοου θα ἷβ ἀοο- 
{1066 85 (ΠΟΥ Ὦδνθ ὈΘΘῃ ΘΧὨΣ οἱ θα ἴπ {86 ῥυἱποῖρ]68 οὗἩ [86 Ἐοίοττηδίίου, ἴῃ {Π6 ἔοττα οὗἉ 78ηΒθῃ- 
ἴτω, ἴῃ [86 Ὠϊδίοτη οὗ Ῥογί ΗογΔ), δηὰ ἴῃ οϑηΥ ΟἾΠΟΣ γᾶγβ. Εγϑῃ 1η ἴ1|ὸ Ῥτγοίοβίδηϊ οΥδηρ6}108) 
ΟΒυΓΟΙ [ΠογῸ ΟὈΔΙἢΒ ἃ Ἰορ δ] 8016 Πρ -ΟΠυγοΟΒΐστα, τ ΒΊΟΝ, 116 δ δαάμοροθ ἴο ὀχύθυμδὶ ἸορΊα: 
ἸΔΟΥ͂, ἰσϑα ΕἸ ΟὨ Δ] θη, δηὰἃ Ἰο ρα) ἴβιη, 18 ορῃροβοᾶ ἴο ἔϊιο ῥσίποΐρ]θ8 οὗ ΟἸγβ δ ηΣΥ, ἀπ οβρθοὶδ}}} 
[ο [Π6 δροπίο]δίθ δπὰ ἀοοίτίῃο οὗ Ῥαδυ]. 

Βαΐ, οη [16 ΟἴΠΕΓ Βδηᾶ, [16 Δη ποιηΐδηΐβηι οὗὨ 411] ΟἸ γβίλδῃ δρθ8 888 θη Ὀϑβϑα Οἢ ἃ τηΐϑ' 
αηδογείϑηῖηρ δηἃ τηϊϑ᾽ηἰοτρσοίδίοι οὗ 118 ἀοοίτπεθ. Ατηϊᾶ ἴμπθ8θ06 ορροβὶΐθ δχίγθῃθθ, [9 τ 
ΘΟΌΣΒΟΒ ἐπ ταὶ σὨΓΥ βίτθδπι οὗἨ το Ὀ] βείηρβ πὶ τ μῖοἢ τ[μ6 Τιοτᾶ, Ὁ. Ηΐ8 βρίτιί, 68 βϑα]ϑᾶ 
[86 ΤοΒ ΠΟΥ οὗ [6 ρτοδί Αροβί]θ ἴο {π6 Θθη 1168, δα τὶ τ ΐο ΗΘ Ὑ111 868] ἐξ ἴο {π6 ϑπὰ 
οὗ ἴθ. 

ΤῊυΒ Ρδ0] ὙΠ]] 811}1 τρδαϊπΐδῖη ͵8 ροβί ου 1 0Π6 ΟΥΒΘΥ δΔροβίϊθβ ἰὴ 80 ΟΠ υτοῖ οὗἨ ΟἾ γὶβί, 
Υοῖ γὸ νουἹὰ ποὺ ἄδην [06 Ττηρϑβῦγο οὗ {τυ ἴπ [86 γἱον οὗ ΚΟΒΕΙ͂Κα, (μδ, 88 [ἌΣ 88 [}}0 
ΓΟ Πρ ὑγρο οὗ (86 ΟΠ υτΟΙ 18 Θοποοτηῃθᾷ, {86 Ῥείσπο Ομυτος οὗ πὸ Μ144]6 Αρ68 νγ8β [0] 
ἰοτγοᾶ Ὀγ ἴ[πΠ6 Ῥαυϊηθ ΟΒυσοῦ οἵ ῬγοίεβίδπἜἝβ, δηᾶἃ (πδ΄ (16 ῬοΓίδο 0. τ 111] ΠΘΓΙΘΔΙΗ͂ΘΙ ΔΡΡΘΑΣ 

ἴα [86 Ομυτο οὗ (86 Φομδπηθδῃ ἴγρθ. 1 ψου]ὰ Ὀδ6 8 στϑδϑῦ τιϊβαπαογβίδηΐηρ, Βουσθυοσ, ἴο 
οοποοῖνο οὗἉ {Π18 ΕΥ̓ὦφθ 88 ἃ βυῃογοϊζβῃι οὗ Φυσαϊζίπρ' Ἰορ 8] θὰ δηα Ῥδα]ηθ γοοάομ. ΤΈΘ ΠΡΟΣ 
Βγυ τ οαἷθ οὐὗὁἨὨἁ [16 σοπυΐπο Ῥοίγπο δηἃ (Π6 σοπαΐπο ῬΘΌ]η6 ΓΠΘΟΪΟΡῪ οδῃ ΟΠ]Υ Ἀδὰ ἔουπὰ ἱπ ἴ}}4 
ἄδοροσ 1468] ἀθνοϊοριμθηΐ οὗ ἴμ0 τογοϊδίάοῃ οὗ [86 ἰδ δπὰ (6 β'Ρ᾽γὶϊ, 88 βοΐ ἔογ ὈΥ͂ ΦόΌΒη. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΚΒ.---1. ΤΏΘ παζωγαΐ αἱδροοίδίοη οὗ [Ὧ6 ΑΡΟΒ(]6 τυυδῦ Ὀ6 ομδυδοίοσι θα 88 δὴ 
ΦΤΘΏ ΒΑΙΙΠΟΏΥ͂ Οὗἁ ΥΑΙΪΟΌΒ ὑθ ΡΟ ΓΘ δηἃ οἱ 1ῃ ρθηΐδὶ Ὁ] 688 δα βίγθηρί, δηὰ ἱπβρί το 
ἘΥ ἃ Βογοΐο ΘΠΘΓΩΥ δηὰ υἱίδ  ἱν οὗὁὨ βο]. ΒΥ νἱσγίυθ οὐὗὨ {μΐβ ϑπογροῦϊο γ] 8} 1} 8:0 Β8Π1Θ ΤΉΔΣ; 
δου ] ἃ ΔἸ ΤΑΥ͂Θ ΤοΙηδὶῃ οομπβίβίοπί δηᾶ ἔσυρ, δηα γοὺ ὈδοοΙηθ 81} ἰλῖηρΒ ἴ0 811 τηϑῃ ; 8 οοι] 

͵ 



4 ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΠ, ΤῸ ΤῈ ΒΟΜΑΝΒ. 

εἰδῃὰ δηὰ βῃϊπο ἢγθί ἴῃ [ἷ]8 δηαὰ [Ὡθὴ ἰπ (μδὲ Ρο]6 οὗ Π'β ποπᾶδι ἃ] οπαουτηθηίβ ; δἱ [ΐς 
πλοϊηθηΐ ἴῃ οοδίδϑυ, δῇ [6 θχύ 88 8 Ὀγδοίϊοδὶ τοδῃ οὗἁ δοῦϊοῃ ; ΠΟῪ τοι ϊπαϊηρ (8 οὗἉἨ [6 ΘΟὨ- 
ὑϑιρ]ὔνϑηθββ οὔ ἃ Φομπ, ἔπθῃ οὗὨ ἐμ6 ΗΘΥΥ͂ ΘΏΘΙΩῪ οἵ ἃ Ῥϑίδσ ; ΠΟῪ ;ΩὉ810Ά}}} ᾿γτῖο 8] πὶ ΒΕΥ]6, 

᾿ΠΘῺ ΔΟΌΪΟΘΙΥ ἰδ] οί081] οὐϑῃ ἴο {π6 βυδίϊοθί αἰβυώποίοηΒ.; ὑπουρῖ μοββοβϑίῃ 8 ἰγαρίοδὶ 
ΠΑΓΟΠΔ] ΒυτηρϑίὮΥ [ὍΣ 8 ῬΘΟΡ]6 ἰπ ;ἷ8 Ὠϑαγύ---[Ὡ6 ἄορ τ μΘτ ἢΪ8 παίυσαὶ πη ΔΒ ΟΠΟΙΥ τ»89 
τοβοοίοα δηᾶ ἰγβηβίοστηϑα ---6 γ88 88 ΒυΒΟΘρ 1 0]0 οὗ ἸοΟγοῦΒ βϑῃ  πλθηΐβ 88 ἃ ΟἸΣ]α, ΟΥ ΓΑΙ 86 
ἃ 85 πῃ ΟἸγὶδί, ἴῃ Ποῖ [86 ἔγοβιγοδὺ ἱτρυΐθοβ οὐὗὁἨ ἃ βδηρτῖηθ ἔθ ροῦ ὝΟΓΘ ΘΟμϑθοσδίθα ἴο 
Θοὰ. Απὰ ΠΟῪ μον] μ6 γγὰ8 ἱπ ΒΟΙῪ ᾿παϊρτιαίΐου δηὰ τ ταῖν 1 [ἢ {86 Ρῃ]οριηδίἥοΤ τοιὰ- 

ταιηθηῦ σοηβὶβίθα ἴῃ οο]ἃ ἐπα Βθγοποθ δηα ἀα]π688 οὗἨ βρὶγΐ, Ῥδὰ] νου] Ὀ6 ΘΕ ΓΟΙῪ ἴτθα ἤτοι 
10 ; υΐ [ἢ νῷ ππαἀογβίδπα ὈΥ ἴδ 8 παίυσγαὶ αἰβροβιίοπ ἴο Ῥδγβοϑθγηοθ, δηἃ ὑουρὴ ἰθηδοῖν, τε 
ΒλυΒὺ 866 [δ ἴῃ {818 τοβρϑοῦ δ'βο 6 γγὰϑβ ΓΟΛΪΥ οηδομνοᾶ. Ηἱΐθ οηἀοντηθηΐβ ΓΘΟΪΡΓΟΘΔΙΥ 
θᾳ.11726α 8ηα δἰίετηρογθα {πθημβοῖγοβ ἴῃ ΐβ ῬΘγβοῃ 88 ὁλαγίϑηιαζα, ΟΥ ἽΝ 8 οὗἁἨ [86 βρίγιϊ, 88 Ὠϑ 
ἢ 2861 ἀοδίγοα (1 Οὐονγ. χἱἹ.) ὑπαῦ 411 [86 ναγοῦβ δμαοτντμθηΐβ 8} ἃ ὨΔΙΤΩΟΙΪΖΘΟ Δ ΘΟΏΟΘΗ- 
{ταῖθ ἴπ 6 ΟἸΌΓΟΒ. 

ῷ. ΤΏ τοι ἐδογαζιγα γὰ οοΟμποοῦου 1 Ῥδ] δηὰ ἷὶβ {ΠΘΟΪ]ΟΣῪ 18 ϑηυτηθγαίθα ἴῃ [89 
ΣΟ] Ορτδρἶοαὶ σου οὗ ΑΗ (Δι δὶ, Τλοοῖ,, ἵν. Ὁ. 662 844.) ; ΊΚΕΚΒ (Παπαδιοῖ, ἀ6ν' ἰλφοῖ. 
1χογαύων, ἱ. Ρ. ὅδ ΡΡ. 294, δ67: ϑυρρ!οπιοηΐ, Ρ. 839); Πᾶν Ζ (δ ηνογϑαϊιοῦγιογδιιοδ, ἀΘΡ 
ἑλεοῖοσ. 1πἰοναΐεν, Ὁ. 740 Τ : Βυρρ!Πογαθηΐ,.». 80) : ἴῃ [ἢ6 ψ6}1- πότ πίτοαυ [1018 ἴο ἴΠ6 ΝΟΥ 
Τοβίδιηθηΐ [Ὀγ ΠΕ ΕΤΤΕ, ΟΕΕΡΝΕΕ, ΒΕῦΒΒ, ΒΙΕΕΚ, ΟΟΈΕΙΟΚΕ, ΠΑΥΤΌΒΟΝ], 8’ Ὑ͵611 88 [86 
ΒΡΡΓοΟΡγίδῖθ σοι θηία θα. Βοβι 68, 6 πηυβὺ 8180 δοϊρδαε ἴῃ 6 ὍΟΓΚΒ Οὐ ἴΠ6 Αροβίο]ϊο ἀξ 
ὈΥ ΝΕΛΕΌΞΒΗ, ΒΟΒΑΞΈ, ΤΗΙΕΈΒΟΗ, [ΑΝΘΕ, ΓΠΕΟΒΙΈΕΞ, ΕΙΎΒΟΗΙ, ΕἸΤΑΙΌ ; 8180 1Π6 ψοσκΒ [οὗ 
ΒΟΒΜΙΣΤ, ΝᾺΝ ΟΟΆΤΕΆΖΕΒ, οἵο.}] οὐ {πὸ ΒΙὈ]160] ΓΠΘΟ]ΟΡῪ οὗ 86 Νοιν Τεβίδπηθης, ἀραΐπϑί 
ΒαυπΒ 4οείς Ῥωμὶ [3ἃ οαὐϊίοη, ὈΥ ΖΕΙ,ΒΕ, 1867, ἴῃ 2. γο]8.] 18. ὄὀβΡρϑοῖδ!ν αἰγθοῖθα [Π6 ᾿ΟΥΚ 
ΟΥ̓ ΠΕΟΗΙΕΒ, δἰγοδαν γοίοσσοα ἴο [8180, ἴῃ στϑδῦ ραγῖ, ὙΙΕΒΕΙ ΕΞ, οὐ 6 Ολγοποίορσν φῦ ἐδλ6 4ροϑί. 
46]. ΟΥ̓ [06 Δ ΩΥ »γασίἑοαϊ ΟΓΚΒ οὐ ἴῃ6 Αροβϑί]6 Ῥϑυϊ, γα Πιϑὺ ἸῃΘῃΓ]100 : ΜΕΝΕΕΝ, Οἰαποϑὲ 
ἑηΐο δε 127,8 φ ἰδὲ Αροοίϊο Ῥαυΐ απὰ ἐδὲ ΚΕ γ8ὲ Ολνίδίλατ, Οοπρτεσαδίοη, (Βτοτάθη, 1828): ΑΡ. 
Μοόκον, 7.6 Αροϑδίϊε Ῥαιΐ, ῖνα βοιτηοπθ (3α οα., ἀδετηδῃ, ΕἸ ογίο] ἃ, 1858 [4180 ἴῃ ἘΞ 0]]18}}}) : 
Ναύμανν, μαμῖιδ--- 76 ΚΕ γε ιοίογὶοθ 9.0, Οὐνιδίἑαπϊέψ (μοὶ ΡΖὶρ); ΒΈΒΒΕΒ, αι (οἱ Ζιρ, 
1801): Μ. ΚΆρτΕΗ, Ῥαωΐ, τὴ6 ϑογοαπέ απ δλβδοησεν 9 “έδιι8 97. Ναεαγείδ (Β4116, 1862): 
ΟβΑΣΌ, Το ἈΠ οίοπαγῳ Ῥονὰ ο Ῥαμῖ (ϑὰ ο6α., βιαίίρ., 1864): ΠΑύΒΒΑΤΗ (ϑομὶ- ΓΑ []5}8]- 
18[10) ἊΝ Α»οεῖϊε Ῥαιΐ (ἨοιοΙΌοΓγς, 1866). ΤΊ 116 οἵ {Π6 στοδΐ ΑῬοβί]θ 88 αἷ8δὺ Ὀθϑῃ 1}108- 
ἰγταϊθα ὈΥ͂ ῬΟΘΙΏΒ, βοηνσΒ, 8ηαἃ ἄγδηδθ. [ΟΥ̓ ἘΠ ρΊ 18} ποτ Κβ, Ὀοβι 68 ὕΠΟ86. εἰ ΓΟ τη η ΠΟΠ ΘΩ͂, 
ῬΑΙΒΥΒ ἤογα Ῥαιζηπα, Ἰοτὰ ΤΙΎΥΤΤΓΕΤΟΝ οὐ (ἢο Οὐποογδβίοῃ 97 5. Ῥαυΐ, διὰ ΦΑΜῈ8Β ΒΜΙΤΗΒ 
ὕογασε απῶ ϑἠέριογεοῖ οΥ᾽ 8. Ῥαιΐ (οπᾶοηῃ, 1848), ἄσβοσυλ 9ρθοὶδὶ τῃθη 0 88 1]υβίτα ἀπρ ρϑγ- 
(ἰοῦ Ροϊηΐβ, δηα Β ΓΟ ΣΎ οοττοθογαίϊηρ [116 ἢ βίου 981 ομδυδοίου οὗ [ὴ6 Αοΐβ δῃὰ [6 Ἐ)}Ρ]9- 
.[1.8ϑ. Τ.6 ἱπβίγυσενθ ἘδῚ οπίογ δι ηἷπρ ἀρβοσριλνο πΌΥκΚ οὗ ΟΟΝΥΎΒΕΑΒΕ δπηἃ ἨΟΎΒΟΝ ἰδ 
ΠΘΏΘΓΑΙΠΥ ΚΟ ἴῃ Αμηοσῖοα 88 Ὑ6]1] 88 ἴῃ Επρ πᾶ, δηᾶ δατι ΓΘ] δααρίοα ἴογ 86 [Π6ο- 
Ἰορῖοδὶ ἰδὰῪ τοδᾶθσ. ΟὈΙΏΡ. δ]8οὸ (μο ᾿ἰογϑίαγο αἱ [πΠ6 οἱοβα οὗ {π6 δγοϊο δαμὶ 'ἱπ ΒΜΙΤΗΒ 
Τιούοπατῳ ο ἐδ Β͵)16.---ῬὉ Β.] 

ᾷ 8'. ἸῊΞ ἘΡΙΒΤΤΕΒ ΟΕ ῬΑΌΙΣ. 

Α. Τ7λεὶν Ἡϊοογίσαΐ Ογάδν. 

ΤΙ νγὸ ὀχοθρῦ (πὸ Ῥαβίογα 1ϑζοῦ οὗ ἴῃ Αγροϑίο]ϊο Οουῃοὶ! οὗἩ 6 γι β816 πὶ δρουῦΐ [πὸ γοδὺ δ8 
[60], [6 ὕνο ΕἸΡ᾽β.168 ἴο [86 ΤΉ ΘΒΘΔΙ ΟΠ 88 ἃ. {πΠ6 οἹᾶοβί ΝΟΥ Τοβίβιηθηΐ δρἱβί]θε. ΤΟΥ 
γογῈ τὶ θη ἴγοπι Οοτὐίπίῃ ἴῃ {Π6 γθὰγ δά οὐ δὅ, πού Ἰοηρ' Δί"6 {1} 6 ΘΒ. 8} 8 πγοηΐ οὗἩ [86 ΘοὩ- 
στοραίλοη, δπα ἴπ σοπβθαύθῃοθ οὗ [86 ΟὨΣϑλο Θχοϊζοιπθηΐ οὗ 6 βδῖη6 αἀυτίηρ [Π6 Ββοοοπὰ 
[ΒΒ ΟΠΆΓΥ ἸΟΌΓΠΙΘΥ οὗ [6 ΑΡοβί]!θ. ΤΠ ΕΡ΄8(16 ἰο [16 δ᾽] δίδηβ νγ88 τσὶ θη δρουῦΐ δθ--ὅ7, ἴῃ 
Ἐρδοθυλ, ἀσγίηρ ὑπ6 ]τα τλΙββί ΠΥ ᾿οῦσηου. ΤῈῸ ὑπὸ ΕΣ βι168 ἴο ἴῃ6 ΟΟΓΙΒΓΒΔΠ8 Ὁ ͵Ὸ 
τεϊτοθη ὈΥ δὰ] ἴγτοιη ΕἸΡΘΘῸΒ δῃὰ Μαδοθαοῃΐβ, δροὺϊδ [Π6 γϑᾶσ ὅ8ϑ:; δηᾶ 8βοοὴ αἰεγνναγαβ, 

δυουῦν 6 γοᾶγ ὅ9, [6 Θομμροβθα [δ ΕἸ ̓βι]6 ἴο [Ὧ6 ἘοΙΠΔΠ8, ἔγουη Οογίηΐ. Βούπταθοη ὑμ6 γΘ ΓΒ 

θ2-64, 1 ποῖ 4 ᾿1{{16 θαυ] ογ, ὅμ6 ΕἸ 8.168 ἴο “6 ΕἸ ΡΒβοβϑίπβ, Οο]οββίϑηβ, δηὰ ῬΆΣ]θΟἢ ὙγΟΓΘ 
στί (ἴδῃ ; δηα ἰονγαγα {Π6 οΪοβθ οὗ [Π0 ἔγβί Βο υ8η οδρανιγ, [16 ἘρΙ8016 ἴο [6 ῬὮΣΠΡΡί8ηβ. 
Α 0016 Ἰλῦογ 811}, [η6 ΕΣ 18[16 ἴο 716 Ηθῦτονβ ρτοσοθαθαᾷ ἴτοτι {6 σοιρϑην οὗ δ], δρουξ 

ΟΠ ΕΙΡΟΣΆΠΘΟΌΒΙΥ τῖζὰ [Π6 ΘΌΒΡΘΙ οὗ 0κ δηὰ {μ6 Ασα οἵ ἴΠ6 ΑΡροβί]ϊεβ. Το ΕἸγϑὶ ΕΡ185ι]6 

ἴυ ΤΙΠΔΟΓὮΥ δηὰ ἴμ6 ΕΙβ8016 ἴο ΤΙΐὰβ ταυϑῦ Ὀ6 δϑβίριιοα ἴο {Π6 ἰηΐοσναὶ Ὀούστοϑοη μ6 ἢγχβὺ δὰ 
Βοοομα οαρύϊνν, θά-66. ΤΠ Ἰαϑὲ οὗ [πὸ Ῥδυ]ῖπο Ε᾿βέ]68, [π6 βεοοῃᾷ ἴο ΤΊπιοίυ, δὰ ντὶῦ- 
ἔθ δΔρουΐ ἴὯ6 γοᾶῦ 67. ΑΒ ἰο [πὸ ὈπίθηδὈ] 6 η688 οὗ [86 Βυρούμ6818 οὗ ὁ Τιϊγα ΕΣ  βί]6 ἴο 1.6 
Οοσὶπίῃλδηβ, 88 Ὅ7611 85 οὗ δὴ Ε}]8[19 ἴο [μ6 [,δοάϊοοβηβ, οἰογοηΐ ἔοσα ἰῃ6 ΕΣ 15119 ἴο [86 
ΕΡΒΟβίϑηβ, ΘΟΙΏΡ. ΠΥ “4»οεῖ. Ζοϊζαϊζον, ἱ. Ῥ. 206 [πὰ Ὧτγ. κα, ἰῃ Οὐηι. οα, ἃ Οογέπίλίαπε, ν. ἢ 
- Ρ. 5.1. 



4 ὃ. ΤῈΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ὃ 

, ἘΣ ΤΎΠΟΝ τς Οοὔρδῖο [8ὸ [πἰγοἀυσίζομβ ἴἰο ἴδιΘ οοπησηθηίασγίοθ οὐ {π6 τοσίουβ Ρδῃὶ 
ὯΘ Θ8. 
Ὄ βούοσὶ οἱ ο8 (βσηστ,Ζ, ΒΟΗΝΕΟΚΕΝΒΌΒΘΕΕ, ΒΟΗΟΤΤ, ἸΙΘΘΕΉΒ, ΤΉΣΒΕΉΒΟΗ, ΒΕΒΆ, 

ΜΈΥΕΗΕ, ΒΟΒΕΝΚΕΙ) 8Γ6 οὗ (Π6 ορίπέοῃ [μδὺ [16 ΕἸ ρ18168 ἴο {6 ΕἸ ΡΒ βἴδηβ πὰ Οο]οβδίϑηβ, δηΐ 
[δὲ ἰο ῬΕΣ Θμοη, πγογὸ τχιτύθῃ ἀυγίηρ [86 οαρυνι τ οἵ Ῥδϑὺ] δῇ Οθοϑασοα. ΤῊΘ ῥγ μοῖρα] ἄγρα. 
τοϑηῦ 18 Ση866 ἴο 116 ἴῃ 6 ΟἰΤΟυτηβίδησοβ σοὶ δλπρ ὕο [Π6 β'ανθ Ομθϑίτηυβ, 180 ΓΆΠ ΔΎΥΔΥ ἔγοτω 
ἷβ τηδϑίοσ, ΟἸθβίτηυβ, 10 18 Θβϑυμηθα, οοὐ]α τηοτο οδϑῖν ἤδνο Θβοθρϑα ἴγοιῃ ΟὈ]Οθβα ἴο πὸ 
Ὡοὶρηθοτίηρ Ομβαγθα, ὑμὰπ ἴο αἀἰδίδης ἄοπθ. Βυῦ ὙἘΥ ἀϊα ποῖ, θη, Οπθβίπγυδ 566 ἴο Βοῃλ6 
ἀῶ ὙΓ1ΟὮ ἸΔῪ 8011} ἩΠΘΆΓΟΓ δὖὺ βδπα ἢ 7 οουἹὰ νγ}6}} ἱ᾿τηλρὶπο [δὲ ἃ Βανθ ἴῃ Οοἴοββο νου]ὰ 

ΑΥ̓͂Θ ἃ ΙΠΟΓ6 ἀθροϊαθα αἸβροβίζδοι ἴο 6βοϑρ ἴο 1716 του] ΒΒ τπϑί]Ὸ0]18---[Πθ τοίαρε οὗ ζογίῃπθ- 
ΒΒΟΙΚΟΙΒ δηα δα νοηζυγογθ. -ἰὭδη ἴο Οθθθασοαᾶ. Βοβί 68, ἰἢ ἃ βεβιύουαρο 1 Τηλῖκο8 11{{16 ἃἰ ΒΌΓΘΠΟΘ 
ἩΓ ΠΟΊΟΙΣ [7.6 αἰδίδηοθ Ὀ6 Ἰοηρ ΟΥ Βῃοτί. [10 18 Θδβίο [0Γ ἃ Οδσιωδὴ ἔυρινο ἴο 866 ὈΥ͂ 5868 ἴσ 
Ατηϑεῖοα, [8Δη ὈΥ ἰδπᾶ ἴο βϑρδῖῃ. Α11 γθιγδυῖκϑ οα 6 ὈΓΟΌΔΌΙΥ στοδῦθγ ΘΧΡΘΏΒ68 οὗ [60 γογαβθ 
[ο Βροπιθ, 8η6 οἡ [Π6 ὈΓΟΌΒΌΙΥ στθδῖογ βυγσύμοθθ ἰῃ ἘΟΙΏΘ, ΔΓΘ 88 ᾿ποοη  ] υΒ}76 88 [86 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ 
διχυιηθηῖ. ΤῈΘ ΟἾΝΟΣ γραπιοηΐ 18 ἀογ γε ἔγοτῃ (86 (ΟἸονγίηρ οἰγουχηδίθηοο : ΠῚ ΤΟΙ ΟΥΒ, 80- 
οὐγαϊηρ ἴο [6 υ8}8] Βαρροδβίϊζ᾽οη, δα τηδᾶς {πὸ ἸΟΌΓΠΟΥ ἔγοπὶ Βόοτηθ ο ΟὈ]οάδβο τ 0 ΟἸπθδίτηυβ, 
[θη (Π6 ὕτγο [ΓΆΎ ΘΙ ]ΘΓΒ τηυϑῦ ὅΓβί ΠΑΥ͂Θ διτὶ νϑα δὖ Ερίηθοδασυβ. Βυΐ πον [}6 ΑΡοβί]θ, ἴῃ ΕΡΏὮ. γἱ. 21, 
ὙΏ6ΓῸ ἢ6 ΓΘΟΟΠΙΙΘ 48 ΤὙΟΘΒΙουΒ ἴο {116 ΕἸ ΘΒ:81)8, τ 8,68 π0Ὸ τηϑηίζοῃ οὗ ΟπΘδὶ Δ Ό8Β, τ 116 [6 
ΒΔΤΩΘ ΟἸὨΘβἱ 1118 18 τη Ἰοηθα δη 6] ὨοΟΑΓΓ]Υ τοοοιηχηοπαεᾷ, Οο]. ἦν. θ. Βαΐύ [09 Ἰαξίογ ἴδοϊ δατηϊίε 
οὗ ἃ β' τὴ ρ16 οχρδηδίΐοῃ. ΤῊΘ ΡΟΟΓ ΟΠΟΒΙΤΩΒ γ788 δῦ Ὠοῖη6 ἴῃ ΟὍ]ΟΒ886, ἀπᾶ παυβῦ πον 6 Γοοοϊγϑῦ 
88 ἃ ΟἸγϑθδη ὈΥ [1.6 οοπστοραίίζοη ἴμθγθ. Τὸ {δ ΐ8 θη ἃ [6 ΟΟγίδΙ ΠΥ ποοᾶθα [ἢ ΓΘοοΟΙη πη ῃαδ. 
[ἴοῃ οἴ {πὸ Αροβί]θ. Βαΐ οὗ τμδῦ ᾽86 οουἹὰ ὈΘ {Ππ6 τϑοουησηθη δίίοη οὗἁ [Π|ὸ Οο]οββίϑῃ βανθ ἴο 
[806 Ἐγμοβίδη οὨυσοῦ, [ὉΓ ὙΠΟ 6 Δα πο βἰ χη βοδίϊοη ἩΒβδίουου ἢ [1 τἯἮο τηδὶ ἰδίῃ δῦ {16 
ἘΡ 8|16 ἴο {1|ὸ ἘΤΡΙΒΘΒΙΔῺΒ 88 8 ΘΏΟΥΟ] 08] ἸοΕοΓ ἴο {Ππο86 οοηρταρϑίϊοηβ οὗ Αβία ΜΠΊΠΟΥ 10 ἢ 
ΤΘ.Θ ΒΕ ΘΘΑΌΘΗΕΥ στοιροα ἀροβηΣ 6]. ἱῃ 8 ογοὶθ, [6 [Π6 βύγϑηρε δββ θῇ οη (Παῦ Οπροδίτηυβ 
πχαϑῦ δα Ὀ6Θη ἰηἰγοα υοθα ἴο 8]] ἔ..6 Βογθ ΟΠ ΌΣΟΙΙΘΒ, τ] ΔΡΡΘΆγ 81}} πόσο βϑίγδῃσθ. ἴΙ͂ὴ τῇς 
βθγϑὶ δγρυτχηθηῦ ὙὙὁ Πγἷ88 81} ἴγϑοθθ οὗ [6 Β0Ά-ὈΤΘ6ΖΘ: ἴῃ {μ6 Ββοοοῃᾶ, 81} ουϊᾶάδθποο οἵ δροβίοὶ]ἐς 
ἄοροοσυπι. Μογθουοσ, ἰὺ νου 6 γοῦν αἰ που ἴο Ῥσουο [π8ὺ [86 ὙΔΥ ἴγοῖὴ Οἴθϑασθα πχαβί 
αγνο ἰοα ΌΥ͂ ΟΟΪοΒΒα ἴο ΕΡβΘϑ8, ἀπ ἢοὺ οἱοθ- οογϑᾶ, ἰ ΟἿ6 ὙὙ111 ΟὨΪΥῪ ΓΟΙΔΘΙΏΌΘΣ [86 δαγδηΐαθη 
οὗ ἃ βοδοΥαρο. 6 ψ1}} αἰγθοὺ αὐΐθηϊοι ἴο ΟὨΪ]Υ͂ Οη6 οὗ [Π6 ΓΘΆΒΟῚΏΒ [ὉΓ {86 οοτηροπί(ΐοη οὗ 
[Ὠ6 δἰγοδαγ-τθηϊοηοα ΕἸ ̓β[]98 'π Βοηθ. ΤΠ Αροθβί]θ, θθίοσθ ᾿.18 ἱπιργβοπιμθηῖ, Βομλ. ἱ. 10, 
δᾶ ἱπίοτιηοα π0 Βοχηϑηδ (μδ΄ ὯΘ τγᾶαθ ᾿υ8ῦ [Π6ὴ δθουΐῦ ἴο οοῖμθ ἴο ἴπρῖῃ :--- ΠΟῪ, βου] ἢθ 
μβαγϑ ἔογρούθῃ [18 βοϊθιμῃ Ὁτχοπιὶ:θ ἴῃ Ομθβαγθα, πον ἀθ᾿ υϑἷνο ΠΟΡΘ6Β οὗ ἃ ΒΡΘΘαΥ ἀθἔνϑγαποο, 
8ηα θηραρθα ἸΟαρΊΠρΒ διηοπρ [Π6 ΟΟ]οββίδηβ (ΡὨ]θηοι, νου. 32) ἢ Βαϊ {Π6 οἸ]οῇ διρυπιεηῖ, 
ἴῃ ΟὟΓ ΟΡΊ ἴοι, 1168 'η [06 γ ΙῪ δανδποθα ἀθυθὶοριηθηΐ οἵ [Ὧ6 ΘὨ ΓΟ 68 οὗ Αβὶα ΜΠΊΠΟΡ ὈΟΐὨ ἴῃ 
βίῃ δῃὰ γὶριυὐθουβηθβ8, 88 1 18 ταοοίθα ἰπ ἴμοβο Ερ᾽βί].8. βύο ἃ ἀδυθιοριηθηῦ ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΘΒ δἱ 
Ἰραδὺ ἃ μεσ οα οὗ ἔγοτῃ ἴδγθθ [ὁ ΟΣ γϑϑσθ. 

Β, Τῇλοῖγ Οὐοηπίδηζδ. 

ἘΥΟΥΥ ἘΠΡΙδβι]6 οὗἨ (6 ΑΡοβϑίϊθ Ὀθδζβ [Π6 ᾿τηργίηῦ οὗ ἃ ᾿ϊβίογ 98] οοοδδίοῃ, ΌὈΥ̓ τ ΣΟ {Π6 6οη- 
ἰδηΐ8 οἵ {1:6 ΒΆΠ16 ΔΙῸ Βδροά. 

ΤῊΘ οοπρτορδίοη δ Τ ΒΒ] Ομἶο8 ΜγἃἋ8 Π]8]06, διὰ 118 ῬοΙΒθου 1018, πο 8 ΟἹ 1] βϊς 
ὀχοϊθεηθηΐ : ἤθη06 [6 ΕἸ ̓5[198 δἀ ἀγεβοθὰ ἴο ἐΐ Ῥδγίδκο οἵ δῃ δδολαζοϊοσίοαΐ ΟὨατδοῦου. 

ΤΊ6 Ερ᾽519 ἴο [06 ΘΟ] αὐΐδηβ 18 οὨ] ον δούογοϊορίοαϊ, ΟΥ Δἢ ἜΧροβ᾽ ἄοη οὗ [Π6 τὶ θουβηθβε 
οἵ Δ᾽, ἴῃ ορροπίου ἴο πο Φυάαϊβοϊς τὶ ὐθοῦβπθθθ οὐ σοσκβ, τ υἱο ἢ νγα8 ἀγροᾶὰ ὈΥ {{|6 [4]86 
Θαϊδῦδῃ ἰθϑο 68. 

ΤῈς ΕΡ δβι16 ἴο {μ6 Ἐοσῃδῃ8 18 4180 ϑοζογἱοϊορίοαϊ, Ὀαὺ ᾿η νον οὗ [8:6 ΤΏΟΓΙΘ ΖΘΏΘΓΑΙ δηϊδρΟἾβῖὰ 
Ὀοΐτθθη στοθ δηὰ [86 τἱρυ θουβηθθβ οὗ ἔδιῃ, ἴο ὍΠ6 σοῆθγαὶ οοτταρίϊοῃ  Ὦ]ΟΙ γ͵ο ΟΌθοσυθ ἴῃ 
[δ6 τυτυλ) 861 θοδδίπρ οὗ ποδίμοι ΟΕ  βυδηβ δηὰ 96 18} ΟὨ ΓΒ 8 8. 

ΤῊ ἘΡ 8168 ἴο ἔθ ΟΟΥ π 8 η8Β ῬΟθθθθΘ 8} δοοίοϑίαδϑίϊοαϊ ΟὨατϑοῦογ, βποθ {π6 ἘΠτεῖ ΕἸ 8616 
ἱηαϊοαῖοθ [Π6 ἔσθ ΟΠ ΌΣΟΙ, τ] ροϊδηνίοαϊ τοΐογοθοο ἴο π6 αἰδίυ τ Δ Π068 δη ἃ ΘοΟΥΓ ρύοηΒ ἴῃ [86 
116 οὗ [6 οοπρτοραίϊοη ; τ 8116 [86 βοοοηῃᾷ εἰ δ Ὁ} 18.685 0[Π6 ὑστιθ μηδ ο γ 8] ΟΠΟΘ, ἱπ ἀροϊορσίὲς 

θ61{-ἀοίδηοθ δραϊπβί [6 δἰίδοκβ οὗἨ ΐἷβ Ῥθγβο 8] Ορροῃθηΐβ. 
ΤῊο Ἐρίβί]εθ ἴο [16 ΟΟ]οββίδηθβ δηα ἴο πη ἘΡθδίδηβΒ Ὀ6ΔΓ 8 ἀβϑοϊ 6α]γ οὐγίδίοϊορίοαϊ ἴτὰ- 

ῬΓΘΒΘ ; [0 ΤΌΤΤΩΘΓΙ ὈΓΪΏΡΒ οὖ ΟὨΙΘΗ͂Υ [6 δηϊθ-τυπᾶάδηθ (ρτοδχ᾽βίθη) δπα ϑχοϊ δῖ τηθαϊδίοσ- 
ΒΡ δηὰ ρογυ οὗ ΟἸ γὶβῦ, ἰπ ορροβίτοη ο {πὸ ΟὈἸοββίδῃ ϑγσοσίδίβ; (86 Ἰδέ δϑίδ Ὁ] }8}16ε 
[ΔΔΙηἾΥ ΗΒ βυρδοαυθηΐ οσχα] δίοη ΟΥΘΡ 8}} {πίηρΒ, ἰῇ ορροκίζἴοη ἴο ἀορτηδίϊο ρογυθγβίοηβ δη 
ἀἰοδοηβί οπβ. 

Το Ερ 5|1]6 ἴο [Π86 ῬὮΣΡΡ΄8η8 1188 ἃ οὐγδίοϊοσίιἱοραδίογαϊ διὰ του η0]ν σέδίσαϊ ΟἾΔΓΔΟ 



ι6 ΤῊΝ ΒΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΟΌῚ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΒ, 

(ΕΣ, ἦι 80 ὯΓ 88 18:9 Αμῦπξ]θ 28 Κ68 {Π6 ἔδνοσγὶΐθ οοπρτορδίϊη οὗ ῬὨΔρΡΡἱ ἷβ βρϑοΐβὶ οο- τς εἶχ αὶ 
ἴῃ ἷΒ Δροβίο]ο οΟΗ͂ΪΟΘ ; δῃὰ 1 ογάᾶδγ ἴ0 τβαῖζο ὑμδὺ οοπρστοραίίου σόδέοαϊμ οοπυρζείθ͵ Ἰχὸ ΠῸ] 48 
(οΥ 18 1πιϊϊαίοη [86 δ οὗἨ ΟἸγβί. 

ΤΙῊΘ ΕΡρΐδβ|16 ἰο ῬΒΣ]ΘοΩ 18 ἀθοϊ αν ραδίογαϊ, νι ῖτἢ ΒρθοΐΆ] σϑίθγεηοα ἴο {86 δαρϑ 97 δοεΐε. 
Οὗ [86 ἴμγοο ᾿αδίογαϊ ἘΠ 18.168, ῬΓΟΡΘΟΙΙ͂Υ 80 081}168, (μ6 ΕἾγχϑβι ἴο Τοῦ, 88 γ7 811 88 (μδῇ ἴο 

Τιζαβ, τοῦθ ΔΌΟΥΘ 41} ἀοβίσηιοα 88 [16 δροβίο!ο του δέου ἴον ραϑίογαξ οὐωγοῦ σοσογτηδηΐ; 
δηὰ {π0 βεοοῃᾶ ΕἸ ρἰβί1]6 ἰο ΤΊ ΟΥὮΥ ὑγὰβ Ῥσοϊϊηθη.}ν ἀοδίσηθα 85 86 δροβίο!ο σῸ]9 ἴοσ [84 
»αείογαϊζ οὐπά πιο απ οαἰἷὶ. 

ΟΒΒΒΕΥΑΤΙΟΝΕ.---ἸἼ, ΤῊΘ βρουῆς [ἀδηγοη 8] [Βουρ 8 Ὁπ8ὺ ΘΟΠΙΓΤΟΙ ΘΥΟΓΥ οπ6 οὗ [6 Ἀδ0)]- 
ἷδο ΕΡΊ8[168 (88 οὗ [6 ΒΙΌ]16041 γγοΓὶκΒ ᾿ἢ Τ,ΘΏΘΓΆ]), 8ΓΘ 8011] 6 ΥῪ πιο πορ]θοίθά, ἴο [86 ἱπ᾽υΣΥ 
οὗ ἃ {ΠὈἸΗΥ͂ ΟΥΖ8Ώ1Ο, δηδίοτϊο δὶ, βγη μοίϊολὶ δῃα δη Δ] 108] οχοροδῖβ. ΤΏ686 τ ΠρΒ δ ΓῸ ΟἸΘΙ, 
Ὠοῦ ΟἿΪΥ ἰγραϊθα 88 ἀθδα οδήθοϊβ, Ὀὰΐ (ΔΘ δ΄θ αἰββοοῖθα ἴῃ ουύϑῦγ αἰϊγθοίίοη, 88 1 106. γχοτς 
ἀοϑυαϊο οὗ 411 ογϑηΐο βίτυσζυγαο. 

2. Ὧν. Βασβ [18 Ὡοξ ΟὨΪΥ͂ ἔγϑαυ ΕΥ̓ Βαγργβοα 6 Ὲ 116 Βη48 ἃ πον Ῥϑδυ πο ΕΡ᾽βι16 οοῃἴδ1» 
ἱπρ βουημοί ἱηρ ἢθνν, Ὀὰΐ 6 ἸηΔ}κ68 [ἢΐβ ροϊηΐ ἃ τηθδπβ οὗ βυβρίοΐοῃ, 

Οσ. 71λεῖγ (ΟἸδγειιιϊγιθγι6 88. 

Ου [86 γοσϊβοδίζοῃβ οὗ (η6 Ῥβϑα]ΐηο ΕΣ βί]98 ὈΥ {Π6 ὑδβυ ον οὗἩ ΟἸυΓΟἢ ὨἰβίοΟΓΥ, ΘΟ ρδΙΘῸ 
[Π0 Ὀϑββαρὸ ἰπ {πΠ6 Νονν Τοδίδιηθηί, 2 Ῥαοῦου 111. 1δ, δηὰ {6 (αβίιμπμοῃϊοβ οὗ {116 ΕΔΥΠΘΙΒ, 88 
ἘΚΥΒΟΗΗΟΡΈΕΒ [88 Οο]]θοίοαἃ {μθῖ ἱῃ ἢἷ8 Ουοϊδηδαπιπιζωης ἴοῦ ἴμ6 ἰδίοῦγ οὗ 186 Νενν Τοβῖδ- 
τηθηΐ Οδηοι, ἄονγηι ἰο Φοτγοιηθ (Ζύτίοιι, 1842), δηἃ 8458 ΠΟΥ πᾶν Ὀθθὴ ὑτγοαῖθα ἴῃ [86 ἰπίτοάυο- 
ΟΥΥ͂ ΟΥΚΒ οὗ ΟΕΕΡΝΕΕ, ΕΕσΒδ, ΟαὕΈΒΙΟΚΕ, ἃπα οὔ ΟΓΒ, 85 1ῷὲ }}] 88 ἴῃ [6 ΓΟΒΡΘΟΙ͂νΘ ΘΟΙΏΙΘἢ- 

ἰατῖθβ. Ουἡ {86 ΔΡΟΟΙΥΡὮ8Δ) ᾿Σλοσγαΐυσο οοπηθοίθα τὴ [6 δπι6 οὗ Ῥϑυ], β66 ἬΤΧΕΕ, 1. ᾿. 222. 
Ατηοηρ ἴΠ686 ρδουδο- Δ] 1η 6 ΟΓΚΒ, ἄθβοῦνθ 6ΒΡ6018] τηϑηϊίοη [16 Βρυτί ουΒ ΘΟΥΤΟΒΡΟ ἤθη 06 

Ὀοΐτθοη 801} δπὰ βδθηθοδ {π6 ῬἈἸ]ΟΘΟΡΏΘΓ, ὙΠΟ 18 οΘοηΐαϊ θα πῃ [ἢ 6 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ οΟ] ΘΟ 0 
οὗ ΕΆΑΒΒΙΟΙΤΒ, ἱ,. Ρ. 880 Β΄, : δπᾶ δὴ ἱπηαρίπατυ ἐλύγα ἘΠ ͵ 8116 οὗ [6 ΑΡοβί!θ ἴο (86 Οονί μι - 
818, ΘΟ ΡΟΒΘα 88 8 βιιυβυλξαία ὉΓ ὁη6 ὙὮ1Ο. γγ88 ἱπηδρὶηοα [0 Ὀ6 Ἰοβύ (866 ΤΥ 44ροεβί. Ζεϊίαϊίδν, 
ἱ, Ῥ». 2305), ἑοχεῖμον τὴ ἃ βρυχίουβ ορἱβ|16 οἵὁἩ [86 Οοτπίδη8β ἰο Ῥ80)}, ΠΟ ἢ ἘΠΘΓΘΙΌΓΘ ΡῥΓῸ- 
οοοαθα ἔγομι 8 τη δαη ογθίδπαϊηρ (860 ΠΕ ὝΤΕΤΤΕ, Κϊπὶ., Ρ. 371). ΤΏΘ [8186 οου͵δοίυτο οὗ 8 
δρΘΟΐΔ] ΕΡ 8119 ὕο [Π6 1,.δοάϊοθδηβ, ου 86 στουπὰ οὗ 8 τηϊδυηδοσβίδηαϊηρ οὐ ΟΟ]. ἱν. 16 (ἘΠ ΘΓΘ 
Ἧ 816 ἴο υῃηογβίδηα γίθοῦ {86 ἘΣἐδι16 ἴο ἴη6 ΕἸΡὨΘΒΙΔΠΒ 88 ἱπίθπαοθα 8]80 ἴῸΣ 1,δοάϊοοσδ, [Π9 
ἰαβί οὗ [86 ἘΡριοαίδῃ Ἵγοὶο οὗ Θοῃρτο δ 8), Π88 χίνθῃ σῖβο [0 ἃ βοίζουβ ἘΡ 8116 ἴο {δε 
[μδοάϊοθϑηβ (866 ΤΥ “44ροδϑέ, Ζοϊξαϊίον, 11. Ῥ. 311). Οὐοτγίαϊη οὐἱοβ ἤᾶγα τοϊββοα 4180 ΒῃΟΙΠΘΙ 
ἘΡρ 8616 ὕο [86 ῬὨ]ΠρΡίδηθ (Ὁκ ὝΤΤΕ, Ρ. 2371). Οὐοἴαρατο [Π6 δγίϊο]6 ἴῃ ΗἩΒΕΖΟΘΒ δα 
Ἀπονοϊοραάΐο, Ῥεοιάορίσγαρλδη, Ὧ68 Νειιεη, Τοοίαπιοσπδ. ΤΏ6 ἔαϊθα Αοἴβ, τ ὩΙΟἢ Ὦδνο Ὀ6θῃ δ ΓΙ Ὁ- 

αἰοα ἴο Ῥαυ], δ΄.ὸ : 4οία Ῥεύγὶ σί Ῥαωΐ ; Αεἴα Ῥανϊᾷ σὲ Τ᾽ λοοῖα. ΤῊῈΘ ἘΣ ΪΟΙΣ 68, ποσθουθσ, 8 Υ8 
οδτϊοδίυτεα (6 ρμοτγίγαϊξ οὐὗὁἩἨ [6 Αροβί]θ Ῥϑὺ] ἰῇ (6 πιοβῦ ΒΒΙΔΘΙΙ ΤΩΔΏΒΘΓ, δΔηα βἰδιηρθα Ὠΐτὴ 
ψ (86 1 ἸΚΘη 688 οὗ ἃ ΒΟΓΘΒΊΔΓΟΣ (806 ΝΈΑΝΘΕΒ, Κὐγοῤοηρέδοὶ., ϑ8ὰ οα., 1, 198). 

ἈΔΡΡΈΚΟΙΣ.---ΤΊΙ6 οΥἸ Σοἴβτα οὗ [Π6 Β6Π00] οὗ ΒΑσΒ ὈΓΟΟΘΘΘαΒ ΓΟΆΠῪ οἡ ὑννο ἘΡΕΟΡΡΟῚ ΗΒ 
ὙΠ ἢ π ΒΙΟἢ {Π6 ΤΟυπαοΥ ἢ88 8116 πα θα ΕἾ Ππ18616 ἔγομλ {Π6 ΟΠ τ βίζδη βίδπαροϊπῖ, δηα βυγγθηᾶἂα 
Εἰ τη 861 (Ὦ]]Υ ἴο 8 Ῥδηιμοίβίλος ῬἘΠ]οθοργ. ΒαυᾺ [88 οὐ θπῦΥ ἀθβίσηθα ἴο ΟΟΙρθηβαΐθ [ῸΣ 
ἢ18 τυδηῦ οἵ τϑβρθοῖ [ὉΓ {ΠῸ σηδίϊογ δπα βρίσιξ οἵ τϑυοϊδίζοη, Ὁ. 8 βυρογβιϊ ουβ νἱϑ] ἀϊπρ ἴο ἴδ 
Τηδϑίοιβ οὗ εοίθῃηοθ; δηα [ἷ8 ΒΌΘΟΘΒΒ τγ88 ἔβοὶ] τ δίοα ὈΥ {Ππ6 ἔδοῦ {π8ὺ ἷ8 στοαὶ Ἰθασηΐῃς δα 
ΒῈ 016 δουΐοῃα88, ΟΥ̓ }}18 ΤΏΘΓΘ ΒΟΏΟΙΔΙΥ αὐἰδὶ πτηθηΐβ, ἤᾶνο βου ἴο ἢ146 Ϊ8 (ἋΣ σγοδίον ἱποϑ- 
ρδοῖν οἵ υᾶρτηρηΐ σοποοσγηληρ [86 ῬΒΘποιηθηδ οὗ δοίυδὶ Ἰἰδ ἢ δηὰ ἰμδὺ ζτυδυῖνῦ οὗ ἢ18 πα ΌΪΥ 
8 τηϑϊμβοα [88 Ὀ]ϊπηἀοα {ἢ 6 τϑδᾶδϑγ ἴο ἷ8β ἔπ σοϊουβ πηδογνδ]υΐηρ οὗἁ (ἢ 6 σοὶ ρίουβ δμα ουθῃ 
οὗ [6 ΤοΓᾺ] βρὶτῖῦ οὗ [86 Β΄ Ό]164] ττιηβ. Η8 βυρογβιζ ουβ γϑηογαύϊοη ἴοὺ [16 τθγο οί ῃοα 
Βηἃ (ὉΓΠ18 οΟὗὨ βοΐθῃοθ 88 ΔΙ γοϑῦ δρραγϑηΐ ἰπ [18 ϑυηιδοῖϊέξ πὰ Ἡγιλοϊοσίο, τυ Θὰ ἢ6 τοῦθ 
ΨὮ116 γοῦ ἃ ΟΠ] σοῦ οὐὗἨ ΒΟΗΣΕΙΕΈΜΑΟΒΕΕ, ἰὴ [10 γοδγα 1824--2δ6. ΤῸ συ Βοτὰ θἰεθ {Π8ῃ ἴο ὨΪΤῸ 
δουϊὰ Ὁ ἜΥΟ Ὁ αν οοουτοα [0 αϊνάς βυο ἢ 4 ἰδίου 81 ΤΟ δου [06 βοῦθπ οὐἵἨ ΒΟ ΕΙΒῈ- 
ΜΑΟΗΕΒΒ δορπιαΐίοθ, ἀπ ἴο ἀοβοσῖθθ, γα, “(86 ΡΣ Δ ὉΠΊΨΘΙΒΆΙ [δο]ηρ οὗἠ ἱπᾶθρθῃ- 
ἃθη66,"" δὰ (θη “ [86 Δ 6818 οὗ βἷῃ δηᾶ σζτϑοὸθ τ ΙΟἢ Θηίονῦ ἱπῦο [16 το] σίους ΘΟΠΒΟΙΟυΒ, 
Π688 1) βθσῇ 8 ἀἰβοὶρ]θ οὗ ΒΟΗΙ ΒΙΕΈΕΜΑΘΗΚΆ, δου 1.6 ἢδα ὈΘΟΟΠῚΘ 8 (ΟἸ]ΟνΤοΓ οὗ ΗΈΘΕΙ, ταυβῖ, 
ὙΠῚ} {Π6 βᾶτηθ β᾽δυΐβθῃ βΒυρογβ 10} ΓῸΓ βοίΐθησο, δηἃ τὶ [16 βϑῖὴθ ᾿δηΐ οὗἨ ρογοοΡΌοΣ οὗ {86 
ὈΘου] Αγ γ οὗὨἨ 1180 οὈὐθοῦ μογνοσί, ὈῪ ἷ8 ΕΟ ἑο γροίμοβἧβ, 116 ρυδηροὶϊοαὶ δ δροβίο]ς 

- πάσαν ππππαιααμνθαααμια 
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Βἰοίογυ, δοοοσάϊΐπρ (0 [0 Ηρ δη τηϊθοομοορίίοι οὗ {Π6 ἀονθὶοριηθηΐ οἵ ᾿1ἴ8 δηᾷ Ὠϊβύοσγ. 
Ὁπαογ βυοῖ οἰτουμπηβύδῃοοθβ ἔμοσο οου]ᾶ, οὗ ΘοΌΣΡΟ, ὈΘ ὨῸ ΡῥΤΌΡΟΓ αἰβοσιαϊπδίλου οὗ [86 αἰ ογθηὶ 
ΘΟΠΟΘΡΌΏΟΠΙΒ οὗ ᾿τρογίβοϊοῃ δηα ρογίθοϊζοιι, ΠΟΙ δὴν {τὰ ἀρργθοϊδίλοη οὗ οὔ βἴηδὶ δῃηᾶ ΠΟ 
Ἀἱβίοσί 981 ὈΓΙΠΟΡ168 δῃα ἰδοΐοσβ. Βαυΐ 18 γ]ϑ] αϊηρ᾽ γγ7ἴαλβ ΟἹ]Υ͂ ἃ ραγ[184] ΟῊΘ, 80 ἰοηρ ἃ8 μ6 788 
ποῖ [ΠΥ ἱἰτητηθσθοα ἴῃ ἴπ6 μαηύμοίβίϊο υἱὸν οὗ ΗΘρ6]; ΟΥ Ταῦμου, 1Ὁ δρρθδγθα ΟἿ]ΥῪ Ῥδγιΐδὶ 9ς 
Ἰοης 88 "6 ἀϊὰ ποῖ, τὴ} ΒΊΑ σϑᾶ πα Ὦ18 ΒΟΠΟΟΪ, ΔΡΡΙΥ {118 νίϑνν ἴο [86 ΘΥΔΏρΘ611041 ὨἰΒΟΟΙΥ͂ 
δη8 108 τἱζηθ8868, ἴῃ ογᾶεν ἴο Ἰαᾶιγθ ἔλθ ΡΟ [86 ὈΥΙΠΟΙΡΙ6 {Παὖ ΤΡΙΤΆ.168 ΔΓΘ ἸΏ ΡΟΒ810]6. [ἢ 
ἐλ οπᾶ, 118 ΒΌρΡογβ ἴοι, νυ οὰὶ μ6 Ὠλα ἰΥδηβἔογγθα [ΤΌΤ ΒΟ ΕΙΕΈΕΜΑΟΙΒΕ ἴο ΗΈΘΕΙ,, 16α Ηἷτα 
40 [6 Ὀ6]16Γ τῃδὲ }}18 ΟὟ Βούθηςθ δα 8011}.09] ΤΣ6ΓΘ 1η{8}110]6. 

Β00}} 8 βρί᾽ τιῦ οὗἨ βομοϊδβίϊο ϑαρογβϑεϊ οη, ΣΟ Β ΙΔ ΌΔΙΥ ἈΓΟΒ6 ἴο ἈΠ δ ξοΐθια, τνα8 πδίυγα! ]ν 
οοπηθοίοθα τύ ἃ στοδὺ ϑηΐ οἵὗἨ ὈΓΔΟΙΖΟΔΙ ΟΟΤΏΤΛΟΙ ΒΘΏΒΘ, δηἃ 8 ἱποδρϑοΐίῃ οὗ ἡπαρπχοηῦ ὁΟΥ- 
ΘΟΙΏΣηρ᾽ {86 Τ68] ἔδοίβ οὗ 15, 76 888 ὈΥ͂ πὸ γβί ᾿παϊοδίζοη οἵ {}6 βδίηβθ, [6 Θῃ ΠΓΘ ΔΌΒΘΠΟΙ 
οἵ ζαῖτ ; ἴὉΥ “ (α10}} 18 πού σίγθῃ ἴο ΘΥΈΓΥ τη. Ἧο ἂο ποῦ ΒΡ6ΔΚ, ὑμογοίογα, οὗ ἃ ἀθέθοϊ οὗ 
τοὶ σίουβ, θα οὗὨ βοϊθπο δηὰ ποσὰ] ἡπρτορηΐ. 

ΑΒ ΖΔΓ 88 ἴΠ6 βοϊθηί ᾿ῆο Δρρσγοοϊδοη οἵ οὐήθοϊλνο ἔδοῖβ 18. ΘΟΠΟΟΓΘα, ἴα 8]. ΟἿΟΘ ΠΊΟΙῸ: 
Ηον ὁΔΠ 8 ΒΟΠ0]ΔΓ ὙΓΤΙΐΟ ἃ ἰθίοτγ οὗ πιγύλοίοσν δια γοϊέρίοπ δοοογάϊηρ ἴο {86 οἰδβδὶ βοδίΐοη οἵ 

ΑΟΗΒΕΒ οσηιαΐίοξ.7 ἘΌΓΓΠΘΓ, ΠΟῪ οΔἢ 8. ΒΟ ΟΡ, οηἀονγοα τ 1} βουπα Ἰυᾶρπηιομῦ, 
το ἃ ἰβίοσυ οὗ 86 Ολγέδιξαπι Οποδῖϑ, δ ἃ τη8 Κθ δὴ υὑπῃθαγά-οὗ 1θᾶρΡ ἔγοιῃ [86 οἷά αποβίϊοθ 
ΟΙΘΆΓ ΟΥ̓́Θ ἴ:6 ψ1010Ύ Μ|8416 Αρο8 (βομοϊδδίῖοβ δηὰ Μυβίο8), ἄοσσῃ ἰο Φ8000 Βώδπ, Ὑ1 ἃ 
ΥΟΓΥ ΒΌΡΟΣΒοΐΔ] ἑουοἢ οὰ ΜΑΙ βοΐ δα οἡ Αὐρυδβίϊποϊ Ηον 8 οἿθ ψτῖῖθ ἃ Ὠἰβίοτυ οὗ 
[86 ἀοούγἑη οΥ ἐδ6 αἱοποηπισπί, τ ἴοι βου] ἃ ̓ᾶγθ 108 ροϊηίΐ οὗἁ ἀρ ἀρλβεν ἴῃ [Π6 αποβίο ἀυδ]έδιη, 
Δη(α 18 εἷπὶ ἴῃ (86 Ηδρο)]8ῃ βγϑίθῃ ἢ [1 (18 σϑὴ Ὅ6 δΔοοοιῃρ)θῃ6α, [θη ὑΓΌ]Ὁ οὁδπ (6 ἀῤϑύογῳ 
47 ἐδ6 ἀοούγἧηο φ ἰδ Τγίπὶδν, 88 Ἢ1611 δ8 οὗ [ὴ6 ἑπουγπαζίοι οὗ αοᾶ, Ὀ6 πιδὰθ ἴο σὰῃ ουὔὖ ἰηΐο 

, δ6 ἀοδοτὶ οὗ Ἠορεοϊΐδη ρδηϊμποῖθα. Τῇ (18 Ὀ6 Ῥοββὶ Ὁ]6, {θη οδϑὰ ΟΠ6 ΘΑΒῚΥ ἰπίογργοῦ ΠἰΒύοσ 8] 
ἀεοαθ 4]] ρου ο8}}γ ((06 ἘΡΙΒ616 ἴο ῬΆΣΘτλομ, [ὉΣ ΘΧΔΙΏ}]6), δπᾶ, οὐ [86 ΟἴΒΘΓ Ὠδηᾶ, ΘΧΡ] Δ΄ 
ἸΣΓΘΓΑΙΥ τὰ θὲ 18 ΓΘΆΠῪ 8η Δ᾽ ]ἸΘρΌΣΙΟ81 οοτμροδί το ([Ὧ6 ΔΙΡΟΟΘΑΙΥΡΒΘ). 

ΤὨΘ ποχϑὺ οὗ 811 ἱπδαθαιτβοῖθβ ΔΓῸ ΤΠΟΓΆ] Ομ68. [{ ὈΘΙΓΕΥΒ 8 ΨΘΙΥ ὁ ἐριλο βόναι ἰαβύβ, θη ΟὯΘ 
68 Γαραγαὰ [Π6 ΘΟΠΟΒΕ6Β 88 8 ΘΟ ἴ1Ὰ] ἴοσοθ οὗ ἀδυθιοριηθηΐ ἴῃ (Ὧ6 οοηῇΠῇΆῖοί Ὀθίνγθθῃ ὑμ6 ῬϑᾺ]1ηΘ 
ΔΠἃ ΦΟΒδΠηθΔη (ΠΘΟΪΟΡῪ : δηὰ ἐκ υσίθο, πο ΟἿ6 80 ΤᾺΣ τη ϊδοοηοοῖνοθ ἴ86 οἹὰ ἀδίζποι οη 
δούτθθη ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ 8πΠα σβηῃοηΐοϑὶ τυ 8 88 ἴο Γ᾿ η]ς (Πδῦ 8 το σ᾽ Ο8 ΤΟΙ 8Π06 οὗ Ἰδοῦ αἀδύθ, 
[Ἀ]86}]γ οδ)]ϑᾶ [8.6 ΟἸοιμθηϊίηθ ΗουΣ]168, 18 τηδ6 ἃ ῬΓΟΡΟΙ βίδπααδγα ἴοσ [π6 δα) υαϊοαίϊοη οὗ [86 
ΒΙ10]1ς68] τυιϊηρεα, Βαί ἰΐ 18 χογβί οὗ 811 ο δὐγι θαΐθ ἴο (86 ΒΙ]1041] ὈΟΟΚΒ βἐυαϊοα δηᾶ ᾿ηΐθῃ- 
[108] ἐθηδομοὶθβ οὗ Ὠυσηδῃ Ῥδγίϊοϑ, δη ἃ ουθὴ ΟΥΔΗ͂Υ (ΔΟγοδίϊοηβ. [τ {818 τοβροοῖ, Βαασα δηὰ 
.ῖ8. ΒΟ6ΟΟ] ἢδνθ ἴᾺΓ ὑγδηβοθηαθα οὐθὴ ϑτπαυββ. ΤῊ8 1Β ἃ Ῥβυομοϊορί αὶ ῬΒθῃοσηθηοη, γ]ΟὮ 
ΘΔ ΟἾΪΥ ὍΘ βαυϑᾶ ἔγοτῃη ἴδ ΘΗΔΙΘΟ οΟὗὨ ἱτωπλ οΓΑ ΠΣ ὈΥ {16 ἰαγροδῦ βίγοιοἢ οἵ ομδγὶυγ, πὰ 
[86 Δϑβυτρίϊοι οὗ δὴ δχοθβϑαῖγθ βοῇ] το ἔδηδίοΐβηλ ἴπ (86 ἰγοδίμηοηί οὗ αἰΒου]ῦ ΟΥ̓ 104] 
ῬΓΣΟΌΙΘΙΏ,Β. 

ΟἹ ἴδο86 Ῥχοίηΐβοβ [86 γ8]1}6 δηα ῬγοῦδΔ]6 δία οὗ ΒαΑυΒ᾽Β οὐἱ οΐθηι οἵ [86 Νουν Τοϑίδηιθηϊ 
τὶ ,8, Ὑ ΒΙΟῺ Π88 βργοδα [16 δὴ δυδίδηςμο ἱῃ Εἰδβίοσῃ βϑν] Ζου]δηᾶ, ΕἾΔΠΟΟ, δῃα ΗοΟ]]ΔηΩ, ἷβ 
ΘΆΒΙΥ ἀοίοσιϊηοᾶ. ΤἊ8 [8186 βυβύθιη ᾿Ὰ8 ἈΥίβθῃ ἴγοτη ἃ ἃ Ἰβθαβθαᾶ, βΒυρϑγβυϊ 108 ὙΟΥΒ ΒΡ οἵ 
ἸΔΟά ΘΓ ῬΠΣ]ΟΒΟΡΕΥ δηα οι ἰοίβηη, δα ἀθυθὶορθᾶ ἰμΐο πηϑίαγγ. Βαΐ 16 ἴθ ἀοοτηθᾶ (ο ὔΓΟΓ 
ἀοϑίγαοίίομ, βίημοθ 1Ὁ 88 πὸ τοοῦ 1 {πθ οὈὐ͵δθοῦνα δοῖθ οὗ γονϑδίϊου δηᾶ οἵ [86 Κίηράοτῃ οἔ 
Θοά, Ὀαΐ ᾿8 οτοθῦγ στουπαθᾶ ἰπ [86 ρϑηιϊμοιβιϊς δπα δρβίγδοι 1ᾳθδ] δῦ]. οοῃοθρίϊυηβ οὗ τηοᾶογῃ 
συϊίαγα. Ἧ͵76 ἀο ποΐ Βδ8Υ, ἴῃ [06 βουῃᾶ Οὔ]ζαΓΟ 1861, ΤΏΘ ΟὨΪΥ Ρ]δυβ᾽ Ὁ1]9 οοοδϑίοι 8 Πα Θχοι8θ 
οὗ [μὲῖ8 8180 βυβίθι 8 τι ἔδού [Πδὺ [Π6 ᾿ἄ6ΑΙΣΥ δηα [Π6 Ὁπίγ ΓΒΑ 1 οὗἨἁ [80 ἰδίοτί δὶ] ΟἸ σὶβῦ, 
ἰοχοίποῦ τὶν Η]6 τοοῖβ δ) συ ΠΟΔΌΣ ΟΠ8 ἐπὰλη ἰπϑι [6 τ0]6 υτη8} Τ80Θ, ὮδνΘ ποῖ ΔΙ Υ8 
ὈΘΘΩ βυ δ ΠΕΠῪ ἀρρτοοϊαῖθα ἴῃ {πὸ οσϊμοᾶοχ ΓΒΘΟΙΟΩΥ οὗ {μ6 ΟἸυτο. ΤΏΘ Ὀορίπηΐηρ οὗ 8 
ὈΘΟΟΓ ΔΡρτγθοδίζοη ἄοϑθϑ ποῖ οοσίϑίν ὈΘοπρ ἴο [86 θ6Π00] οὗ ΒΑυΒ, Ὀαὺῦ ΟὨΪΥ [86 ΒΟΓΙΘΕΟΔΙ 
ὈΘΣΥΘΥΒΙΟΏ δηα ἀοίδοσιηθηΐ οὗὨ [Ὠ6 βϑηη0." 

ξᾷ 4. ΤῊΉΕ ΟΗΑΒΑΟΤΈΒ ΟὉ' ΤῊΕ ῬΑΌΠΙΝΕ,; ἘΡΙΒΤΙΕΒ.--ΞΕΜΕΝΕΙΤΙΟ ΗΣΙΝΤΗ, 

Αοοοταϊηρ ἴο ΤΗΟΙσΟΚκ ( ρέδεϊο ἰο ἐΐδ6 Ἰογπιαηδ, Ὁ. 322), οὐγεησίδ, 7ζωΐηδεδ, δὰ 778 τὸ [86 
δρῖγιῖτ|81} ομαγδοίουϊβυϊοβ οὐ [856 ἀροβίϊθ, δῃηὰ ἴῃ 6 Ὺ δ΄Ὸ ταδοοίθα ἴῃ ἷβ βίγ]06. Η δάἀᾶποοθ 
ὕπο βἰδίθιωθῃΐθ ἔγοσῃ 6 ΘΑΥῪ ΟΕ ΤΟΝ οοποθγηΐηρ (ἢ6 ΑΡοΒι] 6 Β Τϑ ΠῈΣ οὗ βρϑθοβ. ΤῈ Βτβὶ 

4 (Τΐ8 ἀρρομᾶϊχ 16 οοῊ ἀστιδοὰ 1τι ἔπο σα δ᾽ αἰΐουι, ὙΣΌΝ πριϑαδοιεῖα)] οτοϊαδίοθθ. [πὶ ἐ.9 ὑσοῖβοθ ἕο ἐθο δοοοχιὰ ϑὰ εξ, 
δηὰ ἴῃ βου] ἀοίδσιοθ δραὶτιδὶ ΒΟΗΒΒΝΚΕΙ, τ. ΤΑΝΟΒ ΒΌΡΡρογίβ [18 βούοσθ πᾶρτηθπξ ὉΥ ἃ ΠπΡοΣ οὗ αποίδείοτιν ἔΓΟΒΕ 
Βλυδ᾽θ ποσὶς οῃῇ Ῥαμῖ, νοῦ ἰδ 'ἴ8β ὉΠ ΘΟΘΒΒΘΤΎ ἴο ἰπδοῦξ ὮθΣο, Βλὺυβ διὰ ἐμ Τἄδιίηρεη ϑολοοὶ ἃτὸ ποὶ ᾿ὑἸΚΟΙῪ ὄνον ἴἰῸ 

Βοαυΐ ὁ ἐδο ἱτηροχίδηοο Ῥμΐο; ΠΟΥ͂ απἰογοὰ ἱπ ΟΘΣΙΏΔΩΥ [0Σ ἃ ὑχίο ροτίοᾶ, ΤΏ Θοῆ 001 ἰδ βία ΡΥ ἃ τωοάθσῃ ῬΡἢ.886 οἱ 
Θποσθοίωη {ψευδώνυμος γνῶσις, 1 Τίτο. Υἱ. 20), ἀπά, 1Κ6 ἐμθ αποσίϊοΐδτη οὗ ἔπο δοοοιιὰ οαηξαγν, ἐξ δῶ 6 ὈΘΘῚ υναττυ]οᾶ 108 

Δ βοοὰ Ῥσροδβο, ἴῃ οεἰττίπρ ὉΡ ἴ.6 ΟΒΌΣοΣ ἴο ἃ ἄθορεοσ ἱπνοδε ραϊοο πὰ ἀοίθηοο οὗὨ 8 9 »υτοϊ εν χϑοοχᾶδ οἵ ΟὨ γἐϑδηλν, 

φὩΐο Βαγο δ᾽ γοϑδὰν οοσὴθ οἂξ ἰσίυσορβαηϊ, πὶ ΠΟῪ ραΐηδ οὗὁἨ Κηοπίθαρο, οὗὁ (15 86 οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΟἿΒΟΡ ἐσίδ]. 1 ΒΥ 2.0 

φίδἢ δ] ἀπο γοσρϑοὶ [Ὁ ἐΐο βοῃ δ διὰ Ἰοαχείηρ οἵ Βλυμ, διὰ [ῃ6 σϑὶὺθ οὗ Ὠΐδ τπιοσέοσῖν ἰαέοχί 6) οεἐξλοΐατα. στο 

ὅσο )οΐ τ υοὺ τηαίΐογο α΄ δε ἢ ψὩϊοῖ Ὠ6 ἀἱὰ τοῖ υπήογεέδσιἃ (1 σον. 1,1. 9-16).--. Β.1 ᾿ 
Ρ 



ιῷ ΤῊΝ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ἸῊΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

ἷβ ὉΥ Ὅτ, ΦΈΒΟΜΕ, ᾿ἰριδ. 48 αὐ Ῥαηυπνιαολόιμη," ο. 18: “αυΐωι ργοΐομαηι, φυοπι φωούῥοοοιμεγμο 
ἴορο, «ἰδοῦ πιὶδὲ ποη, οογδα αὐἀγό δοά ἑοπλίγωα. γ᾽ αἀσοηύων» συΐάεηι οογδα δἰηυρίλοδα, σὲ φσυαδὶ ἱπηο. 
ὁδη {8 λοηιὲπῖδ αὐ τιιϑύϊοατδ, οὐ φιὶ π66 7ασόγ6 ηθὲ ἀδοϊϊηαγο πουογῖζ ἱηδι δ, 86 φμοσιιτιφιδ τοδρϑωθγῖμ, 
γυδπμια δυπί. Ἡωγοὶ ἔπι οαυδα ; οαρὶέ ὁπιπό, φιοῶ ἰδύρογῖέ ; ἱσγρώσι οογύδέ, οἱ φωρεγαί ; ἤιρονι 
δἰηνμίαί, οἱ οοοίάαί. 'ΤῊᾺΘ Βεοοπα πἰδίθιιθηῦ, ἔγυτη ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ, 226 ϑαοογάοίίο, Ἰ. 4, Ἴ, Θοταρατοα 
(806 Δροβίϊθ ἴ0 8ῃ ἱσοῦ Ὑ8}}, τ 1ΟῺ βυττουπᾶβ, τ ἢ ᾿νἷ8 ΕΠ δ0168, [9 ομυγοῖοβ οὗ [86 τ δοὶε 
ὍΟΣ] ; δπᾶ [0 ἃ Ο0]6 τα ΑΥΎ οἰϊοίϊαϊῃ, ΤῸ 1688 οδρυλνο 4}} τπιοᾶθβ οὗ δουρπῖ, δηὰ 
ἜΡΕΝΗ ἴδοπὶ ἰηΐο βυ᾽]θοϊζοη ἰο δὶ ἢ, οἷο. ΤΉΟΙΟΕ δα αβ, [α΄ Ῥαὺ] '8 Ἰαυᾶοα 88 ἃ πηδδίο 

οὗ δ]οαίθηοα 'ῃ 8 ἔγαχιηθηύ οὗ [86 Ὠδϑδίμϑη οὐὔἱτἶο ΠΝ οσπ τα, βου Σ ἢ οὐ [168 πᾶγὸ ἀθοϊαγοὰ (Π6 
Ῥϑεδβαρο ἀουθδί] (β66 Ησο, ύηϊ. ἐπ᾿ Ν. Τ', 'ὶ. ν». 884). 

ΤΉΟΙΌΟΚ ΤΠΘἢ ΡὈΓΟΘΘΘΟΒ ἴο Β8Υ: “1 {Π666 ογαίογὶ 8] σἱ ἣβ ὕπο γῸ 8.6 οοπῃηροίθα 8180 

ἀοίοδοϊβ : ΠΑΠΊΟΙΥ, 8Π ΘΧΟΘΒΒΙΥΘ ΟΟΠΟΐβρΏ 688 8Πα ὈΓΟΩΉΘΠΟΥ Οὗ ΘΧΡΓθββίοη, 8η ἃ ΟΔΓΘ]θββ 688 ἱπ 
[Ππ6 [οττηδίίοη οὗ βοηΐθῃοθθ, οι ργοάσοο ὑο86 πυϊηθγοῦ3 δηδοο] δ ({). ΤῊΪΒ 6848 8 ἴο 
[86 Βοστηθηθυ 081 αποβίϊομ, ὙΒΪΟΩ 88 δὴ ἱτηρογίδης ἀοοίγ 8] Ὀδαγίηρ,, τ βϑίΠ6. [Π686 ροου- 
᾿ἱδγί [168 οὗἁὨ [ΌΓΤΩ δὰ δ 41} ἀδί θη ζᾺ] ἴο (16 ΟἸΘΑΓη 88 δπα ἀοῆπὶ(Θη688 οὐὗἩ [86 Τουρθί, [ἢ 
(818 γοϑβρϑοῦ, πὸ οοχωχηθηίδίοῦ [88 υἱΐογοὰ ΠΊΟΣΤΘ 86 Υ ΓΘ οΟΙΡ] αἰπίθ ἀραϊηδῦ [6 ΑΡΟΒ]6 (ὕλη 

ἘΠΌΟΚΕΙΤ (Θομρ. δἷδ Οείοίἑολε ΤλεὲϊοϑορῪίδ, Ἰὶ. Ὁ. 401, ἀηα [6 ἱπίτοαἀυοίίουῃ ἰο [86 Ηγδι 
οαϊζίου οὗ ἷβ (ΟΣ ΘὨἾΔΤΎ ΟἹ [1160 ΕΟΙΠΔΔη5).")} } ̓ ΄ ΤΈΟΙΌΟΘΕ ὙΟΓῪ 7080}} ΓΟΙΏΔΙΚΒ ἀρσαϊπδὶ ΗὔΟΕ- 

ΕΒΤ, ἰμδἱ ἀοίοοϊθ οὗ βίγ]9 ἂο Ὡοΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ΔΓΙΒ6 ἔγομλ ΟὈΒΟυΣΙΥ οὗ ᾿Βουρῃΐδ οἢ [86 μετ οἵ 
[86 δυΐδοτ, “ Ἰοδβί οὗ 411 τ ἢ ἐπύωζέυο, πα αἱ [86 βαιὴθ [πὸ ἰογυϊ ἃ ομαγδοΐοσβ. ΤΏ {1} Κ- 

ἱηρ οἵ Ῥδὰ] 18 ἱπίυϊθνα, Ὀὰΐ οΘουρ] οα τ 10}} δουῦο ροποίγαίίοη, τ ΐοῃ γ88 γοπϑα δηᾶ βῃδγροποα 
ΌΥ͂ ΓΑΌΣἶ641] ΟὈΪΓΌΓΟ Δ] ποδὶ [0 [6 ΘΧοθθβ οὗ βυ (6 0Υ : ὉΒοΓοίογο, ΒΘ ἴμογο 18 6 ψϑηΐ οὗ 

ἸοΊο81 ΟἸΘΆΓΠ 688 1 ἷ8 τὶ ρΒ, ὁ τυϑῦ 60 Κ [Π6 οΔΌΒΘ ῬΑΓΥ 1η [6 ΟΥ̓ΕΓΙ͂ΟΥ οἵ ͵8 δΌΌη- 
αἀδηΐ ἰάθϑβ, δῃα ῬΑΥΓΥ ἱπ [86 ἱτηραίίθποθ οὗ 18 υἱνδοὶ τυ." ἯὯ,76 τηυδί ἀἰβι ρ 88, ἢ6 884γ8, 
ΑἸΠΟΌΠΓΥ ἔγοσα οὐβουγγ. Βυΐ σοὺ ΤΉΟΙσΟΚκ δάνδηοοθ (δ6 ορίπίου, (8ῦ Ὧ0 ττὶϊον οἴ 
Ἰδύον {1π|68 βίϑμ 8 80 ποδῦ (86 ΑΡροβίϊθ ἱῃ θχοοι]θηοΐθθ δηᾶ ἀοϑίθοίβ 88 ΑΜΑΝΝ, Ὑ6 τηυβὺ Πιοβὶ- 
[Δἴ ἴο δοοορύ [86 οοη]υποίζοῃ. Ῥδ0} 8 ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ ῬΓΟΟΘΘ 8. ἔγοπὶ ἃ {Ὧ]Π688 οὗἨἁ υ]ῖ8)] ΘΏΘΓΩΥ, δηὰ 
ἦβ. ΓΟΔΙ]Υ ΟὨ]Υ [816 ΤΕΒΌΪ οὗ ἃ αυΐςκ τηονοιμθηΐ, οὗἩἨ 8 ΟἾΘΆΓ ῥγοίυ μα γ, δηἃ οὗ ἃ ρογίδοϊς οτὶ ρὶ- 
ΑΙ ; δηα τηυδύ οοΓίδΙηΥ 6 αἰδηριϊίϑηοα ἔγοτῃ [116 ΟὈΒΟΌΓΙΥ οὗ 8 ομϑ- 816 ἃ βοβοϊδβίλο ἰδϑῖθ 

δηἃ ἀοέροϊίγο δῃὰ ρογυογίθα βίγ]9θ. ΤΉΟΚΟΟΚ τιδιηΐδίἢβ [6 ρεγίδοϊζοη οἵἉ [86 Ῥϑυ]πὸ (μουρΐ, 
ὙΠ|116 ἢ6 δοκῃον]θᾶροβ 8η ἱπηρογίθοϊϊομ οὐ δχαργθββίοῃ. 

Αμείπδί [Π]8 νον, ἢ. ΕΟΤΗΕ, οὗ Ηοίἀοὶρογς [ἀϊ]οα 1867], 88 σαϊϑοα Ὦ18 γοΐοϑ ἴῃ μὲβ δουΐθ 
ΘΒΒΑΥ, ἴδιο αἰζοπιρὲ ἰο εἰμοίαίς ἐλ Ῥαιυζέπε ραδϑαρο, Ἔοτα. γ. 123-21. ““Αοοοτάϊης ἴο ΒΟΤΗΒ, [86 
ΔΡΡΑΓΟΩΣΪ ἱΓΓΟΡΈΌΪΔΥΪΟΥ οὗ Ῥδ0]}8 βγ]6 δ.ΐβθβ 580]60}}0 ἔγοιη (86 ἀδρίῃ δηᾶὰ δουΐθῃθϑθθ οὗ ἢΐρ 
τιουρ δ, ἔγσομι [8.6 ΟΔΓΟΠ]]γ- Ὑτουρἢῦ οἰ ογδιϊοι οἵ Ὠ1Β ῬΌΓΡΟΒΘ, δηαᾶ ἔγοιῃ {μδὺ ργθοΐϑθῃθϑϑ οὗ 
δχργθβϑαῖοι ΒΊΟΝ, (86 τοτο βιυαϊθα [ἰζ ᾽8, {ἢ} ΤΏΟΤΘ ΘΔΒῚΪΥ 1 ΔΡΡγοδοῖθβ δυγυρίηθββ." ΤΉΟΣσσΚ 
οἰῦθβ 8 βί ταῦ οσργθδϑίοη οὗ Βασᾷ (Ρ. 234), θαΐ Θιλάογβθθ, οα [ἢ 6 ΘΟΠίΓΑΤΥ, [86 ΥἱοῸ οὗ ΟΑἸἿΝΙΝ: 

φυΐπ ροξῥιι δἰ πσιίζανὶ Πεὲ ργουϊαοηζία 7αούμτη 68ῖ. οἱ δῦ οοπίοηιρίεδὶ δὶ οογδογώη ᾿πιϊαΐε σἰ ἐἰδοίηια 

λϑὸ τυγείογία ποδί ὑγαογοηδαῦ, οὐ πο διηαπα εἰοσωσηζία ροϊσηΐία, δοά δοία δρίγίζις εὐϊοασία 
πὐζογοί" πιοεῖγα 7168. ἴῃ ἴΆΥΟΥ οὗἁ {Π18 ἱπίογργοίδιίίοη, ΤΉΟΙ ὕΟΚ τη κοβ 86 οὗ [86 ΑΡοβι!θ᾽ 8 

οὕσῃ ἀδοϊαγαίίοη, 1 ΟοΥ. 11. 1; 2 Οογ. χὶ. 6. Τῇθ βοοοπᾷ ρδββαβρο ἀοδϑϑθ ποΐ θὴρ ΘΓῸ δ 
811, δῃᾷ [860 γα 88 8ὴῃ ἱσοπίοδὶ βουηαᾶ, δῃα ἅο68 ηοῦ Ῥσονα δὶ ΤΟΙ ΌΟΚ ἀοδίρτιβ ἴο οβίδὈ- 
1168} Ὅγ 10. 

ΙῺῚ [86 ἰτοαϊπηθπί οὗ [Π8 αποαίϊοη [86 [Ὁ] Οἱ Ῥοΐπίβ τηυβῦ Ὀ6 ΘΒΡΘΟΪΔΙΙῪ ἰδκοϑη ἰηΐο 
ΔΟΠΒ᾽ ἀογατϊοη : 

1. Το Νοὸνν Τοδβίαπιθηϊς ἰάϊοτω ζΘΏΘΓΑΙΙΥ ἴθ ΠΟῪ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ Γοραγᾶθα τρΘΓΟΙν 88 [ῃ6 'ΟΪ 

8. (186 οτἶρ[ πὶ Ῥεδσωτοδοῃίατη, ουθὴ ἴπ (Π6 δοοοπὰ οἀὐϊξίος, [8 ουὐἱδοπεῖν ἃ ἀου}]9 αὐτὸς οἵ ἔδο υσχίμίου ; [ἢ 0 οἿ ἐᾷ 
ϑοττοντοῦ ἴτοτα ἸΠΟ ΤΟΣ, 1. 6. ῬΑΙΩΙΔΛΟΒία8 Μὥὼὡ8 ἃ ΠΌΤΊΔΤΙ ΒΟΤΔΊΙΟΣ δχιὰ ζγιοτιὰ οὗ ) οζοτωθ.-- 8} 

τ Ια τηῖ6 Ῥχοευτορίθουδ ἀἱδροδί οι ἐοὸ οὐ ἰοῖδε 81, Ῥδὰ], ἘΌΚΕΚΥ [88 Ἰουηὰ ἂΣ ΕΣΡῚ 6} ἱσαίίδῖοσ ἴῃ Ῥχοῦδοϑοι 
ΦΟΎΕΤτΕ, ἩὮΟ ὨΠΠΚ6 ἐδ ΠΟΟΘΘΒΔΙΎ ἴο ΟἸΔΙΣΐν Ἡμαὶ Ὧ6 οομδίασοτγβ ἴο Ὀ6 ἃ ὈΪϊπὰ δηιὶ πη ἰδοσίσοϊσπιαϊίηρ οὐἀτηϊγαιίίοη οὗ ἐδ 
αροσί]ο. δῃὰ ἩΝΟ το ΘΒ 8 Ἡΐπὰ 86 ἃ οοηακοᾶ, ἐΒΟΌρΙ Ῥτοίουπὰ ἐδίηκοσ, το εἰοτοὰ ΒΙΣΩΘ6)Υ͂ “ἴῃ ὈΣΌΚΘη ποσὰ δηὰ 
δοδίταιϊπρ ΓΣΙΙΦ οὗὨ σροϑοῖι, πὶ ἢ πὸ Ὀσδθαξν οἵ οομηθ)σιοδα οὗ βί}]0." ΒΒαυΐ 800} ρδζαδοχίιαι γἱοτε δ αὐἰΐο ἰδοϊαῖθϑὰ, 
ἐδρϑοΐὶ δι ἰπ Ἐπρίαπᾶ δὰ Ατοοτίοα, απὰ ἃσὸ τοί Ἰὲκοῖν ἕο Ὁμϑοι]θ 1.6 οδἰδηϊσμοὰ οδέξτηδθ προ ΟἸσίδίθποσω, Θτϑοῖς. 
ἴδια, δὰ νδηρθὶὶοδὶ, ἢδ8 8δοὲ ἀροῦ ἴθ στοιῖ ἀροθίὶθ οὗ ἐμ Οσμ 168 ἴοσ [886 εἰσ ΐϑοι Βυπἀγοὰ γολησε ---. Ψ.] 



ὁ 4. ΤΗΙ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΌΠΙΝῈ ἘΡΙΒΊΤΙΕΒ, ""» 

“ (οστὰ οὗ 8 βογσγυδηΐ  (Ρ.]]. 11. 7), οοτηραγϑοα τὰ [Π}6 Οἰδβδιο Ἰδηρισρθ; ἤθποΘ ἔθ ΓΟ 18 ὯΟ ΤΟΙ 
ΤΟΆΒΟῚ ΜΨἘὮΥ ἴΠ6 ῬΑ] 6 Θχρχοβδδίοι ἀπα βίγ]9 βου]ᾶ Ὀθ τορασζαϑᾶ 1η [818 σῆς ΒΘ ΘΟ ρατος 
1 [86 οἰδϑϑῖο τηοίμοα οὗὨ οοηροβιοι ; ῥγουϊ θα τὸ ἂἀο ποῦ ΔΡΡΙῪ ποῖὸ ἴδ βίδπααγαᾷ οἵ {}ιε 
ἰαϑῖθ δηα Ἰπαρστηοηΐ οὗ (Π6 νοη]ᾶ. Τῇο Νονν Τοβιδιηθηΐ ἰᾶϊουν ἴῃ σἴΘΠΘΓΑΙ 18. ἃ ρῃθαπιδίὶςα 
ἀογθιορτηθῃῦ οΥἨΥ̓ ΓΔῃδίοστηδιίοι οὗ [86 αγθοῖδῃ ἰδηριδρο. ΤΏΘ δροβίο!ο δχργοβϑδίοῃ [88 ὅμπε 
(86 Ῥγοοσδῖάυθ οὗ 1:8 βρϑοΐδὶ ρϑου]δγιγ, οοηαϊτΙομθὰ ὈΥ 18 ἢν βρί τυ] 116. ΤΆΪ5 
ΡΘΟΌΣΑΥΙΥ ΤΥ 6 τοραγαθα ἱπ ἴΠ0 πλδῖη 88 (86 γθθ οομιμὶηρ) προ οὐ Ηθῦτονν αϊγθοΐηθθα 
δηἃ ἨδθΙ]οηΐο δοοοιητηοαδίδου ; ΟΥ, 1 ΟἾΠΟΙ ὙΟΓΙΩ͂Β, 88 6 ῥχἱπιϊ ΐγο ΟἸτίϑεϊδη δβὲγ]θ, τ 086 
οὨδσδοίθσιβειοθ 86 80 ΒἸρμδδί αἰτη]} οὐὙ δηα υἱγυδοῖ τ ἴῃ οοπ]υποου τῖτι (π6 Ὠἰρσιοδ 
ρεοποίσαϊώοι δηα οομπβθοσδίοῃ οὗ δβουϊ, 

2. θοόπα ἴο [6 ῥγοβθηΐ (πι6 [6 δοΙΡγοθημβῖου οὗἉ [86 Β[0]164] ὈΟΟΙΪζα 88 ὈΘΘῺ 6586: [14}}} 
τοΐϊδσαθα ὉΥ τοχαγαϊηρ (θη ἰοο 11{{16 88 οτἱρίηδὶ στο οηΒ, δῃα ὈΥ ἱπαυϊτίπρ ἴοο 11{{|6 ἱπίο 
(μοὲγ Γππαδιηθηΐαὶ ὑπουρὶΐθβ. ββθυογαὶ οὐ [ἷο8β πανθ ΔΡΡΙ] θα ἴο (Πθπὰ (1:0 οοποθρίϊοι οὗ ογαάϊηάγη 
ὈοΟΚ-ταδίηρ απαὰ Ὀοοϊκ- τὶ πρ, ἀπ ονθῃ οὗ ὈΟΟΚ-Ρδίομίηρ---ἃ ΘΟΠποΟρΡ 0. Ὑ1ΟὮ 8 ὐίον!ν 
δηΐϊδρσοηλβίϊο [0 411 υπάογείδηαϊηρ οὗ [86 ἰδίου 8] ὈοΟΚΒ οὗ ἴμθ ΟΙᾶ Τοβίδιηθπί δηᾶ οὗ [86 
Νον Τοϑίδιηθης ΟΟΒΡ618, δηα ΤΥ 1ΟὮ 4180 Ῥγϑυθηΐβ ἃ ῬΓΟΡΘΓ ΘΟ  μϑῃβίοη οὗ Β:Ὀ]104] ἱπδρίσγα- 
κ(ἴοη. ἯὯ᾽]ο βῃουϊὰ δοποϊπᾶθ ἔμὰ8: ΤῊΘ ἔππαδηηθηΐαὶ ὑμπουρηῦ οὗἩ (6 ὈΟΟΚ ἰβ ἱπβρίγϑα ὍΥ [86 
Βρίὶ τις οὗ τον ἰΐομ, δοοοσάϊηρ ὕο [116 ΤηθϑϑΌσο οὗ (Π6 ἄσμτθο οὗ τουοϊδίϊοι ἴῃ ἔμ ΟἹα Τοβίδ- 
τηϑηΐ, δηὰ οὗ [86 Ἰἰηκ οὗ τογοϊδίίοῃ ἰῃ [86 Νον Τοβίδιηθηϊ ; Ὀσπὺὺ 8}} [π6 βἰηρὶθ ρογίζοῃβ οἵ [868 
ὈΟΟΚ 8ΓΘ ἱπησηθᾶ᾽ ἴθ Υ ἱπδρὶτθὰ.---ἰμαῇ 18, δηϊτηδἰθα δπα οοηίτο θα ὮΥ 108 ἔππιηθηΐαὶ ἰδουσιῖ : 
(δοχϑέοσθ, 8180 τηθαϊδίθὶυ ἱπβρίσγοα ΟΥ̓ {Π6 βρὶτῖΐ οὗ τονοϊδοῃ. Βαΐ διηοηρ [π6 ῥγουδι!ηρ 
φΟΠΟΟΡὔοῃβ, Π6. ΒΑΌΌΪΪ08], 1186}688, δἰοτηϊβίϊο, βομβο]ϑῦο νίθιν οὗἨ ἔπ6 ὈΟΟΚ, 8 ταβοοίθα ἐπ [86 
Ῥἰοϊτο οὗ [6 Ὀοοϊ. Τθ6 ἀοδα οοποθρίϊοῃ οδδίβ 18 ἀδτκ, βρ᾽ τ 1688 βμδᾶθ Ὁροὴ {πα ᾿ἰνηρ 
οὈ͵οοί. ΚΞ'ο Ἰοῃρ, Γογοίοσο, 88 γγχὸ ἀο ποΐ Ἀ6ΓῸ ΔΡΡΙΥ {μ6 οοποσρρίζου οὗ βἰπρὶο βρὶ τὶ] οσζϑη- 
ἴδτηβ, γχὸ οδηποῦ ἀἰβυϊησυ Βἢ [6 Ὑ1016 ἔγοσα [ἢ Ῥδσίβ, μοῦ [86 ρᾶγίβ ἔγοσῃ [9 μο0]6. Μοβὶ οὗ 
ΟἿΣ ἀαδηϊ(ουβ, αὐν δῖ οη 8, δα δηδίουηϊοδὶ ἀἰββοοίίοηβ οὗ Β1Ὁ]1. 8] ὈΟΟΚΚΒ ἔστη 8} ὑπ ῥτοοῖ ὑμαῖ 
ΟἿΓ ΓΠΘΟΪΟΣῪ [88 ποὺ γοὺ γοδοιῃθα ἴδ βοϊθπ  ο βέδπεὶροϊηῦ τ ΐο ΟΥΥΣΕΒ δἰίαϊποα ἴῃ πδίυγαὶ 
βοΐθῃμοθ (ρ8᾽δοῃίο] ΟΡ) ; [Ὁ ὮΘ ΚΗΘῪ ΒΟΥ (0 οοπβίσυοί [Π6 ψἘ0]6 ἔσιγα οἵ [16 δῃηΐτηδὶ ἔγτοπι ἃ 
βἰπρίο ἔοβϑὶ! θομθ. [πη βυρροτί οὗ {Π|8 ορίπίοπ, νγγθ ἢθϑᾶ ΟὨΪΥ ἴο σθ08}} π6 ορίηΐοπβ οἵ βοπχ Ει- 
ΒΕΜΑΟΗΒΕ ΟἿ ἔδο Ε΄ βι19 οὔ διλοβ, ΒΒ ὙΕΤΤΕΒ υἱὸν οὐἉ ἔμ ΕΡίβε]ο ἰο 86 ΕΡΒβϑβίδῃβ, δῃηὰ 
ΒΑυΒΒ τορσγοθθηίλ οι οὗ [πο ἘΠ ἰβί]6 ἰο 186 Βοπιδηβ, ψΐο ἢ ἢθ τας ἴο 116 Θοτργομοηᾶοᾶ ἰὴ 
Ομδρίοσβ ἱχ., χ᾿, δὰ χὶ. ΒΌΚΕΕΤ ΚΟΥ 8Β6 Ῥγοίοθθοα ἰὸ πα 'π [Π0 ἘΡ΄8[}6 ἰο [πὸ ΕΟΙ8η8, 
Δηα ἴῃ ΟὗοΣ ὈΟΟΚΒ, οογίδἧη οὐβουγ 168 δηἃ οοῃ πδοα δβἰαίθιμθηῖθ---Ἰ ἢ ὙΓΕΣΟΒ ομαῦροβ ΕἸ ΈΣΙΤΖΒΟΗΕ 
ΒΕ} γ τϑοορηΐζοβ ἔπ οὐδοῦ θ8 οὗἩἨ (8.6 οΥζἰ6 Ηἰπηβο!, ΤΊ δοοορίδποα οὗ ηυϊηθγοὺβ ἀΐρτοθ- 
Β'ομβ οὐ {86 ρματί οἵ Ῥδὺ] ἷβ νγΧ186}} Κπονσῃ ; δ8ηα Θυθὴ ΤΒΟΙΟσΚ ἀο68 ποῦ τορασγὰ ἴδ ΕΡῚ8116 ἴο 
(Ὧ0 Βοϊηδηβ αὐἱΐδ ἔγοο ἔγουῃ (μθῖη. 

ΑΒ ἴἈΓ 88 [πὸ οὐζβηΐο υπλίν οὗ ἴδ0 Ῥδυ]ηθ ΕΡῚβι168 18 Θοποθσῃθᾶ, ψγὸ ψου]ὰ τηδο [Π6 [0]- 
ιοτσίηρ δβίδ οσμθηΐδ ἃ8 ἃ ζχυΐαθ : 

(α.) να Ῥδυ]ηο Ἐβὲ1]6 ἢ88 8 οἸθδγὶ γ- ἀοβηρᾶ [ᾳπἀδιηθηΐβὶ 68 ἡ ΒΪΟΒ ΘοΟπίτο ΙΒ [86 ΘΏΕΓΘ 
ιοηΐθηΐδ οὗ ἴ86 ΕΡ18116. 

(ὁ.) ΤῊ ἷδ ἐππαδεηθηΐαὶ ἱπουρσῦ Βῆδρο8 ποῦ ΟΕ]Ὺ [86 αἰνϊβίοπ, Ὀαΐ 4180 {86 ἱπἰγοααοίίοι δὰ 
οομοϊ βίο, δηᾶ ουθὴ Ῥϑυυϑδθβ 411 [Π6 βΙθῃ ὁ {ΠπΓο8 68. 

(..) Τὸ ἱπιτοαποίζοι 18 ἀοίοστηϊηθα ὉΥ [Π6 ΑῬΡοβί]θ᾽β τοι ῃοᾶ, τοι βοῖζοθ [6 Δρρτοργίδξα 
Ῥοϊηΐ οὗ οοπηθοίζοι ἩΓ ἃ ΟΠ ρτορ ΓΟ. ΟΥ 8 ῬΟΓΒΟΙ, ἰῃ ΟΓΟΓ [0 ἀσύθὶορ [16 δγμπμποηῦ ἰηΐο 
ιἴ8 70}1] ρσορογίζοῃβ. 

(4.) Το ἰαἰτοαποϊίου 18 [0] ονγϑα ἰπγουσπουΐ ΌὈΥ ἃ ἔπηδεαπιοηία) οΥ ἀϊἀδοίίς [Ὠθπ6 (ρτορο- 
οἱ ἤοη), τ ΙΟἢ ἴ6 ΑΡοϑίϊθ ῥσοοθϑᾶβ ἀορτηδίοδ! νυ ἴο οἰδογαίθ. . 

(4) ΤῊ 8 οἰδοσδ ἤθη δσγίγοϑ δ ἃ 58] ἰβοίηθ, ἀΌση τ] Οἢ. (ἢ6 Ῥγϑοίῖϊο8] ἱπίθσθῃ θα 8.6 ΟδΣΘ 
(ΠΥ ἄγδανγῃ. : 

() ΤῊ οομποϊ βίοι ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΒ 80 ΘΧΔΟΙΥ (0 ἔδπο ἔπη ἀδηηθηΐδὶ ἱπουρλΐ οὗ [80 ἘΡίδϑθ!α, 
δὲ ἱΐ 18 ταβοοίοα ἴῃ 411 {16 αἰῃρῖο Ραγίβ. 

ἯΤΟ 5}}81} 1ΠἸνυεέσαϊο {μ680 ῥγίποῖρ]98 ὈΥ ῥγθβθητπρ ΟἿΓ ΔΗΔΙΥΒΙΒ οὐἨἁ [Π6 ΕἸ Ρὶ8110 ἴυ [}ι9 



50 ΤΗΕ ΒΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗῈ ΒΟΜΑΝΆΕ. 

Βοϊηδηβ. Βυΐ νὸ τηυδί ὅγβε 6 8]]ουσθα [0 τ8Κ6 βοῖὴθ οὐρβογνδίϊοηβ οὐ (19 τοδὶ εἷηρ ῬΔΌΪ πὰ 
ἘΡ 8.168." 

Το ἰαμαδιηθηίαὶ [Πθη}9 οὗ [Π6 ΕἾΒΒΤ ΕΡΙΒΤῚ( Τὸ ΤῊ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ ἰβ ἃ ἀοίοχτοϊηδέϊοι οἵ 
[ἢ Ῥτορϑῦ οοηαϊξίοη οὗ ἃ Ο γι σεδη Θομρτορδ ΟΠ, 88 τη οὴς ὈΥ͂ [0 πᾶτηθ οὗ [Π6 [ιοτὰ 9658: 
Ομτβῦ, 'π ορροβέϊίου ἤο 6 Οομαγδοῖοσ δηἃ βῃδᾶθβ υὗ ρδγ  βδη8ῃ1ρ ; σμδρ. ἱ. 9-12. ΤὨΘ δηὼ 
{μόπλθ 18, Θοοογα 5}, 8 Τϑοοσαπιθηἀδίϊοη οὐ βίΔὈΪ 1 δηὰ οὗ 8 βουπα γον ἴῃ οομβοῖοιϑ 
ὮΟΡΘ; ΟἰδΡ. χυ. ὅϑ. [π {86 βγεϊ ραγύ οἵ ἴ80 οχϑουϊίςοηῃ Ῥ8ὺ] βῃονβ {μδὺΡ 6, τλτα ἷ5 ζυηαα- 
[ΑΘΓ] Ργοδοβίηρ, νου]ὰ γοὺ ποῖ δγο ἔμ6 Ομ αγοὰ ὈΘοοΙΔ6 ῬΔΌΪΪΏΘ ἱῃ ΔῺΥ βϑοίδυδῃ ΟΥΓ ρϑγίΐβϑῃ 

ΒΘΏ86 : ΟὨΔΡ. 1. 18-ἰν. 30. Ηθ διχπιΐβηθβ δ {Π6 8816 ἰἐπ|6, ἴῃ δὴ δροϊορεοίϊο ἔοστῃ, ἃ ροϊθπῃιὶςαὶ 
δΔιρυτηθηῦ ἀραϊηδί [86 ραγίβδηῃ διιδομπαθηΐῦ ἕο ΑΡ01]0οθ. Ὑπὸ βθοοπα μαζί ὀρροβϑδ δ αἰ ογοπῖ 
(οστοβ οὗ δη[Π Ποσλδηΐβση [πδ΄ ΔΓΟΒΘ ΤΔΊΏΪΥ ΤΟΙ ἃ τβοοποθρίζοη οὗ ἴΠ6 Ῥδυ]η6 ἀοοίγηθ οὗ 
ἔτοθάοχα, οἤΔΡ. νυ. 1-χὶ. 1. (Ὀβοσγάθευ τδστίαροβ. Ηθδΐμθα ἰσἱθυμα]8. ὙΒογθάοιῃ. Μίχοᾶ 
Ἰδιτίδροβ. Μ6818 τηωδᾶθ οὐ 1αο]δίγουβ οεγείηρβ. Ττὰδ δηα [8186 ἔγοθάοιω. Μοὶ οβδγοᾶ ἴὸ 
14.014.) Ιῃ ἐδο {τὰ ρῥᾶσί [086 ΘΙΤΟΙΒ 8.6 αἰβουββοα τ 1Ο ἢ ̓γουδὶ!δὰ οὨ] ΘΗ διηοης [μ6 Ῥοίσίηθ 

δυδαϊζίησ ΟὨτιβεδηβ, ομδρ. χὶ. 3-οἴδρ. σὶν. (ΤΊ}6 ἀσθβθ οὗ [86 βυπδρορὰς 'π {86 οοηζτορᾶ- 
οη. ϑβϑοραγδίβχῃ δὺ {πΠ6 σοσιυαυσηΐοῃ. Φ ΎΤΙΒᾺ 861“ Ὀοσβίϊηρ,, Θβρϑοΐδ}}ν πιὰ τοραγὰ ἰο [86 σἹ ΗΕ 
οὗ ἰοῆσςθ.) ΤῈ [Οὐχί ραγύ ἰθβοῖθθ [ἢ6 ΓΘ8] Γοβυστθοῦοι ἰῃ ΟΡροβϊἴοπ ἴο {Π6 Βρ᾽ γἰ 0.8] 18. οὗ 
[86 ““ ΟὨ τ δῦ ΑΓ ᾽) (οἱ τοῦ Χριστοῦ, 1 Οογ. 1. 12), ο.)δρ. χγν. 1-ὃ7. ΤΠ ἢπ8] [Ὠθτηθ 18 ἃ ἀϑιηδπὰ 
ἐμπαΐ [16 βοηθϊτηθηΐ οὗὨ υλὶτγ Ὀθοοῖὴθ Ῥγϑοίϊοδὶ : ἃ. 1 [Π6 ΟΟἸ]θοίΣοη8 ἴῸΓ (Π6 ον 88 ΟἸ ΓΒ 8:8 
ἴῃ Ῥαϊοδβίδηθ. Ὁ, [πῃ (Π6 δοίδνθ βυιηραίῃυ τὶ Ῥδ.} 8 ἸΔΌΟΙΒ διηοπρ [6 αφη 16 ΟἸγβεδηβ. 

6. ἴῃ (06 ῬΓΟΡΟΙ στϑοομηζοῃ οὗ (π6 ἔγθηβ οἵ Ῥϑὰϊ], Τί τοί, Δ ΡΟ]]ο8, βύθρῃδῃββ, εἴς, ΤῈθ 
Ῥοϊπί οὗ οοῃῃεοῦοι ἴῃ (89 ἱπίγοαποίίοι 8 [86 τοι ΟΠ. βυλδίδ Οὐ βρί γι] συ 8 οὗἨ [6 ΘΟΏρΤΘ- 
φϑίϊοπ, μἰδοθὰ ἱπ ἐπο ᾿ἐρεῦ οὗὁἨ ζτδοθ, διὰ οἵ ὕμι6ῖγ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ργοβογυαίϊοη ὑπ} (86 οοτηΐηρ οἵ 
Ομ γῖβί. [ἢ [896 Θοπο]υδίοῃ πὰ πᾶ, ἰοροίθο. τ ἱτἢ δοαπαδηΐ ργεοῖηρθδ οὗ Ὀγού ΟΣ σΟΙΔτπίοΏ, 
88. Δ ΟὨἰ το ἴο 88] 8 Οπ6 ποῖον ὙΣΓῈ ἃ ΒΟΙΥ Κίββ, ἀηἃ δῃ διδίθμμδ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘα δραϊηβὶ 
ἀθοϊοπδίου ἔἤγοσῃ [86 Ἰουο οὗ ΟὨσὶβὺ : 16, τι μοαυΐ ἀουθῖ, ΔΡΡΙ168 ἴο βορδγαίβπι ΟἹ βροίδιίδῃ- 
ἔβη, ΘβΡΘοΐδ!Ὲγ ἐπδῇ οὗ 8 βρὶ τὶ [π8]18[16 ΟὨδγδοίοσ, 

Πδνίηρ βού ἔοσί, ἴῃ {Π6 ΕἸγθί ΕΡ β019 ἴο 186 ΟοΥ ἢ Π]18Ππ8, [86 ἴὕσιθ 1} οὗ ἃ ΟἸγ δῦ δη 
οοιστοσδίάοι οπαονοα πὴτὰ [Π6 χτδοίουβ ψχιδδ οὗ [6 Βρίτἰς, 6 ροτίγαγβ, ἰῃ ὅμ6 ΒΕΟΟΙΟ ΕΡΙΒΤΙΙΒ 
ΤῸ ΤΗΕΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ἰῃ ἔοστῃ οὗ 86] .ἀϑίθηοοθ, {Π6 ῬΓΟΡΟΙ οΒοἶ4] πποίξζομβ ἴῃ γί οῃ ἴο ἃ 60}- 
στοραοη. ΤῊΘ ἔππαἀδιηθπίδὶ {[Π6Π)6, ΟΠ ΔΡ. 1. 6, 7. ΤῊΘ τη οἵ [89 ΑΡροβί]θ υῖτὰ (πὸ οὐΏρτο- 
Βαίοη ἴῃ 8}} ᾿ιἷἰθ οβ οἱ] βυ ογίησβ δηᾶ ἴογβ Ὑ1|} τοίθγθῃοθ [0 [826 νἱϑῦ σοι ἢο ἀοπὶρηοα (ο 
ΤΏΔΚΟ ἰο ἴοι. ΤῈ 0.4] [6116 18 ἃ ἀδιηδῃα ἰμδὲ ἐπ 6 οοῃρτορδίϊοι ΒῃΟΌ ἃ ὈΘ 80 Ὀυ1}0 ἂρ ὉΥ {116 
ἈΡοβι]θβ νογὰ, (Πδὲ ͵8 νἱδὶῦ ἴο {61 ταρῦ ὈΘ6 ἃ ΒοῦΓΟΘ οὗ ἸΟΥ 8ηα ποῦ οὗὨ ΒοΙΤοῦν, ομδρ. χὶΐ. 
190-21, 1. Το Δροβί]ο᾽β οδῆοἑΔ] βυ θυ σβ, ΟΠ 8 Ρ ἱ. 8- ΒΔ. 11. 18. (Β]8 βυβογίηρβ ἴῃ ἘΡθδυθ, 
δηὰ {πο ῖγ ῬΓΔΥΘΙΒ [ὉΓ εἶμι. Ηδ8 αἸβίγοθβθ δ θεΐηρ Ῥγουθηϊθα ἴγοπι Υἱβέύησ [6 ΟΟΥ ΠΕ ΒΐληΒ 
ἔουτι το ἄο μοὶ ροοᾶ, ἨΗΪΒ διϑδ]οιϊίου δ {86 ῥσγουΐουβ Ἰδίίογ, δὰ ουϊάθῃοο οὗ μὲ8 ]ονθ. 
ΒδιλοΥδὶ οὐὨ ἔπ ΒΟΙΤΟῪ ΟΥ̓ [86 Τοβίοσγα οη οὗ (Π6 ροηϊϊνοπί. ΗΪΒ Ἴδᾶσα [ὁ ἴθ.) 2. ΤῊΘ 
ΔΡοβθ!θβ οβσ14] 7ογβ, οἴιδρ. ἱξ. 14-ομδρ. ἱν. 6.ἁ (Ηϊ8 ὑτϊυμρβ ἴῃ ΟἸγίβί. Ηἱ8 θρἱβέ]θ οἵ οοιω- 
τιθησδίζοῃ, ῃ6 Οοτην δ ΟΠ σοΏ. ΤΠ6 Βρίθμαοῦ οὗὐ [86 Νοὸηνν Τοβίδιηθηΐ οὔἶοθ, δῃᾶὰ 18 
αἰϊοτγίουβ βίσεησί το ΒΌΡΡοτῖβ [86 οΒἕοἑΔ] ἱπουμ θοπίβ ΠΠοηβοῖγοθ. ΤΏ6 ϑηϊογτηθηῦ ψ ΪῸ}» 
μὲθ οβῖοο δῇογᾷβᾶ,), 8. ΟΒοΐΔ] βυβδγίηρβ δὰ ἦογβ ἴῃ οἱοβο οοηὐαηοίζοη, οΔΡ. ν. 7-Ὅ Πρ. υἱὲ. 
16. (16 [ἰ{6 οὔ {Π6 δροβί!θβ ἴῃ 18 οοηίσαδίβ. Του ἄθδίμ [86 119 οἵ [86 ΟἸατοιμ. ΤὨοὶγ Ὁ ]}- 
πτίπιαρσο Ὀόϊον, [μὲσ μοῖὴθ τὶ (μ6 Τοσὰ. ΤΠοὶτ Ζϑδὶ ἱπ {Π6 Ἰονθ οἵ Ομ γίδί. Τοὶν οοηαϊτίοη 
ἴῃ [86 Ὧ6ῪῪ Ἰἰἔβ. ΤΉΘΙΡ πηθβθαρο οὗ γθοοῃοὶ δου. ΤΈΘ οοπάυοί οὗ [86 ΑΡοβί]8 ἴῃ Βΐ8 βοσυΐοθ οἴ 
Θοὰ βμουϊὰ 1688 (86 ΟἸΌΓΟΣΙ ὈΥ͂ δυσακοηΐηρ δη ἃ οποουγαρίηρ ἰ ἴο ΒΟ] π688. Οογίδί νυ ἐπ ΐβ 
Βῃου α 6 [89 6886, δἰΐζου [9 ομθογίηρ σοροσῦ ἐπδΐ (Π6 Αροβί)ο δα τγϑοοϊγϑα ἔγοπι Τίζυβ οὗὨ [δ 
οβθοί οὗ μὶβ ΕἸγδὺ ἘΡ᾽8|186.) 4. ΤῊΘ Θοοπητηοη βυδγίηρβ δα ᾿ογβ οὗ (86 οβῖοο δηἃ [8:86 ΘΟΏρΤΘ: 
σεΐου, διὰ {μοῖρ οἴοσί ἴπ ογθδῦϊηρ, Βυτηρδί!Υ δπα Ὀθηθγο δῦσα, Ομδρ. Υἱ. 1-Ὅμδρ. χ. 1. (ΤῈ 9 
ἘΧΘΙΏΡΪΘ οὗ [86 ΟΒυτΟ. ἱπ Μαοθαοηΐα. ΟΠ οἶδ] ὑθηάθγηθθθ δηα ὑσγυάθῃου ἴῃ βυρροϑπρ δηΐ 
ΒΩΘΟΌΓΑ ΣΙ ηρ ἃ (ΟἸ]οσομ, δὰ ἰῃ ἰδ ἱπδία ου οὔ [Π6 ἀἱδοομαῖθ. ἘἙἘποουγαροιμθηΐ δηᾷ 

5 ΤΏΘ Βαστοοπίουδ ζπῃἀδσοθτ (4) ἐπβουρίδ οὗἠἨ ἴΠ6 ἘΡΙ81:168 ΘΥΟΣΎΝΠ6ΓΘ σοδο]ὲ ποτα ἃ οοχωθπδίίοι οὗὨ ἐμο δι ἑδιηοοῖα, 
νοὰ ΒΑ) (ΠΟΣΩ66 ἢ οοπηθοξίοη πιὰ ἔλα ἑπϊτοάυοίζου ἡπὰ οοῃοϊηδίοιι. 



ᾷ 4 ΤῊΝ ΟΒΑΒΑΟΘΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΡΑΌΠΙ͂ΝΕ ἘΡΙΞΤΙΕΒ. 4 

ῥτοταΐβοβ) ὅ. ΤΊ ἀσίδηοθ οὗ {86 οΥ̓́οΘ ἴῃ ορροβίζΐοι ἴο {86 ΟἴΔΓοΒ ταδο ραΐπϑὶ ᾿ξ ψπΐοὰ 
ἐπγοιϊθηθα ἴο βυπαᾶοσ (6 οβῆοθ δὰ {86 οοηρστορδίδου, ΟἸΔΡ. Χ, 3-Ὁ ΠΡ. χὶΐ, 18. (Ρχυάδηοθ ἴῃ 
[86 οϑῆοϊδ) οἵ βοϊ αἀθίδθῃποθ οὗ [6 ἀροβίῖίθ. Τῇ Θρ  βίοἸ δ Ὺ ἔοττῃ 18 [86 οχρχοβϑδβίοῃ οὗἁἩ [ΟγΌΘΑΣ. 
806, Ὀπὸ ἠού οὗ οοὙΑΓᾶΪο6 ΟΣ ἱποαυδιν ἰῃ οοημᾶυοί. ἘΠ ογοΘα οχργθβϑίοῃ οὗ βοὶ γοηρϑοὶ ἴῃ 
οοπίτδαἰβεποίίοι ἔγοπι γσϑὶη βο ργαῖβθ. ΤὨΘ } Δ Ὁ} 1 Υ οὗὁἨ οοηρτορϑίϊοῃβ ὕο ὈΘ τη ἰδ] θα ὈΥ͂ [8189 
δροβῦΊοα, Τ|ιθ ὉΠ586] 8688 οὗ [6 Αροβϑῇθ ἰπ οοπίγαδί τῖτ [Π6ῖν 86 ἔἤβποαθ, ΤῈ ραΐη[] 
50} .ἀοέίομοο ἔπδὺ νγ88 ΤΌΣΩ ἴγοπλ ἶπι. ΗΐΒ ΟσΚΒ δηα Ὠΐ8 ΘΑ Κη θθθ, ΗΪΒ σοπίθπιρ] δου 
δηα οοδίβοϊοϑ, δα ἐπ6 ποσὰ ἴῃ Ηἷβ ἤθθῃ. Ηβ βίψτβ δηὰ ᾿οπαᾶριβ ἴῃ [6 τιϊαδὲ οὗἩἨἁ [Ὡρ. Ηἱδ 
Β0]-ἀοηΐ81 δηᾶ χϑϑδαΐποθθ ὁ Ὀ60 οβδσοα ἴοσς {πὸ ΟἸυγοθβ. ΑἸβὸ ἴῃ {16 βοπάϊηρ οὗ Τί(πρ)).-- 

ΤΌΘ 818] [πθπλθ, ΟἾΔΡ. χὶϊ. 19, 30. ΤΏ ὀχθουϊοῃ : ἃ ἀδιημπᾷ οὗ [6 οοπρστοραίζου (88, 
(ΠΟΥ͂ Ὀ60 80 Θαπἱρρεοᾶ 88 ποῦ ἴο ποοᾶὰ [86 δίῃ] οχϑγοΐβο οὗ εἷ8 οἱδοὶδὶ ἃ 1βοὶ Ρ] πο, ομαρ. χὶϊὶ, 
1-10. ΤῊ ἱπιτοαυοίζοι : [86 ροΐηὺ οὗ σοῃπθοίίΐἮοη, Ῥχαΐβο ἰο Θοαᾶ [ὉΓ ἃ οοϊωσηοι οοχηΐοσέ 
ἴῃ ἃ ΘΟΙΏΙΔΟΙ ΒΟΙΤΟῪ. ΤΏΘ ΟΟΠΟΙυΒίοῃ : ἃ ΓΟ ΠΟΘΙ [0 ΓΘΟΙΡΓΟΟΘΔΙ ΘΟὨΒΟΪ ἴΐοη ᾿πῃ ΒΔΙΤΩΟὨἑΟΌΑ 
δοίϊζοη. 

ΤΏ ἤαπάδηηθηΐαὶ ἐμθῖμο οἵ ἴμ6 ἘΡἰβέ]ο ἐο ἔμ6 ΘΑΙΑΤΙΑΝΒ '8 {86 βοϊϑιλῃ θβίδ Ὀ βῃτηθπὲ οἵ 
ἴπο Ῥδυ]ηθ6 σοβροὶ ἔοσ {μ6 Οδ]δίΐδηῃ Ομυγοῖ, ἴῃ νἱϑῦν οὗὨ (8 ἀθραγίαγε ἔγοτα [πὸ βϑιη6, ὮὉΥ͂ ἃ 
οομαἑ [1018] δηδίμθιηδ Ῥγοῃουποθα δραίηδῦ [086 Ἴ]Ο Ὀγθϑθὴ 8 ᾿ϑίθγορθηθουβ σοβροὶ, σμδρ. 
ῖ.,6-9. ΤῊ δατωοιτ οι τηδαθ ἴῃ (Π6 π8] ὑμθπλθ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΒ ἴο {ι18---ΟἾδρ. ν. 1---ἰο βέδῃπα 
δος ἴῃ (16 ΠΟΤ, δηἃ ποῖ ἴο Ὀ6 Θηΐδηρ)οα δρϑῖη ἴῃ [ἢ γοΚθ οὗ 1648] }π5ιϊβοοίίου. ονοῖορ- 
τηθηΐ οὗ ἴπ6 ᾳαπαδιηηθηίαὶ Ὠθ6. ΤῊ ΑΡροβίϊθ ὑῬσονθβθ [᾿ὸ τουτί οὗὁὨ Ὠΐβ ρΌΒΡρΟΙ : 1. ΒΥ πἴδ 
αἰγίπθ δροβίοϊο 6981}} δῃα ἱπᾶθρθμάθῃοθ, οἰδρ. }. 10-24, 2. ΒΥ [86 τϑοοριϊθοη οὗἩ {μ6 60ῃ- 
στερσαίάοη δὖ ΦεγΌΒβδ θη, δηα οἵἁ [86 ““ ἈὲΠΔΓ ᾽ δροβί]θβ, οἴδρ. 11. 1-10. 8. ΒΥ {Π6 γἱοϊΐηρ οὗ 
Ῥοῖοσ ἴο .ιἷβ Θυδηρθ}1681 ὈΣὶποΐρ]θ, οἴδρ. ἰϊ. 11-31., 4. ΒΥ {86 ῥ᾿ΟΙΒΟΠΔῚ ὀχρογίθμοθ οὗ [}θ 
Θδ᾽δάδηβ, οὮδρ. 111. 1-ὅ. δ. ΒΥ ἴπθ σμαγδοίοσ οὗ πο ΟἹ Τοβίδηιθηΐ ᾿ΐθο! ἔ, ΠπδυλΘΙυ, ΟΥ̓ 1Π68 
τοϊδίου Ὀούσθο ΑΌΓΑΒ δηλ ἩΥΣῸ [Π|6 Ῥτοιΐβθ, δηἃ Μοβαβ τὴ {Π|6 Ἰατν, ΟὨΔΡ. 1, θ6- 34. 6. ΒΥ 
{86 ῥτοοῦ (μδῦ [86 αν, 88 ἃ ϑο!ῃοο  πλδϑύο νυ, ἢ88 Ὀθθὴ δογοραίθα ὈΥ {πὸ οοτηΐηρ οὗ ΟὨγδι, ομδρ. 
"11, 2δ--ὍΠδΡ. ἱν. 7. Ῥδϑὰϊ ὑπο πηλΚο8 8η δρρὶϊοδίλοη οὗ [8080 ΔΥραπιθηίβ: 1. ΤῸ {πὸ δΌΘΙΤδ- 
ἄοῃ οὗ [Π6 Θα]δίΐδιιβ, ομδρ. ἱν. 8-16. 2. Τὸ [86 8186 ἔβθβδοβϑσβ, υϑσβ. 17, 18. 8, Τὸ Ὠἱπιβοὶ, 
δηὰᾶ ἷ8 ἀἰδίασοοα τοϊδίξου ἴο [Πθ, γϑσβ. 19, 320. 4. ΗΙβ δα ᾶγθβαβ ἰο [86 βέϊο ]θτβ Ὁ {8Π6 ἸΔν, 
δηἃ δ σοηνϊοίζοη οὗ [Πθηλ ὈΥ͂ [86 ᾿δτγ, ΟὨΔΡ. ἷν. 21-27. δ. Ηΐβ δα άγθϑ ἴο [86 Ὀτγοίμγθη ἴῃ 

[πο ΤΑ. Ἠοίογοηοο ἴο [86 οοπσδαϊοῖ οι Ὀοΐνγθθ ἰμ6 Ὀομᾶ δῃὰ [Π6 ἔγϑοϑ, γϑσβ, 238--81.--- Ὁ 6- 
γοϊοριηθηΐ οὗ [6 804] ΤΠόπλο : Βίδηα ἴδϑί ἰπ (Π9 ἸΣΟΓΟΥ οὗ ΟἸγὶδῦ. α. ΤΊΘ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ οὗ 
1ο,8) οὐγουχηοίβίου τηδὶ ἰδ "θα 88 ἃ ἀοοίσ 8] ῥσὶποὶρ]6, Οοπδρ. νυ. 3-18. ὃ. ὙΥαγηΐηρ οὗ 8 τηΐθ- 

οοποορου δπα ἀΡρῦβ6 οὗἩ γοϑάοῃη. ΤῈΘ ἰδν, ἴῃ 1ΐ8 συ, 18 ὑγαπβέοστηθα ἱηΐο {16 ἸδῪ οὗ Ἰονθ 

δηὰ οὗ [89 ϑρὲτίῦ, ΟμδΡ. ν. 14-24. ὁ. Το ονίάθποο οὗ 6 16 ἰὴ [Π6 ϑ'ρίγὶς 88 16 Ἰὰν οὗ 
ἴγοθάαοιῃ, ἴῃ [86 Ῥτγϑδοίζοθ οὗ [86 νἱγίτιοβ. οὗ Ἰουθ, ΒΌσΑΣΥ, ΤΊ ΘΘΚΉ 688, οὗο., ἴοσ (86 τοϑϑίογσαίζοη 
οὗ στὸ οοπαποῦ ὈΥ 411. ΤῊΘ δηίασοηΐβη) Ὀούνθθη βουὴ ὅο [86 Ηθβὴ δηὰ βουὶηρ ἰο {ἢ0 
Βρ τις, οἶδΡ. γ. 3δὅ--οἴιδρ. υἱ. 11. ΤΏΘ Θομο]υβίοη, το σΒ. 11--18: Α σοι ογῦ οὗ ΗΐΒ8 στοῦ τ ΒΙῸΣ 
οχρτγοεβοᾶ {861} α]80 ἴῃ 8 γοροδίθα τδγηΐηρ, ργθδοβίηρ οὔ [8.8 οὔοββ, 8πα ἃ ὀοῃηά! Ὁ] 008] ἱπγοσδ- 
ἴοι οΥ̓͂ Ὀ]οβαίησ. Ἐδέογθηοθ ἴο {86 Ἰαϑί ποτὰ, νϑγ. 17. ΑΡΡρϑδὶ ἴο (ιοὶτ βρίτὶῦ, γϑσ. 18. ΤΏΘΙο 
ἷδ πὸ προᾶ οἵ ΒΟΥ ΠΟῪ ΡοΓθο Υ [86 βοτί δχογαξυτ--- ὙΠ γο [86 ρμοΐϊηΐ οἵ Θοπηθοίίοι 
βὲσηΣΒΟΘΉΤΥ αἰβαρ ΑΓΒ ΟΥ 18 ο]ο μοα ἴῃ [6 Θχρσεβϑδίοη οὐ βυγρυίβα, νυ. θ6-- -ΟΟΥΤΘΡρο 8 ἴο [16 
Ὑ 1.016 ΟΡ 8.16. 

ΤΏ ἘΡ 8.168 ἴο [86 ΕἘΡΗΒΒΙΑΝΒ δῃᾷ ΟὉ. ΟΒΒΙΑΝΒ σοργεθθηΐῦ {86 ΔΌθοΪαΐθ ὉπΙῪ πὶ ΟἸ γβί, ὕο 
ΒΊΟΝ 411 (86 δα 1 8], δα τι ἢ {6 πὶ 811 Ὠυτ ΔΉ Υ δηᾶ [Π6 τ οΙ]α, δ οδ] ἃ. Τποὶσ αἰδου. 
6506, ΒΟΥΤΘΥΘΙ, ΘΟμβἰβίβ ἴῃ (18: (16 Ἐϊ᾽δβι|16 ἴο [116 Οο]οββίδηβ ἀδγίγϑβθ [18 ὑπλν ἔγομι {86 ἴδοὶ 

ἐμαὶ Οὐ τίϑι ἰθ ὅλο ῥγίποῖρὶθ, [86 ἀρχή, οἵ 411 118, 88 γ7}} οὗ ογδδίϊομ 88 οἵ σοϑυστθοοι ; δηὰᾶ 
ἐμΐ9 'ἴ8 ἄοπο ἴῃ ορροβίτἧομ το [86 Οο]οββίδῃ δσγογίβίβ ψ1ιο, ιοὐδὴ ΟἈγῖδί, σου] 4180 ΒΟΌΟΡ [6 
ΔΏρΟἾΒ 88 υἱἕδ] δρϑηΐβ δηα τηθαϊδίοσβ, δῃὰ ψ͵πὸ οοπδίσγυοίθα 8 ἀυ δ] δος δηίαροῃΐβηη ὈδίυγθΘΩ 
δρὶ τὶς δῃηὰ τοδίίοσ. ΤῊΘ ἘΡΐδ8616 0 [πὸ ἘΡμϑβίϑῃβ, οι [Π6 οὔ μδηᾶ, Γερσθβϑθηΐθ ΟἸγῖβί 88 [Π6 
τέλος, 6 χοτβοα ποδᾶ, ἴῃ τ βοπὶ 41} {πΐηρθ ἅτ ΘΟ ρθη θα ΔΗ͂ [π6 οἴοττιαὶ ρυγροβο οὗ 
Θοὰ. ἀσοοτάϊηρ!γ, [μο66 ἘΠ βι]68, «που σ ἢ Ῥοββοβϑίπρ στθαῦ οχίογῃδὶ σοθοι ὈΪΔ ποθ, γαῖ βίδηδ 
δ 8Ὰ ᾿ΠΐΘΓΠΔΙ ὨδΙτηοηΐοΟΌΒ οοὨίζαβί, 88 (δ ΑἹρΡΙ8 δηᾶὰ Οτωορα ἴῃ Ομ γίβί, τ οι ἷβ Πρ}}} 



ἐῶ ΤῊΒ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒΡ ΒΟΜΑΝΒ 

κἀδρίοα ἰο οχρίδίῃ (86 τοϊδίξοη οἵ {1 ϑἰθιηθηΐδσΥ Ροϊηΐβ οὗ ἀργθθιηθηΐ δηα Ἂἰβαρτϑοιηθῆι 
ΔΙΠΟῺΡ 1110 Βυγῃορίϊοδὶ ουδηρο] δ[8. 

ΤῊΟ ΕΡ βι1]6 ἴο [ες ΟΟΠΟΒΒΙΑΝΒ ἱπδίλτΐοθ 88 118 Γππἀδιμθηΐδὶ {116 ῃ16, {116 ἔστ : ΟἸγβί, δα 
186 ᾿πλᾶσο οὗ Θοά, 8 {86 ἀρχή, [0 πρωτότοκος, [6 δΔυϊΠοΥ ὈΟΓὮ οὗ (π6 γβί ογοδίάοῃ δηα οἵ 
[86 Ββοοοπᾶ---[ῃ6 τοβυσγγθοῦη, ΟΠΔΡ. ἱ. 1δ-18. Τὸ τ818 (η6 ΞΠ8] ὑῃθπ)6 Θουσθβρυηᾶε: Ηδυμς 
κίβοη πίτα ΟἸτῖβέ, ΙΟΟΚ ἔοσν γα ονγαγα (80 ΠΘΑΥΘΩΪΥ͂ ΓΟ 68 ἴῃ {1160 σἸοτΒοᾶ ΟὨγὶβί, Ομ δρ. ἐἰὶ, 
ΐ,3. Ῥογοϊοριμθΐ οὗ [πὸ ἔιυπαἀδιηθηῦδὶ ἰἤθῖηθ: [Ι͂ἢὼ ΟἾγῖδὶ [ΠΘΓΘ 15 41} (Ὁ]η688ὲ. ΑΡβο]υΐε 
τϑοομοὶ]δίζοῃ, θυ οὗ [86 Βοβίμϑῃ, [Ὁ [Π6 θυδηροὶ Ζα: οη οὗ στ οηὶ {πΠ6 ΑΡοβί]θ βυδθγβ δηᾶ 
ἸΔΌΟΙΒ, ὈΘὶηΩ ἀθορὶν Θομοοσγηθᾶ (μδὺ (ΠΟΥ ταΐρηΐ ὈθοοσηΘ Οη6 ἰπ ΟἾγ]δί. Οὐμϑθαθποπίιυ, δὃ6 
ὙΓΆΓΩΒ ΠΘΙ ἀραϊἱηβῦ [8166 ἴδδοῦοιβ ὙΏῸ 86 αἰν βίου Ὀθίννθθ ΟἸ γῖδὺ δηα [Π6 δῆρεὶβ, ον 18} 
ΟΣ βδηβ δὰ Θθη 16 ΟΠ βδη8, βρίτῖῦ δῃὰ Ὀοΐγ, δη6α ψἜΟ, ΟΥ̓ ἃ [8186 Βρ᾽ τ Δ}1γ, [4}} ἰηΐο 

ΘΒΓΏ8] Ἰυβίβ, ΟΠΔρ. ἱ. 19-ομδρ. 11. 28. ΤΊ 8πΔ] (Ὠ6π|6: Τυοκίης ΓὉΓ (86 υη τὺ τὶΐ [ἢ 
ὨΘΔΎΘΗΪΥ ΟἸγὶδὺ ἴῃ οχρθοίδίϊοη οὗ [86 τονοϊδοη οἵ Ὠἷβ [αὐσο βΙΟΣγ. [ΙΠΙΈΓΘΠΟΘΒ: ΓΔΥΪΗΩ 

δδϊὰς οἵ βοθβῆ]γ Ἰυδῦ, ὍΙΥ ἴμ ἴΠ6 116 οΥ̓ [ὴ9 ΠΘῪ ΙΏδῃη. ΤΊ] υἱγίυοθϑ οὗ {Π6 116 15 ΟἸ γί, 
Ββαποι βοδου οἵ [μ6 ἀοτησβίϊο 116, οὐὗὁἨ 6 ποθ ἴο ἐδ6 υὐἱῖν ἴῃ ΟἸγῖβί. Οοτημιυπίοη οἵ Ῥγδυοῦ, 
8180 Ὑ10} [πΠ6 ΑΡοβίϊο δηᾶ ἷβ σου. ΤῊΘ ΡΓΟΡΟΓ οουγθο ἰοψαγὰ ἴΠ6 πο] α ἰῃ δοοογάδποο ψ 10} 
(818 ῬγαΥΘσ, οὔδρ. ἰδ, 1-οῃδρ. ἦν. Θ. Οοποϊυβίοι : βαμαϊηρ οἵ Τγοίουβ. Ἐδοοϊητηθπαδίϊο 
οἵ Οποβίηθβ. Ογοοίϊηρθ.Ό. Οσοββίοη οὗ δου οὗἉ 16 Ὑ1ΠῸῈ [6 ἘΡὨθαίδη οἶγο]θ, Ὑ6ΙῈ. 

"-18. ΤὮΘ ΘομοἸυβίοη 88 1756}} 88 186 ἰηίτοαυοίίζοι 18 αἷϑυ ἤθγθ ἴῃ [1] δοοοσάδῃοθ τὰ [86 
απαδιηθηΐαὶ ὑπουρηί. ΤὨθ οοππροίίηρ ροϊπί οὗ [86 ἱπίγοἀποίϊοι 1168 ἴῃ ΟὨδρ 1. 4, δ, ἰορεῖμοσ 
ψΊῸ} 010 ὈΓΑΐδο οὗ ἘΡΘΡὮΏΓΑΒ πα (86 ἱπγοοδίϊοη οὗἁ Ὁ] βίην, 88 γν 6}} 886. [6 δοιθσηο ἴΠ8}Κθ- 
εἰνὶπρ ἴῸΓ [86 τοαδιηρίϊοη τ Β]οἷ Ὦ88 ΘΒ. Ὁ}15 64 ἃ ΠΟῪ δίδῃροϊηΐ. 

Τιν διμαδιηθηίαὶ ἰὨσιη6 οἵ [86 ἘΡβι16 ὕο ἴὩ6 ἘΡΡΗΕΒΙΑΝΒ ΓΟΡΓΟΒοηΐδ [}6 γίθθῃ δηα ρὶογ βοα 
Ομ γῖβῦ 88 [η)6 οΟὈ͵θοῦ δἰθγῃ ΠΥ Δρροϊηΐοα, δπἃ ΟΡΘΗΪΥ ἀθο]αγθα δυο) ὈΥ (Π6 ΟΔ]]ὴρ οἵ [86 
[ΑἸ], ἀπ 88 ἴπ6 μεϑδα οὗ [6 οοπρστοδίζοη [ῸΓ [86 ΟΟΙΙΡΓΘΠΘΠΒΙΟῚ πα ὉΠΙΪΥ οὗὨ 811] ΤΠ Πρ, 
ΟἾΔΡ. ἱ. 20-28 (8 συ} ἀρφαὶσηθα ἕο ΘΟΏΒΟΙ6 δῃα θοῦ ἰὯ6 Ομυτος οὗ Αϑδὶα Μίποσ). Τὸ [818 
[16 Βη4] ὑΏθσὴθ ΘΟΙΤΟΒρΟ 8, ΟὮΔΡ. ἱν. 1-6. ΤΊΘ λιν ηρ ΡΟΥΘ οἵ ΟἸ γϑὲ ἀθοϊαγοα ἴῃ [ἢ 6 
ἔμ ἀδιηθηΐ8] {6 πὶ0 ἢ 88 ΒΒ 186]: (α.) [πὰ (86 δαί θη Ὀθοοσαΐϊῃρ 1} [86 6 νν8 οὔ Βουθθ- 
μο]ἃ οὗ αοα. (ὁ.) Τὸ Ἔχ  ἐ (8 ἰβο! ἢ ἴῃ [86 Ἷ0Υ 1 το) Ῥϑυ], πῃ ΘΟμ ΟΣ 1} [Π6 τηϑη]- 
[οβιδοη οὐὗἨ [86 δὔθσῃδὶ τηγϑίογυ οὗἁ ἋΠ6]γ οἰθοίζομ, ᾿ἰην ῖοβ ὑπ 6 πὶ ἴο [6 ζΖΟΒρ6] βαϊνδίοη δηὰᾶ 
ΒΌΆΪΕΓΙΒ ἴὉΣ (ποθ. [Ιζ βῃου]ᾶ, {ΠΘΓΟΌσ. τηδηϊθβὺ 186} 8180 1ῃ 0Π6 ἸΟΥ δηιἱ ΒΟρθ οὗ [86 ΕΡἢ6- 
αἶδη8, Ασδοογαϊηρὶν, [6 ΕΡΙΒΘβίδη8, ΟὮΔΡ. ἷν. 1-6, βΒμου]ὰ ργϑβοσνα [Π6 Ὁπ|ῖγ οὗ ἴῃ 6 βρ᾽γιί. (α.) 
ΤΏΘ ρτδοίουβ μἱ θ οὗ (6 ᾿παϊν] 0.8], 88 8ὴ δβαϊρτιοαὰ δῃαἀουτηθηΐ, 18 ἃ Ὀθοπὰ οἵ ΠῚ δηὰᾶ ῃοΐ 8 
ατουπα οὗ βοραζγδίίομ, συϑσβ, 7-0. (ὁ.) ΤΏ ΟΥ̓ οἶδ] οΟΥϑῃ δὴ 18 δρροϊπίθα ἴο ἴγαη ὉΡ 84]}] ἴο 186 
ρογίδοϊ Ἰδηθῃοοάᾶ οὗὨ {μ6 Ὀοαγ οὗ ΟἸγίβί, γοίβ. 11-16. (..) ΤῊΪΒ 1 τοαυΐγεβ {Π6 Βοραγδίϊοῃ 
ἔγομπι [6 μεδίμοη βἰηα] 1υβῖ8 ΌὈΥ [ἢ 6 ΓΘΠΘΥ͂ΤΔΙ οὗὨ {86 116, οἤδρ. ἱν. 17- δ ρΡ. νυ. 14. (1. Ῥτοροῖ 
οοηασυοὶ ἰονγδγὰ ΘΥΘΓΥ τηδη, {γ0}}, ΤΠ ΘΚ 688, ᾿υδίοθ, ΟμΑΒΟΥ οὗ βρθθοῖι, βρὶσὶ }1γ, ἔγθϑ- 
οι ἔγοτη ρϑββίοῃ, Κἰ πᾶ μ688 δηα ῬΒ 1] ΠΤΟΡΥ, ᾿Ιοσο. 2. Αγοϊαϊηρ οὗ μϑδίρθῃ υἱθθ8.) (ἀ.) 1ὲ 
ἀθιηδηαβ ῥγυάθησο, ΓΟ οιΡοη οὐ [86 [π|6, οδυϊοη, δηἃ ἃ 2681] ψΠ1ΟῺ ἄοεβ Ὡοῦ ΘΟΙλ6 ἔγομι 

Θχοϊτἷπρ' ΒΕ) ]δηΐβ, Ὀαύ ΟΥ̓ Βρ᾽ 8] βοησθ δηα {Πδηκαρίνίηρ, ΟΒΔΡ. ν. 1δὅ-20. (4.) 1ἴ ἀδιρδηὰα 
ΓΘΟΪΡΓΟΟΘΑΙ ΘΒ ὈπλἸβθίοη 8Ππἃ 8 ΒΟΓΟαδ ὨΔΙΤΩΟΩΥ͂ οὐὁἁ ἀομλοβίϊο [1ἴθ, οἰλδρ. ν. 231-οδρ. νἱ. 9. (..) 1| 
ἀἸθιη8η4 9 γί ἢ [Ἄ] 688, ΘΠΘΓΡΎ, Θαυρπηθηΐ, 861{-ἀοἴθηος, δηα γὙᾺ δρδϊηδ {6 Κίησάοιμῃ οἵ 
Βαΐδη, ΟἾΔΡ. υἱ. 10-17. Οη [86 οὔμεσς μδηάᾶ, [09 δαυδησθιμθηΐ οὗ (π6 Κίπράοιῃ οὗ αοα [ἴῃ 8]} 
βαὶπίβ δηα 1η ἴπ6 σοτκ οἵ (ῃ6 ΑΡΟΒΙ]6 ΌΥ ᾿ΓΆΥΘΡ δηα ἰηἰογοθββίοῃ, νογβ. 18-20. Το οοπο]υβίοη 

Ομαγδοίογζοβ ὑμι18 Βϑύτηοη ΟἹ ΟἸΓΙΒΌΪΆΠ ὉΠ 88 8 τη ΒΒΑ6 [ὉΓ Βοΐδοῦ 8316 Θῃ οΟΌΓΑροι θΐ ὈΥ 
Τγομίουβ, 'π οοππροίζοη τ} 186 θυ δεγίηρθ οὗ ἴΠ6 Αροβί]ϊθ. Απμπᾶ 1π [86 Βδ1ὴη6 Β6η86 τηθβῦ Ὑ76 
πη ἀοτγβίδηα (86 πιϑσηϊδοουῦ ἀΟΧΟ]ΟΡΎ οἵ [Π6 ἰηἰτοαποίζοη, νῖτι 18 ἱηνοοδη οὗὨ Ὀ]οβαίηρδ. 

Ιπ (86 ΕΡ͵βι16 ἰο [Π6 ῬΗΠΙΙΡΡΙΑΝΒ 86 αἰ ογθηος Ὀδΐνγϑου {πὸ αἰ ἀδοίὶς δηα Ῥδγομοῦῖς τψογὰ 
δΡΡΟΔΙΒ ὑαυΐ ΒΥ, βἷποθ {ἢ Θηεἶγτα ἘΡ1β|16 18 ρογσυδαθα ὈΥ [6 ἔδο!ἱπρ' οὗ [86 Ῥϑσβοῃδὶ ούτὰ 
ΤΩΣ Υ οὗἁ {πὸ Αροβί]θ τὰ [86 ΟἸΌΓΤΟΙ αὖ ΡὮΣΠΡΡΙ. Νονουι θ 688, οὐ ΠΘΓῸ 1Ὁ ΤΩΔΥ͂ Ὀδ 
Οὔθογυθα, [Ιπ ἴΠ6 ΟΣ, ΟὮΔΡ. ;ἱ. 8--11, 6 ΒρΘδ ΚΒ οὗἩ δὶβ δῦ ἀδβίγο {πδὺ 18 ἄθϑὺ ΟἾἸΓΟΝ 

βου] Ὀθοοιιθ ρογίθοι ἰὴ δΊΟΓΥ τοϑρθοῖ ἀπΐο (6 ἀδΔγ οὗ ΟἸτίβί ; (μα΄ ἴδ τρί δρουμα τοτὲ 
Δηα τηογ6, Ὀ6 ρυΣὶ ρα, δηα Ὀθ Η]]οα υπΐο {πὸ ρου οὗ Θοᾶἃ. Τὸ {Πΐ8 (Π6 84] {ῃϑιὴθ ΘΟΤΤΟ 



ᾷ 4. ΤῊΕ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΡΑΌΠΙΝΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ,. 2 Δ 

ΒρΡου 186, ομδρ. ἦν. 1. ΤῈ 08]] : [8αὲ ἔδπογ ταῖρΐ ΘΟ 09 ἴο ὈΘ ἷβ 7100 Δπα οΥΌ ΤῺ ἷπ [89 οτά. 
ΤῊ ζυπαδημηθηΐδ) ἐπουρὶῦ, [Π6 ῬΥποῖραὶ ἔμθτηθ, ἀΐβοϊοθθθ 1[86} σέ ᾿π [86 Θοτητηυπίοβδέζοι οὗ 
.νῖ8 ΧΡ σίθηςοθ δὲ οιμθ, δα οὗ ἷβ βίδίϑ οὗ πη πῃ ΘΟ ΒΟαΌΘΠΟΘ ἐπογθοῖ, θθοδυβο Ὠ6 ἀραὶ χηθῦ 
ἐμὲ 6 ῬΕΣΠρρίδηβ, Ὁ. νἱστίαο οὗ ἐμοΐῖν τί ογ ὉΠ πεὶῦι Εἷπι, Βῃου]α ἀνα]] Ἐποσυβοῖγθθ οἱ ἰξ ἰμ 
μεῖς οσσ Ὄσρογίθηοοθ, οὮδΡ. ;. 132-80. ΤΏΘΩ 6 ΘΧμογίβ ὕμθι ἴο ἱπρΓΟΥΘ (Ποῦ ὉΠῚΓΥ ὈΥ 6818 
οὗ ἴγχθ ΒατΥ οὗὨ ΘΟ ΣῪ ἱπαϊντα 8], ἴῃ ᾿τη δ ἴοη οὗ [π6 ΘΧΔηρ]6 οὗ [86 Βυ}0}]6 861 ΠΝ] 18 0108 
οἵ ΟἸ γϑι---ἃ Ῥαδβαρὸ ὙΠ Οἢ ραἶνοβ [818 ΕἸ ̓ β|19 ἃ βρϑοΐβοβὶ)ν ΟὨγ βίο] ορ δ] ομαγδοίοσ, ὑπουσῆ 1 
δ γον γϑα ἴῃ 1[8 οἰ 081] δϑροοῦ δηἃ Ὀϑδγηρ, ΟἤΔΡ. 1ϊ. 1-11. Νεχί ἴο Βυμλ)ἐγ, [86 ΟΒΌΓΟΝ 
Βῃου αὶ ἰπΟΓθδδο 108 ἵππον ΒΡ γ[8] ὑθηϑίοη δηα οἴοτσίβ, υϑσβ. 123-16, βίη ]δίθ {Π6 πλθσ θῸ.Β ἴω 
το)οΐοθ Ὑἱ ΐπι͵---Γ τ ὨΪΟὮ ρυσροθα μ6 Μ1] 8180 βοπᾶὰ ΤΊμοῦ ὕο μθπι, 88 }16 βοπὰὰ8 Εμδ' 
Ρῃγοάϊίαβ, ομδρ. ἰϊ. 17-οΒδρ. 11.1.1, Βαΐ [Β6η, ἴοο, ἔπ οχρογΐίθηοο ΒΟ ἢ Β6 δᾶ τηδᾶν 1π 
Βοτὴθ σοποογηΐηρ ἴμ6 Ορροίζἰοῃ οὗ [6 Φυάεαΐίζοιθ (οὮΔρ. 1. 16) οδῦβοθ ΐτὰ ἴῶ Ὑ8γη τῶι 
ἀφοϊάοάϊγ,--- νον [86 ᾿ποἰπγδτίοη οὗ οὨΔΡ. 1. 238,---διζαίποι (μοῖγν ῥ]οΐβ, στ τοίθγθμοθ ἴο ἷβ ον 
τοϊδίξοῃ ἴο ἴπθπὶ, ΟὨΔΡ. 11]. 2-6. ΤΆΔ (Ὁ]]ονγΒ ἐμ6 ἀθοϊασϑαίίοη ΠΟῪ ΔΓ μ6 μδα ον [86 16 8}18: 
οὗ [μ686 Ορροπϑηΐβ θυ ϊηᾶ ἴῃ ἢ8 Κπον]θᾶρε οὗὨἨ ΟἸ γίβί, μ18 δ! 1ῃ υϑΌ: οδίϊοη ὈΥ ἔγϑο ζτδϑοθ, 
Δα Ὠϊΐ8 βίσυσοίο δίδου ρογίϑοϊζοη, πηΐο [Π6 τοβυστθοίζου οὗ {1:16 ἀδδα δηὰ ἴδο 118 ἴῃ μθϑυθῃ ; ἴῃ 
ὙΠΟ τοβρθοῖ {Π6Υ, ἴοο, Β]ιο "ἃ Ὀ6 18 ΘΠ πο ηΒ δρδηδὶ [16 ΘΠΘΙΏ168 οὗ [86 ΟΙῸΒ8 οἵ ΟἸγχὶβί, 
σδδρ. 111. 7-21. Τὴθ ὀχρ δου οὗ [86 0.8] ποσῶ ἱἰηαϊοαῖθ Ῥοϊμίθα!  Υ ἰο ὑμαὺ ννρΐοι [868 
ἈΡοβίϊο μδαᾶ οοοδϑίοῃ ἴο ὀθηβΒΌγο. Α αἰϊβαρτοοιηθηΐ Ὀοΐνγεοη ΕγοαΐδΔ8 δπα βϑηίγομο τηυδύ Ὁθ 
τοπιονοα ; οἸθμηρηΐβ οὗ ορρτοβαίουῃ, ὈἱΓᾺΘΙ 688, δηχιοίυ, δηᾶ αἰν᾽βϑίοη τηπδί ἀἰβαρΡΘΑΓ ; (Π6 ΤηΘῃ)- 
Ὀ6Β τησδὺ ὈΘ ΚΘ (ῃ6 Αροβίϊθ 'ἱπ οοῃηυ8)] β γίνης δου δύ 8 σοοί, ΟΠδΔρΡ. ἷν. 2-ὃ. Ὑ108 
τἷ8 το Π 6 0 [Π6 ΑΡΟοβί]6 8180 οϑοπηθοίβ ἃ πἷρσῃ τσϑυορηϊ οι οὗἁ [86 ΟΒυγο δ ΟΠ γιϑίϊδη Ἰἰΐ οὗὨ 
ἴογς, οι 10 δα ΒΒΟΎΤΩ, ΠΟῪ 88 Ὀσίοτγο, ὈΥ οομπίσ θυῦδηρ ἴο Ὠ18 βῃρροτί---8 ἈΥἱνιορσο τ ]ΟῊ 
86, 'π 8 ΚΘθη 86η86 οὗ ἱπᾶοροπάθηοο, σταηίθα ἴο Ὧἢ0 οἴμον σοηρτοσαῦοη, γογβ. 10- 30. ΤὨΘ 
ΠΟΙ αϑῖοι ΘΟΙΤΟΒΡΟΙ 8, τυ ἷ8 ἱηγοοσδίάοῃ οὗὨἨ Ὀ]θβδίηρ (γογ. 19), ἴο [86 γἹμπακηπιθηξζαὶ ὑλοωρλέ, 

δα Ὑ10}} Ηἷ8 στοοηρ, [0 ἐ6 ζον-ποίε, οἵ [6 ἘΡ18116. ΤΊ]16 οοπηῃθοῦϊηρ ροΐηξ 18 ἐουπῃα ἴῃ γογ, θ, 
ΤΗΕΞ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΤῸ ΤΗΒ ΤἨΞΒΒΒΑΙΟΝΙΑΚΒ.-- Το ΕἾσϑί ΕἸ 8016 18 ροσυδαθα Ὀγ [Π6 ἔπ ἀϑτηθηΐδὶ 

(που. : 726 ]οτὰ οἱ οὐηιό δϑροοάεϊν ; ἴ.6 βοοοηάᾶ, Ὀγ 16 ἐβουρῃΐ: 7.Ὺ6 Ζογά εοἱῖηοίῖ ψοὶ δοιτθ 
δΦρεοζεῖν. οί οὗ ἴμοθθ δ΄θ ἴῃ δοοοσάδηοθ ὙΣΓῈ [86 ἰσυΐ ; Ὀθοδῦβα, ἴῃ ἐπθ ἢγθί μϑγί, 186 
αὐοϑίζοη 8 σοποθγηΐηρ [.6 οομΐπρ οὗ ἴθ Τογὰ ἴπ ἷ8 ἀγμηδιηῖς Γ]Θ ἴῃ ἃ γοϊζίουβ 86η86 : δηὰ 
ἴδ 186 βοοοπα ραγί, οοποοσῃΐηρ [86 οομΐηρ οὗ {Π6 Τογὰ ἴῃ ἃ ἀοβηϊθ Ηἱβίοσ! 98] ἀπα ομσοπο]ορὶ- 
68] θ6Ώ86. 

Το {πϑογοῖῖο8] {ποθὴ οὗ {10 ΒΊΒΒΤ ΕΡΙΒΊΙ(Ε 18 οοηίαϊηροα ἴῃ [Π6 στΟΤαΒ, οὔδρ. ἱ. 9, 10 

(ΘΟ. οἸΔΡ. ἴ, 12, 16, 19, οἴς.). Αὐοοογαϊηρὶν, 6 τῈΟ]6 οὗὨἩ ΟἸ τ β δη  Υ, ραυυϊ συ] ΥΥ ἰμδΐ οὗὨ 
[0 Τοββα] οπΐδηβ, 8 ϑβομδίοϊ οσίοΑ] : α τοαΐύὴηρ 707 δ6 οονιΐηρ ο΄ ἐδ ϑοπ 9 Οοα 7γονι ᾿δαυδη, α9 
ἐδο ϑαοΐοιν 7γοηι γεϑωγα τοναΐϊῃ. (α.) ΤΊ ἸΑΌΟΙΒ οΥ̓͂ ῬΑῸΪ διλοης Το ᾿δνὸ ΘΟΙΤΟΒρΡΟΠαΘα ἴο 
(818 τυδ᾽ τἰηρ, δηα (ποθὲν οοπᾶ ποῦ δῃι]ἃ {Π6 ῬΟΓΒοοΌ 0.8 οὗἩ [Π6 Οἴσηθβ βου] ἃ 4180 Θουσοθροπᾶ ἴο 
ἰΐ, Θσμ8Ρ. ἴὶ. 1-16. (6.) ΤῊΘ ΑΡοβί]θ 88 Ὀδδῃ οδγοία] οὗ ἴη6 οοῃάϊτου ἀπα δβἰεδαβϑίηθβϑ οὐ (6 

Ομυγοῦ, 88 ἢ6 ἯὯδἋὃἢὴ 80 ΒΟΟῚ Βορδζαίθα ἴτομλ ἰζ. ΗΪΒ ῬΓΟΡΟΒ᾽ 008 ἴο υἱϑὲῦ μθιὴ αρϑῖῃ. ΤῊΘ 
βϑηαϊηρ οἵὁἩ ΤΊ οίηγ. Ηδ ἢδ88 Ὀ661) ΘΟ ΓΑ οα ὈΥ͂ [86 δοοουῃΐ οἵὗἩ ΤΊμΟ ΒΥ, ΟΠ ΔΡ. 1. 17-ΟΒδρ. 
ἘΙ, 18. (ώ.) Δάἀπιουϊῆοι οὗ [Π6 ἔτπὸ ΘοῦΤΒ6 οὗ οοπᾶποι πῃ {πδ΄ οχροοίδιίϊου ([86 {ππ|6 “ βαϊηΐβ 
οἔὗ [86 Δ8ῖ αἀδὺ ἡ. Νο ΡΟΪΥΘΆΙΩΥ, ΟΓ ᾿υβὺ οὗἉ [86 68ἢ ; ΠΟ ΒΕΡδιδοἢ ; πο θχοϊϊδα πνδῃμᾶογίης 

δυοτιί, ᾿πϑίοδα οἵ αυἱοί ἸΔΌΟΥ, ΟἸΔΡ. ἷν. 1-12. (4.) Ιπβίσυοῦώζοι οΘοῃοοσιίηρ ἴμ6 τοϊδίϊου οὗ ἴο80 
ἍΠΟ 816 88166}0 ἴο [Π6 οσοπίηρ οὗὨ {86 1,οτᾷ, οἰδρ. ἱν. 18-18. (4) ΤῊΘ αὐοβοῃ δήθδσ {1Π6 ἔλῃγοα 
δΔη β0βϑοῦ8. ΔΉΒΥΘΙ: ΑΒ 8 (ἰοῦ ἴῃ [86 εἰρηῦ, ΘὮΔΡ. ν. 1-8. ΤΏΘ ῥγδοῖῦοδὶ ἔπθιηθ: Ῥγαΐολ, 
ΟΠδΡ. νυν. 4ἅ. ουθορηιθηΐ : Δοοοσαϊηρ ἴο γΟῸΓ Βρ᾽ ΓΙ [8] ὨδύτΓΘ ; γΟῸΓ αΔ1]Υ 116; γοΟῸΓ οδ]Πἔηρ: 

γΟῸΓ τοϊδίοι ἤο ΟἸσίβί. 1πΈΘΓΘΏΟΘΘΒ : ΟΒΆΡ. ν. ὅ- 32. Οομοϊαβίοη : ΤῊ ᾿ἱῃηνοσδίζοῃ οὗὁὨ Ὀ]οβαίπα 
ἱμ ΠΑΙΙΏΟΩΥ ὙἘΠ [86 [πη ἀδηιθηΐαὶ ὑπουρ ΐθ, σοσ. 28. Οομηθοῦης ροϊπὲ οὗὨ {Π ἱπτϊτοαποίίοη. 
ΤῊς ΤῊ ΘΒΘΔΙ ΟἾΔ ἢΒ ΔΓΘ ΒΌΘΟΘΒΒΟΙΒ οὗ [6 Δροβίθβ δηᾷ οὗ [86 1ογὰ ὈΥ {86 ἴον οἵ {μοὲῦ ΓἈ1}}, 
δοοοτάϊηρ ἴο {πο ΠΟΡΘ δπιϊἃ τηϑην {τ Ὀυ]δίϊοπΒ, οἤΔΡ. ἱ. 8-6. 

Ιη ἴΠ6 ΒΕΟΟΚΧΡ ΕΡΙΒΤῚΙ ΤῸ ΤῊΒ ΤῊἨΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ (δ6 (παἀδιηθηΐδ] πουρθῦ ἈΡΡΟΆΙΒ: (δῖ 
ἔτ6 ἡῃδφτηοπί οὗἩὩ [89 Τοτὰ Ὁροπ {π6 ποι] ἃ ν71}}} θγβί 6 πιδιατοά---ἶπ ΘΟμΒΟαΌΘΠΟΘ οὗὨ [86 ῥΡ61- 
ιουϊου οὗ [86 ΟἸτίβιϊδπδ: δὰ [Π6 που ΐηθδβ οὗ δ ΓΑΙ ΕΓΔ τη Ὀ6 δϑϑυγοα Ὀθίοσθ ἴδιο 



24 ο΄ ΠΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΕ ΒΟΜΑΝΝ, ' 

Ἰιοστὰ Ὑ111 οοτθ ἴοσ 86 ὀχϑευϊζοη οἱ (6 θπαὶ ἰπαρτηθπὺ δπᾶ ἴον [86 σϑἀθιιρίίου οὗ εἶθ ΟΠ] 

ἄγϑι, ΟὮ8Ρ. ἱ. ὅ-8. (α.) ΕἼ]1ΟΣ ἀθοϊαγαίϊΐοη 88 ἴ0 μον {Π6 τηδίυγίπρ οὗ ὑπὸ ᾿υαρτηρηΐ 18 Θ0Π- 

προίοα τὸ {86 ταδίατίηρ; οὗ [πὸ (ΑΙ [α], Ομ ΔΡ. ἱ. 9-12. (6.) Ὑ͵αγηΐηρ δραϊπδὺ Ομ] τϑδίϊο ἀθ 

Ἰυβίομβ, 88 1 [86 ἄδγ οὗ [με 1,ογὰ ΓΟ δὖ μδηὰ ἴῃ ἃ ΟὨΣΟΒΟ]Ορ 08) Β6Π86, ΟὨΔΡ. 1. 1, 3. (6.) Ηον 

[6 ψΠΟ0]6 ἀονθιορτηθηὶ οὗὨ ὉῃὈο]ἱοῦ δηἃ δροβίδϑυ τηῦδί ργϑοθᾶθ [86 δρρθάσαῃοθ οὗἨ δη ἢ γῖβί 

(οοπιρ. Μαίι. χχῖν. 34: πὸ Βογοϊδίζου), ομδρ. 11, 8-14. Το ἢηδ] πογὰ, οδῃ. ἱϊ. 16: Βιίοδα- 

ἔλδίμϑϑθβ, δοοοσάϊηρ ἰο δΐβ ἱπβιγυοιοηβ, [ΙΗ ΌΓΘΠΟΘΒ : ῬΓΆΥΘΙ ἴῸΓ {1:6 πιΒβῖοη οὗἉ [1186 ζΌΒΡΕΙ ; Ἰογεὲ 

δηἃ ραίξεμοο, ἀἰβοὶ ] πο, ἰηἀυδίζγ, Ὀθμσβοθηοθ, δηὰ βία }1γ. ΤῈ Βδηᾶντιίηρ οἵ Ῥδὰ] δΒΐτι- 

ΒΕ] ἢ 88. 8 ψνδιιῃΐηρ δραϊπβί οὨ᾿]1ϑῦς ἀο᾽αβίομβ. ΤῊ οοπηθοίίπρ Ῥοϊπὺ οὗἨ [86 ἱηίσοαυσξοη : 

ΤΏ οὁπᾶάυγϑποο οὗἉ ὑμ6 ΤἼΉ Θββδ] οπΐδῃβ ἴῃ {ποῖν ἕΑὶ ἢ, ἰπ [Π6 ταϊαβί οὗἨ [Π0 Ροσβθουςοηβ, οδδρ. 1. 4. 

ΤῊΘ ῬΑΒΤΟΒΑΙ, ΕΡΙΒΤΙ,ΕΒ Θοηβευαο 80 ΔΓ ἃ ὈΔΓΆ]16Ὶ ἴο [86 ἘΡ᾽βι168 ἐο Ὧι ΟοσἠπίμἼδμβ, 88 

μδὲ (86 ΕἸγοὶ ἘΡρ᾽βέ]9 ἰο ΤἸ οί γ, δηὰ {π6 ἘΡ δι16 ἰο ΤΊϊαΒ, ἴθδοῦ, δοοοσταϊηρ ἴο [16 ΔΠΔΙΟΘῪ 

οὔ (86 ΕἸγχεὶ ΕΡρ᾿βι]6 ἕο [86 ΟοΥπιΐδηβ, ον μ6 οοπρτοχδίζοι βῃου]ᾶ 6 οἸοἑΔ}}ν νδίομαα, 

ἀϊτγθοίθα, δπὰ ζσίμοσ ἀουθὶοροᾶ. [Ιἢ πο βοοοπᾶ ΕΡ1861]6 ἴο Τί οί γ, οἢ [0 Θοπἔγασυ, δὰ], ἰῃ 

δηξὶ οἱ ρδίζου οἵ μἱβ τλδγίγσᾶδομι, ἱπβίσυοίθ ἢ18 ῬᾺΡΪ] ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ, ἱῃ ᾿ΐβ ΟΠ1ο͵4] ΟΥΚ, 18 βρὶ1ἰ{π4] 

ΒΌΘΟΘΒΘΒΟΙ, δηᾶ ἐμὰ ἴο γθρτοᾶυοθ {86 ᾿16-Ρ]οἴατο οὗ [Ππ6 δροβίο!το οβῖοθ Ὑ 1 Ο ἢ 18 ρογίγαν ἃ ἴα 

[6 βοσοπᾶ ΕΣ) ἰδ[16 ἴο [26 ΟΟΥ 818, 
ΤῊ {μοιὴ6 οἵ [π6 ΕἾΚΒΤ ΕΡΙΒΤῚ( ΤῸ ΤΙΜΟΤῊΥ ἰβ Π0 ΤΟηΠΟἸΘα ΒΟΥ ΓΑΙ ΓΓΘΠ ΒΓ, 851... οὗὨ [Π6 

Ὀἰγίηθ σοτηγϊβδίου το [6 ΑΡροβί]θ τοοοϊνθα θη Ἠ6 γγχἃ8 Ο8]]6 ἃ ἔο ΘΒέ8 18} πὸ Γ68] 116 

᾿ (Κὶ [ΑἸ δηᾶ οὗ 6 ΟἸυτοι, ἴο ΤΟΥ, .ιἷ8 Βα ρϑοϊ πἴθ ἴῃ ἘΡΠΘϑὺβ [Ὁ [δῦ Βρθϑοῖδί βρῆδγα, 

ΟἾΔΡ. ἱ. 18. «Αοουγαϊηρ ἰο ἐδδ πιδαδωγο 4 ἰλῖδ οοπιπιίβϑίοη, ὮΘ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β 8. Ὑ18}} π ἐῶς ρτθοίηα 

[δὲ ἮΘ ταῦ ῬΟΒΒΘβΒ ἃ στο τηθαβαγο οὗὨ ρτδοα, ομδρ. ἱ. 1, 2. ΑὐοοογαΪὨΡΊΥ, 1.16 8.ο] τϑηιϑὶῃ 

'π ἘΡΒΘθυΒ δῃᾷᾶ τϑίοι οὐδοῦ δῃᾷ ρῥτγούθοῦ [πΠ6 ρᾷγο ἀοοίσγίῃθ δραϊηδὲ δυδαϊβεϊο διτοόσε δηᾶ ἐΠθ 

φοττὴβ οὗ Θηοβίϊοίθῃ. ΤΏ οὈ]οοί οὗὨ [86 ῥγεβοσυδίϊοι οὗ οὐἱπόύοχυ νὰ πὸ οαϊβοδίΐοη οἱ 

[86 ΟΒυτοὺ ἴῃ ρῥἱοῖν δπᾶ ρυτὸ Ιουσθ. Τὰ ρυτο ἀοοίσί πο βῃου]ᾶ τηδϊπίδὶη 8 ῬΌΓγο Ἰδϑγί, ἃ Ῥῦτο 

οΟμθοΐθηοθ, δηἃ 8 ρῦτο [δι ἢ, γογ, ὅ, ΤῊ ἱπητηθαϊαύθ οοοδβϑίοη ψ͵Ὃ8 Ὁ ΘΗ͂Υ {μ6 Δυάαϊχίην 

ΟἸὨ σι βείδη Ζϑϑὶοίβ ἴοσ [η6]8ὰν. ἸὙμοχοίοσο [16 Αροβέϊθ ομιδγδοίβσιζθθ 8 γοϊδίΐοῃ ἴο {Π6 ͵δ'ν. 

{{ Ἠ6 Ἰαγβ στοαῦ βίγθββ οὐ {116 ἔδοί [μδ΄ 6, ἴοο, 84 ὁΠπ06 ὈΘΘῺ 8. Ὀ]ΔΒΡΏΘΙΏΘΓ 8ΔΠηα 8 ροϑγβϑουΐοσ, 

Ὠ6 δ [10 Βδη6 ἴσα ρῖγϑϑ μὲβ ὑστιθ δϑίλπιδίθ οὗ [μδὺ Ζϑδὶ ἴοσ [πὸ ᾿δύθσ, δια ἀθοασθθ ΠΟῪ ἢ 6 [88 

Ὀδθ Ἰθᾶ Ῥεγομᾷᾶ [1ζ, ΟΥ̓ [86 Ἰη6ΓΟΥ οἵ Θοᾶ, ἴο ὈΘΟΟμΘ 8} ΘΧϑΠΊΡ]6 οὗ ἰδἱτ,  οθ6 ἀθίκῃσθ ὯΘ 
ΠΟΥ͂ ρἶνοβ ΟΥ̓ ὺ ὈΥ Ἰοέΐοσ ἰὼ Τἰποίμγ. ΤὨΪ8 οἴ οἶδ] 04}1 18. ἃ 68}] (α.) ἴο οοῃῆϊοῖ, Ὀδύδυβο {Π60 

δροϑίδίεβδ ορροβϑο {6 ἔδυ ἃ], γοτβ. 18, 30. (Ὁ.) Τὸ (86 ἀειμδπᾶ [ὉΓ πο Β8] Ἰονα δηα ἰπύθγ- 

Οδϑϑίοη [ὉΓ 811 βοτίβ δῃᾷ οοηᾶ ᾽ς οη8 οὗὨ πιδϑη (ἐπ ορροδίδίοη, ἴο οειοϊϑἦ, ρων ἰσιζαγίϑηι), ΟΡ. 11. 1--ἴ. 

(6) Το [6 ἔυχίμογδποθ οὐ ὉΠΊγΟΤΒΑΙ οὐδβίομι, δοοοτᾶϊπρ ἴο ΟῚ [6 ψοσηθη βῃϑα]α ποῦ ἀδγθ 

ἴο ΒΠΠοῦΠΟΘ ἐμοιιβαῖγβ 88 (᾽ υἀδὶΖίη9)ὺ Ῥτορμοίοββοθ, νοσβ. 8-1δ. (4.) Τὸ {6 ρχοπιοίϊοῃ οἵ 

[πὸ ἔταθ ογρδηϊζαοη οὗ ἴμ6 οοηρτορδοη. 1. ΤῺΘ ὈΐΒΠΟΡ, οἵ, τ] Οἢ 18. ὑπ6 βαιὴθ [μϊπρ,, (Π9 

ὈΓΟΘΌΥΘΥ δπα μἷβ οῦ86. 3. ΤΊΘ ἄθδοοῃ δηᾶ {π6 ἄθδοοῆθββ. 8. ΤῊ τηϑιδροιηθηῦ οἵὁἨ [ἢ 

Βουβε οἵ Θοᾶ ἰπ ζϑηθσαὶ, δοοοσαΐηρ ἴο 18 αἰγίπο Ὠδίυγθ, ΟὨδ8Ρ. 1. (6.) ῸΓΣ [86 βου θιηθηΐ 

δηἃ βρμύϊηρ, οὗ [86 ζϑυτηβ οἵὁὨ ΟἸΤΟΙ ὙΪΟΒ τηϊρηῦ τίροῃ ἴπ {86 ξαΐαγο. (ἀποβίϊο δἰτοῸσΒ δπᾶ 

ΡΠ ποΐρ]θβ, Ομ δρ. ν. 1-11, (.) Του ἴμ6 βο ἔρυϊάδποο οὗὨ (86 Θοο] δ᾽ αϑ 8] οβοογ, οἰ ρ. ἷν. 

123-16. (φ.) Ἐπδγν [6 Ῥγοροῦ οοπᾶυςξ ἐονγαγα ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿΘ, ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ δοοοσγάπηρ' [0 ἴπο ἀἱβυ] ποϊοη 

οὗἩὨ οἱᾶ δῃηᾷᾶ γουπῃρ τὶ τοίθγθηοθ ἰο [86 βεύυϊοθ οὗ {π6 οοῃρτοσδέοιη ([Π6 πιθη, ἡγουλθῃ, δηὰ 

νὶᾶον8). βρϑοΐδὶ ἀϊγοοϊΐοη οὰ ἴπ6 ἐγοδίμιθηΐ οὗ (16 σψίαονβ ἴῃ βἜΠΘΟΓΑΙ, ΒΡ ΟἾΔ] οα [16 

δ ]ογιμθηῦ οὗἁὨ ἔμ6 οἹᾶ πνίδονβ ἔογ ἴπΠ6 σοοᾶ οἵ {πὸ οοηρτεραίίζοῃ. βρθοΐδὶ αἰγθοίζοῃ οῃ 868 
ΡΙΌΡΟΙΡ ἰτοδίμηθπΐ πᾶ ἀϊβείποίίου οὗὁὨ [Π6 6] ἄρ 18, 88 770}} 88 ὁπ 16 Ῥ͵ΙΟΡΟΙ ῥττιάθῃμοθ δὲ [16 
δΡΡοϊηϊιηθπῦ δηα ογὰϊ πδίϊοῃ ἴον οὔ οθβ.0 ΟἝγα ΟΥ̓́Θ ὮΪ8 οὐγσῃ ἀδρογίμιθηξ δπα ἢ68]}0}} (ΟΠΔΡ. Υ. 
34, 35, ἰΒ Βαϊ τι (ἢ τοίδσθηοθ ἴο {86 ὑγῖα), γοσ, 22). Οδγὸ οὗ [16 βογυδηΐβ ἴῃ [6 ΟΒΌ ΤΟΙ, ΘΠ ΔΡ. 

γ. 1-νἱ. 2. Τῇ [π8] βίαϊοσηθηξ, ομδρ. ἷν. 8-ὅ. [Ιηΐθγθηοοδ: Ποοίη8] αἱδρυΐεθ, δηᾶ ΏΘῚΣ 

ἩΟΙΥ τηοίϊγα, γοτβ. ὅ-10. Ἐοπονγοα ἱπου]οδου οὗὨ [86 ΘοΙητηδπα (σου Ἶββί 9), ὙΘΙΒ. 12 

16. Οσποϊυάϊηρ ποτα, σοσβ. 17--21. 
ΤῺΘ ΕΡΙΒΊΤΤΕ ΤῸ ΤΙτυθ. ΤΠ οομηπηϊβδίου Μ ΐο [86 ΑΡοβί]θ ρᾷνα ἴο Τιϊυαβ ἴοσ Ογεΐο, ἱ8 

αἰ ΒΟΓΟΠΟΥ ΟΧρσθϑβοᾶ ἤγοσα μδὺ σίνεηῃ ἰο ΤΊ ΟΙὮΥ [ῸΓ ΕΡἤμοβθ. ΗΪΐ8Β ομϊοῦ ἴδ8κ γγὰ8 {πὲ 
δρροϊππηθηΐ οὗ ῬγΘθΥοΓΒ ἴῃ {86 Β᾽ πρὶο σομρτορδίοηβ, ἰοροίμο Ἡἱ ὁ ἔασίμον ἀθνθϊ ορτηθῃί 



ᾷ 4. ΤῊΕΒΕ ΟΗΑΒΑΓΤΕΒ ΟΕ ΤΗῈ ΡΑΌΣΙΝΕ ἘΡΙΒΤΙ ΕΗ, ».} 

οὗὐ 186 ΟἾἸΌΓΟΙ δἱ Οτγοίθ, οἰβδρ. 1. ὅδ. Αοοοσγαϊηρὶυ, [16 ΑΡοβίίθ αἀοθβοσίθοθ ἔνε οἱ 411 {δὲ 
γοαυ:εδίΐοα οὗὨ δ] ἄϑθσβ, 1 τοίθγθηοθ, ἢ ἀουδί, ἰο [16 ΠΟῪ Οχροσΐίθῃοθβ δὺ Οτγοΐθ, δῃα 4]80 (δε 
ἰεϊτυβῖου οἱ Φυδαεϊζίηρ βοάυοοτβ, Ομ. ἱ. θ6-16. ΤΠΘη ἴπ6 ῬΓΟΡΟΙ οδγὸ οὐ [86 σοῃρτοραίίοῃ, 
Δηα Ὀδδίοσαὶ νόσκ οὗ Τιΐυβ, τ ἢ σοΐθσθηοθ ὕἤο βρϑοΐβὶ γϑὶ δῇ: 8, ἃρθβ, δῃ!α οἰδββοβ οὗ βοοίοζυ, 
οὨΔΡ. 11. 1-1δ. ἘΠ ΠΆΠ1ν, {πῸ συϊάδηοο οὗἨ Ομ γβάδῃ Οτγϑίδηβ ἰηῦο ῬσΟΡοσ οοῃάᾶῃοῦ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪῪ ἴῃ 
Γοραγὰ ἴο {86 δυοϊαϊηρ οὗ ἃ αἰβίυσἱηρ, ἀὐΔΓΓΘΙΒΟΠΊΘ, Δ ἃ ᾿δββίομδῦθ βρίτγὶς Ὁ τϑίοσθηοο ἴο 
[86 σοοποδββ οὗ ἀοἂ ἴπ ΟἸγδί, οἰδρ. 111, 1-. ΤῊΘ ΑΡροβίϊθ οοηϑθἔγτηβ [818 ἀϊγθοίζου ὈΥ 18 
Άη68] 66, ΟὨΔΡ. 111, 8. Τῦ 18 'ἴπ δοοοσβδῃσοθ ὙΣ Ὠΐ8 βιδύθιιθηϊ οὗἁὨ [10 τοαυ δὶθ8 οὗἨ ἴΠ6 ᾿Ίχθθ- 
Ὀγίσγβ, ΟἸ 80. 1. 9, 10, (μδ΄ ἢθ ἔοΥ 8 Βήτη ἔτοτῃ τηϑᾶα]ηρ τὶ [86 ΒοΠο]δβίϊα ΘΟ. ΤΌ ΟΙΒΙ68 οὗ 
86 ογτοσίϑεβ, θβ ρθοίδ!]ν (μ9 16ρ8}18ὲ8 ; δα δ πηοπίβμθα ἷπὶ ἢγβὶ ἕο ἀθδ] Ῥγβοῦοδ!ν τ θθοίδ- 
Γἶδη τη6, δηα {π θη ἴο δυοϊᾷ ἔμπθιλ, γογβ. ὃ-11. ΤΈΘ οοποϊαάΐηρ ψογὰ : ΤῊΘ βοηαϊηρ οὗ ΤὙΟΘδΪὶ: 
ΟΠ, 5ρΡ6618] Δρροϊπίτηοπίβ, δηᾶ στοοίηρσθ. ΤΏ ἰηἰτοαποίίοη 18 8 ΘΧΡΓαβδίοη οὗ 8 Αροβίϊθ᾽ 
δΔυϊ ποῦ γ, δηᾶ οὗ [Π6 δυποτζαίίΐου οὗ Τιϊι. 

ΤῊ ΒΈΟΘΟΝΟ ΕἸΡΙΒΤΙΙΒ 1ΤὯῸ ΤΙΜΟΤΗΥ γγὙὴ8 αθβὶρηραᾶ, 88 88 ὈΘΘΏ ΔΙΓΟΔαγν βαϊα, ἴο οοπάυοσί 
ΤΙΟΙΩΥ ἔασι Π6Γ ἰπίο 1ιΐ8 οἸοἶ4] 116, 8ὸ ἐμαὶ Ὧθ, 88 (6 ἔδυοσί δ βρὶ τὶ [8] βοὴ οὔ {86 ΑΡοϑί!θ, 
ταΐρμῦ δηΐοσ ἱπύο {μ6 ἐοοίθίορβ οὗ (Π6 Ἰδίασ δέϊεγ "8 ἀδρατγίαγο ἔγοῃλ ὑμ18 σου]. Τῆΐδ 18 
ΘΧρΓΟΒΘΘα ἈὈΥ͂ {πθ παἀδηγθηΐαὶ πουρῆΐ, ΟΠ ΔΡ. ἱ. 6-8.. ΤῸ Αροβίϊθ βίγοηρίμθηβ ὑμὲ8 πᾶ 
τθη18] ᾿μπουριί, τί, (α.) ΒΥ Θοὐβ 08}} ἰο Ὀδ6 βαγνβᾶ, σϑῖβ. 9,10. (ὁ.) ΒΥ 18 οὐχῃ 68]}] ἴο Ὀ6 
[6 Αροβίϊ]ο ἴο [86 αδῃ 168, γοσβ. 11, 12. (6.) ΒΥ Τοῦ γ᾽ Β σοϊδύζοτι 88 ἃ Βο οἶασ ἴο Ὠ11), ὙΘΓΒ. 
18,14. (ἀ.) ΒΥ τοΐϑγθηςβ ἴο [86 πη Ὁ] δηὰ [Π6 ἴτο, γοσβ. 1ὅ-18, Ηδ ἴπθῃ ἄθυθὶορβ [}9 
ἔππἀδηγοπία) ᾿πουρίβ. (α.) Ηθ τοῦδέ Ὀὸ βίγσοηχ ποθ ὉΥ ἔα 1] ὁ0- ΤΟΓΚΘΓΒ, ΟΒΔΡ. ἰ1. 1, 3, 
(2.) ἨΪΠ8 τοδάϊμϑβ ἴο βυβθθσ, δηὰ ἷβ ϑῃάυγβθῃοθ, δέϊου [86 δχϑιλρ]θ οὗ Ῥϑὰ] ἱπ ᾿πιϊ δύο οὗ 
ΟἸιγίβί, νϑσβ. 8-18. (6) Βμυπηΐηρ [86 βρ᾽τὶ οὗἨ ΘουίΓοΟυ ΒΥ. ΤὨΘ ᾿π͵υγ οὐ ἔγυϊί8 οὗ [86 8810 
τασδὺ Ὀ6 ρογοοϊγοᾶ (Ηγιηθηθυβ, ῬΡ]]]οἴ8) ; δηα ΟρΡοβιὑἱοηβ δηα αἱβυ ποις οη8 ἴῃ αοα ΒΒ μοῦβθ 
τυπϑὺ Ὀ6 τσ ν ἀπαοτειοοᾶ, ΤΟΥ ταῦβί ἀνοϊὰ ἱτηρΌΓΘ ὈΘΙΒΟΏΒ, 8πὰ 8}} Ἰυ88 δῃᾷὰ ἔγα! 01688 
ΒΟΒΟ]δϑθϊς ΟΠ ΓΟΥΟΤΒΐ68 : ἢ6 τηδὲ ΠΟΏΟΣ, ἱπβίτυςί, δηα Γοβίσαῖϊῃ ἰπ {86 ῬΓΟΡΘΙ Βρὶ γί, ομδρ. ἱϊ. 
14-206. ΤῊΘ ΑΡοβί]θ Ὄχβιρὶίβ, βηΔ}γ, [86 ἐπηαχηθηΐδὶ ὑμουρῦ ὈΥ οοηίγαβίληρ {π6 ἔπέυγο 
σοπαϊίΐοη οὗἁὨ (86 οσζοσίδίβ δῃὰ {παὺ οὔ {86 δροβίο]ϊο ἄϊβοῖρ]θ. ΤῈ Ἰδίίοσ 8}}8}} βίδῃα ἔδϑῦ ἴῃ 
[86 τα ϊοιῃ οὗὨ Ῥδβ0)]---ἰμας 18, ἰὰ {86 Νονν Τοβίδιηθηΐ, δῃὰ ἴῃ [86 ΗΟΙΪΥ ΒογὶρίυΓο8--- (μδΐ ἰδ, 

[μπ6 ΟἹ Τοοίδημοηΐ, ΟΠ ΔΡ. 1. ΤΈΘ Ηπ8] ργοροβι οη, ΟἾΔ. ἶν. 1, 2, 18. ἃ Βο θη ὑγδΏΒῈΓ οὗὨ ὨΪ8 
σοτητηΐβδίοι (ὁ {π6 Ὀοϊογοᾶ ἃ 18610]18ὅ.ὙὈ Ἐχροδίζίοη: ΤῊΘ ἔαΐυγο οἵ {6 οιτογίβίβ δὰ οὗ [68 
ΘΙΓΟΙΒ ΓΟΑΌΪΣΟΒ {ΓῸ6 δροβίῃ]ϊο θη. ΤΟΥ τηυδί βίδα ἄστα ἴῃ {Π|6 ΟΥ168] {Ἰπ|68, Ὀθοδαβα Ὠἷ8 

(ΘΟ 18 δρουΐ ἰο ἀερατγί, γοῖβ. 8-9. Βυΐ ΤΙΓΙΟΙΒΥ πλῦϑί ΒΟΟῺ ΘΟΙῺΘ ὕο ἷτη, δῖ ποθ Ὠ6 18 8] πγοβὺ 
ἰϑ0]αῖθᾶ, Ασδοουηΐ οὗ ἢϊΒ οοπαϊξοι, γοσϑ, 9--18. Οοπῃοϊυάϊηρ πογᾶ, ᾿μνοοδίϊοῃ οὐὁὨ Ὀ]Θββίηρθ, 
ΒΌΡΡ] οι θηΐ8, δπα ρτοοῦϊηρθ. ΤΆΘ ἱπίγοαποίοη 18 ἴῃ ΠΒΔΙΤΠΟΠΥ τ [86 ἘΣΡ᾿8016 : δὴ ΟΧΡΙΤαβδίοῃ 
οἵ ἰπέϊμλδίθ σϑ δὐϊοπβΐρ Ὀούνθοῃ [86 ἔθϑοθοῦ δηὰ [πο ἀϊβοὶρῖθ, δῃὰ οὗἁ τοϊΐϑηοθ οὐ [ἢ ἴῇπῸΣ 
68]} οὗὨ [6 Ἰαίῖοσ. ΑΒ 8 Ἰθρβϑοῦ ἴῃ δηϊοϊρδίίοι οὗὨ Θϑυν ἀθϑί, [86 δοοοηᾶ Εἰ ̓δβι16 ἴο ΤΊ ον 
8 το αἰθᾶ ἴο [6 βοοοπα ἘΡ᾽βί]6 οὗ Ῥοΐογ. 

ΤῊΘ βἱηρ]6 ροσίξοῃβ οὗ [Π6 ΕΡΙΒΤΙ,Β ΤῸ ΡΗΠΈΜΟΝ Ω.ΤΟΌΡ {πουάβοῖγοβ δρουὺΐ [Π6 ΓΘσοΙατ 6 48- 
[ἴοι ἰμαὲ ΟἸΘβίπηῦ8 Ὀ6 τγοοοὶγϑα ἀραὶ, γοσβ. 10-12. ΤῊ Ῥγοοθαϊηρ ρασίβ ἃγὸ ἢ ΘΗν ἱπίγοᾶυο- 
(ΟΥΥ̓Ύ ἴο {}}18 σοπέγαὶ ροϊπΐ ; [Π6 Βα θββαθηΐ γοῦβθ ἅτ [Π6 δι 0] βοριΐοθ. ΤΏΘ οοποϊαδβίοη, ᾿κ6 
[86 λπίτοαποίίου, ΓΘίοσβ ἴο ξῃς 68}} οὗ Ῥδὺ] δηᾶ [Π6 οοπρτοραίΐζοη δὖ ΟΟ]Οββα. 

ΤΏ αἰγθοΐμοθα οὗ [86 Αροβί]θ, τυ ἢ δ θοῦ Αγ ἐο ἷπη 88 8 σοὶ ρίουβ δα 8180 88 8 {γ0]}} 
ἨΘΌΓΣΟΥΥ ΘΏΣΏΒ, ΔΔΥ Ὀ6 ΓΟΖΒΓ ΘΩ͂ 88 ΓΕΒ ἱπηρ᾽ ἔγομι δὴ ἱπξαϊγ6 βίδῦα οὗ τηἱπᾶ : γοΐ, ἱπ ἐπΐ8 

τοϑρϑοῖ, μ6 βίδπβ ὈθῖοῪ [ἰ6 ἔδβιϊνθ οοπίοσωρ! αἰΐοι οὗ Φοθπ, [ῸΣ (πὸ σϑάβοῃ ἐμπαὺ 6, Ὀεΐῃρ 
θῃηδονγοα ὙΣΡῺ στοδίον ΘΠΘΓΡΎ, ΘΧ ΟἿ [8 ἃ ΤΟΙ οσγθηΐ ΖΘ 8] 8ηα ἃ ΙΠ0Τ6 ῬγΔΟΙΪΟΔ] τη. ΤῊΘ 
δίγὶθ οὗ Φοδῃ σοὶ υ8, ἐμογοίοσγο, οὗ [86 τηοβῦ βρίσγ 6] Ῥόθδυ : δὲ οὗ Ῥδϑ0], οὐ ἴϊπὸ οὐμβοσ 
ιδηᾶ, οἵὨ [6 τηοδὺ ἤδσυ οἱοαῦθηοθ ΤῈ οὐέυΓγα οἵἁὨ [6 Ἰδ ο Θοποστηβ ἴο (8 γον. ΑἸγοδαγ 

ἰπ {8:6 Βοἢ00] οἵ [Π6 τα ἷ8 ἢ6 Ὠδὰ Ἰεδγηθα ἐθ σα ἐπΐοδὶ, τοβοοϊἧνο ἕοστα οἵ ἐπουρἢΐ--- 8 δγβίθῃι 
οὗ ἀϊδ]θοῖδοθ το ρῬγοοοθᾶβ ὈΥ αὐοϑίϊοηβ, οὈ͵θοϊζοηθ, δη ἃ δηβύγοσβ, δῃᾶ ὉΥ ἀδαμοξέοτιοε αἂ 
αὐφωγάωηι ἴχοτα ἴπθ Ὠϊβίουυ οὗ Γπϑοοόγαοῦ. Βαΐ ὈΥ ἷβ ἰπίογοοῦγθο τυῖτ ἐμ 6 ΟΥΘοΚΒ ἢ δᾶ 8180 
Ἰοδστιθὰ ἴπ6 αγθοΐδῃ τηοϊμοᾶ οὗ τϑδϑοηΐϊηρ, ὙΒΙΟἢ ταϑϑίβ 08, [ῸΓ ΘΧΘΠΡ]6, ἰῃ 1 ΟοΓ. χυ. Ηϊε 
ΟὝΤΩ. ΤΒΠΏΘΣ Οὗἁ ΘΧΡΓΟΒΒίΟἢ τῦ88, ΒΟΎΘΥΟΙ, τηοα ἑβοα ὉΥ ἔτο δἰθιηθηΐθ, τ ἱο ταυβί θὲ ἴδιον ἰηῖς 



0 ΤῊΕ ἘΡΙΒΕΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΗΕ ΒΟΜΑΝΒ, 
᾿παιπαρακεοιταιιιαπεαῃν 

ΡΓΟΡΟΣ δοοουηΐ, ἱἶ οπ6 σψου]ὰ μοί τὰ οὗἨ {86 υπίουπαθα ρῥταΐαα]οθ οοποογηίτς (Π6 8]]ορϑ 
Ὀυγαδηοᾶ ρογοαβ δα ορβοῦσο δογυρύμθθβ οὗ ἴπθ Αροβί]θ. ᾿ 

ΤῊΘ γί οἹθσηθηῦ 18 086 ᾿ξυγ 1081, τ 16 ἢ ΔΓΌΒ6 ἰὼ ῬᾶΓΐ ἔγοτῃ ἀθυούϊοῃ 8] ΤΟΙ. ἡἰΒΟΘΏΟΘΒ, δηὰ 
ἰὰ Ῥᾶυί ἔγοῃλ ῬΓΑΥΘΓΙΙΙ δἰ 68 οὗἩἨἁ ππυβῦδ) ἀϑρίῃ, δηεὶ ἔγοηι ἃ ἸοὐΥ, δἀοσίπρ' οοηαϊίοη οὗὨ δὲ 
μοᾶγί. Τηδ ἸἰδυγρΊ 8] ἔοστα ἔγθαυθΥ ὑγϑηθοθη β ὑπὸ ἰβίοσὶ 8] δπα αἰδ]θοῦϊο}] βἰσαοίυχο υῇ 
[Π6 Ῥουοαβ, δπὰ {118, ἴοο, ἰῃ οΘοῃβθαῦθῃοθ οὗἉ (δὲ οοπίϊηυϊίν οὗ ἀθυοίοπαὶ ἔδο]ἱηρ ΒΟ τηονθα 
ΓΠΤΟῸΡὮ 8 βυοοθδαίοπ οὗ σγίμτηϊο ραῦθοθ. 6 ΙὩΔῪ Γϑίδυ ἴο ῬΒΔ]πι8 ΟΥ̓. δηῃἃ οχχχυΐ. δὲ 
ΒρΘΟΪΠΘΏΒ. 

ΤΌΘ παοβύ ἱπηρογίμπς ἴοστῃ οὗ [18 μαυδοίοσ 'ἰβ {Π6 Ἰορ' βθηΐθηοο δῇ {π6 Ὀορίπηΐηρ οὗ [86 
ἘΡ 8016 ἰο ἴμ6 ΕΡοβί8 8, γ Β. 8-14,  Β οι Ὧ88 οὔθ ὈΘ6Θ. τηϊδ᾽ υαροα ὈΥ͂ [η6 ατθοΐδη βἰδηεγᾷ, 
4«ηἃ οδυβοα 80 ΤΩΔΗΥ͂ φίοβθοθ. Ἧ76 τοϑα 1 Πα γρΊΟΆ]}}} 88 [Ο]]ΟῪΒ : 

Β]εββοὰ Ὀ6 (86 αοἀ δηὰ Εδίῃορ οὗ οὔ οτὰ “6808 ΟΠ γὶβῦ : 
Ὕ8Ο διαί Ὀ]οβϑθὰ ι.8 τῖς} 81} αρί τί τι8] Ὁ] αβϑίηρβ ἰῇ ΒΘΑΥΘΏΪΥ Ρ]Δ068 ({Π] 08) ἴῃ ΟΠ τἰδὲ : 
Ασςοογαϊης 88 Ηδ Βδαίῃ ὁμόβϑὴ 8 'η Ὠΐπ), ὈΘίογθ ἴῃ6 Τουπαἀδίίοῃ οὗὨ (6 ποι]ὰ : 
Τμοῖ τὸ βῃουϊὰ Ὁ6 ΠΟΙΥ δηὰ πίϊμουΐ Ὀἰδπιο Ὀσίογα Ηΐτὰ ἰῃ Ἰονο : 
Ἡαδνΐηρ᾽ ργοοβϑιηδῦθα ὺ8 ὑηῖο ἴπ6 δἀορίίοη οὗ Ομ άγθη ὉΥ Ψ6βυθ ΟἾγὶβὶ (0 Η]ΠιΒ6] : 
Αοοογαϊηρ ἰο [86 ροοὰ ρῥελδυγα οὗ 8 π|}}-οῦο [06 ᾿γαΐβα οὐ 186 φΊΟΥΥ οὗἁὨ ὨΪ8 ργϑο6--- 
ὙΒοσοΐῃ (ἴπ τ οἢ στϑοθ) Η6 Πϑ0} τραὰθ υ8 δοσορίθα (041164) ἴῃ ἴπ6 Βεοϊονθα : 
Ιῃ πθοῖὰ (186 Βοϊονοα) τὸ αν γοἀοτηρίίοη ἐπγουρἢ ἢΐ8 Ὀ]οοά, [Π6 [ΟτρΊνΘ688 ΟΥ̓ δ[}8 : 
ἈΑοοογαϊηρ ἰο [86 τίοῃ68 οὗὨ δἰβ στα (--Θυδ βοδίοη---):; 
ὙΥ μοτοίη {ἴῃ νι Ὠἰοἢ »τ06) Ηδ Βαίῃῃ! δρουμαθὰ ἰονδγὰ υ8 ἴῃ 4}} τι ϑάομῃ δπὰ ργυάθῃοο (---ἰῃ6 ρἰονῖβοι- 

οι ου ἐμ6 ᾿ἰπ|6]] Θοἴυ Δ] εἰ49----); 
Ἡδνίης τοδὰθ Κηοσσπι ὑπΐο υ8 [86 πιγίθγυ οὗ δἷ8 νἱ}}, δοοογάϊηρ ἴο δ'8 σροοά ρ]οαβυγο-- 
ὙΠ ςοΝ (φοοὰ ρ]οαβαγο) Η6 Βαίἢ ρυγροβϑᾶ ἴῃ Εἰ μλβο] ἢ, ἴῃ ἐπ 6 ἀϊδροηβδίίοῃ οἵ ἴπ6 ἔμ] 688 οὗἉ {ἰπ|69 (Θρο σα, 
ἢ): ξ 
Τηαὶ Ηθδ τοῖρμῦ βαθμοῦ τοροῖθοῦ ἴῃ Ομὸ 4}} (ΐηρΒ ἴῃ ΟἾγῖϑι, θοΐἢ πο ἢ (8}} {δ} 8) ἃτθ ἴῃ βοδυθῃ, δὰ 

ΝὮΣΟΙ (411 ΠΐΠρ8) ἄγ οχὰ θαυ, θυϑὴ ἷπ Ηΐπὶ: 
ἴῃ σΏΟΠῚ αἶβδὸ γ ἰᾶνὸ ΟὈϊαϊηθὰ δὴ ἱπῃθυίαῃοθ, Ὀδΐηρ' ργθάθβυϊηδιθα δοοογράϊηρ ἰ0 [6 ρύτροβο οἵ Ηΐπ) 

πο πουκοίὶ 41} ἰπΐηρθ δου [Π6 ΘΟΌΏΒ6] ΟΥ̓ ἷ8 ΟὟ Μ]]} : 
Τηαὶ πὸ ϑῃου]ὰ Ὀ6 10 1ῃ6 ῥγαΐβα οὗ δἷ8 ρίογσυ, τῆο Βγεί ἱσυβίθα ἴῃ ΟὨγὶβὶ : 
Τὰ ὙοΙΩ γ6 4180 ἰγυβίθα, δἴνον (ἢδὶ γ ποασὰ [ἢ6 ποιὰ οὗἁ γαῖ, (ἢ6 ξοβροὶ οὗὨ γοῦν βαϊ γαϊΐοῃ : 
Ιῃ σῃοῖὴ α͵80, αἴνες {μδὺ γε Ὀδ]ϊουθα, γε ΘΓΘ βϑαὶϑαὰ τὶ ὑπαὶ ΗοΙΥ ϑρίγιῦ οὐἨ Ρργοσαΐδβα (--- τ ῖ ἢ ττϑὰ 

«αϑξοιΐνα 4180 ἴῃ 186 ΟΪὰ Τοδίδιγθῃιὶ ργοιυΐβθ--): 
ὙΈΪΟΙ ἴθ [Π6 φαγηθϑῦ οὐἩἨ ΟΌΡ ἱπῃθυίδηοθ (---ἴῃ 9 ΘΟΙΠΟ. ἱπμογ ποθ οἵ οα᾿Β ρ6ο0ρ]6--.} ἘΠῚ] {86 τὸ- 

ἀοιιρἕοη ({Ὁ}} Σθοσαίοἢ) οὗὨ 1.6 ρυγοβιαβθα ροβδβδβδβίοῃ (---ἴγοσω διροης (88 6 8 δηὰ Οθ}1168---ὶ : 
Ὁπΐο ἰδ 6 ῥταῖβα οὗὅὨἩ Ὠἷβ ρίογυ ! 

1η [6 Θχροβίτοη οὗἉ {πὸ ΕἸ 1816 ἴο ἔπ Βοιϊηδῃ8, γγ6 811.8}} τῇδκο [η6 οὈβογυδίΐοῃ ἰδ [Π6 
ΟΥ̓ σα ἱπ 18 Θοπο] αϊηρ᾽ ΤΟΓΒ δ ΟὨ]Υ Ἀ6 βοϊγϑᾶ ὉΥ υἱονίηρ ΠΏ 6 88 ἃ [ἰτυγρίοαὶ ἔοστῃ 
(αΙγοδᾶν ἱπαϊοδίθα ἴῃ Οὔσ βἰαίθιηθηϊξ οὗ ἐΐ8β οοῃίθῃϊδ) : γ}ιι8ῦ 88 ἴπε ΑΙ ΟΠ] ἴῃ ΒΟ. ἰχ. ὅ οϑὴ 
ΟΠἸΥ͂ Ὀ6 ΘΟΧρ]αἰποα ὮΥ ἴΠ6 δβϑδυτηρίϊου οὗ δ 1᾿τυτρ 108] ΣΟΙ] ΠΊΒΟΘΏΟΘ. 

Ιπ [86 ΡΙδοο οὗ 86 Ὀυτγάδηρα ρμοτϊοῦβ, ὑμογθίοσο, γγὸ βυ ρϑυξ αὖθ Ἰγγ108] δχργοβδαίουβ τ ]οὶ 
8.6 ᾿ΣΓΟΓρΊΟΔΙΠῪ ΒΙΤΏΡ]6, δηα ἴπ Ρ]δοθ οὗ πηοβί οὗ {πὸ ΒΌρΡ ροβοα διδοοϊαῖμδ, υἱῖ8] δα υἱρογοῦθ 
Ὀγουϊθθ. Α8 {86 ἔΌΓΙΩΘΥ ἀγοβα ἔγοτῃ [6 το] ζίουβ ΒΟΏΟ0] δηῃηὰ βϑηϊτηθηῦ οὗ {π6 Αροϑβί]θ, βο [88 
ας στα ἔγοσῃ Ϊ8 ἔυἹἃ Υἱυϑοὶγ δια 18 τα ρα, θοβίδἝϊο ἔδο]ηρ ἴῃ {86 τηϊᾶβῦ οὗἉ ὨΪβ ἀδὲ]γ 
ὍΟΥΚ, [πη {Π6 ῥτθοθαϊηρ ἀΟΧΟΙΪΟΡῪ Μ6 τηυδῦ ΒΌΡΡΙΥ 8 Ὀτγίοῖ βἰαϊοιηθηΐ ἷπ Ρ]δοα οὗ 8ὴ δρραγθηί 
τγϑδηΐ οἵ οοπηθοίζοη (γαΓ. 18). βᾳοι γι ἀρθα βθηΐθῃοαβ Δ.Ὸ Θβρθοδ}}} ποίζοοδ Ὁ] ἱπ (Π6 Βοοοπᾶ 
ΟὨδρίον οἵ ἐμθ ἘΡῚ8[16 ἴο ἴη6 Βοχηδῃβ, ὝΏΘΓΘ, 1Ππ γ ΓΒ. 238 δῃα 29, [Π6 ΘΧΡΥθββίομβ Ἰουδαῖος 8ηᾶ 

περιτομή ὮΔΥ͂Θ ἴο Ὀ6 τοροαίθᾶ. ἸΤΒογοίοσθ, υλῖ ΟΟΟΟΕΙΤΒ, ἰῃ ΒΟ. Υ. 12, οὶ β' ΡΥ ἰδ κθ (Π6 
ἔλάβομεν ἔΓΟΤΩᾺ γ6Γ. 11, δηᾶ γμυΐ ἰΐ ἰηἴο γοσ. 12, 'ῃ ογᾶδγ ἴο Ὄχρ] δίῃ [86 το -ἀἰβουββοα δΔηδ86ο- 

Ἰαΐποι (διὰ τοῦτο ἐλάβομεν) ; ΜΨΏΘΙΘΌΥ ἱἐΐ 18 ἴο Ὀ6 Ορθοσνυοα {πδ΄ ῬΔ0] υϑβοᾶ [Π6 πογά λαμβάνειν 

δ μα 8}}γ ἴῃ [86 Β6Ώ86 Οἵ 8 ῬΘΙΒΟΙΔΙ, ΤΩΟΓᾺΪ ΘΡΡσοργίδίϊοῃ, ἴο ΜΙ Οἢ [Π6 ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον 
ἰπ υ Γ. 12. ΘΟΙΤΟΒΡΟΠάβ. ᾿ 

Υε οδῆ, ἴῃ {6 πηδῖπι, ΟὨΪΥ τοροϑὺ Β6ΓΘ ἴΠ6 Ομ γδοίου  βίϊ]ο8. ΔΙ Γοδαν τοίοτοα ἴο. ΑΒ (ἊΣ 88 {πε 
ΔΡοβ θ᾽ β τηϑίμοᾶ οἵ τεργοβοηίδίζοι 18 Θοποθσγηθᾶ, [16 ΘΟ ΑΓ ἔδαίΐυτα οὐ [Π6 50-08}10 6 ῬΔΌΪΣΘ 

τοίογὶο τυβὲ 6 ουηᾶ 'π {86 υπΐοῃ οὗ [86 βἰγίοίοδβί τηϑί ΒΟ 1681 Ῥτορτοθδ οὗ ἐπουρῃύ τὶ [86 
τοιοῦ οομπογοῖθ Ἔχρυθεϑιοι ; ἐθ6 υῃΐοπ οὗ ἃ ΟΒΘΓΙΙΙ, ᾿τυϊνο ἀθρῦῃ τὶ [06 τηοβί γοΓΒΘ[1] 6 
Δἰδιϑοῖοβ, οὐὁἨὨ δὴ οδχαϊιοᾶα σοπίθρ δου στ (Π6 τηοβῦ ταὶ Ὀγϑοῖοδ] ἰθηᾶδηονυ, οὗὨ [δε 



ξ 6. ΤΒῈΕΚ ΡΑΌΠΙΝῈ ΤΗΕΟΙΟΘΥ͂. ΦΊ 

Ἰησϑῦ ΘΟΙΩΡΙΘΘμαἷγο Υἱὸν τὶ 86 τηοϑὲ τϊηαΐα οὐθογυδίίου, οὗ ἃ δὶρηί οἵ αϊσίοιμ οἴϊος 
ἱγτίςδ] δηᾶ ἔρδειν πλέῃ (μ6 βουογοοὶ ἀἰαδοις ἀἰδυϊποξίοηβ, οὐὁ [86 τηοβὲ οὔἱσίπαὶ ΡΟΎΘΓ ΟἹ᾽ 
ὠἰθαϊϊησ ἰαησύυδᾶρο (υἱὰ. [η)6 ἅπαξ λεγόμενα οὗ ἴ86 ΑΡοΒί]6) τλῖΐ (86 τηοβί ἐο]ϊοϊουβ 86 οἱ 

ΘΟΒΥΘΏΓ1ΟΏ Δ] ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΙΒ. 
Οἱ ἴμα 5Β.γ]16 οὗ δ] το 88 Ὀθθῃ ττϊίθη, ἔγοπιὶ β.. ΦΕΈΒΟΜΕ ἄοτῃ ἴο Ο. 1. ΒαυΒῈ 

Ἀλείογίοα Ῥαμίέπα, 1782, ἀρὰ Ἰδαίου σοσκβ. Οὐμρ. ἴμπ6 Ἰλὐογαῖυγο ἴῃ ΟΟΒΒΙΟΚΕ, Ζϑαρορσία, Ὁ. 389 
[Ρ. 378 οΥἁὨ [μ9 84 ε6ἀ., 1868.--Ρ, 85.]; ΒΕυΒΒ, Ρ. θέ: ΚΟΒΑΡΕ, Ἡβίογν ο΄ ἐὴλ6 Α»}οθί. Οὐωγοὴὶ 
ᾷ 168, Ρ. 611 ΄, δηὰ ΒΕΒΝ. Α1,.8. ΑΒΟΝΌΕΒ, Φίδφι οίζο (6 Τήηρυῶ Ῥαομδηα 1ἀιοηναΐο. Ττοθοῖ 
δὰ Πποηῦτ, 1806. ᾿ 

4 δ. ΤῊΞ ῬΑΌΣΙΝΕῈ ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ. 

ΤΊΘ ἀοοσί 8] δγδύϑῃι οὗ [Π6 δυο τὶ ηρ8, 88 ἴο 1[8 ἰσδα 1 0}}8] ΟΥ τοί σοθρθοίἷγο δἰ 66, ἱδ 
δοηπηθοίοα τ ἔθ βγβύίθια οὗ Φδιηθ8 {πῃσοῦρἢ {μδὺ οὗἁὨ Ῥοίοσγ; δηᾶ, 8δβ ἴο 1018 ὉπίσθγΒαὶ πὰ 
Ῥιοβρϑοῖίνο βιᾶθ, νυ 86 ἀοοίτ8] ἴγρ6 οὗ Φοδμ ἐγουρὰ [μ6 ἘΡ δβ01]6 ἴο 80 ἩΘΌτοθ. 76 
τησδὺ πηδὶπἰδίη δὺ (Π6 οὔΐδοί, Οἡ ἴΠ6 ΟὯ6 8πα, ἴ.:8 οββϑηίὶ ἰαθης οὗ ἔμ Ῥαυ]ῖηθ ἀοοίσίηθ 

τὴ} ἐμαΐ οὗἁὨ 411 [8.6 Δροβίϊθβ (αραϊηβδί {16 νἱοὸνν οὗ Βασυβ δᾶ μ6 ΤΟ ησθη Κβ608|00]) ; δηά, ἢ 
(86 ΟΠΟΣ Βδηᾶ, (ῃ6 τροϑὺ τηδγκοᾶ Ῥθου τυ ν οὐὗὐἨ {86 Ῥδυ]1}6 ΤΔΠΠΟΓ οὗ οοπ οι ]δίΐο δηθ 
ἔοστη οὗ Ἵχργοββίοῃ, 79 δῷῦτοο τὶ ΝΈΑΝΟΒΕ [μδ΄ ῬΔῸ] σσίγοθ ὕ8 8 ΙΏΟΓ6 ὉΠ ἀονθὶοροὰ 
δγβίθια οὗὨἩ ζμΘΟΙΟΘῪ μδη 81 ΟἾΒΘΓ δροβίϊα; Ὀπΐ γγὸ οοῃῆπα ἐπΐβ ἕο [6 ΓΌΤΤΩ ἸΩΘΓΘΙΥ. ΕὟΓ, ὃὲ 
τοραγαβ [Π6 τηδίΐζοσ οὗ ἱπουρμΐ, Ζο.η ΟΥΙΔΘΠΟΥ ΓΟργοθθηΐθ (80 ρογίθοϊοῃ οὗ Νον Τοβίδιηθης 
ἘΠ ΘΟΙΟΩ͂Υ. 

ΤῊ ὈΘΟΌΪΣΑΣ ΟΠδυβδοίοσ οὐ Ῥδυηΐβηη μ88 ὈΘ66η ΑΙ ΟΓΒΟΙΥ οομδίτυοᾶ. ἯὙὯ7ὸ0 Βπᾶ 1 ἴῃ ἴδο 168 
[δὲ ΟἸτίδι, 88 [86 βου οὗ αοἂ δπᾶ βαγίουν οἵ [Ππ6 νοιϊᾶ, στο Βηϊ8ηο ἃ Ηΐ ἰδίου 681 σοσκ 
ὈΥ Η16 δίοπΐηρ θα δηᾶ ρίογίουβ τοϑασγοοίζοη, 18 [86 δΌβοϊ αὔθ Υ ὩΘῪ τῆδη, δπα, 88 βῦο, [80 
ῬΣποΙΡ]Θ οὗ 8 ΠΟῪ βρὶγῖτθδ)] ογθδίζου ἴῃ τη8ῃ (καινὴ κτίσις) ; {μ8΄ Ηθ ἴδ, τοϊσοθροοζνο)υ, οὐ ἴῃ 
ΗΪ8 τοϊδέϊου ἴο δ ρϑδβί, ἐμῈ ὑσὶ ποῖρ! οὐ [86 οἰθοομ οὗ {86 Αἰ ΓΠ Ὁ] 88 10 Ῥδζδη ἴο Ὀ6 δοίπ8)- 
Ἰσοα ἴῃ [δ ογεδίοη οὗ [86 νου], ἴῃ {πο ῖσγ Δρροϊπίτηθηϊ ἴο βα] ναϊΐου, δῃα ἴῃ ὑμοῖγ ὮΟΪΥῪ ο8}}[}Ἐήρ : 
«πα [Πδὺ Ηθ ἴδ, ΡΓΟΒΡΘΟΓΎΘΙΥ, ΟΥ ἴῃ ΗΒ τοϊδίϊοι ἴο {86 ἔαΐαγο, (6 ὈΥηποὶΡ]6 οὗ 8 ΠΟῪ 708018ῆ 08» 
ἄοπ Ὀοίοτο Θοά, οὗ 8 πον ἰδνν οὗ {86 βοὰ], οὗ ἃ ποὺ 11ἴ6, οὗ ἃ ποὺ Ὠυϊηδηϊίν, τ ΠΟΙ, ἴῃ δηά 

τ Ηἰπι, ἀἰοὰ Ὀδόδῦδο οὗ {86 πηΐγνοσθδὶ μα] οΥ̓͂ [Π6 ο]ὰ το, θὰΐ ποῖ, Ὀεΐπρ τθοομοϊ]ϑᾶ ἴο 
Θοα ὮὈγ ἴμ6 δἱοηπΐηρ ἀϑδαί οὗ ΟἸ σίβί, τοϑο τὶ Ηΐτ ἴο ἃ ΠΟῪ δηα ΠΘΔΥΎΘΩΥ 11ἴ8.Ὁ 

ΝΟοΊΕ.---1ἰὸ 8 υὐνοιῖὶν [ΟΟ]18} ὕο δβαῖγῃ ἴο Ῥϑα], 88 βοὴ ἤδῦθ ἄο0ῃ6, ἃ πιἰ 416 ροβίτἴοη Ὀοίνγθθῃ 
[80 τοοορπϊίου οὗ (86 ΟἹὰ ἸΤοβίδιμλθηί -- 1 το 9θνν18}} ΔΡΟΒί168 --ῃα ἔπ6 αποβίῖα Νίαγοΐοῃ. 
Ῥᾳα], ἴῃ ἷβ οὔσῃ ὙὯΥ, ἰβ 80 88 τη ΟἿ. ἃ ὈΘ]1ΘΥΟΓ ἴῃ ἰῃ6 ΟἹα Τοβίδιλοηΐ 88 9841268 (οοτῃρ. ΒΟ. 
ἷν., 681]. 1).. δηα οΟΥΠΟΓ Ῥᾷββαρθ8). ΟἿ]Ὺ ὲβ Βρϑοὶδὶ οδ) 1 νγ88 86 ΔΡροβί δ ὕο [16 ΘΘΠΕ1168, 
τῖτ 16. ΔΗ ΟΣ 6818 ὑο ῬΔγίβϑοβηι ἀπ ἴο {πὸ Ἰοέξου οὗἁ [86 ᾿ανν, 88 Ἴ7Ὲ}} 8ἃ8 τὶ τ 1[8 Ὀγῖποῖρ]θ οὗ 
180 ρογέροί ἔγροάοια οὗ [86 ρΌΒΡΘΙ ἴῃ ΟἸσίβί. ΟἾ γὶβὺ τνγαϑ, ἴο ἴ86 Αροβέϊθ, {Π6 γε]ϊρίοιβ 18}07--- 
[86 Ἰὰτνν οὗ (86 ϑρί τς, ΤῊ ΘΧΊΘΓΙ ΔΙ] Δ τγδ8 [0 Εἶτα, ἴῃ ἃ το] βίουβ γοϊδίϊοη, ΟΥ̓ 8 ρεαδροσίο 
οὕ ΘἀποΔ ΟΠ] βυταῦο], δπα τγδ8 ΘΌΒ]ΟΔΙΠῪ Ἰἰγηϊοα ὈΥ [86 ΓΟ] σίουβ Ῥγηςοῖμ]6---ΟἸγῖθί. ΕὟὉΓ [18 
ΤΟΆΘΟΣ; Β6 Βρ᾿γἰ πᾶ}1Ζοὰ {16 ΟἹἃ Τοβίδπιοπί τνογᾶ (64|. 111. 24), [6 δον δῖ ὉΠ ΘΟΙΟΘΎ, δηα θύϑῃ 
[80 Φον 8 ΓΑ ΌΣΐἷ 081 αἰ Δ] θοῖο8, δα σομγοσγίοα ΓΏθχὰ ἰῃΐο δὴ ἱπβίστιμηθηΐ οὗ ΟἾ γι δίϊδη ἀοοί 6 
Δ ᾿πδίτυοσὔώοη. Ἠδ αἀϊᾶ {6 βδῖὴη6 [ΐπρ τ (86 ἐσπἀδτηθηΐαὶ ἔοστηβ οὗ Οσθοΐδη δηα Ποσλη 
σΌ] ΓΟ (866 Αοίβ χυἱΐ!. ; Εομι. χὶῖ, 1 4) 

ᾷ 6. ΤΗ͂Β ]ἸἐΤΕΒΑΤΌΞΒΕ ΟΝ ἸῊΞ ἘΡΙΒΤΙῈΒ ΑΝῸ ΟΝ ΤῊΕ ΤἙΗΕΟΙΟΟῪ ΟΕ ΡΑΌΓῚΙ.. 

Οοτρσθθηβίγα ᾿1βὲ8β οὗὨ [ἢ 11 ογαΐαγο ἰῃ αυθβίϊοῃ ἃγὰ σίνθῃ δ {ἢ 6 οἴοβθ οἵ ὃ 2 (ρΡ. 14). 18 
ὙΟΓΚΒ ΟἹ ΝΙΟῪ Τοδίδιμθηί {ΠΘΟΙΟΘΎ, 8η6 οἡ ἴμ6 ἀοοίτ! 68 δηα τχὶ η68 οὗὨ [ῃ6 Δροβί]68, ὈΥ 01- 
ΤΈΒΒΕΟΚ (Τὴ. Νειο Τοδίανιδηΐ Θμδέίδηι8), Ὁ ΝΕΑΝΌΕΒ, ΒΟΗΑΕ, ΜΕΈΒΒΝΕΕ, ΓΕΟΗΙΕΈ, δηα ΟἴΘΙΆ, 
ὈΘΙΟΙΩ ἰῃ [818 ρ]δοθ. [Ατροης ΕἸ ΡΠ 18} πογΕβ οὗ [18 ο͵αβ8, ΤῊΟΒ. Ὁ, ΒΕΈΝΑΕΒΡ, 7Τλὸ ῬΡΟρΡΥΦΘΕ 
γΓ 1οούγἕπδ ἑη, ἰδ6 Ν. Τ. (Βαταρίου 1,ϑοἴυγοβ ἕον 1864), 24 οἄ. Ι,οπάὰ., 1866, 18 ἜΘ ρθοῖ δ᾿! ΠΥ ἀσβοσυ- 

ἰῃρ οἴ ποῖϊοο.---Ῥ, 8] ὙΤΈθη οοσμα [86 Ρῥτγουΐηθηΐ τὶ πρδ οὨ [86 ῬδΌΪἑπΘ βυβίθια ἴῃ ρᾶγίϊοα- 

Φ΄ ΟσΕΉΒΡ. ΤῊΥ “4Ροξῖ, Αρε, Ὦ. Ὁ. 586, ἀτιᾶ ΤιΒΟΣΙ,5Β᾽ 5 σου ον οἵ ἴδ9 ἀἰδοτοειξ σορσοδουίδεοηβ οὗ 86 ῬΒΏΪ 6 πγείσια, 15 

αἷο σον οὐ ἴδ) 6 «Αροεί. απ Ῥοοί- φοεῖ. Αγε, Ῥ. 18 



Ῥ.} ᾿ς ἯΠῈ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤΒῈῈ ΕΌΜΑΝ 5. 

ἰδ, ὉΥ ΜΈΥΕΕ, ὈΒΤΕΕΒΙ, ΠΈΜΒΕΝ, ΒΟΒΒΑΡΕΒ, ΔΗΝΕ, δηα τοϊαϊ γον Κύδτισν (716 ϑυείφηι οἵ 

ἐλο Οοϑρεῖ, απᾶ ἰλ6 ᾿ρίδεϊοε 97 σοῆπ, απὰ ἱπάγοα Νοιο Τοϑίαηισηΐ ϑυδίθηιϑ). ΒΑυμ, 7ΤῪδ “4 ροφέζε 
Ῥαιὶ [3ἃ οἀϊάοῃ, ὈΥ ΖΕΙ1ΕΒ, 1867]. ΑἸ8ο, Επχαιρ, Το ᾿ξριθίϊσα 9 ἐδὴ6 4 ροεῖϊ6 Ῥαωΐδ, Τγαηθ 
ζαίεά απᾶὰ ωρίαϊποά, Οδιϊίηρεη, 1857. βϑύμάμ, 76 Τλσδοίοσῳ φ' ϑὲ. Ῥαωΐ, Ἐτεϊδυγρ, 18θ4 
(Βοιβϑη ΟδίμοἹο). Νεχῦ οομλθ ἴπ6 ΤΟΣΚΒ οἡ (6 Αοίβ οὗ [6 ΑΡοβί]θβ, θϑρϑθοΐδ!ν 0:6 Οὐ 
ΤηΘηΐΔΙΎ ὈΥ͂ ΕΒΟΕΙ5Ὲ δ8η8 ΘΈΒΟΟΚ [ἰγϑηβ]α θα ἔον (86 Αὐτὰ, 6ἃ. οΥ̓͂ (118 ““ ΒΙΌΤΟΥ, ΣῈ δᾶὰϊ- 
[ἰομβ ὈΥ ΟἨΑΒΙΕΒ Εἰ. ΒΟΗΜΑΒΕΡΕΒ] ΤὨΘ ἐγοδίβεβ οα 80] δηα ᾿ἶβ ᾿μΘΟΪΟΡΎ, πὶ ἃ Ὀτοδὰ δηὰ 
ὨΔΙΤΟῪ Β6ΏΒ6, 86 ΘΧΊΓΘΙΠΘΙΥ ὨυτηθγοῦθΒ. 6 ΠΙΔΥ ΤηΘη 10) ΒΟΉΛΕΙΙΝΟ, 226 Ῥαικΐο 4 οείοϊο 

δλιόγιι6 αὐοογδαγὶϊδ, οοπηδηζαϊξίο, Ἠδγυΐθ, 1886; ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΒΕ, Φοοίγέπα Ῥαυϊὰὲ 46 οἱ πιογίδε 
Ολν θεὲ ϑαἰἱφαοίογΐα, Τρθ., 1887 ; ἘΆΒΙΘΕΒ 226 Οἠγίϑιοϊορία Ῥαμζηα οοπόγα Βαμγέιη, Ὑταλβ] νυ. 
1846: ΗΟΙΒΤΈΝ, Οπ ἐδ Ῥογά σάρξ, ἘοΒίοοκ, 1865: ἨΈΒΑΒΤ, 7Τλε Ναίωγαὶ ΤΑφοϊοον φ ἐδδ 
Αροείϊε Ῥαμὶ͵ ΝΆΤΗοτΩ, 1860 ; Πτρβιῦθ, 7.6 αυζΐηα Ζ]οούγΐηα 9} “ιυδίς οαϊίοπ, οἴα., ρογγα δᾶ 
αοοογαΐπρ ἴο δέ 7οὼ» οὐὲφ Τρ διϊοε 97 (δὲ 4»οϑίζο, Ἰ,οἰ εὶς, 1868 ; ΠΑμΜΡρινα, αν ἀ6 ργωάδοῦν- 
παίίοηα ἀθογοΐα, Θαπατᾶθη, 1857; Βευβοηι λα, Οπ ἐδ6 Οὐριδίοίοσν 97 Ῥαμὶ; ΒΙΒΕΚ, Ζϑοίωγϑε 
φη ἰλ6 Οοἰοδείαηξ, οἴο. ΒοΙ]η, 1866, [ΟΟΝΥΒΕΑΒΕ ΑΝῸ ΗΟΥΤΒΟΝ, 1 9}.8 απὰ Τρ εεϊοε Γ᾽ Θὲ. Ῥαμ 
Ἰωοπὰ, δὰ Νον Ὑοσκ, 1868, οὐο., 2 γο]8. ([γθο σῖγϑὶ οαλίοηβ Ρα]1Βθα ἱῃ Ατλογῖοβ, το οὗ 
[86 ΡΟΡΌΪΑΣ δογἀστηθηΐ ἴῃ 1 γο]., 1869) : ΒΟΝΘΈΝΒΕ, 8.. Ῥαμΐ, δα οἷδ, 80π, ΟἸΌΡΘ σὲ 868 ὀρέζγ 68. 

Ῥασὶβ, 1867; Η, Ε. 1,. ἘΈΝΕΒτΙ, 7Ὺλι ΤΕ λίοδ 97 (δα 4 ροειϊσ Ῥαυΐ, Βταππβοιι πος, 1868 (1δ4 Ρρ.). 
-Ὁ -8.] 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟ ΑΝῸ ΑΒΟΕΤΙΟ {ΤΤΈΒΑΤΌΒΕ ΟΝ ΤῊΞ ΕΡΙΒΤΙ,Β ΟΕ ῬΑΌΙ,.---ΒΈΝΘΕΙ, Ῥογρηγαδὶ 
φ' δὲ 14 Κρ». φῇ Ῥαυΐ; ΒΟβαάϊση, Ῥγαούίοαὶ Ηἰϊτροφὶζίοη 9 ἐδ6 Αοἱδ οΥ᾽ ι[λῪλ6 «Αροδίϊο8, ἔπ, ΘΘγ ἡ 0Ή8, 
βοβδ πδύβοῃ, 1889 ; ΒΤΙΕΕ, 2 ϑοσυνδε8 οΥ (δ 6 4}οεύἶ28, ἢ Ῥατίβ, Το ρχὶρ, 1829 δηὰ 1880; ΤΉΣΕΒΒ, 
Τὴο ὕουγησν ὕγοπι οδγυιϑαΐοην το Τραπιαδοιδ, Οἰαἴϊογῳ 9 Ῥαιμίέηδ βογηιοηθ, ΒΟ] αν, 1841 : 
ΟΟσΑΕΡ, βϑόγπιοηδ ὁπ, ἐδ6 Οογυοογβίοη, ς᾽ ὅδε Αροείί6 Ῥαμῖ, Βοτ]λη, 1888: Βιυυντ, ΤὴἌσ 1471 7 ἐδε 

“ροϑέϊε Ῥαυΐί͵ 34 Ττοδῖβοθ, ἰγαηβι δία ἔγοσα [86 Ἐπ  ΒΏ, Μοΐββοη, 1861. ΟοτΏρ. 4180 [8 βοσίδὶ 
ΒΟΣΙΏΟΠΒ ΟὮ ἐδ ῬΘΓΙΟΟΡΘΒ, ΟΥ βου ΓΘ ἸΘΒΘΟΠΒ, ΠΙΒΏΥ ΟΥ̓ τ ΒΙΟΝ ΔΓ βοϊθοϊθὰ ἔσοιι [86 ἘΠ 18.168 
οὗ Ῥαὺ]. Ατποης ἴπ686 ὅἷ7ο᾽ε ΠΔΥ ΠΙΘΏΠΟΙ [Π6 ΟΟ]]ΘΟἰΐοΠΒ οὗἩἨ ΗΑΒΜΒ, 1. ἨΟΒΑΘΚΕΒ, ΚΑΡΨ, 

ΜΥΝΒΤΈΕΒ, ΠΑΝΚΕ, 5115 Ὲ, ΝΊΤΖΒΟΗ, ὈΕΙΟΗΒΕΤ, οο, ΕἾἼΠΔΙΠ]Υ, τὸ τηβύ τοιηθ 6 {8060 Βορασίο- 
εἶοα ὉῪ ΒΒΔΥΡΤ, [1800, βΟπΆ ΕΒ, δηὰ οἴμοτα. 



ἃ 1. ΒΟΜΕ, ΑΝῸ 115 ΒΙΑΟΝΙΕΊΟΑΝΟΕ. ῷς 

ΤΠ. ΚΒΡΕΟΙ͂ΑΙ, ΓΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΟΝ.---ΤῊΗῈΝ ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΟΕ ΡΑΌΠ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΆΑ͂, 

1. ΒΟΜῈΕ, ΑΝῸ ΙΤΒ ΒΙΟΝΙΕΊΟΑΝΟΕ. 

ΑΒ ἴδο Ἰίσμξδ δὰ ἀδυκηθββ οὗἩ Τυδαΐβγιλ τγ88 θη σα] ]Ζθα ἴῃ ΨΦ6ΓΌΒΔΙΘια, [86 Γπϑοοτϑο οἱτζγ οἵ 
σοἂ (6 ΒΟΙΥ οὐΐγ, (6 τηυγάογοσ οὗ [86 ΡὈγορἈθίβ), 80 νγὰβ Ἰθδίμβοῃ Βοπηθ, [86 Βυχηδη ΓΔ 

. ΤαΘΕΓΟΡΟΙ 8 οὗ ἴμ6 ποῦ], (16 οοηΐτα οὔ 8}} [μι Θ]θπηθηίβ οὗὨ Ἰἰσεῦ πα ἀδΥΚ 688 ρσουδ]θηΐ ἱῃ 86 
Βοδίμοη το ]Ἱᾶ : δηᾶ βὸ ἀϊὰᾶ ΟἸ γβδη οι Ὀθοοσηθ {86 οδηίσο οὗ 81} {Ππ6 6δ]θπιθηΐβ οὗἁ Υἱίβὶ 

᾿ἰρμΐ, δπὰ οὗὨ 81} [86 δ ὐ τ βδῃ ἀΔΥ ΚΠ 688 1η ἴμ6 ΟἸὨ τ βιϊδη Ομ ΌγΟ, Ηθποθ Βομηθ, 1Κ6 δογυ- 

ΒΔΪΘτη, ἀοοβ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ροββθὲβ 8 υπΐαπο ᾿ῤδίογίοαϊ βἰστϊἤοδηοθ, Ὀπΐ ἰβ ἃ υπίνοβαὶ ρἱοίατθ 

οροταῖϊίγο ὑμγουμῇ 411 αῦοθβ. ΟἸτἰβύλδη οιηθ, οβρθοΐδ]]ν, βίδπβ ἐὈΓΙΒ 88 ἃ βυἱηΐηρ 1468] οὗὨ [86 
πδίζοηβ, τ ΠΟ ἢ 18 ἰγποα ἰπΐο 8ῃ 140] οὗὨἨ τλϑρῖοδὶ βίγθηρτ ἕο μο86 Ο ἃγΘ βα ͵]θοῦ ἴο 108 ΤΌ]6, 

ΤῊΘ οἱᾶ Βοδίμθῃ ΒΌπλθ, 88 {86 Τοβίαθμοθ δηαᾶ σϑηΐγθ οὗ [86 ὉΠΊΨΘΟΥΒΑΙ ΒΟΙΏΔΠ ΤΠΟΠΘΓΟΏΥ, 
Ἔβῖη6, 85 ΗΈΘΕΙ, ΒΑΥ8, 11 {ῃ6 ἀοβίγογϊηρ ἰγαρῖοδὶ Εδίθ Ὅροι [116 σον οὗ [Π6 δῃοϊοηΐ που], 
Βαϊ π6 βαθ Βομπθ ὙΣΟΝ, 38 86 υποοηβοίουθβ ἱπβίσχυπιχοπί, οχϑουϊθα [86 Ὀνῖηθ ᾽υἀφτηθδηΐα 
ὍΡΟη 811 [16 ὀοηΐγοβ οὗ δποϊθηΐ οἰ] ζϑίϊοη, ὈΘΟδμ.Θ 8180 ὕ6 βρὶτιῦα 8] ΘΙ γθββ, [6 ΘΙΩΡΟΓΙΌΤΑ 
δηα οοηίζο οὗὨ 8}} [}}6 βθουϊδαὺγ ουἹΐαγο οὗ δηύαυΐ, δηα (Π6 ῬΧΘΙ ΓΑΙ ΠΑΤῪ σοηαϊίλοι ἀπα ὈΔ818 [ῸΣ 

[86 ὈΠΊΨΘΟΙΒΔΙ ἀογθὶοριηθηῦ οὗ ἴλ6 οοηρτορδίίοῃ οὗ ΟἸχβὺ ἰηΐο [6 Οδίμοο ΟΒυσοΙ. 
Εοχηθ γγχα8 [86 δπὰ οἵ [86 οἹὰ δαί ψτο τᾶ, πα ἔοσ {818 σϑάβου ἰξ Ὀθοδπηα ἴΠ6 Ὀορὶπηΐην, 

πο ὈΠΙΎΘΤΒΙ Ὠοὴθ δηᾶ ροϊηὺ οἵ ἀοραγίυσε οὗ [86 πον Οδίμο]ῖς ΟΠ σίβῦδη ποῦ] α---ἃ δηυβ 
[ΘΙ Ρ]6 ΟἹ 8 ᾿δρθ 30816θ. 1 τγᾶὰβ ΒΟ ΘΒ δρροϊηϊθα τηΐϊβδίοῃ ἴο οἴδοί [86 υπΐοι οὗἩ (86 Θ6ῃ 116 
δια Φονίβα Θμ το 68, (86 πηΐοη οὗὨ {πθοογϑίϊο [810 δπᾶ υτηδηϊίατγίδη συ] Ό͵Θ, [Π6 απΐοῃ οὗὨ 19 
Ομ τίβιίδη Εδϑὺ δπὰ οβϑί, [86 υπίοῃ οὗ [Π6 οἹα οἰἶγ!]Ζοα παύϊουβ δῃᾶ 6 τδηδοσίηρ ὈΔ7- 
ὈΔΙΪΔ}8 : δπα (ἴῃ Ὠϊβίογ δὶ γοβθοοῃ οὗ ἴη6 ρεδαρορίο Μοβαΐβια οἵ ἴμ6 ΟἹα Τοβίδιηθης (6. 
111.) ἴο ΟΑΥΤΥ οπ {πο ροαδρορίο, Ιορδὶ, δα Βυτηθ0}108) ΟΠοΘ οὗ ἐγαϊπὶπρ [06 πδίζομβ οὗ γοῦῃρς 
Ογϑίϊδῃ οαὐθοϊ 6 Ὼ8 Ἰηἴ0 8 Τρ ἃρδ οὗὨ ΤΑΣ. 

Βυΐ 88 [0 οτηδη σθηΐὰβ τγῶδ ὉΠ40]6 ἴο ὑβπογου Ἐν ΔΡΡτορτδίθ δπᾶ τορτοάποθ ἐπ δηοϊθῃέ 

ου]ζαΓο, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ 118 Οτθοΐδῃ ΟἼΟΤΥ͂, 80 γγχὲ8 1ῦ ὉΠ80]6 ἴο ΘΟ Ργθ θα ΟὨ ΣΙ ΒΟ ΔΉ ΕΥ ἴῃ 411 118 
ἐπηαἀδιηθηΐδὶ ἀθρίι, δηᾶ (ο χῖνο 10 Θοο] δἰ βίο] Β88 06 δηὰἃ ἔόοσιι. [{8 δ] ηρ 88, ἰο ρΡορυ]δγ- 
ἷζΖο ἴπ6 οἹα [1ΓΘΙΆΓΥ ὑΓΘΘΒΌΓΟΒ, 88 Ὑ761} 88 ἴΠ6 ὑγεδβΌγοβ οὗ ΟἸ τ βίϊδη (Αἰ, δοοοσάϊηρ ἴο 86 

ὨΘΟΘΒΘΙΓΥ οὗὨ {μ6 Αγ δγδη8, δηα ἴο δαϊαβϑί ἴμϑῦὰ ἴο ὑμοὶγ ἀδτγηΐηρ ᾿πίθ!]θοῖ, Α8 βοοῃ 88 Εουηθ 
δὰ ουοοοοᾶροα ἴπ ὈσΙηρίηρ 18 ΡῈΡ1]8 ἴο 8 ρΡοϊηΐ οὗὨ τιρδίυσιΥ, 118 βίδίτβ οὗ οὐ]έαγα τγᾶ8 801- 
Ρϑββοᾶ, ἴῃ 8 ΒΘΟΌΪΔΥ 86186, ὈΥ͂ {π6 του ΐνδ] οὗ Θγθοΐδῃ Ἰοξ(ο ΓΒ [ῃ {86 δέξο! οσπίῃσυ], δηθὰ ἴῃ 8 
βρὶ τἰτδ] θθη80, ΟΥ̓ 186 ΟΥ̓Δ ρΡ6}1081 σοῃίθββίοη [1 6 δἰ χίθοη  ]. Βόπλθ, ΒΟΎΤΘΥΘΊΣ, ἢ88 ΠΟΥ͂ΟΥ 

τϑοορηϊζοα 108 ὈΟΘΠαΒ, ποτ [86 ἸτηΒ οὗ 1ἴ8 ὁΘηἀοντηθηΐ δπα τηϊββίομ. [ἢ [86 Βδῖὴθ ΡΙΟΡοΧ ΪΟὮ 
ἴῃ ]ΟῺ ἐδ Π88 ὈΘΘη 60]1ρ66α, 1 [88 τοι ϑίθα θυθσΎ ῥσγορτοβεῖγο τηονοχηθηΐ τ [86 ἔβη δ(ξοΐβυω 
οὗ οοπίτδοίεα ορούίβεη, δη4 88 ἴππ8 ἱπουττοα (6 ῥα ρτηθπξ οὗὁὨ Βἰβίοσυ. 

ἘοπὴΘ ΔΡΡΘΔΙΒ θτγδί Στ {π6 Βοσΐζοι οὗ ἴπ ΟἹ Τϑβίδιηθηῦ δροοδ)γρίϊο ὑσορθοῖθ8 88 8 
ἀΐβιμδὶ ρμἱοΐυγο οἵ ἴμθ ἔαΐαζε, ἴῃ [86 Ῥγορμιεῖῦ Ὠδηῖ16], οὔδρ. νυἱῖ. 7  ΤῊΘ ἔουτί Ὀοδβὲ οὗ 
ῬΔη16}}85 υἱβίου---ποῦν Ὁ Πϑίδπαῖηρ 411} τη οθτ ΟὈ] ΘΟ Ο0Π8--- ὍΔ. ΟΥ̓ Ὀ6 {86 Ὁπίγοσααὶ Ἐοιϊηδῃ 
ἹΠΩΟΠΘΙΌΒΥ. ΤῊΪΒ 18 ουϊαθηΐ σου ΠΥ ἔγομλ {Π6 ἔδλοί, δυλοηρ ΟΥΒ6ΓΒ, [μδὲὺ [μ6 ἰϊτα ππίνοσβαὶ 
ΤΛΟΠΆΤΟΏΥ, [86 Μδοραοπίδη (ΠΔηϊ6], ΟΠΒΡΒ8. Υἱῖ. δηα Ὑ111,), 18. τουκοα ὈΥ (Π6 βδπι6 Βυτ  ]} 168] 
ΠΌΡΟΣ γον ; δρδγύ ἴτομη [86 οοπδι ἀογϑίϊου (δὲ (86 μογίσζαγϑα δ οὨΥβ  δηΐΐγ, ομΔΡ. Υἱῖ., 8 
ββοβδίο! ορίοδὶ, τυ ἢ116 {816 ΔΗ ΠΟὨ τ β Δ} Υ οὗὁὨἨ ΟὨΔΡ. τἱϊϊ. 9 ὁδ ΟὨ]Υ ὍΘ 8 ΓΥΡΙΟΔ] ῥτο]υαθ-- 9 
Δ ΠΘΟΟΓΔΟΥ οὗ Ἀπ οοπυβ ΕἸΡΊΡΆΔποθ. Απᾶ 88 ΒΟΠΊ6 ἈΡΡΘΔΙΒ ἔγβῦ ἴῃ ἴπ Β:0]6 ἴῃ 8 ργορμοίϊο 
ρμΐ, Βο ἀοοβ 1ῦ Δρρϑαῦ Ἰδϑύ ἰῃ 8 ργορμοίϊο Ἰρεῦ, ἴθ [6 ΑΡΟΘΔΙΥΡΒΘ (ομ8ρ. χυἱἹ.). ὙΤΆθτα, ἱξ 
ΔἀΟΒΊΓΟΥΒ ΟΥΘΣΥ͂ Γΐπρ' 848 ἐδ ἱπβίγαμηθηΐ οὐ Ἰυαδρτηθηῖ; Πόσο, ἰδ 16 ἀεδϑίγογθα 88 δὴ οὐή]εοϊΐ οὗ 
υάστηοπί, Τῇ δτδθῦ ἰβίουτῖ οὶ οομπθοῦοπ οὗὨ 1βγ86] τ Βοιηθ τγ88 8 (γἸΘΠαΙῪ Ομ, 1 Μδοολῦ, 
γἹΔ. ἀπα ΧΙ, [Ιῃ {88 ΔΡΟΟΙΎΡὮΔΙ ροτοα, Φπᾶθ8 γγᾶβ τηδθ ἃ ἀϑροηάθηοθ οὐ οι ὈΥῚ ῬΟΠΙΡΟΥ : 

δηᾶ (Π6 Β81ὴ09 τἤ8ὴ ἰδ α [86 ουπάδίϊοι οὗἩ (86 76 18} ΟΟΙΟΩΥ ἰπ Βοπιθ, οι, [ουρ. ἴῃ ε 



80 ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑῚ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΒ. 
παν 

οἱ ΔὉ]6 οοπαϊτίου, γεῖ δα (6 εἰμὴ δηα υῃίγοσβαὶ τηϊβδίοι ἴο τιϑαΐαῖο [86 ἐγδηδί οι οὗ ΟἸ τὶ 
δηῖν ἤροσα Φογαβα μι δπα Αὐθοο ἴο Βοταδ (θε6 Αοίβ χχυἕδ.). 

ΟΟοΡ. {π6 δτί1616 ὥόοπι 'ῃ ΤΥΤΤΕΒ᾽Β 1 δα - Ἰαοίοοπ, ἴῃ ΖΕ1,1,ΕῈ᾿8 Βιδίέδολοηι Ἡγογίογδιοῖ, (ῦπιον, 
ὐηιογδγ φῇ, Ἰοτα), δηαὰ ἴθ ΗΕΕΖΟΘΒ ἤδαϊ- Ηπογοϊορᾶαίθ. ϑροοὶαὶ τσοσκβ οὰ Ἐοπὶθ ᾶγο ὑδθῦ 
εϊτίθη Ὁ ΡΙΒΑΝΈΒΙ, ΡΙΑΤΝΕΕ, ΒΌΧΝΒΕΝ, ΘΕΒΗΑΕΡ, ΟΑΧΙΝΑ, ΒΕΟΚΕΕ, ΕΌΘΒΝΙΕΕ, ΟἜΕΘΟ. 

ΒΟΥΊΤΒ, οἴο. ϑϑρθοϊϑὶ ουδῃρθὶ θα] ΘΘΘΔΥΒ: ΟἨἩΛΝΤΈΡΙΕ θῈ 14 ΒΑΌΒΒΑΥΕ, 7γ0ὶ8 ΘΟΡΊΠΟΤΣ 817 

ἔδοπιο, 1 γαογ, 1855 ; ΒΟΝΕΌΡΕΒ, 4: 14 Ταρόη ἦπ οπι, ἘΠΌΟγο]α, 1861. [ΑΙΕΒΕΡ νὸκ Βευ- 

ΜΟΝΊ, Οἰδεοἠϊτολίο ἀδΥ Θίααΐ ἴοηι, Βοτὶΐπ, 1867 βαα., 8 ἸΑγρθ γ0]8. ; 8 Ἰθασπθά, 8016 δηὰ ἰπζαογοϑῖ- 
ὼς ψοσῖκ, ὈΥ ὁη6 0 Γρα ἀθα ΤΩΔΗΥ͂ γ6Ά ΓΒ ἰῃ Βοτη6, δηα Δα ΘΥΘΙῪ ΓΔΟΙ]ΣΟΥ [ῸΣ Ϊ8 ἴδδὶς.---Ρὶ 8.] 

“ ᾷ 2. ΤῊΒ ΒΟΜΑΝ ΟΟΝΟΒΕΘΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΟ βσθὶ Ὀορὶπηΐηρδ οὗ {16 οορτορδίοῃ οὗ Ἐοιηδη ΟἸ τ β δὴ8 οδηποῦ ὯὈθ ἰβίοσίοδ!]γ 
ἀοίοτταϊποᾶ. ΤῊ ῥσίσηϊεῖνο ΟὨτι βίδα ἰσδαϊλίϊοῃ ἢ88 ρ]δοθὰ (86 γϑί οχίβίθμοθ οὗ [86 ΟΠΒΌσο, 
ΟΥ, δῇ ΔΩΥ͂ Γαΐθ, [ἢ6 Ητδί Ὀγοδομίηρ οἵ ΟἸσίδί ἴῃ ΠΟΙΊ6, ΟὕΘ 88 ΔΓ ὈΔΟΚ 88 80 ἀΔγ8 οἵ [δ}6 
ΘΔΓΙΌΪΥ 116 οὗ ΟἸγδῖ. 1Ὁ ἰβ βαϊἃ [μδὺ [86 τγτοῃ 6 ΓΕ] ΟΔΓΘΟΣ οὗ Ζεβ8 ἴῃ Ψυθδ νγδβ σβί τιδαὰθ 
Κποῦσῃ ὈΥ̓͂ ΓΆΠΊΟΙΒ, ἔθ ΟΥ̓ γΑΓΙΟυ δ οΥθ- υ  [Θ8808, ἀπ [6 ΟΥ̓͂ ΒΑΓΠΔΡΔ8 (θ66 ΟἸΈΜΕΝΒ ΟΜ, 
Ἀεουρηΐί, 1. Θ ΒβΒαα.}" 

Τηΐβ οἱὰ Ομ γβίδη Ἰορϑηα ἴβ οἸοθοὶν [Ὁ] οσσοὰ ὉΥ [86 Ἐοτηΐβῃ δοοϊοβι αδίϊοϑὶ ἰγαάϊ(ίοι, δοὸ- 
οογαϊηρ ἴο ἩἘΪΟῺ ἐπ0 Αροβίϊο Ῥοΐοσ ἰουπαθϑαᾶ ἴπ6 ουτοῖὶ οὗ Εομθ. Ῥαεῖδγ 18 βαϊα ἴο Ὦδῦϑ 5:9 
ἴο Βοπηθ ἴπ [Π6 βροοῃπα γρὰγ οὗ ΟἸδυᾶΐῃβ (Α. ὕ. 42) ἴοσ [ῃ6 ονοσγίμσγον οὗ ὅπου Μαρυβ, δᾶ ἰο 

ἢδνο τοβὶ θα ὑνθηίγ-γο γΟΔΓΒ ἴῃ ἘΟΙΏΘ 88 [86 ὅγεί ὈΪβιορ οὗἩ [86 ομ τοι οί Ὁ]18ῃ6 ἃ ἔπ 6Γ6 ὈΥ͂ 
Ὠϊπ). ἢ 

ΤῊΘ ρτουπαθβ δραϊηδὺ (8 ἰσδαϊ ο διὸ γ7}} Κη : (1.) θη Ῥδὰ] ττοῦθ ἷ8 ΕἸ βι]9 ἴο 
[86 Βοχάδηα, δθουΐ (80 γϑδὺ ὅθ, Ῥοΐδσ νγυ88 ηοῦ γοὺ ἴῃ ΟΠΊ6, δπα δα ὭΘΥΟΣ ὈΘΘΏ {ῃ6ΓῸ (ΟΟΙΏΡ. 

Αοίβ χὶχ. 31: οι. συν. 20 ἢ, 2 Οογ. χ. 16). [ΕῸῪ 1 γγὰβ (86 ῥγίμοῖρ!ὶθ δῃᾶ ρῥγδοῖδοθ οὗ Ῥδὺ) 
πού (0 ἰηΐογίογο ὙΪΓ 086 ΙΔΌΟΓΒ οὗ [Π6 7 Υ 8. ΔΡοβί]6β, οὐ ἴὸ θυ} ἃ Ομ δποῦμογ 8 η ἰουπἀδίοη, 
--Ρ. 8) (ῶ.) θυ Ῥαδυ], δοοοσάϊηρ ἴο ἴμ6 Αοίβ οὗ 1Π6 ΑΡοβί]ββ, οϑπιθ ἴο οχηθ, δρουΐ (86 
ΥΟΔΓ 62, ΒΘ ἰουμὰ πο ἴγδβοο οὗ Ῥοδίος ἴπθγθ. (8.) ΤΏΘΓΟ γγὰ8 ἡ Κουσβο ΠῸ ἴγϑδοθ οὗ Ῥοϑίοσ ἰὴ ΒΟΓῚΘ 
θη 6 Ὑτοῖθ ἔγοσῃ [πδῦ ΟὐΥ ἷθ Βοοοηπᾷ ἘΣ) ἰ8|1}9 ἰο ΤΊ οἴ, Ἡ1ΟὮ 76 τησβί βδ θυ δα ση (0 
18 ϑοοομα οδρυνγ---δ)οοῦΐ [86 γοᾶσ 66. ΟἹ {86 ΘΟΠΊΓΑΙΥ, τὸ δπα (4.) Ῥοῖογ 8[}}} ἱπ δοσυβδίθσῃ 

δί [Πη6 πιο οὗ (6 Αροδίο!ς Οουποὶ!, δθουΐ ἴΠ6 γοὰγ δβ8 [60]. Ἧ7ε τιϑοί ἰΐπ), (ὅ.) 811} Ἰαῦθε, 
ἴπ Απἰοο., δοοογάϊηρ ἴο 68]. 13.---ρουΐ (6 γοᾶγ ὅδ. Απὰ Ἰαΐοβί, (θ.) ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΣ (1π Αδδυτδ), 
ἭΒΟΙΟ 6 ττοῖο ἷ8 ΕἾσοί ΕἸ ̓βί16 ἴο [86 ΟὨ τ βιδηβ οὗ Αδὶδ ΜΊμποσζ 

Βαυί [80 βοοομᾶ Ἐίβι16 οὐὁἨἁ Ῥεΐεσ, οοσηροβϑα ἱπ δη(ἰοεϊραϊίοι οὗ ἷβ δρργοδοδίησ ἀδδίδ, 
βθϑὴβ 0 δα Ὀθθη τστὶ ἴδῃ ἔγομι ἃ Ὀγίβοη, δῃᾶ (μὰ 8 ὈΓΙΒΟΩ ἴῃ χη ; δηαᾶ {16 ΘοΟ] 68] βῦ] 08) 
ἰγδαϊοη οἵ Ὀἱοηγβὶπβ οὗ Οοσίητ (υ8Ε8., δέον. Κοοϊ., ἴῖ. 36), τυ ὨΪΟῺ ΔΙττηβ ὑπαὶ Ῥοΐοσ ἀἱοὰ 

ἃ ἸΔΔΙΟΥΤΣ 1 ΒΟΙῚΘ δ᾽ 0] Δ ΘΟΌΒΙΥ πὶ Ῥδυϊ, οδπποῖ Ὀδ βού δδὶαθ ὈΥ Δ} σοὶ Υ ΔΡρΡΌΠΘΠίδ. 
Υοῖ ΜΕΥΕῈ τηδῖοθ [ἢ ΘΧΟΘΙ]θηΐ τοαϑτκ, [δ΄ 086 Ἐίδβι]16 ἴἰο {Π6 ἘΟπ!8}98--- 101} ᾿τ 1168 (6 
ἱπαρΡΟΒΒ  ὈΪΠ1Υ οὗ Ῥοίθυ ΒΒ Ῥγόβθῆοθ ἴῃ ἘΟπ6 Ὀοΐοσο 1 88 τσὶ ((6η--- ἰδ α ζαοί «ὐλϊοῦ, ἀδείγομψε ἐδ6 
λίεϊογίοαΐ ζουπαἀαίϊίοη οΥ᾽ ἐδλ6 Ῥώραον, 80 ἴδ 88 1 ργούθη ἀβ ἰο τοβὺ ου [δὶ ΑΡροβί]θ᾽β βϑίδ Ὁ} βητηθηΐ 
Δα ΘΡίβοορδΙ] σουθγημηθηΐ οὗ [Πδ. οι ΌΓΟΙ. 

8 (ΤΟ ΒΑΣΏΔΡΘΔ σροΐταιι οὗ ΌὉΥ Ῥκοινλο- ΟἸοτηθμδ,  εούρη., 1. ἱ, ο. Ἴ, ἰΦ οΔ110ὰ α ΗἩΘΟΣΘῊ ὉΥ Ὀὲγῖδ, ἀπὰ οὔο οὗ [86 
ἀϊ κεἰ }166 οὗ “6508, Θοῃϊ ὮὉΥ Ηΐτα ἰο ἐπ Ὅ7ωσί ἴο δηποῦποοθ [86 σἰδὰ εἰἀΐπαο. Βαυί (δὲ6 διὰ οἴδον ρου δο- ΟἸετμθηεηο Ἰορϑειὰδ 
δῖ οὗ ὯὨ0 ἰδίοχίο8) τ]ὰ Ἡβαΐουοσ. 1’ ἰα οεγίαίπ, ὨἈοπόγνοῦ, ἰδδὲ (86 δόντα οἵ ΒΟΙηΘ ΜΘΓῸ τορσοδοηϊθαὰ ΟἹ ἐδθ ὅδ οἵ 

Ῥαπίοοοσὶ ἐπ ΦοτΏΌΔαΑ] απ (Δοίε ἰἱ. 10). δοὸ ἰδ ἰδ Πρ ὮΥ ρνοδαδέε [δὲ (86Ὺ Ὀσουσιξ ἐη9 Βγυΐ γοροτχὶ οὗ ΟἸ χσ δ γ ἴο ΒότΩο, 
ϑοεοίδίψ ΔῈ οὐ γνοσιθ, πὰ ἐπ [16 0880 Τοτριΐίημ ἴἢ6 πποῖθπ οὗὨ ἃ ειοίελ ΟὨτίδδηι οὁοηρτορββέίου. 8.66 Ὀ6]ον.--. 8.} 

Γ ὍὩ ἔδο ρτδὰῦς) σἕϑο οὗ [πΐ8 Ἰοροπᾶ, 600 Ἡ ΣΕΒΕΙ, κα, ΟἈγοποϊορίες ἀεε Αροείοϊέδολεν Ζείίαϊίετγε, Ὁ. δδ2 Ε΄. ἀιὰ βόπασν, 

Πῆυειονν φ' ἰδὲ Αροεὶ. Οκωτον, ὃ 95. ν 862) 5. ὙΤὨὸ Ὠἰσίοτίοαὶ ταὶ οὗὨ ἐμὲ ἐσδαϊξίοσι ᾿δ8 ὈθΘΏ μίνϑι ὍΡ, ΟΥ̓σ ὈΥ͂ Β0Ε86 

Βέότοδτι ΟδἰθοΙίο Ὑσίξοσε [6. 9. Προ Ἐξιμμοεξκε, τι Ἐξ, ἀπά οἴμοχθ στησπίϊοποὶ Ὁγ ΤΈοΙσοκ ἴῃ ᾿ΐδ ὐσωσα οἱ ἴμδ6 Ἑοτοδαδ, 

με, νἘο ἄἂο οὶ, Ἰκο Βαυπ, ἀδῶν 041 Ῥοίθσ τδϑ θΥὐὸσ δὲ Βόσβθ, Ὀὰξ ΟΠΙῪ ἴπδὲ Βο ουπαϑὰ ἴδο ΘὨυΣΟΏ οὗ Βοτη6.--. 8. 

Βαί, οἱ ἔδο οὐδοσ μδηὰ, ἔμ ρὲ Ῥσοιδοίδης ἀἰνίηθδ, δΌΟἢ} ὧδ ΒΕΒΤΉΟΙΣΤ, ΜΎΚΕΤΕΒ, δὰ ΤΉΣΕΒδΟΗ (7λὲ Ολωγνολ ἐπ ἔδε 

ἀροοί. 49ε, 1852, ». 97), ΜὯΟ αν δπἀθαγογοᾶ [0 δυϑίαίῃ ἰξ, δπὰ ἰδ 18 ΘΔΔΥ [0 6866 ἩὮΥ ἴμ6 Βοτιρδηΐσίθ οὗὁὨ ἔπ 6 Ὀχϑοδαῖ ὅδ 
γφξΌΣε ἴἰο [89 ΣΌΡΡοΟγ" οὗ θυ ᾿'δροσιὰ (800 ἩΔΌΚΜΑΝΝ, δὲς γδπιέξολε Κίγοδα, Ἐτοῖθ., Ρ. 658 6.) 

1 Οδ 3: ᾿Ἰοϊρῃδη 7 οὗ 106 γροϊδοδία ἐπδί ΒΑΌΤΙΟΣ τιοᾶσα ΒΌΟΣΩΘ, 000 ΤΩῪ «ροεί. Ζεϊίαίίον, ἰΐ, Ὁ 380. 



ἢ 8. ΤῊΕ ΒΟΜΑΝ ΟΟΝΑΟΒΕΘΑΤΙΟΝ. 8, 
- ““-τὐὐὐντὐσότ τι τοὸύτὸ πα πὸ κο ἀπππππῖτῃν ααπειμοιν 

Το δαϊοη ἩΒΪῚΟΠ ἰγϑηβίθγβ (6 Ηοιηδη ομυσο ὈδΔΟς (0 [6 ἅδγε οὗ ὕθβυβ, 88 Ὀθθῃ 
σΑΙΤΙΘα οὔΐ ἴο δὴ ΘΟχΊΤοΙ ὃ ἴῃ ΒΕΥΘΓΆΙ οί οηΒ. ἢ 

Υεῖ [676 18. 8 οἱθιμθπῃὺ οὗ ὑγυ ἢ δὲ 18 γοοῖ, υἱΖ., [86 ἴδοῦ (μδαὺ 16 Μεββίδηϊο ΒΟρῸ οἵ (868 
ἴονϑ ἴῃ ΒΟΠῚΘ νψ»88 ΘΔΓΪῪ ΟΧοὶῖθα, ροσμαρΒ ἀυσίης [Π6 ΘΑΓΓΪΥ 116 οὗ ΦοθΌβ, ὈῪ ἃ Ὠϊβίοσί δὶ) 
Ἰο π]οᾶρο οὗ Η18 ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΘ ; [ΟΥ̓ ΔΙ ΟΡ ΔΩΥ͂ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌ]Θ ΠΌΣΙΣ οὗ 7678 ὕπο ΨΘΙΓΘ ρἱοιξ 
ἐπαϊν! ἄυ8}8 ταϊηρ [ὉΓ [6 Μοββίδῃ ΒΒ οοχηΐησ, “1 18 ποῦν δαιῃλὶζθα Οἢ 811 Πιδηαᾶβ,7 βᾶγε 
ΤΠΟ ΟΕ, “ ὉΠ δὺ [Π6 βοθ0β οὗ [86 σοθρθὶ οουἹὰ Ὀὸ Ὀτουρῶΐ ἴο ΒοΙηθ ὈΥ (Π9 Φθνγβ 0 ΘΙ 
Ῥτγεβοηῦ δὲ {86 [οϑϑί οὗ Ῥϑηϊθοοεκί (Αοἷβ ἰἱ. 10), δηα ΌὈΥ [86 ον δι ΟΠ τίβιδηθ ΏΟ γα γο βοδί ογοὰ 
ἐπ ἀἰδογοηΐ αἰγοοίϊοιβ δήοσ [πο τηαγίγγάομι οὗ βίορμοη (Αοίβ υἱῖ. 1). Κβ':οἢ 8 ΘΑΡΙ͂Υ ροσὶοα ἴα 
Βυρδιδηςἐδέθα ὈΥ [16 πιοη(οι οὗἩ βιο ΟὨτβύβη ἤδϑομοῦβ ἰῃ ΕοΙΩΘ 88 μδα Ὀθθη οοηγογίθα ὈοίοΓΘ 
Ῥδ0] (ΟΠ δρΡ. ΧΥ͂Ϊ. 7) ; ὈΥ δῖ [6 ΑΡοΒί]9 βαγβ οὗ [μ6 νυ θΘργοϑδα σορόσῃ οὗ ἴπ6 ΟἸΌΓΟΙ. (6Π 8. 

ἱ. 8), δα 118 ψὶᾶθ οχίθηϊ, βἰποθ (06 0 τοῦ ἰοροῦμοσ 1π γϑυϊουβ ρ]8οθ8 οὗἨ [8:6 τῃθίγορο 8, οὮΔΡ. 
ΧΥΪ, ὃ ; Σὶν. 1δὅ ; δῃὰ 8.Π4}}}0 ὈΥ [86 ΡγοΟ ΔΌΣ μαῖ, πῃ οοπβοαῦθηοθ οὗ [86 ρστεοαΐ ἰπδυχ οὗ 
ζοτεΐρστιοσβ ἴο Εοιηθ, ΟὨσβίξδηβ ἔγοσῃ ἃ αἰβίδποθ γΟΣΘ ΘΘΙΪΥ ἰοπῃα διηοηρ [86 πυτη 61." 

ΤῊ Φον 8 ρορυϊαϊζοη ἴῃ ΒΟΠῚΘ γ͵8 ΟμΘ οὗ [86 ἸΑΓΡῸΣ ΟΟἸΟΏΪΘ6Β, Εἰκὸ (Πο80 ἴῃ Αβδυτίδ, 
Βαρυίομ, ΑἸοχδηᾶγίδ, οθ. [118 ραγθῃῦ βίοοϊ ψ6ΓῸ (16 96 ν718}} βανοβ [δ΄ Δα Ὀθοη Ὀτουμῦ ὈΥ͂ 
ῬΟΙΏΡΟΥ ἰο Βοιηθ. [1 ἱποσοϑβϑα ἔγοσῃ [86 Ὀορὶπηΐῃρ ὈΥ 96 188} ΓΑ Υ ] 16 ΓΒ, δηα αἴοσν γαὰβ ὈΥ͂ 
ΠΌΠΙΘΓΟῸΒ ῥγοβοϊγίθβ. ΤΏΘ οπβὶαγοα 76 0718 Πδἃ, ἔοσ [86 τιοϑύ ρεγί, τεοοϊνθα ὑποὶς ἔγθοοάουῃ ππ ον 

Αὐυθυθβττϑἵ 
ΤΙ ΕΠΊΡΟΙῸΣ ΤΊΒΕΕΙΌΒ (ὅσετον., Τί. 86; 9ΖΟΒΕΡΗ., 4πέΐᾳ. χυὶὶϊ. 8. ὅ), δἀπα βι Βοα ΘΠΟΥ 

σιάυθεῦθ, ἄσγογο {ἢ θη ἔγομῃ {86 οἷζγ (Δςίβ χυἹἱδ. 2; ΒβθΕΤΟΝ., Οἷαμκά. 25); υαΐ ΠΟΥ Βοου 
γεϊυγηοα ἱῃ ργοαῦ ΠΌΣΩΌΘΙΒ, δηἃ ἀτγοὶϊῦ ὑπᾶοσ ἴπ6 ταϊ]θ οὗ Ἰδῦθυ ΘΙ ΡοσουΒ, αἰ που! ΒΟΥΘΓΘΙΥ 
ΟΡΡτεββθὰ ὈΥ ἴδχοβ (ΒΞ ετον., δον. 12), δπα, ἴῃ Ῥδγί, ταΒΟΥΘ Ὁ] ῬΟΟΓ (ὐ ΥΈΝΑΙ, 111. 14 ; “υἱ. 
δ43). ““Ὅπαεγ δο τοΐρτιβ οὗ ασὐαῦθτυθ, ΤΊΒΕΒΙσΒ, δηᾶ ΝΈΒΟ, [ΘΓῸ ΤΕΓΘ 9678 οὐ ἴῃ (Π6 1π}- 
ῬοΣίΔ] ΠουβοοΙ] : δᾶ ῬοΡῬζξβα, ΝΈΒΞΟΒ ψ]ἴ6, γγ88 Π6Γβ6] δἰϊδομδα ἴο {6 Φ υῖβα δ. Κ5'0 στοδὶ 
Ὑγ788 [06 ΒΌΤΑΌΘΓ οὗ 96 Ὁ}78 ἴῃ Ἔοτηθ, [μδὲ [Π6 ον 8} δι ΌαΒο. βοηΐ ἴὸ Αὐαῦθτῦβ δή {μλ6 ἀθδί 
οὗ ΗξΕΒΟΡ, γγδδ Ἰοϊῃηϑα Ὀγζ οἷσί ἐμβουβδηα 96:8 ἴῃ Εοπιθ (7 ΟΒΕΡῈ., Απϑίῳ. χυϊ!. 11, 1). (ἸῊσ- 
τῦῸ0Κ.) Οη [16 ΘΟ] ΘὈΓαἰρα πιγβίοσίουβ νοσζὰ οὗ ΒθυΤΟΝΙυΒ σοηοογηΐηρ 8 ἄθογοο οὔ [86 ΕἸΠΙΡΟΓΟΣ 

Ιδυάΐυθ ἴῃ [Π6 γϑὰσγ ὅζ: “ὕμᾶσφοδ ὑπιηρυΐϑογα Οὐγοδίο αϑδοιμο ὑκιημεζίιαγιίε8 οηια ἐρριἧ," 
δοΙΡ. ΝΈΑΝΡΌΞΒΕ, ᾿ὐγολοησεδοῖ. ἱ. Ὁ. δῶ. 

8. 00 ΝΈΛΝΟΕΙ, ΑἸτολοηφρεδολίονία, ἱ ν. δῖ. Τασί} 8:8 Ἰοραπὰ οὐὗὨ [9 Ετηροῖοσ Τιρθασίυβ. (ἜΚΒΤΥ., Αροίορ. ο. δ. 

Τίδενέμε, σείμδ ἰοπροτα ποηνεπ Οἠγἐξίέαπιεηι ἑη, ερομίνινε ἑἰγοϊοίί, αὐπιηοίαία εἰὐὲ ἐς ϑ'ννία ῬΡαϊεείίπα, φιβε {ϊο υεγί(αἴεπε 
ἐρείως αἰοίητξαίίε τευοϊαυεγαηί, ἀεί! αὐ δεπαίωπι σεῆι ργκγοραίίοα κε ἤγναρίέ εκεί. δεπαίες, σωέα ἨΟῊ ὑρεα »γοδανεγαῖ, γεερωίι, 

Οκεαν ἐμ δεπίεηίία πιαπείΐ, οονεπείπαίιξ μεν οι ετη, ἀοοιδαίογίδις Ολγίξἑαπογμα. ΤῊ ΟὨ. 21, ΤΕΒΤΌΙΤΑΝ ἰγϑοϑδ {86 ΚΏον"]- 

ρἄκο οἵ Τί οσΐυϑ ἴο ἃ σοροτί οὔ Ῥουηϊίπε ΡῬι αἴθ, διὰ αὐ ἂβ ἐμδῖ συσθὴ ἔδπο ϑιμρθῖοσυ ΤΟ] Ὦδνο Ὀο] ονϑὰ ἱπ ΟὨσίοξ, 1 οἰξπιοῖ 
ΘΙΏΡΟΣΟΙΣΒ ΜΟΙῸ Ποῖ ὨΘΟΘΟΒΆΣΥ ἴοσ ἐΠ9 τγοῦ]ά, ΟΥ̓ ἰζ ΟἸ γι ϑείατια ΘΟ] ἃ ὍΘ ΘΙΏΡΟΣΟΤΒ. ΕΒΕΒΙυΒ, ΤΙ. Ε. 11. 2, ἐδηβὶδίθο (ἢ 

ἔοττωοτ Ῥϑδδβαθὸ οὗ ΤΈΒΤΟΙ ΑΝ. ΒΘΙΌΣΤΟ Ηἶπι, ὕπδτιν ΜΑΒΤΥΒ, 4901. ἱ. ο. 86 απὰ 48, δροῖκο οὗ δοίβ οὗ Ῥὶ]αΐθ οκ ἴδ Ἰασὶ 
ἄδγα οὗ ΟἸγῖοί. Οὐτορ. {μ9 Θοερεὶ 97 Νίςοδεηιιε, απὰ ἘΡΙΡΙΑΝ. ΠΥ. Τ, ο. 1.-Ὁ. 5.] 

τὈ)ῬΕ“,, Σόρ. αα Οα). Οὐχ ἐδποὶν ἀτνο} προ Ρ᾽δοα ἱπ ἴΠ6 Νερίο ἰγαπεδεγίπα, οΘοταρ. ΊΧΕΚ, δσὲ. ἴοπι. 

ὦ {11:6 οἀϊοὲ οὗ Οτυλσυδ ἄς ροϊεηαί “μα πέε, ταοτι ἰοη θα ὈΥ δυκτοχισβ, Οἰαμά. ο. 2δ, ἀὰ ἴῃ Αοίδ χυἱϊΐ. 3 (οοσαρ. Τὸν 
Ολοεῖυπ, Ἡΐϊξεί. ἤπια. ἴΧ. 6), ἰΒ ἈΒΌΒ.1Υ ππἀογειοοῦ ἴο ΘσμΌσϑοο [09 (ὁ ον 131) ΟὨχίδίαιθ 88 ΜῬΘῚΪ δ ἐμ  ὁ'ν8, ΟὮ ἔδο στουμπᾶ ἐδπαΐ 

ΟἈτεεῖμε ἵἷα ἃ ΘΟΙΤΌΡζ ΒρΡΟ] πη ρς ἴοσ Ολγίνίεξ, αὐτιὰ ἐμαὶ πο ϊωπίαδ τοίοσα ἴο [ἢ9 ΘΟ ΓΟ οσβθ8 ὀχαϊίθα ὮΥ ἐπ ἱπίτοἀποεϊοκ οὗ. 
Ἀπ τι ίδπ!γ. Τὸ [δ ὲ6 ταδγὺ Ὅα ον᾽οοϊοά, (1.) [Δὲ Βυκτονιῖσα (ἩΒοσὴ ῬΊΙΝΥ, Ἐρίδὶ, χ. θ5, 66}16 υέγέρη γα ἐδ τι) τασδὶ δυο 
Καοῦσῃ 6 πατηα οὗ ΟἸτὶδέ 65 ἨἨἙ|ΠΟ2Ι1 δὲ Τλοιῖτυδ (4ππαϊ. χν. 44), αιὰ ῬΙΙΝῪ (χ. 96); ἴον 9 οα]]οᾶ Ἠΐο ἀἰδβοίρ]οα Οἠνγώαηπὶ 
(ΜΝ ενο, ο. 16); (.) ἔδιδὲ δῷ ᾿πύθσῃδὶ γα ρἸΟΌΣ Θοπσουοσαν οἵ [86 769:».8 γου]ὰ τϑαῦϊτο ἐπζεν 26 αἴδον τη τὐξμαπίεε ; διὰ (δ.) ὑπαὶ 

45Ὁ6ἢ ἃ ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΕΥ͂ ΝΟῸ] ἃ μαχὰϊγ Βαγθ ᾿ποξ θα δὴ οὐξοὶ οὗ οχρυϊείοη. Ἡδποθ ΜΈΥΣΆ (δα Αοί. χυ] δὶ. 2) Δηὰ ΊΞΒΕΣ, 5 (ΟἌγο- 
“οἷον φίλε Αροεῖ. Αρό, Ὁ. 13), ἀπὰ ατί. πδιβεγόγίε, ἴὰ ἩΞΈΣΟΟ Ἐπονοῖορ.. τοὶ. ΧΣ, Ρ. 586) πη ἀογδίαη ὈΥ͂ ΟἸγεείμξ ἃ 59Ἡ. 
4φσίιο αεἰστϑὰ ὮΡ ἃ ροϊξεϊοδὶ το] όχι ἰπ Βότηθ ἀυτίηρ {10 τοῖμχτι οὗ ΟἸαυάΐπΒ. ΒΌΓΙ Ῥγαοΐον (86 ποῖα] ορὶ πίοι, ἴον ἴδ. ζ011ὁν»ν- 
ἐπ τϑϑδουδ: (1.) ΤΒοζὸ ἰ8 μ0 ἘΓ808 οὗἨὨ 80 ἢ ἃ Ομδγδοίοσ, ΒΟ ταδί, πᾶν ὈΘΘΏ 8 [4]60 ἈΓοδβίδῃ, δῃὰ οου]ὰ ΒοταΪγ πᾶνο 
κοτοδίηοἃ ΠΟ ; (2.) 186 80 οὗ [9 ΤῸΠΔᾺΣ ΤοἙθπ σοῦ Οἡγεδίμε (Χρηστός), ἴος Ολγέδξιξ, ἴα οα᾽δ Ὁ] δ θα ὈΥΓ [86 ἐθαι ΟΣ Υ 

νἵ Τεπτυισιαν (4ὰ καί. ἱ. 8; Αροὶ. ο. 8: “4 ρα εἰ οἰ Ῥέγρεγαὴς ΟἾἸΒΕΈΒΤΙΑΝυΒ Ὀγοπυποίαίμν ἃ υοδῖίε--πατε πεὸ πονιίη τε 
φεγία εαἴ ποί(ίέα ρεπδε υοῦῖ---(ὐ ἐμαυίέαίε Ὀεὶ δεπίρηΐέαία οοπιροείΐεετε 681), δηἃ ΔΟΤΑΝΤΙῸΒ ({πηπ|. αἰΌ. ἱν. 7: .. . Ῥχομίεν 

φποταπδέωρε ἐγΡΟΥ ης, γα εἰπὶ ἐπιπεμέαία [ἰεγα ΟἾΒπδτυμ δϑοίεηί ἀέοεν δ᾽"). ἘΒαΐ ἰδ ϑοοτὴα ἴμαὲ ἐδ ἴδ οἵ Ουλυντῖῦβ τᾶ ΠῸ 

εἰ ΣΟΓΟΌΜΙΥ οχοσμίθα, ἤγτοτα Δρρτομαικίοσι οὐ Ὀαἃ αθθοὶβ ἴῃ υἱὸν οὗἨ [}9 Ἰᾶτρβο ποτε οὗ (6 9:8 ; δπὰ [μδί οὐἱγ [δ8 ΡῬΌ ἐδ 

66ΒΟ ΤῸ ὉΠ 66 ΤΟΙ οἰοδοὰ. ΤΠ ἰ6 κἰαϊϑὰ ὮΥ ΤΟΝ Ολβδῖθθ, ᾿Ἰχ. 6, νὍΟ ῬΓΟΌΒΌΙΥ ταΐογα [0 ἴδ δάσηθ οάϊοί, δα ὩΚΗΜΑΝΝ δὴ 
ΨΥΙΡακιεν Δυξῦχηθ (τούς τε Ἰουδαίους πλοονγάσαντας αὖθις, ὥστε χαλεπῶς ἂν ἄνευ ταραχῆς ὑπὸ τοῦ ὄχλον σφῶν τῶι 
ύλοως εἰρχϑῆναι, οὗὖκ ἐξήλασε μὲν, τῷ δὲ δὴ πατρίῳ νόμῳ βίῳ χρωμένους ἐκέλευσε μὴ συναθροίζεσθαι), ὉΠ1685 τ 
κααῖφτι 116 ἄδοτοο (πὶ Μ τε δηᾶ Γποπισε, αὐ (οί. χυϊϊΐ. 2) ἴο 81 δασέος ἀδῖθ. Αἱ 8]} ουθιΐδ, πο οὐϊοί, ἱζ ἐξ δρρ ἐϑὰ ἐσ 
(9 σμχίδεασιο δί 41}, σδ ΟἹἿῪ Βδγο δὰ ἃ ἐΘΙΏΡΟΣΑΣΥ͂ οἸοοῖ ; ἴῸ τὸ δι), ἃ δ ΥΘΑΣΒ δἴοσνασαβ, 8 ἰαγρο ΟἸσίο δ σοπρτορῖν 



52) ΤῈΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΆΗ͂, 

Αἱ [86 ὕχηθ θη [86 ΑΡοβί]6 σοί ηἷβ Ἐρἰβί]6 ο [6 Ἐοτηδῃβ, [ΠΘ ΓΘ ἬΤΟΙ, ἱπ ΒΟΙΏΘ ΓΩΔΠῚ 

σου γοσίβ ἼΟ ΟΡΘΩ]Υ ργοΐδαδϑοα ΟἸσὶδὺ (ΒΡ. 1.), δια τηρϑῖ [ῸΣ ὙΟΥΒὗ 1 ΒΟΥΘΓΑῚ] ΠοῦΒ68 (ΟΡ. 
ΧΥΪ.). [ΤῊ6 σομρτορδίϊοιι, ΤΠ ΟΓΘΟΥΘΣ, τηυδῦ ὮΑΥΘ 8ΙΓΟΔΟΥ οχὶβίθα βϑύθσϑὶ ὙΘΔΙΒ ὅς ὕϑ, Βὲπος 

ῬΡΔῸΪ “" [8688 ΤΏΒΩΥ ὙΘΆΓΒ᾽" (ἀπὸ πυλλῶν ἐτῶν, χη. χν. 38, σοΙΩρ. νὸν. 23 βηὰ 1, 18) Βϑὰ 8 ἀφδεῖγϑθ 
ἴο νἱβὶς [μ6π|, δῃ ἃ βῖποθ Π6 πῃ ΘΠ .ΟΏΒ, δ Οηρ [116 ΟἸτ]βυδη ὕβδ οι ΓΒ ̓ῃ ΒΟΙΔΘ. Βυ ἢ 88 δα ὈΘΟΣ 
ὀομηγογίοα Ὀδίοσο ἷπι, χυΐ. 7.--- Ρ. 8.7] ΤῊ βίοοκ οὗ 818 ΟἸγ βυλϑη ΟΟΙΩΤΔΌΒΙ ΤΥ γὙ88 ἢ0 ἀουδί 
οἵ Φεν δὰ ἀοθοοὶ (ν. 1); Ὀυῦ [86 ΘΘμ[116 ΟἸ τ βδη ο]θιηθηΐ 8180 τγ88 Θοῃβἰ ἄθγ8 Ὁ]6 (Βοι. χὶ 

18 Β΄, 2ὅ), 88 6 ΏΔΥ οχρθοῦ ἱπ Υἱον οὗ [86 ἰαῦρθ ΠΌΤΩΡΟΓ οὗ 96 188} ῬΤΟβο  γύθβ ἴῃ οι. ὙὟΥ 
ΏΔΥ ΒΒΓΘΙΥ δβθασηθ ὑπ [86 ΟἸυΓΟ. ὙγὯϑ ᾿υδβὺ 88 τη ἰουπαρα ὮΥ αδα.116 ΟΠ τ] ΐδη8 ἔγοις 
Αἰ οΟὮ, 88 ὈΥ δον 18} ΟἸΓΙβύδη8 0 ἩΣιμοββοα {16 ταὶ Ῥϑμῃίθοοβί αὖ }6τπιβδ]θη. Υ78 Ἰθδση, 
ΓΛΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἔγοτῃ ΟἤΔΡ. χΥΐ., {παῦ {86 τηοβὺ ῬΧΟση θη ΤΟΙ Ό6 1 οὗ [86 ΟὨΌΣΟΝ Ὑ6͵Γ6 δαδθζοιί 

οὗ Ῥϑὰ]. ᾿Αμπὰ {μοῦ ἷβ ΘΥ̓ΘΥΥ ΡΓΟ ΔΌΣ ΠΥ (μδὲ Ῥδὰ], ἰῇ 8. σΟΙ ΡΤ θη δῖνθ σατο. Ροϊΐογ, δὰ 
Ρτγεραγθὰ {Π6 ὙΑΥ [ὉΣ [Π6 ῥσΟΡΟΓ ουμπαϊηρ δπαὰ οΥρδηϊζαίοη οὗ ἃ υπὶύθα οοηρτορδίίοη ἴῃ 

Ἐοιμθ, 88 ἰπ ἘΡΒΘβυ8, ὈΥ ῬΓΘΥΪΟΊΒΙΥ βοπαϊΐπηρ ουὔὐ [ΔΓ {Ὁ} α18.1}65---Αἀὰ}16 δπὰ ἷ8 ψῖΐα Ῥχὶθ- 
ο11Δ. Α8 [θ80 Ὕ6ΓΘ 18 ῬΊΟΏΘΟΙΒ ἴῃ ΕΡΏΘΒΌΒ, 80 ΓΘ (ΠΟΥ ἴπ οΙηθ. Κβ'δγβ ΜΈΥΕΕ [οὉ ἤοηι., 

Ρ. 91, 418 6α.]: “ΑΒ Ῥδὺὶ] δὰ Ὀδθὴ 80 θιῃ ΘΒ Υ δυο ΟΘΒΒ} ἴῃ Οτθθοθ, δῦ 88 ὙΟΥῪ ὨδίΓαὶ 
1πᾶΐ δροβύο]ϊο τθῃ ἔγοτῃ ἢ18 Β0800] βῃου]ἃ ὈΘΑΓ ϑυδηροὶῖς ἰστυἢ ἔαγίμο πνοβεπαγα, ἴο 186 
ΤΩΘΙΤΟΡΟ]Β οὗ Βοδίμβοπάοτηα. ΤῈ Ὀδηϊβτηθαΐ οὗ [86 δον ἔγοιη Βόοπὶθ ὑπο σ ΟἸδυάϊυε 

(ϑσεξτον., Οἰαμά. 3δ. Αοἷβ χυἹῇ. 2) γὙβ ἃ βρϑοΐδὶ οοσδβίοῃ ῃηϑᾶθ 186 οἵ ὈΥ Ῥτγουϊᾶθηῃοθ [ὉΣ 
[μδ΄ ὁ. Ευρϊῖνοβ ἴο ποὶρῃθοσίησ ἄγϑθοθ Ὀθοδῖηθ ΟἸτἼβίζδηβ, δηᾶ αἰβοΐρ]οβ οὗ Ῥϑὺυὶ : δῃηᾶ, 
ΔΙ͂ΟΣ ἰμοῖγ τού ἴο ΒΟΠΊΘ, ΓΘ ὨΘΓΑ] β οὗ ΟἸ ΓΒ ΔΕ, δα ἰοοῖκ ρῥδᾶτὲ ἴῃ ΟΥ̓ ΒΗ Ζὶ προ ἃ οοη- 
στοραΐϊζοη. ΤῊΪΒ 18 Ὠ᾿βιο ]ΟΆ}}} Ῥτουθα ὈΥ {86 ϑχϑιηρ]θ οἵὗἩ Ααυ}]ὰ δια Ῥ.ΐβοῖ]]α, το, 6 

ζονθ, οταϊσταίθα ἰο Οοσίηίῃ, ᾿νθα ΠΠΘΓΘ ΟΥΘΡ ἃ γὙθδγ δηᾶ ἃ [8] ἰπ [Π6 ΘΟΙΏΆΡΔΗΥ οὗ Ῥδῃ], δηᾶ 
ΒΆΒΟαΘΏΓΙΥ ΔΡΡΟδΊθα 88 ἔθϑοθ 18 'π ΕοδλΘ δα Τοοουρϑηίβ οὗ 8 βοῦβο ὙὮΏΘΙΟ (86 ΒΟΙΏΔΗη ΘΟΏΡΤΟ- 

ϑϊίοι δββοι ]οα (Βοπι. χυΐ. 8). ῬΓΙΟΡΔΌΪΥ ΟἴμοΥ ᾿παϊγ!}8]8 τηδηἰϊοηθᾶ ἴῃ ΟΠΔΡ. χυΐ. σεγα Ἰοὰ 
ΟΥ αοᾶ ἴπ ἃ Β᾽ τα ΔΓ ἩΔῪ ; Ῥαΐ ἰύ 18 οογίδὶπ ἐμπαὺ Ααυΐ]ὰ δῃα Ῥυῖβο11]ὰ οοουρὶοα ἃ τηοδῦ ἱτῃροτ- 
ἰδηΐ Ῥοειῦοι ϑιροηρ [Π6 ΟΠ 6 γΒ οὗ [Π6 ΘΟ ρτορβδίϊου : [ὉΓ διῃηοηρ [Π6 ΤΔΏΥ ἰθϑο 618 τ᾽ ΠΟΙ 
Ῥαυὶ στοοῖβ ἱπ οἾδΡ. Χχυΐὶ., 6 ῬΓοβθηΐβ ἢῚ8 ἢγχβί στθοίίηρ ἴο ἴμπθηι, δηᾷ {μΐ8, ἴοο, τῦ βοὶ 
βαι οτίηρ' Θοτηταθπἀδίϊοη 88 ἢ6 Ὀθδύονγβ ὩΡΟΠ ΠΟῸΠ6 οὗἉ [16 τοβί." 

ΤΏ6 ταῦοΒ-αϊδρυίοα αὐθϑίϊοῃ ΘΟΠΟΘΓΠΙηρ [6 ὩδύΟμΔ] δηᾶ τοὶ ρσίουβ οομδυϊποπΐβ οὗ [86 

Ἐοιδη ΟΠυχοὶ 18 ᾿ππηδίθ Υ οοπηθοίοα 10} [06 αὐοδίϊοῃ 88 ἰο [86 οσοδϑίοῃ δηα δἷπὶ οὗ [16 
ἘΡ᾿βι16 ὕο [Π6 ἘοτμδΏ8. 

πῃ αἰβουβοίην [818 Ροϊπῦ, 6 τηυβύ βέδσὺ τί οογίαλῃ οἷα αἰβιϊηοϊζουβ. ΤΏ αἰ ΒΌΓΟΠΟΘ 
Ὀοΐτϑοῃ Φονβ ΟἸ ΓΙ 8η8 δηἃ Θθμ(116 ΟἸ τ βίδηΒ παβὺ ποὺ Ρ6 οοπίουμπαοα ἩΣῈ (μ6 ἃ  ΒόγΘη 6 
Ὀούνθθῃ ποη-Ῥϑα] 6 δὰ Ῥδυ]ΐηο ΟΠ τ βδη8β. Ααυΐ]ὰ δηᾶ Ῥ.ὶβοὶ 18, ΓῸΓ Θχ δι Ρ]6, 6 618} 
ΟἸ σἰβίλδηβ, Ὀὰὺ ΓΠῸΥ ὈΘΙομροϑα ἀθοϊθα]γ ἴο [86 βο0}ο0] οἵ Ῥδϑ1}. Οἱ [86 ΘΟΒΙΓΆΣΥ, ὑμ6 1Ὸ Ὕ6ΓΘ 

πῃ [πὸ αδ]αιίδη οοηρτοσδίάοῃ Οθηϊ1]6 ΟὨ ΣΙ βι8η8 0 Ῥοσταϊο ΓΠΘμλβοῖγοβ ἴο 6 οβίγδηροα 
ἔτο [Π6 Αροβί]θ Ῥδὺϊ ὈΥ [86 Φυσεαϊζιηρ ῬΑΙΙΥ βρῆς. [[Κουνῖβθ, [μΒοθ6 γθακ ὈσΘΙΏΓΘ ΟΣ 
« Ο188 ΟἿΣ δ. 188 ὙΠῸ Ἴ6ΓῈ δηΐδηρ] θα ἴῃ Ἰαρα] βίϊο δησχί ον (ἀσθενεῖς), ταυδβῦ ἨὈὰ αἱβέρτιΙ8η68 
ἔγοτα ἴπ6 [8186 ὈΓΟΙΏΓΘΏ, ΟΥ ὨΘΓΘΙΟΔΙ ἘΠ ΙΟΙἾὕο8, ΤΟ στα Δ}1} σομθ ἰηΐο Υἱοῦ ; δπα 80 πχυϑὶ 

ψ6 αἰβυηστΒῃ, διλοπρ {π6 ΘΘὨ 6 ΟἸ τ βίϑη8, [086 ὙΥῸ Ἴσατο βοπαΐηο αἰδοῖ 168 οὗ Ῥδὺ] ἔγομι 
[8ο86 ὙΟ ῬΤΟΌΑΙΥ δαγνοοδίεα δὴ δηϊ ποτηΐδῃ ἔγοοάοσῃ οὐ οοῃβοίΐθμοθ. Ἐγθῃ διηοηρ' [86 τὶ ραν 
Ἰορα! ϑιϊς Ομ στ βδηβ ΠΟΤ ΔΓΟΒΘ ὙΘΙΥ͂ ΘΔΓΙΥ 8 δΔηϊδροΠἶδηη Ὀδίσθθη (86 Δα βογθηΐβ οὗ ῬΠδγίβαὶς 
Ἰοραιτν δπὰ Εββθηΐο ΠΟ] 688. 

ΤῸ 18. οἴθδγ, ποῦ ΟὨΪΥ ἔγοτα ἢἰβύοσϊοδὶ σϑ]ὐϊοηβ, θὰ 8180 ἔγομη {86 ῥγοβουΐ ΕἸ 18{16, ἐπα (Ἀε 
ἈΔΙΟΏΔ] 76 18} οἸθηθηΐ ἴῃ [Π6 Εοιηδη ΟὨ το πυβύ ἤδνθ ὈΘΘΏ ΥὙΟΙΥ͂ ἱπηροτγίδηϊ, 8Δη0. ὑμδὺ ἢ 
οοππίταυϊοα [86 γϑί 8818 οἵ [86 ΟΠυσΟῦ ; 866 οὮΔΡ0. ἱϊ. 17 ΒΕ ; ἵν. 1 δὲ . υἱ]. 4 

Βοη αἱ Βόῖιθ, οοιηροβϑὰ οὗ οοῃυυοσίβ ἔσο ἐμ6 ὅϑνγβ πιὰ Οση 1608, 88 ἰβ ουἱᾶϑεξ ἔγοσα 86 ΕΣ ἷδι16 ἐο [89 Ἐοχωβηκ, ἔγοσα ἴδε 

τοῖϊυσπι οὗ Ααὐτιὰ ἀπὰ ῬΒΙΒΟΙΙ, 17, (Βοτη. χυὶϊ. 8), ἤζοα) Αοίβ χυὶϊὶ, 17 ΒΕ, απὰ ἤγοση Τλοστυβ᾽ 5 δοοουμξ οὗἩ ἐδ Νοχοιΐδη 

ῬοΡδοο οπι ἐπ “Ὁ]Υ, 64. ΟτμΑυντῦθ ἰδοιιθὰ ϑθυύοσθὶ οαϊοίβ Θοπσουυΐηρ ἐδθ 76), σαὶ ἠνυόσαὉ]9 Οὐθ8 ἰη ἴπ γϑασ 43, τ - 

ἢΠσπῃοὰ ὈΥ͂ ΦοΒΕΡΗσβ, Α πᾳ. χῖχ, ὅ, 2, 8; [θη [86 οἄιοί οὗ ΘΧρυ]αΐουι, α. Ὁ. 5623 (βῦυετον., Οαμα. 26; Αοία χυῖῇ. 2), ψὶτ} 
ἩὮΪΟΒ ῬΓΟΌΔΟΙΥ [16 οὴθ τιϑηϊϊοηθᾶα Ὁ ὍΙΟΝ Ολβεῖυβ, Ἰσ. 8, ἰ8 ἰάοπεϊοαὶ, ὙῈ6 βἰἸοποθ οὗ ΦΟΒΕΡΕυΒ σοποοταίης ἐδ6 ᾿ἰδιΐοὶ 

βάἐοῖ ἐ6 (ἢ 9 ΙΏΟΓΘ ΘαδΙΥ Θχρ] αἡποὰ ἤσοτα ἐπ ὅποι ἐμπαΐ, {τὸ [8.6 ΟΟὩ ΟΤΏΡΟΣΔΑΣΥ οὐΐοῖ ἀε ππαϊλετπαίίοίς Παίίαᾳ ροϊεπᾶΐε (οδοσό 
ὟΥ Τλοττυβ, 4ηηαϊ. χὶϊ, 82). ἰδ τδὸ ὍσνοΣ [Ὁ}}ν οχϑοιι! !:ρᾶ, ΟΥ οἶξα βροϑαϊ)ν σϑαοδὶ]οᾶ.--. Β.1 



ΤῊῈΒΕ ΒΟΜΑΝ ΟΟΝΟΘΒΕΘΑΤΙΟΝ. ' ὥχ 

Αἱ 186 βϑῆιθ ΐτηθ, ΒοΎΘΥΟΣ, {πὸ αομ! 16 ΟἸ τ βάθη ο]διαθαὶ ἴῃ τπ6 Ἐομλδ ΟΠ ΌτοΝ μιδά 
βδοοτηθ ὙΘΙΥ͂ Βσοηρ᾽, δπἃ τνὰ8 ῬΟΙΏΔ ΡΒ ῥσϑαομηδηῖς, ΤὨΐΒ τὸ πασβί ἴῃ ΠῈΣ ἔγοτῃ (π6 Ὠἰβίοτϊοαὶ 
Γοϊδίλοθ. ““ ΟἸ ΙΒ δε γ, τ οι ἕοοῖκ τοοῦ ἤγβὲ διλοηρ {6 7678, ἰουπᾶ 8ῃ δϑδίθῦ ΘῃΐσΆ πο ἴῃ 

. Βοῖὰθ διροηρ [6 ΒοδίΏΘΩ, Ὀδοϑαβο, ἴθ ομηθ, [86 ῬΟΡΌΪΑΡ μοαύμθη σοι σίου μ8α δἰτοδαν 
ἱπουττοα {86 οοπίοιηρί οὗ Βοίμ ἐμ ουἹναϊδα ἀπᾶ Ἰσῃογσϑηΐ 6148808 (8606 ΟἼΒΒΕΙΒΕ, Οἡ. Ἡϊΐδί. 
ἷ, ἢ 11-14); (μογοΐοσο ἐπ ἱποι δύο ἰὸ Μοποίϑίβιν νγ88 ὙΘΥΥ ΘΟΙΏΏΟΝ, δὰ [Π6 οἰαἸηϑασο οἵ 
ἔΠ086 ὙΟ Οϑ:ὴθ ΟΥ̓ΘΣ ἴο 1886 ον 88 αἰ ἢ 88 ὙΟΙῪ ἰαρὸ (ΕΝ Αι, βαύνν». χ. 96 δ᾽. ΤΆΟΙΤ, 
Απη. χυ. 44; Ηϊδί. υ. δ; ΒΕΝΈΟΘΑ ἱπ ΑὐΘΥΕΤΙΝΕ, 226 Οἷο. Τοΐ, υἱὰ, 11 ; ΦΟΒΕΡΗ,, «πέΐᾳ. χυἹ], 8, 
δ). Βαυΐ ΠΟΥ͂ ΤΟ ΠΟΤ ταυδὲ {πῖ8 ΠΣ Ό6ΓΆ] τοὶ βίοη, βοὸ οἱεναΐθα δθουθ 8}1} {86 Ῥοῃὰβ οἱ ἃ 
ΓΟΡυΪ]βῖγο 16ρ8] ΓΊρΡΌΤΙΒΠΙ, 88 ἰδ 788 ργθδοῃβοᾶ ὈΥ̓͂ Ααυῖ]85 δηἃ οἴμοσ Ῥϑυ]ηθ ἰθϑοθθσβ, γθοϑῖγθ 
αἰϊουοῃ πᾶ βυρροτί δ ἐδ βαπᾶβ οὔ [βοβθ Πουηδηὴβ ψΏῸ σοσὸ αἰθοοπίθηϊοα τὶ μραίμθη- 
ἄοτη." (ΜΈΥΕΗ.) Τπδὶ {Π}8 88 ΣΘΔ}}Ὺ [86 ἴδοῦ ἐπ (μ6 Ἐοϊηδῃ ομύχοιι, 16 οὐϊηοθᾶ ὈΥ [1.6 ΤἸΔΗΥ͂ 
ἈΡΡΘ8]8 δα ἀτϑββδᾶ ἰο (π6 Θαθῃΐ1]6 ΟἸγβίδη ρογίοη, οΒ8ρ. 1. δ, θ, 18; ΟἾΔ}. χὶ. 18 ᾽ 

Βοί οἱθπηθηΐβ ἴῃ {πΠ6 ΟἸὕΤΟΙ ταῦβῇ ἤᾶυθ ὈΘΘΠ Βίσοη, 88 ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγοϊῃ ἐμ6 ἔδοΐ 1ῃδὲ [89 
ἈΡΟοΒί]6 Ρ]δοθ ἱορϑίμον, ἱπγουρμοῦΐ [86 ἘΤΡ᾿8.16, Φονγ8 πὰ θη 168, δον βῃ ΟἸ Βα η8 δηὰ 
αδθηΏ]1]6 ΟἸγϊβίϊδηβ, ἴῃ οσγᾶϑγ ἴο Ὀτίπρ ἡ 6πὶ ἱπῦο υπΐοῃ δηα ΒΔΙΤΉΟΏΥ, 88, ἴσοι ἃ αἰ δογοης [ὰπᾶ8- 
ταθηΐ8] ἱμουρθί, μΒ6 ἀἰὰ ἴῃ [6 ἘΡΙΒ616 ἴο ἴπ6 ΕΡΙΙΘβἴϑῆβ. [πὰ [86 μτοοίϊηρβ δηὰ ἱπίσοαποίίζου 
γὸ Βηα 7618} δῃὰ αδϑηῦλο ΟἸ τ δῦ δηβ βρόκθὴ οὗ τὴ δαῦδὶ τοραγὰ. Τὸ [πϑιηθ οὗὨ [ῃ8 
ἘΡΊβ116, ΟΒδρ. ἱ. 14-17, ΟΧΌΓΘΒΘΙΥ ΔΡΡΙ168 {Π6 ρΌΒΡΘΙ 4|1Κὸ ἴο Φονγβ δηᾶ Θθοκβ. [πα {Π6 οχ- 
Ῥοβίου οὗ [86 υμτὶρηὐδθουβηθβθ οὗ {86 Ὠυτηδη ταοο, {Π6 ΘΘὨ [1168 δη ἃ Φ6 8 δΓ ρ]δοϑᾶ ἰοροίμεσ 

ἴπ 186 Ἰίσρῃϊ οὔ βϑασοβίηρ ὑσαί, Ομ 8ρ. ἱ. 18; 111. 20. ΙΚονῖθο, δ 18οδίζοι ΟΥ̓ (ΣᾺ 18 δρρ  ἰοὰ 

ἴῃ [η6 πιοδβὺ ΡΟΒΙ ΕἾΘ ΙΏΒΏΠΘΣ ἴο 96 8 88 ν7096}} 88 ΘΟ; 1168, Ομ δΡ. 11}. 21-ν. 11. ΑἸδὸ ἴ.6 ραν οὶ- 
Ῥδϊοη ἴῃ {86 ἀθδίῃ οὐ Αἄδϑιη δηᾶ ἴῃ 86 πον 116 ἴῃ ΟὨγὶϑί, ομδρ. γ. 12--1. 89. 8.0, ᾿ΚοΎ 186, 

[86 ὕνγο δουῃοσαὶοβ οὗ ἡπαρτηθηῦ δῃαἃ ΤΏΘΓΟΥ ἰπ ὕμ6 Ὠἰβύογυ οὗἁ {}16 νγου], ὀρ 8. 1Χ.-χὶ. Ἐγθὼ 
ἴα [88 Θχμοτγίδιζου (86 ἀἰβιϊπούϊοιυ αραὶῃ ἈΡΡΘΆΓΒ; (89 τὰκ ἴῃ [Αἰ [ἢ δια (86 ἔγθθ ; [16 ΒΘΥΘΓΘ 
8ηα [Π6 ΒοοΟΓΗΪ] : (0 ΔΚ δα {Π6 βίοῃρ, οἴ 8}068. χῖν.--χνυ. ἢ: γοῖ Βθγὸ 86 οΟΥἾΘΓ ΟΡΡοβί 10 Ὲ 
Ὀεΐπθοῃ [88 ποη-ῬϑΌ] 6 δηα (Π6 Ῥδυ] πα ΟἸχ ϑ 88 18 4180 ἔδίκθῃ ἰηΐο δοοουμπί. 

ἘΒουρῇ γ͵ οἝπηοῦ ΒΔ0ὺ ΠῚ ΔΌβοϊυΐο οογίαϊ τ {πα [86 Θ6ηΏ}]6 ΟἸγβίϊδη ροσίάοῃ οὗ [86 
Ἐοιηδη ΘΒ ΓΟὮ 188 ρχϑαοτχηϊπδηΐ, γοί ἰὑ ἰβ ῥ]αΐη τὺ (Π6 Ῥδυ]ῖπο ἰγρο ἀἰᾶ Ῥτοαοιιϊηδίθ ἴῃ 
ΒΌΘΝ ἃ ΠΙΘΑΒΌΓΘΟ (Πδὺ {86 ΑΡΟΒΙ]6 Ἰοοϊκθα ρου ἴῃ 6 Ομ υ͵Ο ὮΙ, ἴῃ βρί τὶ, 88 λὲδ σμυσοῦ. 1 ψὸ Ἰοοῖ 
αὖ [8.6 βἰηρῖο σοηρτοζδίίουβ ἴῃ ῥσῖνδαίθ Ὠουβοβ, τ 1Ο [86 ΑΡοβῖ]θ ρτϑοίβ ἴῃ οἤδΡ. ΧΥΪ., νὸ πὰ 
Αᾳυ]]8 δηὰ Ῥχίβοὶ δ δὖ [86 μοδὰ οἵ {ῃ6 ἔγβύ τιϑης οηθα, ἩΒ1ΟΝ τγ88 ΡΓΟΌΔΌΪΥ [86 πλοβύ Ῥγοχὶ- 
πρηῦ; δηὰ ἴΠ686 ΜΟΙΟ ον ἢ ΟἸὨ ΤΙ βίϊ 88, δηα γοῖ ἀοολάθαϊγ Ῥϑυ]ῖηθ. 11} 186 [86 σάστὰ ἀπ 

ΊΘΠα]Υ ἴοθστηβ ὐ ΘΟ Ὠ6 στοοίβ {Π6 τηοβῖ οὗἩ {16 οἴοΓΒ, ῥσουθ (μδὺ Β6 οου]ὰ τορασγα ὑπ 6 1} 
88. ἢ18 ΒΡΙΓΙ ΓΔ] ΘΟΙΡΘΠΙΟΩΒ ἴῃ (86 5β γιοίθδί βθη86 οὗ ἴΠ6 σοσὰ. ΤῊΪ8 σϑὴ ὍΘ 566} ΠΟΙΘ δὰ 
ἴογὸ ἔγοια {ΠπῸ σοπίθῃίβ οἵ [86 ΕἸἰρ᾽β[16. ἈΑ8 86 Αροβίϊθ τοραγάβα Εἰ πιβοὶ ἢ, τσὶ ιΒ6166, ἴῃ 
(86 πιοβί βρθοῖῆς βθῆβθ, 88 (86 οὔοβθῃ Αροβίϊθ ἴο {86 Οθῃθ]εβ. (ομ8ρ. 1. δὅ---ἃ Θομβοϊουβηθβθ 

γβῖοἢ, δοοοσάϊηρ ἴο ΘᾺ]. 11.) ἱηγοϊσθα ποῖ ῦ ἃ οομῆϊοῦ ΣῈ 086 Δροβί!θβ οὗ [π6 96 78, ΠΟΥ 

8 πορ]οοῦ ὈΥ̓͂ Ραυ] οὗ {π6 σεν δ ΒΥΠΔΡΌΡΊΘ8), μΒ6 τιυβὲ ἤδθ ἸΟΟΚΘα ΨΘΣῪ ΘΑΣΙΥ [0 {Π6 ΒοΙΏ8} 

ΤΟ ΓΟΡΟΪΒ 88 ἃ ΒΡΒΘΓΘ οὗ ΙΔΌΟΓ ἀεοβὶρηιθα ἔοσ ἴτω, ΑσοοσαϊησΥ, Β6 ἀθβὶρποᾶ δ ἃ γΓῪ ΘΔΙ]Υ 

Ῥογϊοᾶ ἴο εββίβ 188} ἃ πιϊβδίου ἰῃ Βοιλθ (ἀοίβ χὶχ. 21; Βουῃ. ἵ. 18). Ηθ δἷβοὸ τηδθ {πη  }Ὺ 

ΡΓΘρΡδγδίϊοιβ ἔοσ [86 Θχϑουϊζίου οὗὨ [118 ἀρβίσῃ ὉΥ͂ βοπαϊηρ ἴῃ δᾶάνδποθ ἢἷβ ἔτθπβ Ααυϊ]ὰ δμὰ 

Ῥυβοὶ]]δ, δ ἸΏΔΠΥ ΟΥΏΘΙ ΘΟΙΩΡΘΒΪΟΏΒ---διθοηρ [θὰ [86 ἀθϑοοηθθβ ῬΏΟΩΌΘΟ, οὗ ΟοΥηθ---ἴο 

Ἐοϊηθ. ΕΣ {18 ὙΟΤΥ ΤΟΆΘΟῸ Ὠ6 οουἹᾶ ἀορατί, τὶ ἢ ταραγὰ ἴο (86 ἘοΙΏδΏ8, ΠΌτα ἷβ 808] 
Ῥγδοῖϊοα οὗ τηβκίηρ; ΒΪ8 ῬΟΙΒΟΏΔΙ δροβίο!ὶο Δ ΌΟΓ ῥσβοθᾶβ 8 τυϊ θη σοτηταππϊοδίΐοη. ΤῊ]18 ὑἴτὴ8 
.6 οουἹἱᾶ βομᾶ 8ῃ ορίβίὶ]θ ἢγβι, δηᾷὰ ττὶῖΐθ (ο [6 Βοιηδῃ ΟἿΣ ΒΟ 88 τολμηροτέρως ἀπὸ μέρους 

(ἢ ΔΡ. χν. 16) νυϊίμουϊ Ὀοΐπρ ἐμ θαγδββοᾶ Ὀγ (6 ἱπουρμΐ {πὲ Β6 τγὰβ θηὐογίηρ ὈΡΟῚ ἃ [οτοΐσ 

βε]ὰ οὗὨἩἉἁ ͵ΙΔΌοΥ (Ομ ΔΡ. συ. 30). Νονθγίμο]688, (μδ΄ ἀθ] σου τ] 10 6 τοραγαθα {πὸ τ]ρη δ 

δπα ἱπᾶοροπάθμοθ οὗ οἴμογβ, ββρϑοΐδ]ν οὗ Ὀδιΐθνοβ, ἰμἀυσοα ἶπιὶ ἴο ΟμδγδοίθγΖθ 18 υἹβὶῦ ἴὸ 

ΒΟΙΏΘ ΓΔΘΓΕΙ͂Υ 88 ἃ ἸΟΌΓΠΟΘΥ ἰὨγουρ ὑμαῦ ΟΙΕΥ ἰο βραΐη. Ηθ οου]ὰ οχρϑοῦ, τ Ο]ΘΓΘΌΪΦ 

οογίαἰπίγ, ἐμαὶ Εοπιθ πουἹὰ Ὀ6 Ηἷβ ῥσΐῃοῖρδὶ βίδίΐοῃ ; Ὀαΐ ἴῃ ο886 {Π6 Ῥσϑυδι!ηρ ῬΘΟΙ]] Αγ (ἴδε 

οὗ [06 οτος Βῃου]ᾶ ρῥγουθηΐ (818, Β6 οουἹᾶ ἠοὺ Ὀ6 ἀεηϊεὰ ἴῃ Βομμθ ἴπ6 τἱραΐβ οἵ ΟΠ τ βδη 
δου τα τγ, ὈῪ ἐμ6 αἰὰᾶ οἵ τ μΐο μ6 οουἹᾶ ρῥτγοοθοᾶ ἔισίμου. Βαυΐ 186 Φυάαϊζιηρ οἰοιηοπῦ 8 

3 

ΗΝ, 



“4 ΤΗΝ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑὺΙ!, ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΆΕ. 

ἔΠ0 στο γγ88 ποῖ ᾿προγίδηϊ ὨΟΓΡ [ἊΣ δανδῃοθαᾶ, 88 Ρ θδθ ἔγομι (πο δος μδὶ 6 ἰουπᾶ ἵ" 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ΟὨ]Υ͂ ἴο ΟΡΡΟΒΘ Ἰοβζα! βίο ΔΗ ΧΊΟΥ ἴῃ Γεΐδγεποθ (0 ἔδδϑὺ- ἀδγβ δα {80 οδίπρ οὗ ἰοοΐ-- 
ποῖ διτοσδηΐ πἀδὶδίὶς ἀορτηδ8. 

ΤῊ οοπρταρδίϊοη Ὀοΐηρ οοηροδοᾶ οὗ 96 18} δηεὶ Θοη 16 ΟἸ γι βιϊδηβ, 1 οου]α δϑδὶ]υ οοοῦι! 
(δὲ (86 Π6Ο]ο 64] ΟΡ᾿ Π]ΟἢΒ δύ ὁῃ6 {1π10 Ἰοδῃθα ἴο 0Πη6 Βἰᾶ6, δΔηα Ώ6η ἴ0 δΔηοίΠ 6 Γ. 

Αοοογάϊηρ, ἴο ῬΑΣΕΥ, ΗΈΝΕΕ, ΕΟΡΡΕ, ΚΕΉΒΗΙ, ΒΑΥΜΘΑΒΤΕΝ- ΟἜΒΙΒ, δηὰ ΤΗΙΒΕΈΒΟΗ, [δε 

ψον 8} ΟὨχιθίλδη οἰθιηθηῦ ργθαομλίηδίθα ἰῇ [6 ΟΠΌΓΟΣ ; δῃὰ ΒΑΟᾺ, δυογσίηρ ἢ18 νν}}- πο Τῇ 
ἙὈϊοηΣς Ὠγρούμοβίθ, μδ8 δὺσιρυῖοα ἴο (ῃ6 σΘμυτο 84 πλιὰ ἴοσπι οὐ Ἐ᾽οηΐβημ." ΕῸΓ 8} 
εσχίοπαϑᾶ τοδαϊδίζου οὗ {1118 Ὑ] ον, Ἡ ΙΟῺ ἰβ βυδίαϊ ποα ὈΥ ἃ αἰδβίογιου οὗ αἀὐβογθηΐ Ῥαββδρθθ, 86ὲ 
ΤΉΟΙσΠΟΚἐ Ποηιαηδ, Ῥ. ὃ Ι΄ ΜΈΥΕΆ, ἴῃ Ὧ18 ἱπγοἀποζομ, Ρϑ8θ68 ᾿ΩΒΕΥ ΟΥΘΣ (16 δἰΐδοϊκβ οἵ 
Βαῦπκ. Ἧο Βᾶγθ 8ὸ σίρε ἴο ἡπάρα [6 ομδγδοίοῦ οὗ [6 σοηρτορδίζοῃ δὲ (6 ὥπιηθ οἴ δὰ! 

ὈΥ [86 Φυάαϊσιησ ἰδηἀοηοῖοθ ἩΒΙοἢ ΒΟ ΡΘΘαΌΘΟΓΥ μαϊηθα {Π|6 ΔΘΟΘΒΘΏΟΥ ὕΠ6 76 ἰῃ ΘΟΒΙΌΣΤΩΣΟΥ 
ἢ [86 οομδε 008] ῬτΟΟΙΥἹΥἿ οὗὁἨἉ {860 ΠοπΔη πδίξοηδι γ. ἀπὰ ουὐθὴ ἴῃ {μ6 βοοοῃὴ 

ΘΟΟὨΓΌΓΥ (Π6 Εοιϊιηδη ΟΠ ΌΓΟΝ,, 88 βυ ἢ, οδηποῖ Ὀ6 Ομδεροα στ ἘΞΟΪοπἾβπλ (666 ΤΉΟΙΨΟΟΕ, Ρ". 7). 
Αοοογάϊηρ ἴο ΝΈΑΝΡΕΒ, Εὔσκεετ, ΒΕ ὝΕΤΤΕΗ, ΟἸΒΗΑΥΒΕΝ, δα ΜΈΥΕΕΒ, (6 Θφ6ῃ116 

ΟἸγίδύδη οἰθιηθηῦ γὁ8 Ῥσοἀοτηϊῃδηῖ. Βαΐ οὐ ΜΕΥΕΕ ΘΟΠΙΌΘΠαΒ [818 νον 11 ([Π6 ΡΤΘροι:- 
ἄσγϑηοο οὗ Ῥδηθ ΟἸ τ βυ δ ἴῃ Βοσμθ. Υ͵ο τουδὶ αἰδογίπιϊηδῖθ [μ8 : Τὴ6 Θ θη] ΟΠ γβάδῃ 
οἰοπιθηΐξ γγ788 Βίτου, θυ [86 Ῥδυ]ΐπηθ οἰθιηθηῦ νγγ88 οὐ ἀπ ]Υ Ῥγοροῃογδηῖί. ΤῊΪ8 γγ88 8180 [ἢ 
6886 8{1}} ἸαΐοΣ, τ θη Ῥδὰϊ ττοῖθ ἷβ ἘΡβι16 ἰο [86 ῬὮΣ ρΡ᾽δηβ ἀυγίηρ μ͵8 ΟΡ ΥΥ ἰπ Βοσηο, 

δΔΙΙΒου! ἢ ΒΟΓΘ, 88 Θ᾽ βού ΓΟ ἴῃ [6 ΟΠΌΓΟΙΘΒ ΔΙῸ [6 γϑὰγ 60, [Π6 ον οἰοτηθηΐ ἱπογθαβϑθα ἴῃ 

βίγοησίῃ (ΡὮΣ]. ἢ). Βυθθοαυθηῦν, [86 βῃογί βδίδυ οἵ Ῥοίδσ ἴῃ Ἐοηλθ, 88 Ὑ76}} 88 6 ἸΩγρῸΣ 
οἰθοιγο δϑδηϊ Ὀοίτγθο Φονἶβι ΟἾ τ δηϊ δηὰ [86 ΒοΙΔῺ ὩδίΟΠ ΔΙ Υ, ρζτϑάυδ}}} το κοηθα 
[80 Ῥϑυ]ηθ6 {γ06, 8πα, ἴῃ 8η6, ορβουχοα 11. 

1 ΤΌΘΓΟ δὰ ὈΘΘῺ ΔΙΓΟΔΑΥ ἃ ἰδῦρα ΠΌΡΟΥ οἵ 9688} ΟἸ γί βοδηθ ἴῃ ΠοΙΏ6, μον οου]ὰ 86 
ΟἸἱοίβ οὗ [86 ΨονγΒ Βρϑδκ ἴο {86 Αροβί]θ θη ᾿θ οϑπηθ ἰο Βοιηθ }υδὺ 88 ἴμογ αἰά, δοοοσάϊῃμα 
ἴο Αοίβ χχυ Ἕ[. 21, 291] ΤΙΣ ΘΗΒΊΤΟΙ Ὑ,Δ48 ΡΪΔῚ ΠΥ οναβῖγο, ἴῃ ἩΒΪΟΝ ΠΟΥ Δάμοτο [0 ὕνο 
ροϊπίβ : [μδὺ πο τι ηρ; οὗἨ οορ]δἰηῦ ἀραϊμπδὶ Ῥϑὺὶ δὰ Ὀθθη βοΐ ἴο ὑμθῖὰ ἔγοπι 6 ΓΒ] θτὰ ; 
δηα {πδὺ [86 ΟὨ ΓΒΔ η5 Ὑ6ΓῸ ΘΥΟΓΥ ΠΘΓΘ ΟρΡΡροβθα ὈΥ [89 6 »8 88 ἃ βοοῖ. Βαῦᾷβ δῃηᾶ ΖΕΙ.,5Ὲ 
δΥῦ δπαοδαγοσοὰ ἰὸ ἀοσγῖγο ἔγσγοτῃ (Π18 Δρραγθηΐ “οοηϊγδαϊοίίζοη " Ὀοΐνγθοῃ ἴμ6 Αοίβ οἱ [86 
ΑΡοβίϊοβ δπα {86 ΕἸ βΒ}]6 ἴο 6 οιηδῃβ, ἃ ἀθοϊβῖγο ῥγοοῦ οὗ ὑϊθ ὑπ ϊδύοτ! 681 ομδγδοίοῦ οὗ [9 

Αοίβ. ΕὟὉΓΣ ἃ γοδαϊδίίοη οὗ {18 ἀγζυμηοηΐ, β66 Κικα, ϑέμαΐση πὰ Κρ ῥίζση, ἴῸΣ 1887, Ρ. 801 Ε΄ : 
Τπουσσκ, Οὐπιπιϑηζ., Ρ. 10 ΠΣ : ΜΈΥΕΕ, ἢ. 30: ΠΥ 4οεέ. Ζοϊξαϊζον, Ἰ. Ῥ. 106, δια οἴμογα. 

[ΤῈ9 δγρτπθηΐ οἵ [δ9 Ἰαΐθ τ. ΒΑυΒ, δπὰ ΖΕΙ ΕΠ (8 βοι-ἰ Π-]4}), 18 {}18: ΤῊ βου  Β. 1 Πς 
οομαϊξθου οὗ [86 ΟἸ τ βδη ΟὨΌΓΟΙ δὖ Εόυηο, 88 ἀσβοσι θα ἴῃ 116 ἘΡ΄θ[16 ἴο (6 Βομιδῃβ (1. 8, 
11, 12; χν. 1, 14, 1δ; χυἱ. 19), 18 ἸΥΤΘΟΟ ΟΣ 18 016 τ (86 ὕἤομθο υϑοᾶ ὈΓ [86 Ἰοδαΐησ Βοϊηδῃ 
Φθνγβ (οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων) ἴῃ ΠΟΤ ΗΒΓ ἰο δὰ], Αοίβ χχυὶ![δ. 21, 32, ΠΟΤῈ ὑΠ6 0 Ρ]οδἃ 
ἱηόγδηοο οὗ [6 δοϊθοθαοθηίβ οὗ [86 ΑΡοβίϊθ, δῃα δοῃϊθιῃρί ΙΒ ΟμδγδοίοσὶΖο {μ6 ΟἸ τ β[1δι) 
Γοϊ χίοη 88 ἃ βοοΐῖ (αἵρεσις) ψΏ1ΟΩ ταθῦ ΘΥΟΓΥΎΒΘΙΘ γ1ΠΠ οοπ τοῦ (πανταχοῦ ἀντιλέγεται) : 
ΘΟὨΒΘΟΌΘΒΕΥ ὑπ6 δυΐδοῦ οὗ [86 Αοίδθ τηῦβῦ δυο τ Ἰβγοργοβοηίθα (Π6 ΓῸ8] βίδίθ οὗ ὑμβίηρβ ἴῃ [16 
ἱπίογοβί οὗ ἷβ ἀοοίτίηδὶ ἀοδῖρη, τ ΠΟ} τν88 [0 οϑδοῦ ἃ Θοῃρσουἶβ Ὀούνοη [86 ον 8 ΟἸ γβίΐδη 
ΟΥ Ροίσηθ, δηὰ [86 αθμ116 ΟΠ βάδη οὐ Ῥδυ] πο βοοίλομβ οὗ [86 ΟἸΌΣΟΝ, ὈΥ Ὀτϊηρίηρ Ῥδὺὶ] ἄν 
(ο {26 Ῥοίσθ ΟΣ ον βῃ ΟἸγβδη βίδηαροΐηῖ, δἀηᾶ ὮΥ ΣΙ οτγαὶἰζίην Ῥοῦθυ, δπα πλαικίηρ Ὀοίἢ 
τηθοὺ μα! να. Βυΐ, ἴῃ [Π6 βγεῖ ρίδοθ, [6 δυΐμοσ οἵ (86 ἀοΐβ (ἡ οἢ ὙγΟγΘ σογίδ ΙΥ ποί 

τι τθ Ὀοΐογο 68 οὐ 64---ἰ, 6, Ε'Χ ΟΥ ΘΘΥΘῺ ΥὙΘΆΓΒ [6 86 ΒΟΙΠΊΔη8) τησδύ Βδγθ Κπόονῃ (6 
ἘΕΡ᾿816 ἰο (86. Ἐογλδηβ, δηὰ ἴδε [86 οοηϊγαάϊοίίοη, 1Γ ΠΘΓΘ ὙὙὯΒ ΔΏΥ, 88 Ὑ6]] 85 ψὸ, (8.6 ΤΆΟΓΘ 

9 (ΤΏ κπδιὸ ΥἹΘῪ δ ἴ0 {Π6 Ῥσϑρομάογα:οο οὗ (86 δονσίβι ϑἱοσηθῶς ὯΔ8 ὍΘΘῚ ΘΔΌΪ ἀοίοῃάοα εἷηοο ὉΥ Ἧ. Μλν ΟΣ, 

δὲν Ἐδηιενότνις  ὑυπὰ αἷε Αὐζᾶηπρε ἀεν ᾿δνιι. Θειπείηπαε, 1866, ᾿. 86 4, ; πὸ Π6 ἡπιδι}γ ἀδεΐοθθ [86 Ὠνροίμοδίβ οὔ Βαυβ, ἐμδὲ 
δ) δονίδα ΟὨχιοείδ;κ ἰη Βοπιο τόσ Κδίοηπείθε. ΒΟΗΟΤΤ, οὐ [86 ΘΟΠΊΣΑΙΣΥ, αἰ 615 ἥσοξῃ Βαῦκ δὰ ΑΝ ΘΟυ ἰῃ δϑδιιτοϊ ῃᾷ 
δι (6 Ερίφθε]9 ἴο 9 Βομιδσιδ Δ σηδίη!}γ ἰπίοιἀϑὰ ἴοσΣ Θεπίε ΟΠ σι δεΐδπα. 41} ἔπσϑο δρτθθ 88 ἴὸ 106 αἵἷπει ἃχιὰ οὐγεοί 
“«ἵἴ λο Ἐγίθι16, τρΐοδι τὰ ἴο ἐπεὶ γ Ῥ80}᾽ 8 δροδίοϊδίο ἰο ἐμὸ αδπί1θθ, ὈΥ̓͂ ΘΧΡΙ δἰ: [86 ῬΘΟΌ ΔΙ ἠοδϊσοα οὗ ᾿16 ἀοοίτί 8 

δϑά τοσθουΐσις 186 οὈ᾽οοίίοιδ ἰο ἰΐ, ἀπὰ ἔμπα [0 Ῥσϑρασο {06 ἯΔῪ τιοΐ ΟἿΪΥ [ὉΣ ἃ ῬΘΕΒΟΏΔΙ Υἱαὶϊὲ (0 Βοζηθ, ὈΌϊ δἷδὸ Σ 8 

ΒΟ Ὠλδαί ΟΠΔΓΥ ΔΟΏΥΠΥ ἴῃ {86 Ὑοεῖ, τὶ ΒοΙμθ δα (86 οϑῃίσο (οοῖῶρ. ΜΆνοοιν, ἰ. 6. Ρ. 141) ΒΒ ΜέΔνΟΟΣ,, ἡδήοοῶ 
ἰο βεποττ ἐμαί δυοὶ ἃ ποι βοοίΐου ΜΔ6 ἼΠΣΙΘΟΘΟΘΑΣΥ ἴον Θσητ]6 ΟὨγίο ΐδηα, πὰ ἤσποθ ἢ. 6 ὈΓΟΒΌΡΡΟΘοα δονίδὰ ΟὨσὶ. 

᾿48.--Ρ. Β] 
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ΒΟ 80 [6 ἰτηθο] μΔα ῥγονουβὶν πιοηϊοηεα (6 οχίβίθῃοθ οἱ ἴμ6 ΟἸγβεδη οοηρστοχδίζοι ἷι, 
Βορλὸ (ΧχυἹ. 16). ποθ, [86 Δρραγθηΐ οομῃίγδαϊοίΐοη, [ᾺΓ ἔγοσω ὀχ ροβίῃρ 8 1] Ὁ] ροσγθσβῖομ 
οὗ μἰβύογυ, ΟὨ]Υ ῬΙΌΥΘΒ [116 δὲ πιρ! οἷν δηα γογϑοὶὶν οὗ [6 παιτγαίίνα, δῃᾷ ἰθῃᾶβ, 1 80 ΠιΔΕΥ 
Βἰ ΠΩ] ᾿ηβύϑῃοοθ, ὑυ ΘΟΠΗ͂ΓΙλ ΓΑῦΠΟΓ ἴμΔΠ ἴυ ΘΔΚΘῺ Οὐ ἔδὶΐη. (2.) ΤΊΘ ὙΘΥΣ ΤΆΘΠΠΟΓ ἴῃ ἩΒΙΟΣ 
Ὁμ6 ον Βρθδκ οἵ ΟἸ τ] ΘΗ 88 ἃ βϑοῦ δοσγ γιοῦ ΘρΡΟΚ Πα ἀραϊπβί, ἱπλ}}168 ἰΐβ ΖΘΏΘΓΑΙ Βργϑβα 
αἱ ὑμδῦ πιθ, δῃἃ 80 ἔδυ σοστοθογδαίθβ [Π6 βίδίθιχθηῦ οὔ Ῥαὰ]. (8.) Τὴ σον ἀἰὰ ποί βὰγ {πδί 
(ὨΘΥ δα ΠΟΥΘΣ Ὠδαγὰ οὗ Ῥϑὰ] δὖ 41} (βίο νου] Ὀ6 ἱποοπδίβιίθην τυ ΤὨΘΪΣ οὐσῃ βίδίθεμθηϊ 
βοποοσηΐηρ (ἢρ ΘΟ γα ϊοὐϊ ΟΏ. Γαθθα ΘΥΟΙΎΤΠΘΙΘ δραϊηδῦ ΟἸ τ βεϊδη 7}, ας ΟὨἱγ ἐπδὺ {ΠΟΥ μδᾶ 
Γουθὶ θα Ὧ0 (Ο86181) ἰπέογηλδίζοη ἔγοσῃ Ῥα]οβϑέϊῃμθ πο αθϑοίθα ἷβ ΤΊΟΤΑ] ομδγϑοίθσ, ΟΓ 88 
ὈΠΙ͂ΔΥΟΓΔΌΪΟ τὸ ἷπλ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ {τι περὶ σοῦ πονηρόν). Απα {μῖ8 γ88 πὸ ἀουδί {τ : [ὉΣ ἐδθ 
Βδηποαγίη οὗἨ Φεγαβα] τ ΘΟ] Ὦδγθ ΠῸ Τοϑϑοὴ ἴο θθῃηα ΟΗΟἾ4] οοτηπιυπίοδίζοη ἰὸ [86 6 ΒΕ 
ΘΟΙΠΝ ΠΣ ἴῃ Βοταθ σοποδγηΐηρ [Ὧ6 6886 οὗἩἨΘ ῥΩΌ], Ὀοίοτο 6 δα δρροϑα]ϑὰ ἰο ὑμ6 {τ 8] οἵ 
Οὐμθθᾶσ, δπὰ αἴογ [18 Δρρ681] ὑμθὺ οουἹὰ ποὺ γγ6}} δηδεϊραΐθ [Π:6 διτῖνδὶ οὗ {μ6 Αροβίϊα ἱσ 
ΒΟΙΏ6, 88 μῈ Ἰοῖδ Οεβδσοα Θοὺ ΔΗ͂ [06 ΔΡΡρϑδὶ, δὖ 8ὲὴ δανδαῃποθα βθᾶβοῃ οὗ [886 γεᾶσ, ΒΏΟΤΕΣ 

Ὀθέοσο [86 πια}6 οἰαιιδιη, (ΘΟ Ρ. Αὐοίδβ χχυ. 12, 18 ; χχυΐ]. 1, 9), δῃά, ἴῃ 411 ῥσό δ᾽] γ, Ὀθϑέοσε 
᾿18 Θμθιΐθθ οΟἸ]ἃ Θυθη ΤΔ ΚΘ οὐδ [Π0 ὨΘΟΘΒΕΔΙῪ ΟΠο18] ρᾶρϑῖβ. (4.) Ἧ76 πηυδῖ ποὶ ογγοὶ (86 
αἱρΙοιμδῦο δηα ϑναβῖγο ομδγδοίθσ οὐ ἴπθ δΏβν οὐ {ῃ6 Φοῦγδ, 0, 88 ργπάθπί τηθη, ΤΟ ΓΕ 
τοϊποΐϊδηΐ ἴο δοτηχαΐί ἐπθιλβοῖγοθ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΙῪ ὈΘΙΌΤΘ ἴ86 118], ἰῃ γον οὗ [86 ἐπ ροσίὶ οουτί 
Διὰ δυϊποῦγ, δηὰ [86 οομμρ]ϊοαϊοα ἀἰΠου]ϊῖοθ οὐ [6 οδϑθὸβ. Τμ6 ᾿οδᾶθιβ οἵ ἰμ6 ΨΦοῦνβ 
ΔΡΡοδγϑα οἹὨ [118 οὐσοβϑίοῃ ἰῇ δῃ ΟἹ οΔ] οδρϑοὶυ, δηα ὙΘΓΥ͂ ῬΓΟΡΟΙΥ (ἔγοτα (παῖ οὐ βέδηᾶ- 
Ῥοΐϊηί) ΟὈΒοσυϑα 8 οβῆοἑΐΆ] Γεβοσυο.--- Ὁ, 8. 

48. ΤῊ ΟΕΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ὙἼἨΜΞ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΒ. 1175 ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ 
ΓΝΤΕΘΟΒΙΤΥ. 

Το ἘΡ18116 οὗ Ῥδὺ] ἴο [86 Βοϊηδηβ ὈΘΙοπρΒ ἴο [Π6 τηοϑὶ ἱπᾶαϊβραςδ}]9 ὈοοΪκβ οὗ 86 Νον 
Τοδίδιμθηί. 

118 σθηιέγιθηι685 18 ΟΟΥΒΠοα ἴῃ (80 δἰτοηροβὶ ΤΒΉΠΟΡ ὈΥ͂ [86 ἀπδηϊτηουβ ρθη οΥ οὗ [86 
δησίϑηῦ ΟἸΌχΟΙ, ὈΥ [80 ΠΑΓΙΊΟΩΥ οὗἁ ἰΐ8 Θοηΐθηῖβ τὶ {Π6 ἰδύοτ 8) ομδγδοῖοσ οὐ Ῥαϑυὶ, Ὀγ ἰΐβ 
᾿πύογῃδὶ νγοϊσμί, δηᾶ 18 στοδῦ ἱπθαθηοθ Ὡροὴ [86 Ομυγομ. Ἐγθα [86 οτἰἰοἶβπι οὗ Βασυπ, τ πο ἢ 
γοὐθοίβ {86 τιοβΐ οὗ 6 Νοννγ Τϑίδιηθης ὈΟΟΪΚΒ, δοικη ον ]θαᾶροβ [8.6 ΘΠ ΘΏ ΘΒ οὗὨ [ἷ8 ἘΤ15116 
(σὴ (6 ὀχοοροη οὗὨ ἴΠπὸ Ἰαϑῇ ἔνγο ομδρίθιβθ), Ὀθβθϑ (86 ἘΠ ̓ βί168 ἴο ἴῃ6 Οουηι έδηβ δηὰ 
τεῦ ἴο (86 Θαϊ]διίδηβ. Βυὺ ΠΘΓΘ, 88 θἰβθύσῃαγο, ὑπ ἰοβυϊη ΩΥ οἵ [μ18 ΟΥ̓ οἶβμι 18 ποΐ οὗ τυ 
δοοουηί. βΚΙρηδοδηΐ δ᾽] πβοὴβ ἴο (Π6 ΕΡ18116 οδὴ Ὀδ ἔουμπᾶ ἴῃ {π6 (βγβῦ) ορίβί]ο οὔ ΟἸΕΜΕΝΤ 

οὗ οπιο; ἴῃ ΙΘΝΑΤΙσΒ, ῬΟΙΣΥΟΑΈΡ, 7ΌΒΤΙΝ ΜΑΉΤΥΗ, οἷο. ΜΑΉΟΙΟΝ, {86 Θπορίδο, δοκηον- 
οἤροα 1, Α ἀθοϊάρα ἐεβΌ Υ ἴῃ ἴΆΥΟΣ οὗἨ {μῖ8 ΕἸ β|16 'β τοπάθγθα ὮΓ (06 ἴγϑο ψτϑαΐ 

τϊϊηθθθοβ οὐ {86 ΟἸΏΤΟΙ δπὰ οὗ {μ6 Νὰ Τοβίδιηθηῦ ἴῃ ΐβ ῥσποῖραὶ μαγίβ---ἸἘῈΝ δῦ, 
ΤΕΚΤΌΠΙΙΑΝ, δηα ΟἸΕΜΕΝΊΤ οὗ ΑἸοχαπασία. ΟΕΙΘῈΝ Ὑ]ζοῖθ ἃ ΘΟΙΙΘηΓΑΤΎ ΟἹ μΐ8 ΕἸ 816. 
Ἐν [86 ἰδοὺ ὑμαῦ (86 ΦυδαϊΖζιηρ βοοίβ γεὐθοίβα 10, Βρθδκβ πα γοῦν ἴῃ 18 ἴδγογ ; ΤΔΘΥ μαϊοὰ 
[Π6 Ῥαυ]ηθ ἀοοίσίπο οοηῃίαϊηθα ἴῃ 1ἰ,Ἐ 

Οη [86 ΟἾΝΟΣ πδμῃᾶ, [Π6 ἐπίοργεν οὗἨ [86 ΕΡἾθ|1]6 88 ὈθθῺ ὙΔΓΪΟΌΒΙΥ ΟΡροβοᾶ. ΜΆΑΆΒΟΙΟΝ 
τοὐοοϊθα οἤδρθ. χυ. δῃα χυύυϊ. ου ἀοοίτῖη8) στουσπᾶβ. ΗβύμΜΑΝΝ, ἴη ἷθ Ἔχροβίϊζοη οὗ [6 ΝΟΥ 
Τοδίδιηθηΐ, τί ηἰδῖπβ ὑμαΐ ἴπ6 ΕἸ 8116 ο]οΘ6α, 88 ἃ ὅγε ορίβί]θ, 1 ΟΠΔΡ. χὶ., δηὰ (μδὺ [16 
Θα Ὀδοαπθηΐ Ῥαδγί ἰβ ἃ ΠΘῊῪ ὍΟΓΚ οὗ Ῥδὰ]. ΒΈΜΙΞΕ νὙτοίθ: 225 ἀυρϊϊοὶ αὐροπέοο Ερίδίοῖα Ῥαιΐέ 
αὐ οηιαποβ. Αοοοσαϊηρ ἴἰο Ραυχῦβ οὗ οί ΘΙ θοερ, οἢ8Ρ. ΧΥ. β ἃ βρϑοΐδὶ ορίβί]ϊα ἴὸ {6 
οηϊέσλίοποα ΟἸ τ βῦδηΒ ἰῃ ΕΘΠΟ ; ΟὨΔΡ. χυΐ. 18 ἃ φῥρϑοΐδὶ υγιθϊηρ ἴο [86 οδίοοτβ. Ὀίνοσθο, δπᾶ, 
ἴῃ δοϊ, ΥΟΣῪ βίγδηρα οΟὨἠ οἰ ΌΓΟΒ πάνθ ὈΘΘῺ δαυδηοθα ὈΥ ΚΟΉσΙ,Ζ δηἃ ΒΟΉΟΤΤ ΟὨ ΟἾΒΡ. χυΐ. 
ἡ. Ο. Ομ. βοημῖοὸτ ἀδηΐοθα 6 ρϑῃυηθηθβδ οὗ [ἢ6 ἀΟΧΟΙΟΡΥ͂, οἾδΡ. ΧΥΪ. 929δ--27, ὈδοΔαΒ6 ἰξ ἰα 
ΔΩ Ὡρ ἰη Οοάοχ Εἰ, οἷο. ; Ὀϑοδῦβο ἰὖ 18 θγαϑϑα ἴῃ ΟἿΟΣ ΘΟ ἶ068:; δπηα Ὀδόβαβο, ἴῃ ΟΟΟΕΣ Φ,, 
Δηα ἴῃ δ]γηοβῖ 8}} ἔὸ ΜΊΠΌροῦ]ο ΜΆΘΗ. 1ὑ βίδπβ αὐτο οἤδρ. χίν. 98. ἘΈΙΟΗΕ 90ΡΡΟΒοΒ {Ππ8ΐ [16 

Φ έοτο τοοδπέϊυ, ἐ8Π6 ἘΠ  δῃταδτι ΕΥΆΧΘΟΝ, ἴπ ἷ6 ὈΟΟΪΚΚ ΟἹ 0 Ὀἐδογεραποίεε 47 [λ6 ῬΌΜΥ Οοερεῖα, Ὧδ5 ἱποάθπεδιῖς 
κτιδοκεὰ ἴδ ροπυΐποσιθδο οὗ (89 Ἐρίβεϊθ ἰοὸ ἐ.6 Βοσωδιδ, πὶϊ ἰσῖθῖι,  τοσηδσῖσα πο ΟΣ οὗἁ γοξαϊαξίοι ; Ὀοαίὰοθ δὲπι 
Βκύυπο Βλῦδὲ (ἃ δΑ)7-οσδοϊεοὰ ροοπάο-οτο οὗὁἨ Βοσιξο, ποῖ ἴο ὈΘ οὐπιϑδουπἀοᾶ πϊὰ [86 δΨ;Σ σαυροσίος Ὅτ. ΕΆΒΌΣΝ Δ ΟἸδδν 
411Ὲ Βαῦκ οἵ ΤΌ 6Ὲ.--Ρ. 8. 



86 ͵ ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΝ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊ ΒΟΜΑΝΆΟ, 

ῬΌΡ]1ο τοδάϊηρ οὗἩ (86 ἘΡ᾽βι16 βΒῃου!α ΟὨἹῪ οχίθηα ἴο ΟὨΔΡ. χῖν. 38, Ὀθοϑυθοὸ τ δὺ [0] ον 18 οἱ 
1688 Ῥγϑοίϊοϑὶ ἱτροσίδηοθ, δπᾶ [Ὁ (88 σθάβοι (86 ἔΟΥΤΩΘΓ ρδῦΐ μ88 Ὀδθϑὴ οοποϊυ δεῖ Ὀγ [86 ἀοχ 

ΟἸΟΩΥ͂, Β1ΟὮ ΒΌΡΒΘΑΌΘΠΌΥ τγᾶ8 τδ 6 ἴο Θοπο]υαθ [6 016 ΕἸ ρ᾿β.16. 10 τουἹὰ ἴᾶνο ὈΘΘἢ τήοσε 

ΔρΡΡτγορτίαίβ ἰο γσθϑβοῃ : ϑἴποθ [π6 Ῥυ]}1ο σοδαϊης 88 οἴὔθη οοποϊυἀοα ψἱῦ} ΟΠΔΡ. χἶν. 238, τ88 
ἀΟΧΟΙΟΡῪ Μὰ8 ἰγϑδηβίοσσθα ἴγοια (Ὧ6 ϑηᾶ οὗἨ [6 σοῖο ΕΣ βι16 ὕἤο {.).18 ὑἷδοθ. Τὶ]ΐβ νου 
ΘΧρΡ δίῃ ἴ86 δος ὑμαῦ 10 1βΒ ἴο ΡῈ ἰουῃηᾶ, ἴῃ Ἰαΐογ οοαΐοεβ, ΔΗ͂Θ 0}18Ρ. χῖν. 38. Βασᾷξ, ἰπ ιἷθ 
ἐσχοδώβο ου ([Π6 Ῥμγροϑα απ Οοραϑίοηπ 9 ἐλ6 ριϑίϊα ἰο ἐδ6 ᾿θοηιαη8, ἀθΟΙΆγ 9. ΟΠ δΡ8. ΣΎ. δηῶ ΧΥϊ. 
δῦ 100 Ερίβι]6 ἴἰο Ὀ6 υῃρϑηυΐπθ, ΟΘΥίδΙ ΠΥ {π6 86 ομδρύοσβ ἰηίοσίοσο τὶ (86 ΔρΡΙἱσαύϊου 
οὗ ἷΒ ΕΟ. ὨΥρού μι βὶβ ἴο (Π6 φοπαϊδοι οὗ [86 οιηδη ΟὨΤΟΏ, Ηδ νβ τε[ϊθὰ ὈΥ͂ 
Ευτκα ἴῃ 186 ϑέωζέοη, πὰ Κγδδζοη, (1881, Νο. 2), δηὰ ὈΥ ΟἸββάυθεν (1888, Νο. 4). Ἐνθῃ 

[86 αἰγουμηβίδηοο [δ΄ [6 ρϑϑυᾶο- ΟἸοπθηἾη6 ΗΟ Δ ]168 βθθ ἰο Ῥγθβθηΐ 84 αἰ βθγοηΐ θἱοϊυΓγα 
οὗ [86 Βοϊηδη ΟὨΌΥΟΙ γγ)88 849 ὈΥ ΒαΑυᾺΒ ἃ ἀθοϊβῖνθ δρυχηθηΐ δραϊηβῦ {Π|6 σΘὨΤΙΣ ΘΗ ΘΑ͂Β ΟΥ̓ [16 
ἰδ ἔγχο ομδρύθιβ οὗ (Π6 Ε)ΡΙ18[16] 

ΑΒ [ὯΓ 88 [86 ἰαησώαρε οἵ [86 ΕΡΙΒ[16 18. σΟμΟΟΓΏΘα, ἸΠΔΩΥ Βοιημδηὴ Οδἴμο] 1] ὑμθο]ορίδπε 
ἢαγο τδὰθρ 56 οὗ [86 ποίδ οὗ ἴμ6 ϑ'υγίδῃ βοῃο]δβδέ ου {16 Ῥϑβϊίο : Ῥϑὺ] νυτοΐθ Ὠἷβ θρίβι]θ ἴῃ 
Ἰοπιαπ, ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο δϑβοσί [δὶ 1Ὁ τγᾶϑ οὔ ρί8}}}7 τι τὕθῃ ἴῃ 1,δη. ΘΟΤΙΤΒ, δηἃ οἴμογθ, τ ῖτὰ 
Βοοῦ χϑᾶβοῃ, βᾶνθ ὑπαογϑίοοα ἴμ6 τογὰ ἤοπιαπ ἴῃ ἴπ6 τ ΟΣ Β6η86, 88 Δρρ) 164 ἴο (6 ατοοκ 
ἰδησυδρο. ““ΤῊ6 Ογθοῖς σοπιροβιίίοη,," βᾶγϑ ΜΈΥΕΗ, ὑ ΟΟΙΤΟΒΡΟΠΩΒ ῬΘΓίθΟῦν ποῦ ΟΠΪΥ ἴο [168 

ἨδΙ]οπὶς ουϊΐατο οὗ ἴπ6 ΑΡοβῇ]θ Ὠ]πη86]ἢ, θυΐϊ δἷδὺὼ ἴο {16 ᾿ϊηρυϊδίϊο σθαι οηβ οὗ Βοτῃθ (866 
ΟΒΕΌΝΕΕ, πη. ἴ..., Ρ. 888 8..), δηὰ ἴο [16 ΔΏΔΊΟΩΣΥ οὗὨ [Π6 τοιηδὶ πληρ ἐδγ]ν ΟἸγίβίξδη ᾿χὐογαίασθ 
αἰτθοίοᾶ ἰο ἄοπιο (1ὙΝάτιῦβ, ΎΒβτΙΝ, ΓΒΕ ν ουθ, ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ, δηαἃ οὐ 18). ΒΟΙΧΤῈΝ δηὰ 

ΒΕΒΤΗΟΙ δβϑεσί {μδΐ (6 ΕἾ8116 νγαϑ ΟΣ ΣἾΠΔΙΪΥ τυ ἴῃ [η6 ΑΤδιηθδη ἰδησααρθ. ΕΣ 
ἔασ ΠΟ Σ ἱπίοστηδίΐοη, β866 ΜΈΥΕΕ, ΒΕΙΟΗΕΒ, δηἃ οὔθοσβ, ἜβΡΘο 8 }}} 8180 186 [πἰσοαυοίζοῃβ ἕο ἐι6 
Νον Τοβίδιμθηςϊ. Ἐ 

4 4. ΟΟΟΑΒΙΟΝ, ΡΌΒΡΟΒΕ, ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΈΕ. 

Το οτἱρίη οὗ [86 ΕἘρΐδβι]6 ἴο 6 Ἐοτηδηβ τηυδί ὈΘ ἰγαοοα ἴο [86 οἷοβα σοῃῃθοίίοῃ Ὀθύνγθθη 
(86 08}1 δα σομβοϊουβηθϑθ οὗ Ῥδὰϊ 88 [86 Αροβί]θ ἴο ἴμ6 Οδη 768, δηὰ Βοιὴθ 88 [16 ζτϑδῖ 
τα ίτοροΙἑβ οὗ (86. ἀδῃ 0116 που, Βυΐ (86 οοηΐθηΐβ οἵ ἴμ6 ἘΠ 1810 δγθ ἀδίθγιαϊποα ὈΥ τῃ8 
ἴδοῦ {πδ΄ ἃ ΟὨυΓΟΏ τηδᾶθ ὕρ οὗ Ὀοΐὰ Φο νυ 8 δα Οθη0116 ΟἸ ΓΙ β 88. ΔΙΓΟΔΑΥ οχὶθῦθα ᾿ῃ Ἐοιηθ, 
δηὰ ὑμδῦ Ὠ6 δα ἸΟπρ ΔρῸ ῬὈΓΟρδγθα ἴΠ8 ὙΑΥ [ΟΓ Ὦ18 ῬΘΙΒΟΉΔΙ ἸΔΌΟΓΙΒ ἴπ ΒοΙη6, δηᾶ ἔα ΠΟΥ τγοβὲ, 
ὈΥ βοπάϊηρ ουὖῦ ἷ8 Πἱϑθι ΟΠΔΤῪ δβϑιβίδηΐβ δηα Ὀοιρϑηῃΐοηβ. Ηΐβ ΕρἾβ.16 βίδγίβ τ! [}}}8 
ῬΓΟΡΑΓΘΙΪΟΙ 88 ἃ ὈΓΟΙ ΠΑ ΠΑΤῪ τοῆδχίοη οὗ 18 ῬΘΥΒΟΠ8] ἸΔΌΟΙΒ: μδὺ ἷβ, 88 ὑπ Ῥγομλυϊ χδίϊοη 

οὗ ἴπ6 ρόοβρθὶ Ὀοΐῃ ἴῃ 118 ὑμθοοσαῖδο Ῥυσροθα δπὰ ἴῃ 118 απίγεβαὶ οοπβεϊαὔοη. [Ι͂ἢ οΟΥΒΟΣ 
ΓΒ, ἢ ΘΧὮ  Οἱθ Τ[Π6 ρΌΒΡΘΙ 'ἰπ 108 δι ποηὺ Βύποθθ [0 ΘΟΙΡΥΘΒΘΠΩ {96 0778 δηὰ ΟΘθῃ[1]68 ἴῃ ἃ 
ΘΟΙΏΤΩΟΏ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ οὗὨ βαϊ γαίΐοῃ, δῃα ἰο 1] ἴῃθτὰ ὉΡ, οὰ {16 σοτησηοῃ στουπα οἵ Βαϊναϊίοῃ, 

ἰπΐο 8 ΘΟΙΩΤΏΌΒΪΣΥ οὗἁ [410}Δ} τ ῖο ἢ του] οομ ἷπθ ἴῃ Ῥογίδος Βαστη ον ὈοΟΐἢ 8 [Πθοογαῖῖο ῬΌΓΡΟΒΘ 
Δηα ἃ ὈΠίΎΘΓΒΔ) ΒΡ σι, 

Τὸ γγθ πδίαγαὶ ἐμῇ ῬδΆ], ἴῃ νίθνν οὗὁὨ Ὠἷβ 64}} ἰο 186 ΘΘμΈ16 ποτὶ ἃ, ϑῃου]ᾶ, γϑ Υν ΘΑΥΥ ἴῃ 

δΐβ σαγθαν, ΙΟΟΚ ἴο [786 τιϑίτορο]Β οὐ ΒΟΙΘ 88 18 ρτοαῦ δἷπη. Ηθ Ἰοηρρὰ δῃηα βίγουϑ ἴο ψὸ ἴο 
Βομιο, οἰ. χν. 98; 1. 11, Τδα οτᾶοσ οὗ Ὠἷβ ροβίο!Ἱο Ἰδθοσβ σοαυϊγοᾶ Ὠἷπ ἢγδί ἴο ϑχϑζοίβθ 8 

δροβίο]ϊος οδῖῆθθ ἱπ 1η6 Εδβί, οβδρ. χυ. 19: Αοίβ χῖχ. 21. ΑσδοοσζαϊηρΥ, Ηἷ8 ἴθγοθ Οτθπίδὶ 

ΤΑἸΒΒΙΟΠΑΙΎ ἸΟΌΓΠΘΥΘ Δα ἴο 6 υπᾶδογίδκοῃ ἢσϑι, ἐπουρσ ἴπ [θη μ6 στα }}}7 ΔΡΡργοδοβοᾶ {πε 

ὙΥεθῖ : δηᾶ Ὀόβ᾽ 68, 86 Θ80 ἢ οΟΥὁὨ [686 ΤηϊΒΒΙ ΟΠΔΙΎῪ ὑΟΌΓΒ, ἢ6 δα ἰο Βοοῦτα [6 δσοῃηρδοῦϊζοῃ οἴ 

08 σοσ τ 1}1 [06 τηρίσορο  β δ΄ Φοσυβδίθηη ὉΥ ἃ Γούσ ἰο [Π18 ΟἿΤΥ : Ὀυΐ, ἱπ δαἀάϊ(ϊΐοι ἰο 81} 

[818, 6 Θχρδγ ποθ ΤΔΗΥ νϑχαίϊουβ ἈΠΠΟΥΒΠΟΘΒ, πα {μογοίοσο ἢ6 οοὔ]Ἱὰ γ6}} Βροδὶκ οἵ [ῃ6 
στοδῦ Ηἰπάγδῃοθθ ἴο {Π6 δχβϑουϊζίζοι οὗ μΐἷβ ἀδβίμη (ΟἾΔ. ἱ. 18; χυ. 22). Κἴποθ 1ῦ γγὰβ ὮΪ8 ῬῸΓ 

5 [Ομ ἐδ9 βϑΏσΣΔΙ 106 οὗ [86 Οτοοῖς ᾿δσιρτιδρο 1 (ἢ 6 ἀρ οὗὨ [80 ΔΡοΒέ]οθ8, τη ἐπ ᾿ἐσοὶίδ οἵὗὅὨ ὃ Ἐοπδα ἘΤΟΡίτα, 

ΟΟἸΏΡ. θσροοία!ῖν ἐπο Ἰοαχποὰ ποτῖς οὗ Ὧτ. ΑΥΕΧΑΝΌΕΝ ΒΟΒΕπτο, Ὀέεομενέοηδ οὐ, δε Θοερεῖε, Οδσαυτίρο δὰ Τοβάοι, 2ἀ 
εὰἃ. 1864, Ρ». 1-316. τ. ΒΟΒΚΒΤΒ ΘηάΘΑΥΟΣΒ (0 ῬΣΟΥ͂Θ, ἴτοτῃ [89 ππάρῃΐδΌ]9 βοίδ οὗ {πὸ Ν ον Τοδίδιησπῖ, ἐμπδὲ θυθῃ 8 

Ῥαϊοκίίηο, δὲ {89 πιο οἵ Ομ τδέ, ατϑοῖκ τᾶ ἐδ ὀοσωσαοι ἰδηρτιανο οὗ ρα}. ἐπίθσοουτθο, δὰ ἰμδὶ ΟὨσὶδὲ διὰ πὸ δροσίϊοι 

ΦΡΟΚΘ 10 ἐμ σροδὲέ Ραχὶ ἱῃ ΟὝΘΟΚ, βδηα ΟΡ ΠΟῪ δηὰ ἴμσπ ἰπ Αταπιαίο. 17 ἰδὲς Β6 πο, γὸ βᾶνο, ἰῃ 6 Θοεροῖα, Ὡφὲ υ 
“δηκϊδεου, Ὀπὲ ἰδοὸ Φείαίπα) ποσὰ οὗ ΟἿΣ ΒαυΥΪ ΟΣ 886 Ηο ϑροόοῖζο ἔμθτὰ 0 ἐμ Ῥ60}]6 διὰ το [86 Ἴ πτο]νγ6.--. Β.} 



ᾧ 4 ΟΟΟΑΒΙΟΝ, ῬΌΒΡΟΒΕ, ΑΝ ΟΟΝΤΕΝΤΞ ΟΕ ἸῊΕ ἘΡΙΣΤΙΕ. ἢ 91 
«- «-«ἰῖὰν γασιαα πεῖν οἸμρετταπρ,κονοτκξσαστακεσαν, 

ΌΟΒΘ, δἵνονς 18 (πῖγα τρἰθαϊ ΟΠΔΙῪ ἸΟΌΤΩΘΥ, ἴο Ὀγοοθοᾶ ἔγοιῃ 96 τυβαϊ θη ἴο Ἐοιηθ, Π18 δζτοδὲ 18 
Φογυβδ] πὰ 8δηἃ ἱτργβοησηθηῦ ἴῃ Ομβαγθα οοη τυ θα ἴο ΟΑΙΤῪ ουὐἱ {818 ἀσβίση, δουρὶ 1 τα, 
ἔυσ ἃ ἴτω6 ἃ ΠΟῪ ΟὈΒί8016 ἱῃ [ἷ8 ἯΔΥ ; Δηα [18 ΔΡΡΘΔ) ἴο Ομθβασ (Αοίβ χχυ. 10) νγ88 ῃοῦ ΟἿἹΪ]Υ͂ ἃ 
τοαχυϊτοτηθηΐ οὗ πϑοορβδὶΐυ, Ὀυὺ ἃ τοδί βίθρ ὑονασγὰ ΠπΠ6 Θομβυμηπηδίζοη οὗ Ϊ8 Ὑίϑθβ. Βυΐῦ 1ῃ 
Ἦοπιο, ἴοο, ἴΠογο δα δείβοῃ ἃ εἰἱμάγαηοθ ἱπ [86 Θββ Ὀ}Βητηθηΐ οὗἩἨ Δη ἱπιρογίδηϊ ϑοοίοιυ οἵ 
Ομγβδηβ τιίπουν ἷ8β οοδρεγδϊάομ. Ηθ στοιλυνθα 88 Ηἰηάσθηοθ ἴῃ 8 {ῃγοοίοϊἃ τψᾶγ. ΕἸἾτϑί, 
ὉΥ βοηᾶξης μὲθ βρὶ γἰζυ δ] ἔγίθηβ, Ααυΐ]α πὰ Ῥσΐβοὶ]]α, ἴῃ δάνδηοο ἴο Βομιθ, ἴῃ ογᾶθῦ ἴο ῬγΟΡΆσΘ 
αὶ ὈἾδοθ οὗ Δροᾶο ἴθ εἶπ ; Βοοοῃάϊγ, ὈΥ ἷ8 Ἰοίίοσ ; ὑίσγαϊγ, Ὀγ [16 οχίθμπβίοη οΥὗὨ 1218 τ Ἰββ᾽ ΟΠΘΓΥ 
ΡΌΤΡΟΘΘ ἴο ραϊΐη ; 80 ἰδδί, δ 4}} ουθῃΐβ, ἢ6 τηὶρῃὺ υἱδὶῖῦ [86 οοπρτοσδίζοη ἴῃ Ἐοιηθ τἱϊπουΐ 
ἀοΐπρ υἱο]θηοθ ἴο 8 δροβίο!ο ὑσὶ πορ]6 (ομΔρ. χυ. 30) Ηἰβ ἱπυρσιβοησηθηΐ βοὺ δδῖαο {89 1δδὲ 
αἰ βου γ, βῖποθ ἐὺ ουθὴ ΘΟ ΡΟ]]θἃ ἶτη ἴο βίδυ ὕν|ο Ὑθ8γ8 ἴῃ ΒΟΠῚΘ; δ᾽ πουρἢ Π6 ἀϊὰ ποὺ χὶνθ 
ὌΡ δ ἈΪδὴ οὗἩ ρσοΐπρ' ἔυσίμοὉ ἰο Κρ ραϊῃ. 

ΤΏΘ Οοοδβίοη δπα ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ {π6 Ἐ]β016 ἴο ἔμ Ἐουλδηβ [88 Ὀ6ΘῊ ὙΕΟΙΥ͂ τυ} 8Π4 γῸΓΥ 
αἰ δγομεν αἰβουβθοα οί ὈΥ ΘΟτητηθηΐδίοσβ δηᾶ ἴῃ βρϑοΐαὶ ἰγϑδὶΐβθβ. 

ΠΤ Ὼ6 ἀορτηδίΐο ΘΧΡΟΒΙ ΠΟ ΟΥ̓ ΘΑΓΙΘΥ {ἰπ168,» βδγ8 ὙΌΣ ΤΟΚ, “ ἩὙΒΙΟὮ γ͵δ8 ποῖ αἵ 4]1 
ἰηἰογοβίθα ἱὰ ἱπαυϊγίηρ δέου 10 Τ68] ἰβίογὶ 68] ῬΌΓΣΡΟΒΘΒ, τηοϑῦ]ν ἰαομ 6 [86 δἷτῃ δηᾶ (6 
διματλοηΐ οὗ [86 ΒΙΌΙ]1641 ῬΟΟΚΒ; ἴπ ὑμπδὺ ψῃΐοι ἔμ Ὀἰγὶπο βρίσιύ ἀϊγθοῖθα [86 τυτϊΐογ ὑς 
τοοοχά, ἔμ6 ΓΘ ἸΔΥ [Ὧ6 ΡΌΓΡΟΒΟ ἔτ ΟὨγιβίθπαοι ἴῃ 41} ασὲβ.0 ΤῈ ϊδίοσὶ δὶ ὀχροβίοη οὗ τιοὰ 
ΘΓ {τὴ 68 Β06 8, ὈΥ οι ρδσῖηρ ἴπ6 οοηΐοηΐδ τ} [Π6 ὨἸϑύογ 4] δἰ ἰπδίϊοη ἔσο τ ]ΟᾺ (Π6 τυτὶν 
ἴῃ, ὅζοϑ6, ἴο ἃ: 861086 [86 Ὠθϑγοβδί ρΡΌΓΡΟΒΟΘ [0 [Π6 οτἱσίπδὶ γθϑᾶθσβ, αΠΠουσ ἢ ϑοιηθ τσὶζοσΒ οὗ [16 

ΣΌο  βίϊο ΒοΏ00] ρα Θχύθγῃ 81 οδῦβο ἴῃ [86 806 οὗὨ [86 Ἰηΐοτηδὶ, δπα οοπίθηϊοα ὑποιηβοῖνοα 
ὙΓΠῸ ΤΏΘΓΟΙΥῪ δοοϊἀϑηΐβὶ οϑῦβοβ, ΒΟ 8ἃ8 [06 σοοα ΟρΡροσίυῃξ ἴο βϑηᾶ 8 Ἰοϊΐοσ ἴο Βοιὴθ ὈΥ (6 
ἀοραγίατο οὗ Ῥῆοθα, [6 ΟΟΥ ἴδ ἀθβοΟΏ 688: [86 δ σὺ οὗ [86 Αἀτχϊδίϊο 568 ἔγοτῃ [86 Βὶρἢ 
οοδϑὺ οὗ ΠΙγτῖδ, δῃα {16 ἀθβῖσθ ἘΟΓΘΟΥ͂ δ Κϑηθα 0 ρῸ ο ομιο (Ραυτῦθβ οὗ Ἠδὶ 6] θεΣρ)." 

ΤῊ ἔασίμογ δοοουηΐ ὈὉΥ ΤΉΟΣΟΚ, ΠΒΟΎΘΥΟΓ, 068 πού {Π]Ὺ ΠΘΓΙΔΟΠΪΖΘ τυ} [86 ἀϑϑυτωρίζοι 
ταῦ ΘΆΓΠΟΣ Ἡτὶΐοιβ δα 1π ΥἹΘῪ ΟὨΪΥ 8 ἀοΟΙ 18] οοοδβδίοῃ, ὙὙ}116 {Π6 πΊΟΤΘ σϑοθῃῦ ΟΟΙ ΤΏ Θηΐδ- 
τἴοη βίασγί ἔγτοτῃ δὴ ἰβύοσγί οὶ οὐθΐ 

Ν᾿ Ασοσρ [9 ΘΕΘΔΥ͂Β ΟἹ ἰδιΐβ Β υ᾽]θοἐ ΔΙῸ ἔπ0600 ὉΥ͂ ΟἨΞΙΒΤ. ΕτΕν. Βόπιαν (7 Ὡδέηρεν ἩΡείπαολίαργορταιειι, 1834, δὲ 
Ῥαωυδππ αὰ Ποιιαποε Τὸ ρίρίοἶδ οοηδίϊέο εἰ αΥσ 6.0); ὉΥ Βλυκ (Ζιεοῖς πᾶ Ῥογαπίαεδμηρ ἀεε Ἑδιιογυγέσε, ἴπ [6 
Τῶὠδέμρεν Ζοέ(εολγά, 1886, Νο. 8), Δηὰ πιὶφ ζ0]]οΟὐνογ8 (866 Τπουῦοκ, Ὁ. 16); Ὁ ΟἸΔΉΔΟΔΕΝ (ἴῃ ἔδο ϑιμαέδη πα Χγέέκει, 

1838, Ρ». 958); ὮὉΥ ΗὕΤΗΕΞΕ (Ζισδοῖ πὰ Ἰπλαῖϊξ εν ειοδ ἐγείοη Καρίεὶ ἀεε Ἐδιηκοτονίςε, 1846); διὰ ΤΉΒΟΡ. ΒΟΗΟΤῚ (26 ἢ 

Ἡδικενδγίς, δείπονι Βπάεισοος πὰ Θοἀαπλεηραηρ παοὶ αἰμρεῖερί, ἘΣΣΊ ΔΉ ΘΏ, 1868).---ἰ[81΄η06 6 π Δρρθασοὰ Ὦ. ΣΕΙΩΕ 

Μάλνοοι», Τλει ᾿ρίεί ἰο ἐλ6 Ἀουιαπε, απὰ ἰδὲ Βερίπηπέηρο ὁ ἐλε ογιαπ, Οὐηρτγεραξίοη : Α ογτίοαὶ Πιοθεξέραίέοηι͵ ΜΑΣΤΌῸΓΣΩ, 

1866, ΡΡ. 188; απὰ Ἧ. Βπτγδοητλο, Τὴο ἩΙεἰοτίοςαὶ Ῥτγοδίδηε 9, ἐλ6 Ἐρέίεϊϊε ἐο ἰδδ Ποιιαηδ, 'ἰὰ [89 δέοι έεη πὰ ΚνέέκοΗ 

ἴοσ 1887, ῬνΡ. θ2)-605, ΤῈ Υἱοῦ οὗ [8:9 ἰαΐθ Ὧσ. Βασπ οἡ ἴδ Αἴτὰ δῃ!ὰ Οοοδδίοι οὗ (86 ἘγἼδέ]6 ἰο 9 Βοτμηδῆθ, τόσο σαὶ 

Ρυλεηοὰ δὲ Τυΐϊηραι, 1886, δηα δι θαϊδη ΕἾ 4}}γ τορσοὰυοσθὰ ἴῃ ἰδ ᾿νοσῖς οὰ Ῥααὶ, 1845, Ρ. 3832 Β΄, 85 ὙΔ6ΙΪ δα ἔπι ἷα ΟἸπιτο; 

Ἡϊεῖοτν οὗ πο ταὶ ἴγοο Οοεῃίυτγίοα, 24 οἂ,, 1880, ». 62 δ΄, ; Ὀπὶ 1η (μΐ6 Ἰωαδὲ ποσῖκ, διιὰ ἰὼ ἔμο δοοοπὰ οἀϊέΐου οὗ ἔδο τϑοῦο- 

ἄτιδρῇ οἱ θέ. δὰ] (1867), ἢὯ6 πιοάοταίδα ὅπ: δ᾽ οροὰ δσιίαχουίδτῃ οὗ (06 Φονίο ΟἸτίδείαπδ αὐ ἤοσοθ αρδίμσὶ Ῥα δὰ 

ὯΟ ΤΏΟϊΟ ἐτιδίοδίδ οὐ ἐὴ ορἱῃῖοῃ ἐπας οἰδρίαοσε ἰχ. σχὶ, οομδιἐζΐθ ἐδ 6 ἀοοίτ 8] ϑϑϑϑῆοο οὗ 86 8010 Ἐρὶδέϊο, ἰο ποὺ ἐμ8 

τοδὶ Ὑ88 τοϑὰθ [0 θαΣΎ 9 ΙΏΘΣΘΙΥ 88 δ ἰηπἰτοὰοϊξοῃ δῃὰ ΔῈ δρριίοαϊίου. 16 πηὰπὲ Ὀ6 ἀπ ἐο ἰμπαί τ. Βλῦμ, ἘΥ πἰείκίης 
δτίεδοδὶ οοσα ἱῃδέΐοηϑ, σοῖο ἃ πον 8ε]ἃ οὗ ἑηγοκίϊᾳδίλοσι οσῃοοχμίπ ἐδο οἰδτδοίου δπὰ οομάϊιΐοι οὗ [λ0 ὑεἰσαϊεἶῖνο ΟἸσὲ8- 

ἴδῃ ἰῃ Ἐοτηθ, διὰ ἐδθ δἰπὶ δηὰ οοοδαίος οὗ ἐδ Ερἰδέϊθ ἴο ἐμ 6 Βοϊῶδπδ, ΤΉΚΟΡΟΞΙ βοβοτυ, οἵ Ἐσϊπηβου, δσσοοίης πὶ 
Βασκ δοίο ἐδθ Ἠὀδθῃίσηὶ δἰ χαίβοδσιοο οὗ οὗδρϑ. ἰχ., χ., διὰ χὶ., Ὀὰὶ ἀἰοσίπρς ἴχοσα δὶ ὈπίΘΠΔΌ]0 αδουσηρίοι οἱ ἐμ Ὀγθ" 
Ῥοσογδδοο οὗ ἐδ 6 “ον 8} οἱοτησιΐ ἐπ (16 Βοτδη οι ρτοραίξοι, Σορσοδοσὲβ ἔδιο ἘΡρ δι}9 ἃ8 δὶ ΔΡΟΙΟΔΎ οὗ [89 ΘΘ6}}19 ΒρΡοδ- 

τοϊδέο οὗ Ῥδὺϊ Ὀοΐοσο Οενμέίε ΟἸσίο δι οὗ ἐμ ῬΑ 6 ϑοόῖοοὶ. Βυΐ ἐδθδο ἀἱὰ ποὲ πορᾶ ΒΗΥ͂ δι! ΔΡΟΪΟΩΥ. Μαναοι», ἰ8 
δ δυϊο ἐγοδιίϑο ὑηδὲ ταΐαστϑὰ ἴο, δ υσίασι (8 }} Υ ΣΘΏΘα ἔδο νἱονν οὗ Βασῦξ 88 ἴἰὸ [8:6 Θ66Θ. {18}}} διοέελ ΟὨτίφείδη ΟμΑσϑοίοσ 
οἵ ἴδο Οδυζοὶ οὗἩ Βοσηο, δοιὰ [Π90 ἐπ ροσγίδῃοο οὗ οὗδρϑ. ἱσ.- πὶ. ὈπΪ ἢ6 τοοάαξγαίθβ ἐΐδ σι ρροθοὰ δὐϊαροπίατη ἰὸ ῬαῸ]. Βλδῦδ, 
ΒΟΗΟΤΈ, δηὰ ΓΔ ΘΟΙ ἀρτο6 ἐπ αἰνὶπρ (9 Ἐρίδιδθ δῇ δροϊορϑίδο αἶτω, υΥἱξκ., ἕο ἀοέδποο οὗ Ῥβυδ 6 δροδβίοϊαίο οὗ ἐδ 9 Θ9ῃ- 

{1166 (26 Ποον εν ρωηρ ὅδ Ῥαωϊπέϑονοη Ἡοἑἀεπαροοίοἰα δ). Τὰ (Βὲδ, ΒΞΎΒΟΗΣΙ, Δα ἀὐθογα ἤΌσῃ ἰδοπι, διὰ, νἱϊμουὲ ἀοηγίηᾷ, 
Θιῖο δροϊοροίίο δἷσωῃι, 86 γοῖ δυογάϊτιδλίθα ἐὑ (πὶ Ἰποσῦοκ, ΟἸδπάσυεεν, Ὁ ὝΤ ΕΤΊΕ, ασιὰ οἵδ γ8) ἰὸ [16 βαΠΘΓΑὶ ἀορτηδλἕδο 

αἴτο οἵ ἃ εἐγεϊοτηδείο Ἔχ ζοϊ ο οὗὨ 8.6 β06Ρ6] εδινδίίου ἴο ἃ ὑσονδι ἑηρσὶν απ ]6 Οπσίυ δ οοπατοκδιίοι ἐπ ἰὴ 9 τροίσορο ἑθ 
υὖὐ [6 ποτ]. ΤΙη ἀοΐσις (πΐ8, ΒονοΥοσ, [ὯΘ ΑΡοδὲὶθ δὰ ον ῦ Ἀ18 ΘΥγ6 ταδὶ ὌΡοῖ ἔδο δοξἐοτοπὶ οὗ [86 ἀἰβῆφι!ξ 
ΡτΟΌΪστα ἰουοδίηρ (06 τοϊδέίοι οὗἩἨ Οοα᾽ δηοίϑηϊς Ῥ6Ο0Ρ]6 ἐο ἐδ τϑοϑῃεϊγοεθηρτοαῖοα ασπε!ο ποσὰ οἱ ἔμ6 Ὀτοδὰ Ὀδαὶε οὗ αοα᾽ 8 

ἰυϑδηῖο νιϑάομι δζχιὰ ΣΏΘΣΟΥ͂ ἐπ ἔδο πιηδοϊάξης οὗ Ηἰς υἷδι οὗ τοὰοσορίου. ὙΒυδ, ΟὮδΡα. ἰχ.- πὶ. σοοοῖτο ἐμοὶγ Ῥτοροσ ρμοδίεοα 
φῷ δι ΟὈΠΠΪΏ9 οὗ ἃ ῬΒΣΙΟΒΟΡΕΥ͂ οὗ ουγοὶ εἰδίοσγ, ἰπαιοαᾶ οΥ Ὀοἑπιβ, ΤΩΟΣΟΙΥ σϑρασάθα 88 ἃ βασοπίμοίοα! ϑοοϊέοσ, ΟΟΣΡαΣῈ 

Ὧχ. ἸλΝΟΒ᾽ 6 υἱοτα ἰ8 (δο ἰοχέ. ΤῺ6 Ἐπσιαὶ δὴ οοτασιθηϊδίοσο ἀο ποῖ ἰσοῦ ὈΪ6 ἐποζηθοῖγθα 0} τὶῖὰὶ ἐμῖ6 ἐπέτοἀποίοσῇ 
αὐοσίίοι.--". 8.] 

{{Τ7ὩὈ τὸ ψοῦὸ δἰϊοεδρίδ δὶ διἰσύοσίοδὶ οχορϑαίβ δϊωοῦρ ἐμ0 ατοοῖὶς ϑλίμοσα οὗἩὨ 9 Αποομίδη βομοοὶ, ΤΉΞΟΡΟΒΕ οἵ 
ῬΜἩ΄.-υνεσοσϊδα, ΟπκΎθοοτον, ἘΒΒΟΡΟΒΒΣ, διὰ ὅσοοῦρ ἃ ἴον δίῃ διέ σα δυο ἢ 88 ΈΒΟΝΕ, ΡΕΕΌΡΟ- ΑΜ ΒΒοαιῦΒ, δῃὰ Ῥξιιδοῖῦθ 

ΦΏ ἔδο οδαν μαπᾶ, πίιξὰ ϑοτ)6 οὗ ἐὰν τοωοάδστι οοτητοθηίδίοξο [86 ἀοοίΓ Δ] δσιὰ ὑγδοίδοδὶ οἱοπλοσπῖ ργοἀομιληδίθα.---.. 8.1 



25 ΤῊΝ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΣ, 

ἈΒ ἴῈΓ 88 ἴῃς Ὠ᾿Β[ΟΣΙΟΔΙ] (ἸΔΟΓῸ ὈΓΟΡΟΣΙΥ ἀθῆποι, βρθοΐδὶ ἀορτηδίϊοο- ἸΒίοΥ10 81} ΟΟΟΆΒΊΟΣΒ ἃἵξ 
ὈΟΠΟΟΣΙΘα, ΑἸΜΒΒΟΒΙΑΒΤΕΕ, ΑὕΘΌΒΤΙΧΕ, ΒΟ, ΝΘΕΕ, ἃπὰ ΒΌΟΒΕ ᾿δγο δβοσρϑα ἴο {86 ΕΡΊ53{16 

8 Ρο]θμΐο8] δἰτυἀθ ἀρσαϊηϑῦ ὑπ6 76 νυ ῖ8 ΟἸὨ τ βίδη8 (ΡΕΈΌΙΟΑΝ ἸΠΚοννδα, ΠΟ ρ. ΟἾΪῪ ἴῃ 184 
ΜΆΥ οὗ οδυϊοη); δηὰ ἴῃ τηοάθγῃ [λιηθ8, ΕἸΙΟΗΉΟΙΕΝ, βοημιν, Βαῦμβ, ΒΟΗΤΕΘΟΙΕΒ, ΖΕΙ,ΕΒ, 
ΚΌΒΤΙΙΝ, 1ΙὈΥΤΈΒΒΕΟΚ, ὈΙΕΤΊΕΙΝ, δηἃ ΤΉΣΒΕΒΟΗ ᾿ᾶΥ6, ΨὙἹΓ ΙΩΘῊΥ τοαὶ Βοδοη8, τορϑι θα 
86 ΕΡΊ 816 οὐ οΗν 88 ἃ γσοο ἡ βοδίζη οὗ 76 188 δηὰ “08 ]8010 ῬΓΠΟΙΡ]68. 

ΟΕΕΥΒΟΒΤΟΜ δηα ΤΗΒΟΡΟΒΕῚΊ σου] ἢπα, οἢ. [Π|6 ΘΟὨΕΓΤΒΙΥ, ᾿π 86 ΕΡρ΄δ116 ἀθολαθα ρμοϊθμῃιὶς 
ΤΟΙοΓθηοοΒ ἴο Θθης 16 ΟἸγδῦδη ΑἸ που δῃ ΘΙΤΟΤΒ ΒΟ} 88 γὸ πα διβοηρ ἴμ6 Μαγοϊοησίθβ, 
Ὑα] θη ὐἶδη8, δηα Μη ΟΠ ΘΆΠΒ, 

Βαὺ [Ππο86 ΔΓΘ ΠΘαΓΟΥ σἰρῦ γ,ῺΟ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδὺ ἴ[η6 ΕΡρ᾽5.16 νγδβ ἀθαίσιιϑα [ὉΓ [Π6 σοπο]δίοσυ 
Ζουπίογδοίζοη Ὀοΐὰ οὗἩ ον θα ΟἸγβεδη δμὰ Θθμτ]6 Ομ τ βδη ρουυθυβίομβ ΤῊ ΪΒ υἱ ον 88 ὈΘ6ῃ 
ἀοίοηαθα ΘΒρΘο ΠΥ ὈΥ ΜΕΙΆΑΝΟΗΤΕΟΝ, Ὦν ΡΙΝ, Ησα, ἀπὰ ΒΕΒΤΗΟΙΌΤ. ΜΕΙΑΝΟΗΤΗΟΝ Β8Υ8 

“Τὸ σὴ ὈΘ 866} {πδὺ Ῥϑ0] τυγοίθ (18 ΕἸ ἰ8[16 ἔγοσω 1}}}8 ὅϑδβα : [δῦ [86 ὅθν8 ψου]ὰ δρρτορσίδίο ἰα 
{ποτηβοῖνθθ τοθιηρίϊου δηὰ οἴθγηδὶ 116 ὈΥ {μοῦ οὐ γὶρ ὐΘΟΌΒη688 ὑὨΓΟΌΡὮ ἴ.6 ψΟΥα οὗ [86 
ἸΔῪ ; δηᾶ δρβίπ, [Π6 Ποαίμϑῃ ἱπαιϑιθα ἐμαὶ [Π6 76 7078 ΜἜΓΘ οϑϑί ΟΗ͂ ἴοσ αυΐηρ σοὐοθοῖθα ΟἸσὶϑί." 

Τῃ ΟΡροπβίϊζίοη ἴο {π6 ἱβίοσί 68) (οσ Ὀοϑύογ, (8.6 βρϑοΐδὶ ἀοκιηδοο- ἰδύοῦ! 081} νἱθνν ΘΟΠΟΘΓΏ- 
ἱπρ' (ῃ6 οσοββίου οὗ ἴπ6 ΕΣ ρὶβ[16, γὸ πὰ [6 ὑΠΘΟΣῪ οὗ ἃ ἀορτηδίδο, ΟΓ, ΙΏΟΓΘ ῬΓΟΡΘΙΙΥ, ἃ ὑπ]- 
γ 6881 ἀορταδλίϊοο- ἰβίοσί 98] οοοβϑίοῃ. Ὑθα {Π6 ΑΡροβί]α Ῥϑὺ!], ἰῃ 818 νἱϑνν, υἱίμουΐ βρθοΐδὶ 

. ΣΟΙΌΓΘΠΟΘΒ 0 ῬΑ ΟΌ]ΔΙ ΘΙΩΔΥΓΑΒΒΠΊΘη 8 ἴῃ 6 Ἐοιλδη Ομυτοῦ, νου]ὰ σῖγα ἴο [8 Ομ ΓΟ δὴ 
οὐ] πο οὗἨ (86 γϑί οἰϑιμθηΐθ οὗ [06 σΟ]6 ζοβρϑὶ---δοοογάϊηρ ἴο ἷβ οοποορίΐοη οὗ ἰΐ---μὸ αἱὰ 
ἐν ππαον [Π6 ϑἰοϑαγ οομυϊοίίοι οὗ ὨΪ8 Ἀπ Γβ8) ΟΔ]]}[ῶρ᾽ 88 [8.6 ΒρΘΟῖ8] Αροβί!θ ἴο 6 αδϑῃ ]θ, 
ὙΠΟ τοῦδῦ οχίθηα ἷβ ἸΔΌΟΙΒ (ο {10 βρϑοϊῆς οἱΐγ οἵ [86 ἀθῃῖ:168β. Οἱ {μὲὶ8 8:46 Ὀθὶους 
᾿υσΤΗῈ ΒΒ Ῥτχοίδοο ἴο 18 ΟὈΣΩσ θη ἴΔΥΥ οἱ {Π6 Βομδη8, ἨΕΙΘΕΟΘΕΒΈ ὐπολύγαίοη, ν. ὅ8δ, ΤῊΟ- 
ψῦσκ, ἰπ [16 ΘΆΓΠΟΥ οαϊζοηβ οὗ ὮΪ8 ΟὈΟἸασηθηΐδσυ, ΟΥΒΒΑΟΒΕΝ, ΕΌΚΕΒΤ, ΒΕΙΟΘΗΒ, ΚΟΙΝΕΚ, 
ΟἹ δοκι πε, δπὰ ῬΗΠΙ͂ΡΡΙ. Οἱ ἰμο ἀἰβογοηξ τοοὰϊ δοδίοῃ: οἵ {μ18 νΐϑνν, 806 ΒΟΡΟΤΊ, Ρ. 17. 
Το οἵὁ ΟΥἌΒΗΑΟΒΕΝ 18 [86 τηοβὺ ΟἸοΑΙΥ ἀοαβπρα. “Υα οδῃ δή σπι,," 8809 Ὧ6 [ΟΟΙΏΤΩΘΕΓΑΓΣΥ ΟἿ 

ὍὯιο Ποιλδηβ, [πἰτοἀαοσίίοη, ὃ ὅ, Ρ. ὅϑ, Θαγπι. 6α.], “ ὑμαΐ 186 ἘΡ]18016 ἴο {Π6 ἘοΙΆ8η8 οοηΐδίηβ, 80 
ἴο 847, ἃ ῬΑΌΪ 6 βγβίθμ οὗ αἰν 1 γ, Βὲποο 411 [16 ϑβϑβϑηϊδὶ ἰορίοϑ ἢ. Ἡ ΙΟΩ [Π6 ΑΡοΒβῖ]6 Ῥαυὶ], 
ἴῃ ἷβ ὑγοαϊπμθηΐ οὗὨ 6 ρΌΒΡΟΙ, 8 βοουβίοιμηοα ἰο μχῖνγο βρϑοΐδὶ Ὀχγοιωηϊηθῃοθ, 8.6 ἤθτο ἀθνοϊοροὰ 
δῦ Ἰεησίῃ." ῬΈΠΙΡΡΙ: “ΤΟ ΕΡΙΒ016 νγδϑ ἀθδὶ στα ἴο ἰ8Κ6 (86 ρ͵δοθ οὗ [86 ΡΘΙΒΟΏ;δΪ Ῥσεϑοὶ- 
ἷπρ οὗ Ῥαὺ] ἱη Βομλο ; ὑμοτοίοσα 1Ὁ οομίδὶῃΒ ἃ οομποοίθα ἀοοίγἑη) βίδίθμμηθῃξ οὗἉ [86 ἘΡΘΟΙΘΟΔΙΥ 
ῬδΪΐΠ6 ζΟΒΡΘΙ, Β.ο ἢ 88 ΠῸ ΟἿΟΣ οομίδ᾽ η8.᾽" 

ΒΟΗΟΤΊ ἀθοΙασοβ: 1 πυβῦ ΟΡΡροβα ἀθοϊαοάϊγ, πὶ ΒΑ, 8}1 [μ686 νυἱϑννβ." Ὑοί ΒΒ ὑσγο- 

(οϑί αἰθδσβ ἔγομι [πδ΄ οἵ Βαῦσε. ΒΥ πἴβ βυρροϑ᾽ίζομ οοποογηΐηρ [86 ἘΠῚ οηἑἐδια οὗἨ [86 Ἐοχηδῃ 
οὨυτοΙ, ΒΑΕ ὙγὙ8 τηϊβ οα ἴο ὑμ6 τῃηοπρβίσοιιβ ΘΟ] υβίοη, [μδϑὺ [Π6 [μθιηθ οὗ (λ6 ΕΡ᾿Β616 ἴο (86 
ἘΟΙΆ818Β ἢγβῦ ΔρῬθδσβ ροβι γον πη (μ6 Βθοϊζοῃ ἔγοτα οὔ ΡΒ. 1ἴχ. ἴο χὶ. (π αἰγθοῖ ὀρροβίτοι ἴοὸ 
ΤΉΟΙΟΚ, γγο, 1π Ὠ18 ἤοστμοσ οαϊίίομβ, σουῦ]α πα ἴῃ [86 Β81ηὴ6 ραᾶγί ΟὨ]Υ ἃ ἰβίοσί 8] οΟΓΟ]- 
ἰδ). “ΤΏ ογογ- πογθοδβίηρ ΠΌΤ ΌΘΓΡ οὗ {Π6 ΘΘη(116 ΟἸτἰβῦδηβ γοοοϊγοα Ὁ. δὰ] πλυβί Ὦδυο 90 
ἔδυ ὀχοϊ θα [86 ρῥγοϊθηβίοῃβ οἵ ἴμ6 Φυδαϊδίθ, [μαὺ ουϑθὴ (86 τϑοορίϊοῃ οὗ {Π6 μοδίμθῃ, οἢ ὁ01:- 
αἰοη οὗ οἰγουμηοϊβίοη, γΧἃ8 ΠῸ ΤΟΪΤῸ δοοορίδ]θ ἴο ἴδθῃ, δπα [Π6 τοουρίΐοῃ οὗ (86 Βοδίμθη 
Ὑ788 ΓΟΣΑΓα δα ὈΥ ὉΠΘΙῺ 88 8} υβΌΓΡ Δ ΟΙ,, 80 ἸΟη 88 ΙΒΓ86] τγχ8ὲ8 ῃοὺ σοῃνοσίθα." ΒβΟΒΟΤΊ Οοοπίγυ- 

γογίβ [ῃ6 ορίπίοη {μαὺ “(η6 οδῦβο δηᾶ οδ]θοΐ οἵ (86 ΕἸΡ᾽8[18 τηυϑύ Ὀ6 ἀρίθγπιϊηθα ἔοσῃ 15 
Θηὔγο οοπίθηΐβ,᾽) ἀμ ΘΟμἤΠ68 Ὠτ861 ο [86 1πίτοαποίοῦΥ ΓΟΙΔΔΓΪτΒ οὗ [Π6 Αροβίϊθ δοῃοθγιΐην 
[Π6 ῬύΓΡΟΒΟ πᾷ οδυβο οἵ μἷβ ΕΡ'βι]6, ΤῊ σϑβϑυ]ῦ οὗ εἷβ ἱπαυΐτυ ἱπίο ὑμ6 Ῥσοωχηϊυμ 8 ἴΠ6 [0]- 

Ἰοπίηρ : “Α8 Ῥαϑὺ] βοίβ ουΐ ἴο Ῥγοοϊδίτι 18 ζΟΒΡΘΙ ἴοσ [86 ΘΘμΉ1168 ἴο [86 παίϊζομβ οὗ {ῃς ὙΥ οβί, 
86 ἀοβίψτβ ἴο γἱβὶὶ (86 ΟἸσίβιδη οοπρτορσαίξοη αἱ Εουλθ, δηα ἴο ϑῃΐοῦ ἱῃπΐο 8 οἴοϑθῦ ῬθγβΟἢ8] 
το δίίου ἴο ἰΐ ὈΥ̓͂ ΤΘΟΪΡΓΟΟΔΙ δοαυδίηΐδησο, τ] ἢ} ἃ Ὑἱθν ὕο τ κ πΐβ ὀοηστορδίζοῃ οἵ (δ6 
τη ἴΓΟΡΟΙἑΒ οὗ ἐμ ζοβί ἃ 8011 886 οὗ ορογαϊζοῃ ἴοτ ῃῖ8 Οἰθῃ[116 τη ϊβϑίοη οσΚ, Ἡ ΒΙΟὮ ττ88 
ΠΟῪ ἴο Ὀορίη ἴη {μ6 Ὑῇοβι." Βυΐ [δ΄ υπάοχρίδηϊηρ τῖῖ ὑμὸ Πομδη ΟὨυΓΟ. σου Ὀ6 
ΤΟΘΔΟΙΘα 1Ππ Ὡ0 ΟἾΒΘΙ ὙΦΑΥ͂ [ἤδη ὈΥ “8 [Ὁ}}] οχροβίζίοῃ οὗ [86 πδίυσο δηα ομδγδοῖοσ οὗ 1113 9008 
[οΟ]1ς οἹοοθ, απὰ [86 Ῥτίποῖρ]θβ ὈΥ ὙΠΟ ἢ6 γγχ88 ρουθγηθα ἴῃ ἢΪ8 οοησιοῖ,") ΒΟΗΟΤῚ ἢπαβ, 
ἐβογοίοσο, ἴῃ [86 ἘΡρϊ53016, “" ποῖ 8ὴῃ δχροβιίϊζοη οὗἩ ἴ:6 Ῥδυϊπὸ ὑμθοσγ οὗ ΟὨγβ δηλ, ὑυΐ 9 
ἀοβοσ ΡΟ δηὰ νἱπαϊοβίζοῃ οὗἩ ἰῃθ Ῥδυ}η6 βυβύθιῃ οὐὗἁ μι ββ᾽ ΟΠΔΙῪ ἸΔΌΟΙΒ. 



ἃ δ. ΡΙΑΘῈ ΑΝ ΤῊ ΟΕ ἸῊΒ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕΡΙΤΕ. 88. 

Ἧο οὈ᾽οοὺ ἴο {818 νίουγ, οὐ [86 1016, ὑμδῇ ἐὺ Ρα8 {π6 ὨϊΒΌΟΓΙΟΆΙ πλοίξνθ δηὰ [Π6 ἀοοίγϊηδ) 
ἢ ἃ δίσοῃρ οοῃίγαβδυ ὙΠ 1ΟὮ 18 πύθῃ 8 16. ΤΏΘΩ ἰἢ Ῥαγίζουϊῦ ἢ 

1. Τὴο αἰδποίίοη Ὀοίνγοοα ἐμ6 Εδϑὺ δῃὰ 86 Ὑγοδί, Ὀγ στ ΐο ἔπ ἔΌΣΤΔΘΥ 18 ἀθβοσῖ θα δὲ 
[80 βρθϑτο οὗ σον ΟἸ ΓΙ βου δλγ, πὰ {1:0 Ἰδίίοσ, οὰ [86 ΟΒΘΓ Βδῃηᾶ, ἰβ 6 Ξ3Ρ΄Π6σθ ἐπ ΜΘ 

(Ὧ6 ΑΡοΒ[]6 8 Ῥύγοὶυ αθῃ16 ΟἸ τι βυίδη Δ ΌΟΥΒ θοζδη (ρ. 102 8). 
2. ΤῺΘ βυρροβίοη (μδ΄ [86 ΑΡοβί]ο αἀββὶγϑᾶ, ἴῃ μἷβ ΕἸ 1βί]16, ἴο 180 Ὀθίοσθ πὸ ΘΠ ΓΟ ἰὰ 

Ἐοπιο 8 Θομρ]οῖθ δροϊορϑθῖο ῥσοβγϑιητηθ οὗ Ὦ18 ΤΩ ΒΒ ΟΠΆΓΥ ΡΟ]ΊΟΥ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ζαΐη {ΠΟ Γθοορ: 
πἰώοη, δηὰ {ΠΟΘ ΌΥ βπᾶ ἴῃ (θὰ ἃ ροϊηῦ οὗ Βυρροτί ; Ὀυσΐ ποῖ ἴο Ῥτοοϊαῖτα ἴο [06 ΘΕΟΣ ἵγ 
Ἑοτης ἴπ6 ΖΟΒΡ6] 88 6 υπᾶεοτβίοοα 10. 

8. Ης που]ᾶ ρ]δοθ [Π6 σμῦχοΙ ἰῃ ΕΟΤΏΘ, ὈΥ͂ Τ.68Π}8 οὗἁὨ κιἷβ δαἀηοη 0118, ἔῃ ΒΌΟΝ ἃ Θομα τος 
4Ππδύ 10 ΘΟ] ὈΘοοϊηθ 8 Ὁ 8818 [ὋΣ 18 Ὑ͵ δύθση ΓΙ ΒΒ ΟΠΆΤΥ ἸΔΌΟΓΒ: Ὀυὺ Ὠ6 αἰα ῃοΐ ᾿ηὐθπὰ {πδὶ 
Ἐοτ6 (8617 δῃου α Ἀ6 ὨΪ8 814] ον᾽θοί, Ὀπὺ ΤΘΓΘΙΥ ΒΟΣΥΘ 88 ἃ ροϊῃὺ οἵ βυρροτί [ὉΓ Ϊδθ ΙΌΟΙΒ ἴῃ 
[16 Ὑῇοσῖ, ΔΡονα 4]} 'π ϑΡδίῃ. 

Τὺ ἴθ ΔΌΟΥ͂Θ 8]}1 ἐμ ηρΒ ἱΤΡΓΟΡΘΓ ἴο βοραγδίθ [89 ιἱβίοσ αὶ δηα [Π6 ἀοοίγ 8] ο8186, ΟΥ ὕο Ὀτὶηρ 

Ὡλο ἱπῦο ορροεϊοπ. ΤῈ Αροβί]ο ἰο ὸ Θθῃ 1168 τ͵δθ ὉΠῸΘΥ Ὧο ΟὈΙ]σδίϊοη ἴο Ἰορίπλδί Ζε 
Ὠὐτη586} Ὀδέογο [Π6 Βοτϊηδηῃ ομυγο ἢ ΘΟΠΟΟΓΪ Ωρ ὨΐΒ ΤΙ ΒΒ  ΟΠΘΙΎ ἸΔΌΟΙΒ ἰπ (μ6 ὟΥ ἐδ ; γοεῖ, δοοοτά- 
ἵῃρ ἴο ἴΠ6 Ῥγίποῖρὶθ οὔ Αροβίο!ο ογᾶδσ, "6 δα ἴο υβυλν Εἰ πι86} θη ἢΘ6 στοΐθ ἴο (ἢθ 
ἘΟΙ8ΠΒ8 τολμηροτέρως (ἘὙ ΟΝ σογίδ᾽ ΠΥ 068 ποῦ πλθδὴ ὈΥ͂ γιγ οὗ ἀοίδηοο, Ὀσθὺ, τ ποτ ὑπ 
Ὧδ08] Ὀο] 688), δὰ ρτγοοϊδἰτηθὰ ἴο ἔδοὰ [86 ρΌΒΡΟοΙ. Ῥ]δίη)ν, (86 ὅγεί ἔππαβῃιθηΐδὶ 
τπουρλί οὗ [6 ΕἸ Ἶ8{19 18 {18 : ΤῊΘ 0811] οὗ ἴ[δ9 ΑΡοΒέ]θ ἴο [86 αδθῃ 1168 18 8 98}} ἴογ Εοιηθ, δηὰ 
Γπογοίοσο {Π6 Αροβίϊο μδὰ Ἰοηᾷ πιδὰθ [6 οἰζγ οὗ Ἐοτηθ ἷβ ορ͵οοῖ. Βαΐ {Π6 Βθοοῃὰ ἔχπαδσηθη- 
181] «βουρδύ, το Ἰϊπιϊΐθ (86 Βτγβ, 18 [86 1468 οὗ δροβίοϊϊο τοχυϊδίδζοη, ΤΠ Αροβίϊθ οδημποί 
ΙΔΥ οἰαΐτη ἴο 09 ΘὨΌΤΟΝ 88 ΘΧοΪ υβἑγ ἷ ἰδ οσσῃ, βίποα ἰὺ Πδα δΙτοδαυ Ἰοπρ Ἔσδρα ἩΣουΐ 9 

οοὔροσδοη. ΤΠ ΘΓΘΙΌΣΘ 6 ἀρβοσὶεβ ὶβ Δη οἱ ραίθα ἸΟΌΤΠΘΥ 88 ΟὯ6 ἴο {86 πραΐμθῃ ὙΥ οβί--- ἴο 
ϑραΐῃ, {π6 Ἰὲτηῖς οἵἨ [86 ὙΠ οβίθσῃ ρβᾶρϑδῃ νου] ---ἶη πο ἢ 86 ἀοϑίσηβ (μμΐ Βοπιθ βῃου]α [Γη 8ἢ 
λεἶτὰ 8 Βοθρ [8016 βίδα. Ν ον μ ]θβα, [π0 ΑΡοβί]θ τγ88 8116 πῖζἢ [Π6 οοηῆάοηοο ὑμαῖ πο οου]ὰ 
γοηΐαζο ἴο δ ἄγοεθ οτὴθ 85 ἷ8Β ΟΠΌΓΤΟΙ, Δη ἃ δθθυγοαΪ 88 ΤΠ 6 οὔυτοΙ ἴῃ τ ΏΟὮ ἢ Ὠδα ἴο ῥΡ6Γ- 
ἴοοξ [86 τπηΐνοσβδὶ υπΐοι οὗ 9 8 ΟἸὨ τ β  δη Ὑ δὰ Θδη]ο ΟΣ θ  δηΣίυ, οὗὨἨ ΦργΌβδι τα δηὰ 
Αποομ. Αοοογαϊημγ, Ὧθ υῃο]β [86 Γοϊρίουβ δηἃ τυογα] βίγθηρ ἢ οὗ ἷ8 ΖΟΒΡΘ], 88 [Ὁ}}Υ 
δἀδρίθα ἰο βᾶνθ Ψονγβ δῃὰ Ογθοῖχβ, πᾶ {μογϑίοσο ἴο απλῦθ ὑπ θη), βἶποθ, υλτ ἘΠ βάπιθ ουϊάθηοα,. 
ἴξ (α.) τιδῖκοθ σον δηἃ Οϑῃ 1168 Β' ΠΏΘΙΒ δἰἶΚα; (ὁ.) Ῥγεβθηΐβθ βαϊναϊίου ἴπ ΟἸσὶδί τ δαὶ 
οογίδἰίγ ἴο Ὀοίὰ ; (6.) Ἰ6δβ. Ὀοΐἢ ἔγομπι [π6 βδῃλθ ἀθδίδ ἴο [16 πθνν 11ἴ6. 88 [Π6 οἰϑοῦ; (ὦ) 
ΙΔ Κ68. Ρ]αἷπ (Ποῖν τυυζυ8] ἀοροπᾶάθηοα ἴῃ [86 βδημθ αἰνίμθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗἨ βδ γδαϊΐο (ΟΡ 8. 
ἾΧ.--χὶ)  (6.) (86 ζΌΒρ6] ῥγοῦθβ ᾿ΐ89] ἴἰο Ὀθ ἃ ΡΟ Γ οὗ βδποίβοβύϊοῃ [ῸΓ 96 }.018 ἀπ δ ῃΈ1168, 
γὩ] 0 ἢ ΘΔ ΙΔΔΚ6 ὈοΐὨ ΘΔΡΑΌΪΟ οὗ Ὀδίηρ ΓΟΟΪΡΓΟΘΑΙΠΥ͂ βγτηραίμοίϊο, δπα οὗ δοϊ πρὶ ΒΘ τὰ ἔγθθ 
ἴτοια μον σονίθβ δηῇ ρασδὴ ῥγοὐπαΐοθθ (ΟΠ 8ρ. χὶϊ. 61). ΒΥ ὑμ686 οοιη ἱηοθα οοπβὶ ἀθγαίζ 8 
[86 ΑΡοβί]δ {πσηΐβηθθ ἴο [Π6 ΟἸΓΙβυ 8:8 ἰὼ οΙὰθ ἃ γ08] 8πᾶα Ῥσγϑοῦϊοϑὶ Ῥχγοοῦ [Πδὺ ᾿Θ, 88 [89 
πηΐγοσβαὶ ΑΡροβί]ο ἴο 1ῃ6 Οθῃ θα, 88 8180 οδ]]10ὰ ἰο 6 ἱπαϊγθοῦ {πῸ ΑΡοβίϊθ οἷὖὨ [βγβϑὲ] 
(οἢδΡ. χὶ. 18, 14), πὰ οἵ [86 ὑπὶτν οὗἁἩ [86 ον δι δπηα αθῃ [116 ΟἸ ΓΙ Βι18}8 ; δῃὰ ὑμαὺ Βοπιθ, [9 

ταΐγοσβαὶ ομῦτοΙ οὗ Θθη.116 ΟἸ γι β δ η8, τγα8 ο8]16 ἃ, 88 βύςῃ, ἴο Ὀθοοπηθ ἴΠ6 πίοι ΘὨΌΓΟ οἵ 

1οτῖθῃ δα ΘθηΉ 116 Ομ γίβιδηβ. Απὰ (818 18 ἴο Ὀ6 Ὀσουρῦ δοουῦ Ὀ. [Π6 βίγθησία οὗ [6 υαηϊ- 
ΥΘΓΒΑ] φΟΒΡΟΙ, ὙΠΟ ἀπ:ῦθ8 811 {π6 οἰθοῖ, δῃὰ ὑιΐοη, δέοσ ἢσβίΉ. ἀηπουποίηρ; 1 ὈΥ͂ Ἰούίοσ, ἢθ 

ΒΟΡΘΒ Β00} ἴο Ὀγδβθηΐ ΟΥΘΙΪΥ, 80 88 ἴο τϑκ Βουηθ ἴΠ6 ροϊπί οὗ ἀδραγίυγο [ὉΣ {118 πῖγ 6 γ88] 

Οἰγϑάδῃ ΟἸυτοῖ. 
ΤῊ τρδίΐογ βίδηαβ, (μογοΐοτο, (κι: ΤΟ ΑΡοβί]6, γιὸ θοζδη Ὦΐ8 ἸΔΌΟΙΒ 88 {π6 ΑῬροβῖ]ε ἴο 

(06 76:8 (Ασίβ ἰχ. 232, 238), δῃηᾷ ὙἼΟ γγ8β δ" ΓΤ ΓΒ ἴῃ ἃ ΒρθοὶΔ] 86 η86 ἴπ6 ΑΡοβί]θ ἴο {μ6 ἀδηῃ- 

ε11.5 (Αςΐα χχὶϊ. 31 : 64]. 11.), ΒΟ δαΐθσβ Ὅροη {μ6 (γᾷ βίδρο οὗ ᾿αἷβ δου ϊυ τ 88 [Π6 Αροβί})ςἊ 

ἴο 81} πδίζοῃβ, δηἃ ἀσυοίθβ ἷβ δὐϊθηϊζου ἴο [Π6 ἀδνυθϊοριηθπηΐ οὗ ἃ πθΐοη ΟἸυσοι, ἩΠΙΟμ Βῃου]ὰ 

3 ὈΥΘΟΘ ἴῃ 016 Ζον δ ΟἸὨ τ βδηβ δηα θη 16 ΟἸ τ ϑίϊδπβ. 

ἢ δ. ΡΙΑΟΘΒ ΑΝῸ ΤΙΜῈ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΜΡ)ΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ἘΡΙΒΤΙΈ. 

ΙῈ ἷἰθ 6 ὙΕΣῚ ΖΟΠΟΙΆΙ οΟρἱπίοι, δῃἃ ὁπ βυβίαϊποα ὉΥ ναγουβ ἱπα οί οηβ, ὑπδὺ [89 ΑΡοβὲὶφ 



- 

ι ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΒΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΕ, 

φᾳτοΐο [86 ἘΡι5016 ἰο ἴῃ Εοπιδῃβ ἤτοι ΟΟΒΣΝΤΗ, ἀὐυτίηρς ΗἷΒ δί8Υ ὕπο γο, 116 οὐ ἷ8 ὑμϊγαὰ πιΐδ 
ΕἸΟΏΔΓΥ ἸΟΌΓΣΠΘΥ. 

ἈΑροοογαϊηρ ἴο Βομ. χν. 2ὅ Ν΄., (Ὠ6 ΑΡοβί!θ, θη 6 ττοίθ ὑπΐβ ΕΡ18[16, νγδβ δρουΐϊ ἴο ἄοραπί 

ἴον 7οσυβδίθαι ἴῃ Ομάγρα οὗ [6 ΠοΟ] ΘΟ ἔγοια Μδοθαοῃϊα δηᾶ Αομαΐδ. Βαὶ Π6 Ὀγουφσῆιί (δε 
οοΟἸ]θοϊζοη ἴο 838ὴ πᾶ ἴῃ ΟὐΥ ἢ, τ ΏΘΩ ΟἹ ἶβ [ΓΑ ΤῊ ΒΘ ΟΠΔΙΎ ΟΣ, δοοοσαϊηρ ἴο 1 ΟὐΥ. χυἱ. 
1-8; 23 Οοσ, ἰχ. ΤὨΪβ σοι ἱηδίζοη τοῖδσθ ἰο {Π6 148 ἰῆγοθ τροηίβ᾽ δβίϑυ οὗὁἨ (6 Αροβίϊθ ἴῃ 
Αομαὶα (Αοΐβ χσχ. 2), δῃἃ δβϑρθοὶδ]γ ἴῃ ΟΟΥ ΠΝ ; βίποο [ηἷ8 ΟἿ νν88 {Π6 τηθίγορο]δβ οὗ [86 

ΟὨυΤΟΙ οὗ Αομαΐδ, δπὰ {6 Αροβίϊε ἀθδῖγθα ἴο ἔδεγγ ᾿θτθ, δοοογάϊηρ ἴο 1 ΟΟΣ. χυἱ. 1-; 23 Οοσ. 
ἶχ, 4: χὶϊ, 20: χὶΐϊἱ, 2. 1 ἰβ δῖδο ἴῃ ἔδυου οὐ Οουπί, [μα΄ [6 Αροβί]6 βοῃΐ (Π6 ἘΣ) ἰβ[]6 Ὀγ {868 
ἀθδοοῆῦθϑθ ῬΏΟΩΡΘ ἔγοτῃ [86 ΟΟσ]ηὐδῃ βοδροτί Οὀ ΠΟ ΓοΘ (οΒΔΡ. χυὶϊ. 1, 2) ; [Παὺ Ὧθ στοοίδ [86 
Ἐομδη ΟἸἈΓ δ 88 [ὉΓ Ὠ18 Ὠοβῦ, Θδἷυβ (ἢ ΔΡ. χυϊ. 238), γβόοῦὶ ν»6 τδυ ἰάθη ἐν 10} [π|6 Οοτη- 
τιΐδη αδἰυβ (1 Οοσ. ἱ. 14) ; δῃὰ 4180 ἴοσ Εγαβίῃβ, {116 {ΥθδϑΌσγου οὗ (86 οἰζγ, ψῦο, δοοοσάϊηῃρ ἴς 
2 Τίμ. 'ν. 320 (οορ. Αοίβ χὶχ. 232), δα ἷβ μοὴθ ἱπ Οοστίμίῃ. Ὁγτ. Ῥαύυμῦθ μ88 ὃ ρ»τουπὰ 
ὙΠΔΙΘΥΟΥ [ὉΓ διρυΐηρ ἔγοῦι ΟἾΔΡ. χυ. 19, (δὶ ἴ86 ἘΡῚΒ[10 γγ88 τυϊ θη ἔῃ ἃ οἱΐζγΥ οὗ ΠΙγτῖβ, 
ΜΈΥΕΕ ᾿υδ}]γ ΒΌΡΡΟΒΕοβ [Ὡδὺ [Π6 Ε18(16 γὰ8 τσϊτθη Ὀθέοσο ἴπ9 Αροβίϊο---Ὑ8ο θτϑὶ δὰ (ῃς 
ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ὑγαυο! !ηρ αἱ γΘΟΟΥ ἔγοσι Ασομ δὶ ἴο β'υσῖδ δηα ΦεΓ ΒΑ] ΘΙῺ -- 88 σΟΙΩΡΘ]]6α ὈΥ 76 188 
ρΡουβεοουοῃ ἴο τοΐυσῃ ἐῃσοῦρ Μδοθάοη δ (866 Αὐοἰβ Χχχ. 8) ; [ὉΓ Ὠ6 ἸῃΘ ΗΠ 0}8, ΟΠΔΡ χνύ. 3δὅ--81, 

ΠΟΙ Βἱηρ;' οὗ [818 Ἰπιρογίδηϊξ τπλδίίοσ, 
ΤῊ ΤΙΜΒ οὗἁἨ {6 οοτηροβίτοη οὗ [86 ΕΡ 8.16 τγᾶϑ ὑμπογθίογο δρουΐ [86 γϑδγ ὅθ δῇογ ΟἿ γί, 

ΤῊ πούϊοο, Αοΐβ χχυῖῖ, 21, ψ Β]ΟΝ Βθθὴβ ἴο ΠΡ} ὑμδὺ {86 Ποτηδὴ Φονγ}8 ΚΗΘῪ ποίην οὗὨ 88 
ΕΡ᾽8016 οἵ Ῥϑῃὶϊ ἴο ἜοΙηΘ, ΟΥ̓ ΠΟ Πη68}8 1811 68 }16 ἰπίθγθηοθ (ἄγαν ὈΥ ΤΌΒΙ.ΒΒ) (δὲ [86 
ἘΡ 8116 νγδϑ Ὑσἱζθῃ δ ἃ Ἰδΐϑν {1126 ; σοιηρ, δρδίπβί (18 ΕἼΑΤῚΤ δηα ΜΈΥΒΒ. 

ΤΊο Ἐρ βι1]6 νγαβ αἱοίαίοἃὰ ὮὈΥ Ῥδὺ] ἰο Τογίι, 8 δβϑϑιβίδης (οθδρ. χυἱ. 32). “ΤῊΣ οδῦβο 
ΨΥ Ῥδ0] αἰὰ ῃοΐ ττῖΐα Ὠ18 ἘΣ ̓βί168 τ ἷ8δ οὐσι Πδηα, ἴβ ποῖ ἴο Ὀ6 ἔουπᾶ ἱπ ἷθ τψιϑηΐ οἵ 
ΡΓδοῦοο ἰῃ τὶς; ΟΥΘΟΙΚ,-- Ὑ Π]ΟὮ 48 ὯῸ ΒΌΡΡροτί Ἡδδίουοσ,-- θὰ} ἴῃ {Πὸ δροβίο]ϊο οοπαϊοῃ. 
ΜΠΏΠΘη ΟἴΠΘΙΒ ὝΟΓΘ ΓΟΔΟῪ ἰο δἰὰ ἷπ).") ΜΕΥ. 866 6]. νἱ. 11, δῃαὰ τ6 ῃοΐθ οὗ 6 ΒΒ 276- 
γον κ ἴῃ ἴοο. 

8 6. Τὴδσ Μοαπῖηρ απὰ Ϊπιρογὲ φ τλ6 ἰρίϑεϊδ ἰο ἐλδ Ἰβοπιαηδ. 

ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ αἰνί δ ἴμ6 Ῥαυ]ηθ Ἐβ0168 ἰἴπῦο ἰΠ͵66 οΟἾ88868: Εἰσί, ἀορηπαύίοαϊ αἰαδοιἰς 
Εγρ᾿βίϊϑβ, [βϑὴ ργαείἑοαϊ ἀἰἀδοῖίς ἘΡ βί168, δῃη ἃ ἤπΆ}}γ, ,γἸσηαϊν Ἔα τοββδίοῃβ οὐ μἷβ θατί, ΤΉΪ8 
αἰγ βίοι 18 ὈΠΘΩΔΌΪ]Θ, 88 ΔΡΡΘδΓΒ ἔγομη ἴπὸ δος (δύ 6 ἱποϊυἄθβ [86 Ῥτοξουπα ΟὨΣἸβιο] αἱ 8] 
Ἐν ὶρε!εθ ἴο {116 ἘΤΡ ἢ β8η8 δῃὰ Οο]οββίδηβ, ὑοῦ πτἢ (ἢ6 ἘῚ8.168 0 186 ῬὮΣΠΡΡ δη8 δηὰ 
[ο ῬἈ] ΘΟ, ᾿π [86 οἾ888 οὗὨ ““ Ἰοϊί6 ΓΒ οἵ [ΠἹομαβῃ 0." 10 ἰβ 8180 θῖν ἱπϑυβιοϊθηΐ ἴ0 ΒΔ πδΐ ἐδ 
ἘΡΊ 8016 ἰο [86 ΕοΙηΔΠη8 ὈθίοηρΒ ἰο {86 ἀορηιαΐίο αἰ δοίΐο 01488.. ΟἸΒΗΑΟΘΕΝ ΓΟΙΏΔΓΚΒ ΘΟΙΤΘΟΊΪ, 
μδαὺ [86 ΕΡρ᾿Β[16 ἴο [86 Ἐοπιδη8β 18 πηοϑὺ ὨΘΔΓΙΥ γοϊαϊθα ἰο {Πδὺ ἴο {μ6 ΟΔ] Δ 8:8 : γϑί μ6 ἄοθϑα 

λοῖ ρὸ αυὐἱ ἰο [Π6 Ῥοϊηΐί, ὙΠΘη ὯΘ 8878 : “Βοίἢ! ΕἸ ΡΙ8168 ἰγοαὺ οὗ {Π6 το ϊδίΐοη οὗ ἰδ δηὰ 
0806] ; Ὀαυΐ ψ8116, ἴῃ ἘοτμδηΒ, (.ἷ8 το δύο ἷβ γε νοα δἰ τοροῖμοῦ οδἠοείἐοεῖψ, [86 ἘΣ 8116 ἴο [86 
ἰδ] δἰ δη8, οὐ [6 ΘΟΠΌΓΑΓΤΥ, 18 ΔΙ οζοῖμοῦ ροϊφηιίσαϊ ἀραϊηδὺ [6 Φυἀαϊζίπρ ΟἸ τ βδηβ, Βοαίαθβ, 
[86 ΕΡΙΒ.16 ἴο {86 Οδ]δίϊδῃβ 18 ᾿Ἰηλϊ θα 8016 }} ἴο {118 τοϊδοη, δῃα ἰγθδίβ οἵ [ἢ6 βΒ8}16 ΠΔΟΤῸ 

Ὀγοθν ΤΠΔη 18 {}|6 οΘ886 ἴῃ {86 ΕἸ 8116 ἴο {86 Εοτηδηβ. [1η ἴῃς ἘΡΊ8116 ἴο ἴπ6 ΒοΙΏΔΠΒ, ἢ [16 
οἴμοῦ μδηᾶ, (86 τοϊαἴϊοῃ οὗἁ ἴῃς ἰδὸον δηαἃ σΌΒΡΘΙ 18 ἀϑυθὶορθα ἀϊα δος}, δηα βοϊθηδο }}}ν ἴῃ 
(Π6 βἰσίοῖ βθη86 οὗ [86 ποτγὰᾶ,᾽ οἷα. 

76 ὮδΥ͂Θ ΔΙΓΘΔΟΥ ΓΟ ΑκΚαα ὑμαΐὺ (86 ὕπνο ΕΡ βί]6β δ ἴο Ὀ6 ἀἰβρυϊβῃθα 88 βρϑοΐβοδ!]}ῦ 
βοίθσὶ ο]ουίοδὶ ἱπ {Π6 ΠΑΓΓΟΥ͂ΣΟΙ Β6Ώ86 οὗ [86 ποτ͵ά , Ὀαΐ 88 {Π6 ἘΡίβι16 ἴο [ηὴ6 ἘοτηδῺΒ ἀἀθβοσὶ 68 
πθι βοδίίου Ὀγ ζαϊί ἱῃ ΟἾχτῖβὺ πῃ δηϊδροηΐβπι υγ10}Δ} ἀπίγοτβαὶ στη ἀΟΡΓΑΥΥ, [86 Ἐ 8116 ἴο 
[86 ΘΔ] αὐϑη8Β, οὐ {πὸ ΘΟΠΌΓΑΓΥ, 18 αἸγθοϊθα ἀραΐηδίὶ [8180 ΒΕ Βοδίϊοη ἔγοσα [86 σογκ8 οὐ [ἢ6 

ἰδσ. Αἱ {86 β8πι|6 (ἴπτη6, 16 ἘΡρ᾿Βι16 ὑο {Π6 Ἐοπιδηβ 8 οοπβίγαοσίθα οἡ ἃ Ὀγοδϑᾶϑν 8518 [Βδη {μδΐ 
ἴο [86 ΘΔ] ἰζδη8, βίποο 1 ἅ6 818 Ὀοΐῃ τ ΣΟ Βοδι Βϑηΐϊβὰ δηᾶ Φυὰδίβιη. ΤΠ ΕΡ͵81186 ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴο 
ΒΏονν, ὑπαὶ ποὶῦμοῦ ἴΠ0 Οδθη [1165 ὍΘ βανοᾶ ὈΥ Θοαἶδβ σϑυϑδίοη ἰῃ παίυγο δηᾶ ἴῃ 86 601 

ϑοΐθῃοθ, ὍὯΟΓ [Π6 Φ6γ)18 ὈΥ͂ {86 τυιζίθη ἰδ οὗ ἴμ6ὸ ΟἹα Τεβίδιηθηΐ : δηᾷ 6 Ὄχίθῃβ ΠΌΠΙδΔ 
ἀοργαυτ δηὰ {μ6 οουπίογδοηρ τοαδειρίζοι ὑΠγΟῦρΘὮ ἴγθα βίδρεβ οὗ ἀδνεϊορτηθηΐ ἴῃ {8:6 πλοα' 



ὩΣ" 

8 6. ΤῈΕ ΜΕΑΝΙΝῸ ΑΝ ἹΜΡΟΕῚΊ ΟΕ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΙΝ ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΆΗ, 4 

σπΐνοσβαὶ δηα οχμδυδίγο οοπίοιρ ἴοι, ἰο ΒΟ δὴ ΕΙΣ ΘΟΙΡΣΘΒΘηβῖγΘ ὈΓΔΟΙ0Δ] ΔΡΡΙΙ 
οδίξοῃ τηυβί οΟΥΤΟΒΡΟΙα. 

ΑἸΒουρ ἰδ6 Ἀν ἰδι|16 ἰο 86 Βοπιδῃὴβ Ὀδίοησβ, ἰῃ ἴδ} 6 δὰ ϑμοϊθαἰδαὶ ΟΓΟΥ, ἰπ [6 τι!ᾶα]6 οὗ 
1:6 Ῥαυ]ὶπο ΕἸΡ βι168, γοὺ 18 ΓΙ ΓΔΟΥ 88 Ὀθθῃ ΓροοροϊΖοα ἴῃ πιδηϊίεβί ορροβί[ἑοη ἴο {16 δ]]οχϑὰ 
ῬΥΏΔΟΥ οὗ ἴμὸ Βομηδη Βῖβῃορ. Το Εἰ ρίϑι16 ἴο {πὸ ΒοιηδΠΒ, ἴῃ 118 ῬΌΠ1η6 ἴγρθ, ΟΡΡοβϑβ, Ὀΐ 
118 ἀοοίσίηθ οὗἉ ᾿υδυβοκίίΐοη ὈΥ͂ δ᾽} τὶϊπουῦ [86 σψοσκβ οὗ [8Π0 1ανν, [Π6 Βγϑίϑθιῃ οὔ ΒΟΠΙΘ; 88 

δαὶ ὀγθ ἰο- δ  1Ὁ οδῃ Ὀ6 Γοραγάθα 88 8ὴ Ερ᾽βι1]6 θβϑρϑοΐδ]ν αἰτθοίρα “ ἴο {1 Βοτηδηβ.᾽» 
ΤῊΘ ον ΟΠΌΓΟΙ, ἱπ 108 ἀἰπροδίίοη οἵ [μ6 ὟΝ μ7.ν Τϑδίδιηθῃξς οδῆομ, θβρθοὶδ}]ν (16 80-ο816ἃ 

“4 οδίοσϊοβ [88 ἀἰβίλποι ἔγοια (89 “ Οοϑροῖ ᾽], ρΡ]δοθα [16 Ἐὐρ᾽βὲ}16 ἴο {6 Βομδη8β, Ὀθοδυβο οὗἁ 1{ε 
ἱπρογίδηοο, δπα ὙΠ τοραγα, δ [86 βϑ6 (ἴτη6, ἴο [86 ἷσὰ βἰδπαϊης οὗ [6 ἘοΙηδη ΘΟ ΤΟ. 
οη, δι (86 μθδᾶ οἵ ἴδε Ῥαῦυ]ΐηθ ἘΡ18|1.08ϑ. 8111} τηοτὸ ἀἰὰ μ6 Εοίουτωδίοη Ὀσίπηρ ἰδ ἰηΐο 1{ε 
ῬΙῸΡΟΣ ᾿ἰχῖ. “1 να," βᾶγβ ΤΉ ΟΕ, “ ἔγοπὶ {86 Γαπαδιηλθηΐαὶ γα ἀονοϊοροᾶ ἴῃ {πε 
ἘΣ 8168 ἴο 7π6 ΒοΟΠΔη8 δῃα Οδ]δδηβ, [μὲ (86 Ἐοίογτηδίϊομ ἴοοῖκ 18 βίαγί ἴῃ 118 ορροβίἰς ἢ ἴο 
0 Φυαδΐδηλ τοὶ Ὠδα ογορύ ἱπίο 6 Οτβδη ΟἸυσο, ΤὨυΒ {π6 ἀοοίτγίπο οὗὨ ᾿υϑ81δοδίϊοη 
ὉΥ [ΑἸ Ὀδοδπιο 1ΐδ ἀορτηδςο οοπίτο. Ηθηοδ ὑπὸ ἐπηροτίθηοθ δὐίδομθᾶ ἰὸ {μΐ8 Ἐρίβεϊο Ὁ ἐδο 
Ῥτχοϊίοβίδην Ομ σοι. ὙὍμὸ ὀχροβίοῃ οὐὁἨ ἐμ18 ΕρΡ᾽8{10 νγγῶβ Μϑιδῃολίμου ΒΒ Ἀγογὶΐθ οοῦγθα οὗ 
ἸοσΐυΓοβ, ψ ΐος μ6 τοροδίθα δραΐη δηα δρδΐῃ δπιοϑίὶ σίζμουΐ ᾿πίογταρίζου ; δηᾶ, 48 Πϑου ΒΕ ΒΘΏ68 

ἀἱὰ νι ΤὨυσγαΐϊᾶθβ, 6 ὕτσ]οθ ἐγαηβοῦὶ θ6α {118 ΕἸρ͵80}6 τ ἢ ἷβ οὐ Βδηᾶ, ἴῃ ΟΓΟΘΙ ὕἤο ἱπηργθϑα 
ἰδ ὩΟΣΤΘ ΘΟΡΙΥ ΟἹ ἷδβ ΠΙΘΠΊΟΤΥ (ΒΤΈΟΒΕΙ, Ζἑογανωγρεδολιολία ἀ6᾽ Τοοὶ Ἀοϊαπολίδλοπ᾽δ, ἡ. 18). 
Βίηποθ 6 Ὦργο ϑπηα ἃ αἀοθγοϊορηημθηύ οὗὨ [86 οἰιϊοῦ ἀγίϊοϊθα οὗ [86 ΟἸ τ βῦδη ἔδὶτἢ, ἢ6 Ὀαβοα οἡ 

- [86 ἘΡίδ8616 ἴο (6 Βοτηδηβ [86 ἢγβί ἀοοίγίη8] βυβίθῃι οἵ [86 γοηοναίθα ΟἸυσοῖ, ΜΕΙΑΝΟΗΤΗΟΝ Β 
7οοὲ Οὐπιπνῆθδ, 1621. Ἡδθηοθίοσ [86 ἘΡ 8615 ψδβ τοραγᾶθα 88 ἃ οοιηρθηάίυμ οὗ Β10]164] 
ἀορτηδίῖοβ, δα ὑπᾶδοσ {8 ροΐηΐ οὗὨ γἱδϑνν, ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ 8180 δα ν]βθ8 0 Ὀθαίπ Ὄχορϑίϊολ! βίπ θα 
πὶ [η6 βαηθ. Βυϊΐ ἐο]]ονίηρ (86 Βαςοοββίοη οὗ ᾿πουρηΐ ἤγοτη οἰ δρ. ἱ. 11, ψὸ που] τϑίμοσ 

βηπὰ ἰῃ ἰδ ὁ Ολνίδύίαη Ῥλεϊοεορὴν 9, ὕὐιίοογϑαὶ Ἡξϊδίογψ (οοταρ. ΒΑσπ, αυζωδ, Ρ. 6δὅ7)." Βγ [16 
ἰαϊῖεῦ σοπδίσποίζοη, ὨΟΎΘΥΟΓ, (ἢ16 ΟΕ ΓΙ ΒΟ], 108] ἀρχή, 88 Ὑ76}} 88 [6 Θβομδίο]οχίολὶ τέλος, του]ὰ 
τϑοεῖνο ἴοο 1116 δἰὐοπέίοη, ΤῺΘ βούθγ ΟΙΟΣΎ ἰβ οογί Ὁ] Ρῥἱοίγοα ἔοσί ἢ Ἡλῦ ΐβ ορροπῖΐο, 
ΡΟΒΘΙΌΪΟΩΥ, ἱπ ἘΠ τηοβύ σοι ΓΘ ΘΉΒΙΥΘ ὙΑΥ ; δηα Ὀοΐ Ὠϑαίμβοηάομι δηᾶ υααΐβπι ΔΓ6 ἀθβου θὰ 

ὉΠ6ΘΣ ἃ ροϊηὐὺ οὗ υἱϑνν τ Ὡ10 ἢ ΘΟΙΏΡΓΘἢΘμαβ ἴθ οί. ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ 18 οὗ [Π6 ορ᾽ πο {δὲ 
ΓΎὙ 1 ΉΕΕ οοτμτηθηϊθα ΟὨΪΥ οὐ {πμ6 ΕἸ ρ 816 ἴο (6 ΘΙ αἴἴϑηβ, Ὀθοδῦβθ {16 τοίου Ὀδύγοθη {Π6 16 
δΔηἃ [86 ζοΒρ61 δῖ ἰχοαίθα δχοϊ βίου ἴῃ ἴδ, δῆ Ὀδϑοδῦβθθ ἢ6 ψουἹ]ὰ δνοϊὰ αἰβουββίοι οἢ (ἢ 
ταγϑύουϊουβ ἀοοίγηθ οὗὨ ργοαθβυϊπαϊζοι (Βουι. ἰχ. ἢ). Βυὺ ΤΥΤΗΒᾺ σογίδ  ΩἸΥ ΘΧΡΓΘββθα Εἱπβο] 
Ῥοϊπιίοα! Υ ΘμοπΟ ἢ ΟἰΒΘΎ ὮΘΓΘ οα ῥ᾿γθαδβϑίϊπδιίίοη [226 δογῦῦο αγδὶῥγΐὶο, ἀραϊτϑῦ ἘΒΑΒΜυΒ.) ΤὨΘ 
ΕΡρ᾿ 816 ἴο 6 (1414 88 ΔΥ ΠΘΆΓΟΓ ἴο ΒΒ ΡΌΓΡΟΒΘ, Ὀδσδυδο {Ππῖ8 ἘΡ᾿βί16 Ὀσίηρβ ουῦ [6 ἀοοίτπο 
οὗ ᾿υϑβοαίίομ. ὈΥ δι ἴῃ (16 Βἰτοηροδί δη οἰθαγοϑὺ οοῃύγαδί [0 ἴμ6 8186 70 οδίζοη ὉΥ 
σοῦ. ΝΊΟΑ ΤΥΤΗΕΕῈ ΒΒ ΟὟ Ργαΐδοθ [0 [6 ΕἸ ̓β|16 ἴο {6 ἘΟΙΠΊΒΠΒ Ἧ6 ΙΓ ΠΟῪ ΣΡὮΥ Ὡς 
δρΡτοοϊαῖθα ἐμδῖ ἘΡρ᾽β[15δ. Οἱ [δ6 ᾿Ἰπηροτγΐίϑηοο οὗἁὨ {6 ἘΡ]158116 ἴοσ {πὸ ΟἸΟΓΟΙ ἴῃ 118 ᾿πο δ ϊοη 
ἴο ᾿Ἰορδιίβηι. δα ἴῃ 1[8 γο δύο ἴο 6 ῬΘΓΥΒΟμἃ] δχρογίθηοα οὗ Ῥδυϊ], δῃᾶ οἱ 118 αἰ ΠΟ] 168, 806 

ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, Ρ. δέ ἢ, 
[([8. Τ ΟΟΣΕΒΙΡΟΒ, ἴῃ ἷ8 Ταδῖο- Ταῖξ (ὅπη 1, 1838), 64118 Β(. Ῥαυ}5 Ερβ16 ἴο ἴπ6 ἘΟΠΊ8Π8 

“686 τηοοξ ῥχοίουμπα ποῖὶς ἴῃ οχίβύθηοθ," δηἃ βᾶν8: “Τηδ οἷν ἢΐ οομημηθηΐδίοῦ οὐ Ῥδ] νγ88 

{τυτπ;---οῦ ΟΥ̓ ΔΩΥῪ 6818 ΒΌΟΝ ἃ σ,ΘὨΓ] ΟΠ Δἢ 848 [6 Αροβῖ]6, ὈυΓ Δ] ποδὶ 88 ζτοδί 8 σϑηΐιβ.7-- 
ΡΩαῚΙῚ 

4}. ΤῊΒ ΟΟΝΤΕΈΝΤΙΒ ΑΝῸ ὈΙΝΊΞΒΙΟΝ, 

Α. 74 Ουοηπίρηξε. 

ΤΊιο ἘΡ 816 ἴο {1:6 Βομηδῃ8---ἶη [8 αἰχίθοη ομδρύθγβ ὕΠ6 πιοβὲ σοπιρσθμθηβῖνο οὗἩ ἴῃ Ῥδυϊηο 
ἘΡ ἰ80168---ὈΠ1 168 ποδί ἱπεϊπιαίοὶν [86 ομδγδοίου οὗ ἃ ἀορτηδίϊς θρ 8116 οὐ ἱπδίσιιοϊζοη ἢ (ἢ 9 
ὉΒΔΙΒΟΙΟΓ οὗ δὴ θοοϊοαίδβϑίοδὶ δα γθδϑ ἴῃ ἃ βρϑοϊῆςσ, ρβγβοῃδὶ τοϊδίΐοῃ. Ῥχοοοθοᾶϊηρ ἔγοτα {}}9 
εἰδηαροϊηΐ οὗ ἢΐ8 Δροβθβηΐρ ἴο 6 θη 168, δηΠ δΕΟΓ ἃ δα ϑίδοίοσυ οδοποϊυβίοι οὗ Ὠΐϑ 
τροκίο]ϊο [Δ )γ8 ἴῃ {86 Εαβί, (Π6 ΑΡοΒβ[]6 ἀδθβϑίρῃβ ἴο Ῥγαρᾶσγθ {πὸ ΟἸ γι βίδα σΒΌτΟΣ ἴῃ Βοτῃθ ἐρ 



4:2 ΤῊΝ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΣ ΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤΒῈΒΕ ΒΟΜΑΝᾺ, 

θ6 {210 ΘΟ δηὰ δίδγπρ-ροϊηξ οἵ ἸΔΌΟΓΒ σοδομὲηρ [0 86 ατί ποδί Ῥ7οδέ (βρδ'η). Ηἰβ ποσὶ ἰ8 
[6 ὙΥοβέ βου] ὈῸ πηΐνογβδὶ, ἢοῦ ΤΊΘΓΘΙΥ 88 1 Ὀπὶϊθὰ [16 κί διὰ Εδδὶ ἱῃ Ομ γϑέ, Ὀπὲ δ]θὸ δὲ 
ἷξ οοποιϊ πο πῃ Ἡοπιθ [Π6 ῬὈΘΟΌΪΔΙ {γρθ [ὉΓ 16 υαὐλίοα ομυτοῦ οὗ Φονίδη ΟἸ τ δέϊδηο δυο 
ΟοηΠ]9 Ομ γβδηβ. ΤῊῺΘ ΑΡοβίϊο ἰο [Π6 μοαδίμθη 18, 1 18 ΘΟΠΒΟΣΟΌΒΏΘΕΒ, ΡΟΣ Θο  Υ σἱροηθα ἐπίο 
[16 Δροβί]6 ἔοσ [16 παίϊοῃβ ; δῃᾶ ἱπ (818 βΒθῆβθ ἢθ ἱπίθηδβ ἰοὸ οἱοΐῃο [Π9 οὔτοι δὲ Ἐοπιδ ΣῈ 
Ὧδο Ῥτοβίξρο οὗ 8 οὔυσοι οὗ [Π6 πδίοῃβ, τ ΒἸΟὮ 6 τῖρΐ Τορδγαὰ δ οὗ ἷθ ΟὟ ἐπαεξίου, δοιὰ 
ΤΏΔΚΘ 086 Οἵἁ 88 [86 Ὠοτηθ οὗὨ ᾿ΐ8 Ὁπΐν [88] δοϊὑυτέγ. 

Τὸ (μΐβ Ῥύχροβο, [Π0 οδηρο οὗ {μ6 Βολδη ΟὨΌΓΤΟΙ ἔτομι ὑποοσίδϊῃ Δ ΠΟΥ ἱπίθ ἃ χοα 
ἱποιτυὔοῃ οὗ Ῥδυϊΐηο δι ΒΟΥ Υ, ΟΟΙΤΟΒρΡοΟΠ 8 (ἢ6 υπΐγοσβαὶ βοίοσϊ ο]ορῖοαὶ ἀοοίχϊπο οὗ ἔε 
ἘΡ8016, 86 τοϊδίθα ἴο [86 πηΐνοσβαὶ ϑοοϊοαίδϑίλοδὶ 68]1 οὗ Ῥϑὰ]. 41} πηϑη, νἱουσθὰ ὕπο ἐδ 
δηϊδροηΐδιη οὗ 79.771 8δηα ὨΘΑί ΘΗ, ΔΓΘ, 1π ΘΟΠΘΘΘαΌΘΩΟΘ οὗ {86 ῥτγοβυϊυϊοη οὗ [86 ᾿ἡνίηρ Ὀϊγίης 
δἴοτυ, τοραγαθα 88 βίπποσβ, ἀθθεξαίο οὗ τἱρμύθουβηθαδ δηᾶ ποσὶ Ὀϑέογα Θοᾶ : ἀπά 811} τῶϑῃ μᾶγε 
ἃ ΟΟΙΏΠΊΟῺ ΤΊΘΓΟΥ-Βοδῖ [ῸΣ Ρδγάοῃ ἴῃ ΟἸγὶδί ; 411 βῃου ἃ Ρδ88 ἔγοτα ἐ})6 οἹ 1186 οὗὐἨ ἀϑδέῃβ: ἔῃ αἱη, 
ΟΣ ἷπ {86 65}! δῃηὰ Ὁπᾶογ {86 ᾿ᾶνν, ὑο [86 ποῦν 119 1π ΟἸ τἰβί, ἰπ [6 βρίὶτὶξ δπὰ ἐπ ἸΥΘΟΣΌΥ ; 8}} 
ὍΟΓΘ ἱπουάθα ὑπᾶογ [Π6 Ἰυαρτησηΐ οὗὁἨ πηρο]ϊοῦ, δμᾶ 411 βῃου]ᾶ ολρεγίθηοθ Ὀὐγμθ οοχηραδβαίοι, 
αἱ [818 ἀορτηδίϊο Τουπμαδαίξοι {πΠ6 Θδυγοῖι αὐ Βοτὰθ βμου]α Ὀ6 οΘοταρ] ὕθ!γ Ὀαβϑὰ : δῃᾶ ἱῃ δοοοσγᾶ- 
8Π060 ποσόν ἢ, 1. βου] τοχυϊαΐο 1[8 ἐπίθγηδὶ στο δου Ὀοΐνγθθη ον 8} ΟἸγἱβιΐδηβ δπα Θϑμ]9 
ΟἸ γιβδηβ, 88 γγῦ0}} 88 18 οχύθγῃδὶ σοϊδίΐζου ἴο {μ6 νοχϊὰ ; Ὀαΐ 1ξ τηυδὶ 4180, ἱπ δοοοσάδηοο τὶ 
ἐμὲ Ἀγ ποῖρ]ο, ροσοοῖνο (μπαΐ ἐΐβ 0811] 8 [1|ὸ οβῃ [18] οἱζγ οὗἩ (89 Ὑ ἐδίθσῃ ΟἸΌσοι οδῃ ΟΠ]Ὺ Ὁθ 
δοίυ δ! ζοα ὈΥ γε δοκπον θαρίηρ (δ9 08}} οὗ Ῥδῃ], δῃὰ οοτητϊ ἰηρ 1861 ἴο ἷπι, 88 ἃ ροὶπί 
οὗ ἀοραγίτπσο ἰῃ ᾿18 ὉΠΊΎΘΤΒΆ] ΟΓΚ, 

Τοΐθ ἘΡ᾽β01]9 88 ἃ πΐαῦθθ ΟἸδεδοίοσ ἰῃ σοϊδίϊζου ἴο [06 ΔΑροβί]θ, εἷποθ [6 ντοίϑ ἰδ ἴο ἃ 
Θδυτοῖ ΒΟ ἢ 6 Δα ποΐ θΕ Δ} 1804, δηὰ Βαὰ ποῖ ἀγϑῃ οποο γἱδὶοα, Βαξ [10 Βῃηοπιδ]ου ΟἶδΓ- 
δοίον οὗ {ἰὶθ ἴλοὐ ῇδΥ Ὀ6 [ππ8 ὀΘΧρ]αἰποὰ : ΤῊ ΟΠ ΌΓΟΝ νγϑ8, Οἢ ΟὯΘ  ι8Π6,, 5(1}} Ῥοσ ϑ Ε]γ γνδοδηὶ 
ἔγοτα 8}1 δροβίο οὶ δ ΠΟΥ, δα ὁ 88 (808 ΔΓ ποί γοὺ Ὁ} ΟΥ̓ ΔΗ Σϑα 88 ἃ ουτοῦ ; δᾶ, 
ΟὨ {86 ΟἾΕΡ Ὠδηᾶ, 1 γγαϑ ποῦ ΟἿἹΥ ὨΔΕΠΓΔΙΥ τοϊδίθα ἰο (86 ΑΡροβίϊο ἤο [0 Ομ 168 88 0 
ΘΆΣΟΝ οὗ (Π6 ὙτοΥ] ἀ Β τηΘ ΟΡ] 18, θυΐ δα Ὀθθὴ ἸοΩΩ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ υἱδι θα Ὀγ εἶτ ἴῃ βρὶσὶϊ, δὰ 
88 ΒΟΟΟΓΑΣΠΡῚΥ ἰδοῦ Ῥοθθοβαῖοῦ οὗὁὨ ὉΥ ἷβ ΡΌΡ1]8 δῃα δϑαϊβίδηϊβ 88 [18 ΒρΏΘΤΟ οὗ ᾿δθΟΣ (6690 
οὗδρ. χνἱἹ). Τῇ ο880 γγ͵δδ αἰ ταν τὶ 186 ἘΡῚ8116 ἰο [80 Οοἱοβαίδηβ, (μοῦ [ἢ ΑΡοϑθϑί]θ 
ἸΏΔΥ 6 ΣορΑΓθα 88 {Π0 ἱπαϊγοοῦ ουηᾶοσ οὗ [818 ΘμΌτοΙ (ὈΥ̓͂ ΕΡΑΡὮ ΓΑΒ). 

ἴῃ 1ΐ8 ἀορτηδίδο δϑρϑοΐ, [π0 ΕΡ 816 ἴο [86 ἘΟΙη8η8 ῬΟΒΒΘΒ86Β ἃ ἀθοϊθα]γ δοῤδηἑοϊορίοαϊ ο.8Γ- 
δϑοίοσ. Αβ ἰο ἐΐβ ἔοστη, ἰξ σϑϑϑιι Ὁ]68, ἴῃ ἰΐ8 οδυ ουδ ἴομο, [ἢ ΕΣ Ρὶβι16 ἴο π6 Θδ]δίϊδῃηθ; [ὉΣ 1116 
ἈΡοβίϊθ ὑσοῦθβ {10 [ΌΥΤΔΟΣ ΟμύτοΝ, δηἃ δ8κβ μοί μον 1 ὈῸ αὐροαάν ᾿κ1ῖ6 ΟυτοΣ ἢ δηὰ οἵ (86 
Ἰδϊίοσ, 9 δϑ]ζβ τυ ποῖμοσ ἐὺ οὐδ Ὀ6 πἷβ ΘΠΌΓΟΝ ἢ (ΒΟ. χνυ. 1ὅ, 16 ; 64]. ἱν. 19, 30). 

[Τοῦ Ἐρίβι]ϊα ἴο ἐΐθ Ἐοϊηδῃβ, δηἃ (μδὺ ἴο [86 Θ᾽] δώδηβ, ἰσοαὶ οὗἨ [6 βδῖὴθ {πῃ θῖη6, Υ]Ζ. 
ποι Βοδύοη ὈΥ ἔτθο στωδο (βτοῦρα ἔδὶ ἢ ἴῃὰ ΟἸσβί, ΟΣ σδίμοσ, (0 ἄθοροσ δῃηὰ Ὀσοδᾶοσ ἀοουϊῃθ 
οὗ ἃ ΡϑΊΙ͂ΒΟἢ8Ι 11{{6-υπϊοὴ οἴ (6 Ὀο]ονον τ ἢ ΟἸτίδῦ ; Ὀπὺ [89 δ ον 18 δροϊοροῖζο δῃὰ ροϊϑιηΐο 
διζαϊηδί {π6 Τυδαϊζίηρ Ῥδουδο-ροΒί]68, γ 0 Ἰδρθοσθᾶὰ ἴο υπᾶοστηΐηο Ῥδ0}} δυϊμοσιΐυ, δῃὰ ἴο 
Θηοσοθ [86 γόοκο οὗ Ἰορδ δια ὌΡΟῊ 8 σμυτοῦ οὗ κἷὶθ οὐτῃ ρ]δηθηρ : 1110 [Π6 ΌΣΟΙ, τσὶ ζύθῃ ἴο 
ΒίγϑηοΓΒ, ΟΡΡΟΒΘΘ ὯὩῸ ὈδιγΣοΌ] Δ᾽ οἾ488 οὗὨ τηθῃ, Ὀυΐ ΟὨ]γ [86 οοσττυρὺ ὑθηαοηῃοῖθα οὗ (6 μυπηδη 
μϑασί. Βοίδι βυρρϊ᾽οιηθηΐ οδοῖὶ οΟἴμοσ, δῃα οοπδίξίοίο {π6 σταηα οἰδτίοσ οὗ ουδηρθ]1081 ἤγοϑάοιω 
ἔῃ ΟἸγῖδί.---, 8.] 

ΤὨΘ ΕΡ β19 ἴο {16 ἘοΙηΔη8 888 (ΐβ πῃ ὀοτησιοι πλίὰ [80 ἘΡἾ8.16 ἴο {86 ΕΡΙοδβίϑηβ, (μδὲ ἱὲ 
ΒονΒ ΠΟῪ βδι γαϊΐοη ἴῃ ΟἸγίδὶ ὑγδηβίοστηβ αθης]ο5 πᾶ Φονγδ ἱῃεῦο οὔθ ΟἸυτοὶ οὗ αοῦ : Ῥυΐ ἴῃ 
{89 ΕΡΊΒ|16 ἕο [80 ΕἸ ΡΒοβδηΒ Ἦ6 Θδέ8 Ὁ} 18}168 {118 ὉΒΙΓΥ͂ οὨ {μ6 ΟΕ τἠβίο] οσο81 Ῥγῖποῖρ]6, στ 116 ἴῃ 
[86 ΕἸΡ΄8116 ἰο 6 Ἐοιηδηβ, ἱξ 'ἰβ αβοοίθα ὈΥ [16 βοίδσϊοϊοσυ. ΤῈ τοϊδίζοῃ οὗ ἔμ Ἐοιδῃβ ἰο 
[..6 Οο]οβείδῃβ 18 αἰτα αν ἴο ἐπ6 ὁπ 780 ἀοδοσὶ θᾶ, [Βυϊ τὴϊὰ [18 ἀἰβογοδοο, {πῶ [86 οἰ γίβίο- 
Ἰορῖίοδὶ οἱοιαθηξ ὑσϑυαῖθ ἰῃ (6 ΕἸρδέ16 ὑο 8:6 ΟΟ] οβϑίδῃβ, [10 ϑοοϊθβί οἰ ορῖοδὶ ἴῃ (μὲ ἕο [86 

ἘΡΒιοδΐδῃ8.---,, Η.] 
ἴῃ ἐΐβ ϑοοϊοαίδϑιοδὶ δπα ρῥγδοίίοβ) ομδγδοῖον [Π6 ἘΠ Υβ|19 ἤο ὅΠ6 ἘΞΟΠΊΔΙΒ ΤΟΒΟΣΩ 68 ἴπο80 ἴο 

ἔδο Οοτὶπεμῖαηβ. αὶ ἴῃ [20 ΤΌΣΟΣ 6886 ἔμ6 Αροβέϊο [δ8 γοὲ ἴο οδέδ 18} δὴ δυΐμοσί εν δυὰ 
παι πέΐου, Ἡ 8116 1 [86 Ιδτῦοσ ἢ6 88 ἴο τηδϊηἰδῖη ἐμ θη). 

Τῃ ἔδιο βοοϊΐοῃ ἔλοσα 6ΏΔΌ. 1χ, τὸ χὰ, ἐμῖ8 ἘΡρ βι}6 δρργοδοῖϑα ἰδο οδομιδίοϊομχίοδὶ οοπύδαςβ οἵ 
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8ο Τρ δι166 ἴο ἔδιο ΤΠ ΕΔ δ] ουΐδηβ.Ό ΤΊ τοοῦηρθ ἢ ΟἾδΡ. χυΐ. τϑιλΐϊπα τ8 οἵ (πο Ἐ 8.16 ἴο Ἐδ4 
ῬὮΣΙΡΡίδηθ ; (6 Ῥγδοῖίοδὶ ροσγίξζοῃ σϑσηΐηβ 18 οὗἩ [Π6 Ῥαβίοσαὶ ἘΣ βι168. 

Τὴ 18 Ἐ βε16 (86 168 οὗἉ Ρ᾽ΘΕΥ ΟΥ̓ οὗ Τἱρἢ ὑΘΟΌΒΗ 688, 88 8 Εἰνὶηρ Τοσθἷρ οὗὁἩ αοάὰ, 18 ῬΟΟΌΪΑΣΙΥ 
Ῥτουιποπί : ροσμδρ8 ρσοαπορᾶ ὈΥ ἐδ6 ἀϑοϊαθα ῥχγθάοχωϊπδποθ οὗ [86 ῥγδοίΐοδὶ οἰδτηδπὲ ἴῃ ἔδ6 
Ἐοτιδη οοποορίΐοι οὗ ουϊΐαθ. ΤΈΘ [Ἀ}1 οὗἁ τπιδῃ οοτησιθῃοϑᾶ τὶ (86 στοδὺ ρδοσαξιη, οημήδϑένμδδ Σ 
συ, τορϑ σά ]εβα οὗ [80 πδίῃΓΑ] τονοϊδίλοη οὗ αοα, ἔσβοοκ {π6 ᾿ἰγίηρ του ΐἷ δπᾶ ῥσχϑΐβο οὗ αοξ 
ΟἾΔΡ. ἱ. 21). ΤΒοτοίοσε [80 ἀογθιορσηοπὶ οὗἁὨ οουτυρίϊου διμοηρ ἴ:6 Βοδίμθη 18 δον ἴῃ 88 
ΧΙΘΓΙΔ] ΒΥ ὈΟ] 181), ΒΘ ΤΟΤΘ Δ ΤΟΙ ΒΚ8 ᾿πἴο ἃ ζωγίμϊοαὶ 1 ΟἸΔίσυ, δῃ ἃ σου ἰῃ ἃ 
στονΐηρ Ροσυοσαΐίοῃ δηἃ ἄθοδυ οὗὨ το ΓᾺ]8 (ΟὨΔΡ0. ἱ. 32--32) ; Ὀπὺ διηοηρ {Ππ6 ὅοννβ, ἱπ [Π0 ἔδΑΓΙᾺ] 
ΟΔΙΪοΔΓΌΣΟ ἰπΐο ἩΜΟΝ Θγθ 18 το] ρ]ΟυΒ 768] 18 (χθα ὈΥ 18 ΒοΒΏγ ἔδηδίϊοίβση (ομδΡ. 1]. 
17-24). ὙΒαογοῖοσο 18 Βα] δ Ιοι (ῸΓ δἰ (ἢ τορτοϑοπίθα ὈΥ (π6 τηοτογ-ϑοδὺ ἐπ [Π6 ἨΟΙΥ͂ οὗ Ἠο] θα 
(οδδΡ. 111. 235), δῃᾶ [Ἀ10} ἰβ 8 Ὀυἱοδι ἔγθθ δοοὺὺϑθ ἴο ζτϑοθ (ἝΒδρΡ. Υ. 2), Ὑ 10} σοηγοσίβ [ἢ6 
Ὑ{010 βυρϑοαποαηί Ἰ᾿τἴα οὗ [86 ΟἸ τ βδη ᾿πίο 8 βοπρ οὗ ῥγϑῖβο (γοσβ. 8-11). Ὑογοίοσθ [Π 6 ὁσονῃ 
οὗ [160 πον 116 18 ἃ τουϑϊδιϊου οὗἩ [Π0 ΟἼΟΣΥ οὗἩ [86 ΟὨἸ]ᾶτοη οὗ Θοᾶ, τ ΒΔΟΣ 18 συδιδηύοθα ὈΥ [116 

δρὶεἰΐ οὐὗὁὨ ὈΥΆΥΘΥ οἡ [86 ρᾶτί οὗ (ἢ6 ΑΓ] (ΟΠ ΔΡ. Υἱ11.). ΤΙ ΘΓΟΟΓΘ, ΒΠ4}}Υ, τῦσδί (Π6 δοομποχηὶ- 
68}1Υ ᾿ἱτϊ ρα ἡυδρτηοπΐξ οὗ αοα οἢ Ι5Γ86], δηα [16 ὙἢΟ16 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ Οὗ βΒδ᾽ γαϊζοη ἴῃ ΤΘίρθγομοο ἴο 
[86 ΔΙῈΚ πἰβίοτγυ οὗ 86 ψοσ]ὰ, οοπίχ υΐθ ἴο {π6 φΊοΥΥ οὗ Θοα (ομδρ. χὶ. 86). ΤῈ ποῪ 116 18 
ΘΟΙΒΘΑΌΘΩΝΥ χσοργοδεηΐθα 88 ἔπ ἀϊγοοῖ οοπίταδί ἰο [16 [8}] οὗ τῆδηῃ. Α8 [86 ᾿ἱνίῃρ ϑοσυΐοο οὗ 
Θοᾶ οθεϑοᾶ Ὑ10} (10 Ἰδεΐασ, 80 ὩΟῪ ἰβ [86 ἔστι βρὶ τὶ 8] βοσνΐοθ οὗ αοἂ τοδιοσϑᾶ ἴῃ [90 ᾿νε οἱ 
ΟἸ γι βδηβ, βἴποθ (πον ἀοάϊοδίθ ἐμοῖς Ὀοαΐο8Β 88 Εἰνίηρ βδοιίβοθβ ἴο Θοα (ΟἸΔΡ. ΧΙΪ, 1 44). ΤῈ 
ΤΘΙΏΡΟΓΔΙ δου οσῖ τ (ΟἸΔΡ. ΧΙ. 1 5.) αἰδηὰβ ἴῃ 8 βυ βοσυϊθηΐ (σοσ. 4) δπὰ ᾿ἰξυγρῖοδ] (νοῦ. 6) 
τοϊδέζου ἴο [89 Εὑνίηρ αἰνίμο βογγίοο οὗ ΟἸ ἐγ βεΐδηβ. [τὶ ἐΐβ στοδὶ ΤΏΟΓΑ] βἰριΐδοβηοο, Ἡ Β1ΟὮ 8180 
ΓΟΟΌΪΓΘΒ ἃ ΠΟΙΆ] δηα ἔγθο σϑοορηιζίϊοῃ (τοῦ. ὅ), 1ΐ 18 ὉΠΟΟΙΒΟΪΟΙΒΙΥ͂ σαρ᾽θοί ἰο [0 ΐρμοϑί αἷμ) 
δηα ρῸ4] οὗ πυμηδη ἰδίοσυ.---6 ἸΟῪ οἵ αοα δγουρι ΟἸτῖδί, ΤΏθ ΟἸΌΓΟΝ τησδβί ὍΘ ὁ0η- 
[οτταϑᾶ ἰο {πῖ8 “ΊΟΣΥ : ἰΐ τηυβὲ Ὀ6 8ῃ ἱπείσυμηθηΐ ἴοΣ [μ6 οὈὐοοί [μδὲ 411 παίΐομπβ βῃου]ᾶ ρῥγαΐθα 
αοἂ (οἶδΡ. χνυ. 11). Το ΕΡ βι16 18 αἰτοοίθα ἴο ἐμΐ8 απᾶ : ἐδ 'ἴβ ἃ Ἀγ ΘΕ ἡνοσΚ ἴο τῇ ΚΘ [Π6 
Βοαῖμθη δὴ δοοορίδ Ὁ]6 οὔδοσίηρ οὗ Θοἄ (ΠΡ. χν. 16). Τί Β)4}}}Υ οοττοθρομπαᾶβ ἴο {π18 ΘΟμΟΟΡ- 
οι οὗἁἉ (89 Κίηράαοτι οὗ Θοἄ 88 ἃ τοβίοσϑα δῃὰᾶ σϑὰὶ τ υσβρ, πὶ {Π9 Αροβί]θ οομοϊπᾶθβ τ ἢ 8 
ΗΣτυγρῖ 81 ἀοΧΟΙΟΘΎΥ, ἰῃ ἩΒΙΟΣ ἴδὶ ἢ ἱῃ (6 ῬΓΤΟΙΩἾδβ68 δα δηπουμποθτηθηίβ οἴ [Π6 ζΟΒΡ6] τοβροπᾶς 
ἴο [06 ἱνίηρ αοα οὗ τονθϊδεοη τὶ δὴ οἴθσ" 8] Ατηδῃ (ΟὮΔΡ. χυΐ. 23δ--237}.--- ὁ ρδϑβαρὸ Ὑ8}16]} 
ΤΩΔΥ͂ 06 ΟΧρΙδἰποᾶ ὈΥ̓͂ ἃ ΘΟ ΡΣ 500 ὙΠῸ 1 Οοσ. χὶν. 16: 3 Οοσ. 1, 30; ΗΘ. χὶϊ. 22: χἱὶξὶ, 1: 
ον, ᾿ν. 10. 

ΤῊ ομυτοῦ δ ΒΟΣΩΘ τησδί, {ΠποΙΟΙΌΣΟ, ἴπ δοοοσάδλποθ ὙΪῸ} [8 68]1, ὈΘΟΟΙηΘ 8 ἴσου ἴον {80 
τεβίοσαϊίοη οὗ [μ6 ἐν ἱηρ,, Τ68], δὰ πηΐγογβαὶ τοσϑῖρ οὗ Θοα ὈΥ͂ {πὸ ποίζομβ, 88 {Π6 ᾿πβίϊ ὐΐοη 
οὗ Ῥδι], [0 πηΐνεσβαὶ Αροεί]ο οὗ {π6 πδίζομβ, Τὸ τωυδὲ Ὀθοοσὴθ πο ροϊηΐ οἵ ἀορασίυσο οἵ [86 
ΟΒυτοῖ οὗὨ [89 Ῥ͵οδύθστι πδίϊομβ, ἢπ (86 689 ἴπ τ θοἢ {Π6 ποτὰ οσξδοϊἑο δα Ὀθοῃ οΥἱρ η8}}γ 
866 : ἰδὲ 16. ἔπ ΒΔΙΤΏΟΩΥ Ὑ10} [26 το] σίουβ δ ἃ ΤΟΣᾺ] Ὡθοθϑϑλλθδ οὗ ὨπτΩΔΏΣΥ, πῃ ΒΔΙΤΏΟΣΥ 
τ [110 ΤΔΟΓΔ] εἰρτΐδοδηοθ δηα τιϊβαίοη οὐ [Π6 βέδίο, ἱῃ ΒδυτηοΥ 10 [8.6 ἔγθθ 88 Ὑγ6}} 88 ΣᾺ 
Ἐδὸ δηχίοῦβ οοπβοΐθῃοοθ οὗ {πὸ (Αἰ {8 Ὁ] ο ἐμο Ὀδδβὶβ οὗ ᾿πιβεϊδοδίζοι ὈῪ (Αἰ δ τὶ βουΐ 16 ΤΟΣΚΕ 
οἵ [0 Ἰανν. 

Β. Τ7Τ΄ο Αγγαπροηιοθηξ. 

ἸῈΞ ἹΒΤΕΟΡΌΟΤΙΟΙΝ ΔΥΡ ΨΤΟΝΡΑΜΕΝΈΑΙ ΤΒΕΜΕ. 

ΤΏ6 δροκίοϊδίο οἵὐἠ Ῥδϑὺ] δρροϊπίϑθα ἴογ [19 σἹΟΥΥ οἵὨ [06 πδπὶὸ οὗ αοᾶἃ ΌΥ τρθδηβ οὗ ἔδο 
«08Ρ6Ε] οὗ ΟἸτῖδί, δὰ οἵ [Π6 τονοϊδίλοῃ οἵ {π6 ἡπβίζοο οἵ αοἂ ἴον ἔδὶτῃ ἰπτουρμοῦῦ [Π69 0] 
«οι, διηοηρ 7618 δπὰ ΘΟ πΕ 168, οὮ8Ρ. 1. 1--17. 

44 Θοοί(οη.---ΤῊ9 ἱπροσρύΐοη δηᾶ σιοοϊζηρ. ΤῈθ ΑΡοβίϊο : εἷβ 0811 : μιἷβ δροβίο]ο οδῆοο : Ηϊε 
στοοίζης οὗὨ ἐδ6 βαϊηΐβ ἴῃ ΠΟΤΏΘ, νοΐ. 1--. 

δα, Θοοίίοη.--- ΤῊ Ροΐϊηπΐ οὗὅὨἩ οοπποοίΘοῃ. ΤῈ6 ἴδιηθ οὗ {π0 δ᾽ [ἢ οὗἨ ἔμ6 ΟἿ βεδηβ δὲ Εοσηθ ἔῃ 8]} 
ἴ)ο ΟΣ] ; δπὰ ᾿εἷβ ἄθεΐϊσο δ ἃ ῬΡΌΓΡΟΡΘΘ ὕο ΘΟΙῺΘ ἴο (ποτὰ ἤο δ ΠΟΌΠΟΘ [6 ζΌΒΡΟΙ] ἴο ἴδμοτλ 
ψοσα, 8-1δ. 



«4 ΤῊΕ ἘΡΙΞΕΤΙΕῈ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

.34 ϑοούίοη.--- ΤΟ ἔχῃ ἀδιηιθηίαὶ (ποθ. ΤΏΘ Ἰογία] τϑαϊηθββ οὗ [Ὧ6 Αροβέϊθ ἴο ργοοϊαΐτῃ ἐδι 
ΒοΒρ6Ι οἵ Ομ γβῦ, βίῃοθ δ ἰβ (8 ρονγοσ οἵ Θοᾶ ἰο βαυθ ὅθ δῃὰ Θϑῃᾷι68--- ἃ9 ἃ γουϑ᾽δίζου οἱ 

86 τἱρὐθουβηθ88 οὗ αοα ὈΥ δπᾶ ἴον ἔδει, νϑσβ. 16, 17. 

ἱ Ῥαγέ Κεῖ. 

Το ἀοοίτϊηα οὗ στρ δοῦβηθβα Ὀγ (ΔἸ, 88 [86 τοϑίοσγαυῦου οὗ {86 ἴσῃ τοσβμΐρ οὗ θοᾶ ΟἾΔΡ, 
Ἷ 15- Ομδρ. χὶ. 

ἘΤΒΒΤ' ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

Β΄ δῃὰ χύβϑοθ ἴῃ ὑμοὲσ γϑι δπίδροπίβημ. ΤὮΘ Γ68] ΔΡῬΘΔΓΔΙΟΘ οὗ ΘΟΙΤΌΡΟ. δπα βαϊγδίίου 
ΕἸΡὨϊοουβη 688 ὉΥ͂ ΤΑ]. ΤΏ δίῃ οὗ αοα οἢ 81}1 ᾿η]υδβέϊοα οὗὨ τηθῃ : ἰδὲ 18, [86 δοίι] ΟΟσ 
τυρίΐοη οὗ [Π6 ποῦ] ἴῃ 18 στον [ῸΣ ἄθδῃ Βδδίθηθα ὈΥ (86 ἡυἀτποηΐ οὗ αοα : δῃὰ [δε 
δηίϊδροι διῖς ᾿πβ Ἰβολίΐου οὗ Β'ἤΟΣΒ ΟΥ̓ [86 Ρῥγορὶ δίϊου ΟΣ ραγάοῃ ἴῃ ΟὨγδί, [σου ρὮ ἴδ (ἢ 
οἾδΔΡ. ἱ. 18-ν. 11. 

1ε. βοοίίοη.---ΤῊ6 ὈΘρΊ ππΐηρ οὗὨ 811] Γθ8] οοσγυρίζοη 1 {Π6 ποι]ᾶ, δηὰ οὗ {86 Οθῃ (1168 ἰπ Ρδ.- 
ἰουϊατγ, ἀπ αοα ἡυαχταθηΐ ου [86 Β81|6 ; [16 πορ]οθοῦ οὗ [Π6 σΘΠΘΓΆΙ τουϑἸδίζου οὗ Θὰ Ὀγ 

[Π6 ογοδίϊοῃ, πὶ {16 οτηλββίοη οὗ [1160 τᾶ] όσα μὶρ οἵ Θοα ὈΣ ᾿Γαΐβθ 8δηα {δ Κδρίνίηρ, ΟΠ ΔΡ. 
ἱ. 18-21. 

9 ϑεοίϊοη.--- ΤῊ ἀονγοϊοριηθηΐ οὗὁἨ Ἠθδίμθη ΘΟΥΓΌΡΌΟΙΣ ὉΠΑάΟΙ [86 πα]1οῖ41] Δοδημἀοηπηοπΐ οἡ 

αοαΒ 5146 ([86 νι άγανναὶ οὐὗὁἨ Ηἰἴβ ϑρ: Ὁ. ἘΕἾΟΠὶ ΒΥ Ο] 8 ἴο [16 ὙΤΟΓΒΕΪΡ οὗὨ ἱπιᾶρθε 
δ8ηἃ Ὀοδδίβ ; ἔτοῃ {ῃοογοῖ.0 81} (0 Ὀσϑοίϊ 8] ΘΟΣΤΌΡΓΟΩ : ἴγοτῃ πδῦυ ΓΑ] δἰ 8 ἴο ὑπηδίθγα] δπᾶ 

ΒΌΟΙΆΣΠΔΌ]6 ΟΠ66, ἰο {Π6 ἀονθὶοριηθηΐ οὗ 8}1] γἱοθϑ δῃὰ οὐΐπ)θ8, 0 [86 ἀριηοῃ δ 08] Ἰδὲ [ΟἹ 
81}, δηα ἴο 6011 τῃηϑχὶτηβ ὑποιηβοῖνθβ, ομΔΡ. ἷ. 22--82. 

84] ϑροίίοῃ.--- ΠΊΕ Θ᾽ ΓΟ ἴτοπὶ (86 σογτυρίίοι οὗ [86 Οθ1168 ἰο [6 οοτταρίίοη οὗἩ {86 678. 
7ήε γεπιῖμο ὕει. Τ7λε λῖρσλεν ππϊοογϑβαΐ απίαφοπῖϑπι αὖους ἐδ απίαροπίδηη φΓ ἀεαϊλοπάοῃι απ 
“ι(ἀαΐθηι: δἰγίοίηρ απὰ ορροεὶπρ πιόπη. ΤῺ ὑπ] γ ΓΒΑ ΠΣ οὗ οοττυρίοη, δηᾶ, τὶ [86 ὑπ ]- 
γΟΓΒΑΠΥ οὗἁ συ}, (π6 τγογβῖ οσοστυρίου : ἱπαρίηρ [Π6 ποῖρῃροτ. ΤῊ μ}} οἵὗἩ [818 Ὁποδδγιῖα- 
Ὀ16 ἡυἀρτησυΐ 18 Ση ο δ βθα ὉΥ [Π6 οοῃληυδῃοθ οὗἨ ἃ ζΘΠΘΓΆ] δηϊδροηΐβηῃ οὗ μίουϑβ, βίγι υἱης 

6, δηα οἵ Βὲ} Εξῖ-ποοκοᾶ ϑηθυαΐθβ οὗ (86 ὑσαῖῃ ἰτουῤπουΐ 186 ποι]ᾶ, τ τη (Π6 ρΘΠΘΓΑΙ 
ΠΟΣΓΟΡΓΪΟΏ, ΟΥ̓ΘΡ αραϊπδί {86 τἱρμίθουβ δηα ᾿τηρϑγίϊδὶ σουθγημηδηΐ οὗ 606 ; {μΐδΒ, ἴοο, ὮΥ 
νἱτίαδ οὗ [16 σοπίϊηθδπος οἱ αοα 8 ζόπογαὶ Ἰοσ θ᾽ αιϊοη ἴῃ [Π6 σοηβοΐθποο ΤῈ του δοη 
οὗἉ [16 δείδροπίβπι οὐὁἨ Οδη. 1168 ἔσὰθ ἴο 16 Ἰανν, δῃ4 οὗ ον ο ἀοϑρ᾽βθα [6 ΔῊ οἱ (ἢ 6 
ἀδΥ 97 ἐδ ργοοϊαπιαίίοη, 9 1}λὲ σοδρεῖ, ΟἾΔΡ. 11. 1-16. 

ἐλ ϑεοίίοῃ.--- ΤὴπξΠ τοαῖ σεῖο. ΤὮΘ ἱπογθαβθα οοσγυρίζοῃ οὗὨ [Π6 76} ἱπ Ὠ1Β 86 268] ἔου {86 ἴᾶν 
(8 οουπίογρατγί οΥ̓ (16 οοττυρίϊοη οὗ [86 Βοαίμβθη ἴῃ 8 βυτῃθο] 8). ΤῊΘ [ἈΠ δ 8] δπα 
τ ἸΟΚοα πιο μοά οὗὨἩ [Π6 96 )78 ἴῃ μδηα]ηρ [Π6 αν τ 1} 16 ρ 8] ῥτὶἄθ, δῃα οὗ οογτυρίϊηρ Ὁ Ὦν 
[8186 ΔΡΡΙ1οδίϊοη δηα πὲ 1 Γἀ]Ππ 688, Δῃ οσοδβίοη ἴοὺσ ἀθίβπιϊῃρ {6 ἤδιηδ οὗ Θοα διηοις [δε 
Βοδίμϑη, οὨ8ρ. 11. 17-24. 

οὐδ, Θεείίοῃ.--- ΤῊ υ86 οὗ οἰΓουταοϊβίοη : 8ὴ δα]πβίτιοηέ οὗ [μὲ ἡδθὰ οὗἉ βαϊγδίζοῃ ὃν ἐϊὸ ΚΗΟῪ]- 
οᾶξε οἵ βίη. Τῆι οἰΤουταοἰβίου ἩΒΙΟΝ ὈΘΟΟσλ68 [Π6 ἰογθβκίη, οαια [86 ογοβκὶπ πο Ὀο- 
ΘΟΙΏΘΒ ΟἰΓΟΌΙΟἸ 810} ; ΟΥ, [86 ΘΧΊΘΓΠΔ] Φ6 }Ὸ ΟΠ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὈΘΟΟΠΊῈ 80 ἸΠίΘΓΏΔῚ Ομ 1]6, 8116 ἐπ 6 
Θχίθσγῃδὶ Θοθμίῖ]6 οδῃ Ὀδοομηθ 8ῃ ἱπίογηδὶ 99 .7. [1 18 ποὺ ἴπ ἀοδὰ ροββοεβίυῃ οὔ [86 Ἰανν, Ὀαΐ 
βαοΙ1ν ἴο [Π6 Ἰᾶνν, [Ππ8ὺ 8 οὗἨ 866. 10 068 ποῦ ρχγοάμοβ ἃ ρὑγὶαβ οὗ 186 Ἰᾶτν, Ῥαῦ Κηον]οᾶμο 
ΟΥ̓͂ βἰη---[Πδὶ 18, οὗ [Π6 ὨΘΟΘΘΒΙΤΥ οὗἁ βαϊγαίΐοῃ, ΤῈ δανδηΐαχε οὐ οἰγουμπγοϊβίου. οοηβὶϑῖθ 
Ἰιοροΐῃ : (Πα ἴο ἴπ6 76 }78 8Γ6 οοτηγϊ 6 ἴπο86 ἀθοϊαγαίίομβ οὗ Θοᾶ, ἐπδΐ Ἰᾶτν, ὈΥ τ ΟΝ αἱ: 
ΠΘῊ 8ΓΘ ΓΟΡΓΟΒΘ θα ὑπο [Π6 ῬΘΏΔΙΤΥ οὗἉ βὶπ. 81 γϑργοβθπίο 8 δοκπον]οᾶροα σῸ]} νοῦ 
δραϊηδϑ {πὸ Ἰᾶνν, ΟΡ. 11. 2δ--11,. 20. 

δι} ϑεοίίοη.---ΤῊΘ τουοϊδίζοῃ οὐ αοα ΒΒ γὶσῃξθουβηθθβ ἱΠποὰὺΐ [Π6 Ἰὰνν ὈΥ̓͂ Δ ἴῃ ΟἸτὶβί, ογ 4]} 
δ ΠΠΟΙΒ τὶ πουΐ αἰδυϊποίλοπ, ὈΥ [86 τεργθβοηϊδίίοῃ οὐ ΟἾγὶϑὲ 88 [πΠ6 Μεἀϊδίοῦ (Ργορ  ἰδἴοτ) " 

{86 τἱρηίοουβηοβδ οὐὗἩἨ αοα 88 δε γίπρ; σὶρ ὐδοῦβηθθβθ, οἤδρ. 111. 21--20. 

7εὴ ϑοοξίοη.--- ΤῊ δοτοσαϊϊοη οὗ [Π6 νδῖῃ ΟΣ (ΟΥ̓ 86] -ρτα86) οὗ τὭϑδη ὉΥ͂ {πὸ 1δν οὗἁ δὶ τὰ 



Ν 

ᾷ 1. ΤῊΒ ΟΟΝΤΕΝῚΒΞ ἈΝ ὈΙΨΙΒΙΟΝ. 4ξ 

Φυκεβορίίζοι. ὉΥ ἔδὶο εοὐδλοιξ ἐλ 4 τοογλϑ ο 16 ἴαω. ἘΛταὶ Ῥχοοῦ ἔγοϊη δχρογίοποθ:: Θοὰ ἐν 
[10 αοα οὗὨ [ΠπΠ6 Βοδίμθῃ 88 Ψ6]] 88 οὗὨ [16 76 0718; π ἢ [Δοὺ ἰδ βῆονγῃ ὈΥ (86 (1 οἵ ἕὰς 
ΟδΘΒΓ]68, 88 γ76}} 88 ΕΥ̓͂ [06 {γΓ8 ΣΘΉΘνΔΙ] ΟΥ̓ {μ6 αν ὈΥ (810, σοσβ. 27--81. 

ϑὲἐδ, βΘϑοξέοη.--- βοοοῃα ῥγχγοοῦ οἵ (86 σὶρ θοῦβηθββ ὈΥ ἔα : ἔσοη (Π6 βογίρἴυγοβ, δῃ ἃ [818 ἔγογα 
[86 Ὠἱδίοσυ οἵ (86 ΑἸ οὗἨ ΑΓΔ δια, [Π6 δηοοδίοσ οὗ [86 ΦθννΒ ὑπϑιηβοῖνοβ. ΑὈΓΘ δ 18 [16 
ἔδυμογ οὗ δι ἢ ἴο (06 ΘΟ Θη Π1]68 88 νΥ6}1 89 ἴο {16 7678, ὈΘΟδΌ80 6 δὰ Ὀδοη δ βοα πῃ [86 
ΤΟΣ δ 88 8 Ὠθδίμθη, δπα ὈδθοδΌΒθ Βα δα γτϑοοϊγθα αἰτουχηοίβίοη 88 ἃ 868] οἵ υδιϊβοδίίοη ὮΥ 
ἔδϊι, ῬανἹα ἷβ 4180 8 τ ϊίμθθβ οὐ σἰ μη θοῦβηθθβ ὈΥ ζδι!. ΑὌΓΔΠδοΣ 1π Ὠἷβ [18 ἴῃ ἐδε 
ποτὰ οὗὨ [Π6 ῬΘΙΒΟΠΔΙ αοαἂ οὗἉ του δίϊοῃ, δη ἃ ΘΒρΘΟΙΆΠ1Υ ἴῃ ὑπ ῬΓΟ 86 οὗὨ 18880, 8 {γρ9 οἵ 
811 ὈΘΙἑΘΟΥΒ ἴὴ {Π}6 Σηΐγ8016 οὗὁἩ [9 τοβατγτοοίΐοη οἱ ΟἾγχίβί, ομδΡ. ἱν. ; 

θέ} ϑεοϊίοη.--- ΤῊ ἔγαϊ! οὗὨ 5 1|δολῦοη. Ῥόθδοθ ἢ Θοὰ πᾶ {86 ἀονοὶοριμοπΐ οὗ ποι ᾿1ἴ6 ἴο 
{π|6 Πα] δ] πποπὶ οἵ ΟἸ τ βάδῃ μορθ. ΤΏΘ ΠΘῊΝ τγουβρ οἵ αοα ὉΥ ἴΠ6 ΟἸτϑεδπβ. ΤΏΘΥ μδνθ 
ΘΘ ΒΟΟ688 ἰο Κ.Τδοθ ἴῃ {Π6 Μοβί ΗοΪγ. ΤὨοτγοίοσο ὑΠπὸγ Ὀοδδί οὗ {ῃϑσ ΒΟΡ6 ἱῃ (6 ρΊοΟΥΥ οὗ 
αοᾶ : δηᾶ σΊΟΣΥ οὐθ ἴῃ (86 ΔἸ οἴΐομπβ ΠΟῪ ΒΒ Σ, ὈΥ τ ΒΙΟἢ (18 ΒΟΡΘ ἰβ ροτίθοίεα. ΤῈΘ 
Ἰογα οὗ Θοᾶ ἱπ Ογβὺ δ {Π6 ζυδγαηίν οὗ [Π6 τοα] σϑίϊοπ οὗ ΟἸτβῦδη ὮοΡρ6. ΟἸ γβί Β ἀθδίν 
ΟἿΣ Γϑοοῃο βίοι : ΟἿ γ δι} 8 116 ΟἿΓΡ Ὀ]Θβθοᾶμθθθ. 118 Ὀ]οοΙ : [86 ᾿ογοῦβ ρ᾽ογγίηρ [μδἰ αο 

ἷ8 ον Οσα, οὨδΡ ν. 1--11. 

ΒΕΟΟΝῸ ὈΣΥΊΒΙΟΝ. 

βίη δῃηᾷὰ ζτϑοθ 'ἱπ {ποῦ Βαοοηα δηΐδροῃΐβηη (88 ἷπ {Πποὶγ βοοοηα Ῥονογ), δοοοσάϊηρ' ἴο {Ποὶς 
ΟΡοσδίξουβ ἱπ ΒΌσαΔη πδίοσο δὰ ἴῃ πδίυσο ζΘΏΘΓΑΙΥ. ΤῈ Β1}{Ὁ] οοιτυροη οἵὗὨ [16 ποτϊὰ 
ῥσοσοοάϊηρ ἔοτα Αἄδηλ δηα τηδᾶθ {1:6 σοι ἢ ἱπΒοσιίδποα οἵ τηδῃ ; δπα {86 118 οὗἨ ΟἸγχὶβὺ 88 
[86 ᾿πύοσῃ 8] υἱΐδ] Ὀυποῖρ]ο οὗἨ [6 ποὺν ὈἰγΙ [ῸΓ πον 116 ἴῃ 81 ρ1]9 ὈΘ] ΣΟΥ ΟΓΒ, 1π 411 ΠυτηϑηἑζΥυ, 
δα ἴῃ {86 ὙΒόΪο οτοαϊοα νου]. ΤὨΘ ῥγίμοῖρ]ο οὗ θα 'π βίη, δῃα {86 Ὀυ] πο ρ]6 οὗὨ [Π6 ΠΟῪ ᾿ 
18 ; 88 Μ6|} 88 [πο σον βοαίίοη οὗ 4}1] πδΐυγθ ἴῃ σὶρ θοῦ βη 688, ΟΠΔΡ. γ. 12.--Ὑϊ, 89. 

(91 Θεούέοη.---ΤῊ6 δἷη οὗ Αἄδῃὶ 828 ἴ86 τι ρ ΓΥ ΡσΐποΡ]) οὗ ἀρδί]ι, δῃᾷὰ {86 ζτδοθ οὗ αοα τῷ 
ΟἸ τὶδὲ 88 [86 τυϊρ ύϊον ῥγποῖρ]ο οὗ {Π6 ποὺ 1186 ἴῃ ἱπαϊν] ἀπ8] υχηδπ πδίαχα, δηα ἱπ 80] 
Ἠυπιδηϊίγ. ΤῊΘ Δ 88 {86 τηραϊθτα οὗ {Π|6 Θοπιρ]οἰεθ ΘΟμΒοϊουΒΏ 688 ΟὗἁὨ βῖη δηᾶ ρα], ΘὮΔΡ. 
ν. 152-91. 

δ βροίδοη.---ΟΑ}} ἴο {μ6 πονν 16 ἴῃ στᾶοθ ΤῺ σομγδαϊοίϊοη Ὀθίνγαθη δ'η δηᾶ ζγδοθὺ. ΤῺΘ 
γοοδίϊοῃ οὗἁἩ [86 ΟἸγβδηβ ἰο πον ᾿1ἴδ, β'ποθ {Π6Υ, ὈΥ Ὀαρθβεῃ ἴῃ [6 ἄθδί οὗ ΟἸτὶβξ, 819 

οἰδηρεοα ΠῸπι [δ 6 ΒΡΏΟΓΟ οὗ βἷῃ δῃᾶ ἀθδξῃ ἱπίο {86 Βρῇθγε οἵ τἱρμι ίθουβηθδθθ δηᾶ 116, ΟἸΔΡ. 
ΥἹ. 1-11. 

δά ϑεοζίοη.----ΤῊ6 οββϑϑηταὶ οιμδηοὶ ρα ο δηἃ δοίυδὶ] ἀδρασγίυγο οἵ ΟἸἾ στ β 8 8 ἔγοτα 08:6 ΒΟσΥ 6 
,Υ βἴη ὑπῦο ἀοδίῃ ἰπΐο {86 βουυΐοα οὗ στὐχη θουθηθδβθ ὑπο 116, Ὁ νἱγίαθ οὗἨ 86 ἄθδί οὗ 
ΟἸσῖθί. Βο᾽]ΐθνυοσβ Βῃου]ᾶ να ἴῃ [ἢ 6 ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ ὑΠδὺ ὑΠ6Ὺ ἃγὸ ἀθδὰ ἴο βὶπ, γϑσΒ, 132-28, 

4} βεοῦϊοῃ.----ΤῊ.9 οϑϑϑι δ] ὑΥϑ ΒΙῸΓ δη ἃ δοῖ 8] ἰγδηβί[οη οὗἨ ΟἿ ΓΙ ϑιϊδη8 ἔγομν (}16 βούυϊοθ οὗ [ῃθ 
ἸοϊοΣ ὑπᾶδῦ {πὸ Δ ἴο ἔῃ Βουυΐοθ οὗ (6 βζρισιῦ ὙΠΟ ρΓδοα, ὈΥ υἱγίαθ οὗ [86 ἀθδϑίδ οὗ 

ΟἸτῖδί. Βοϊΐογοσβ βῃουᾶ ᾿ἶνο ἴῃ Π|6 ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΗ 688 ὑπδῇ [ΠΥ (ὈΥ͂ {6 184.) τὸ ἀδθδα ἴο [89 

αῦγ, ΟἾΔΡ. υἱΐ. 1-Ὁ0, 
διὰ ϑοοϑίοη.---ΤῊ6 Ἰδνν ἴῃ 118 ΒΟΙγ δρροϊηπηθηῦ ἴο 68 ΟΥ̓ΟΣ, ὈΥ {86 ἔδο ἑηρ οὗἩ ἀρδίς, ἴο ποῦν 1118 

ἴῃ στο, Τη6 ἀσγοὶοριηθηΐ οὗ {Π0 ἰδ ἔσοτῃ [Π6 οχίδσιοσ ἴο {Π6 ἰηΐοτμα)ὶ. ΤῈ ΘΧρουΐθη 69 
οὗ Ῥαδαὶ 4 ᾿ξ θ- ῥ᾽ οἴατα οὗ {80 ὈδΔ16 ποῦ {π6 1 88 [6 ὑγδηβί[οη ἔγτοτ {86 ο]ἃ Ἰἰέδ ἴῃ [88 
αν ἴο [06 6 116 ἰπ δ᾽ 1}, γοσβ. 7--29ὅ. 

διὰ ϑοείοη.--- Το ΟἸ γἰβίξδη 1186, οὐ ᾿ξ 6 ἴῃ ΟΠ σΊθῦ 88. {86 Π6Ὺ 116 δοοοσάϊηρ ἴο {89 ΔΚ οἵ [ἢ6 
βρί γί", 88 δ κέησ πὶ {π6 Βρίτιί. ΤῊ [Ὁ] Β]τηοηΐ δπα οχαϊίδϊζοι οὗ [Π6 ΔῊ ὕο ὍΘ [Π6 ἸΔῈ οὗ 
[86 βρίτίι ἰπ Ομ τί, ΤΏ Ἰδνν οὗ [16 βρίτι ἡ 88 ῥσὶποΐρ]θ οὗ [86 ποῦν 119 οὗ δἀορίοῃ, διὰ 
οὔ {6 οχαϊ δίΐοι οἵὗὨ [86 ΤΑῚ ΠΕ] δηὰ οὗ πυτηδηΐτΥ ἰο [86 Πθοταῦοι δηὰ ρ] οσ βοδίου οὗἁ [{6 
εσζοδίυσο, ἰο [06 ΠΟῪ ὙοΣ]ὰ οὗ 1186 1η Ιονϑ, οβδρ. Υἱϊῖ. 

α. Τῖιο βϑρῖτὶς 88 9 Μοάϊαῦον οὔ {0 δἰοῃθηθπΐ δηᾶ τ ϊζμο88 οὗ δἀορίζοι, τοῖβ. 1-- 16, 
ὃ. ΤῈ6 Βρίὶτϊ ἃ βυτοῖυ οὗὨ 6 ἱπποσίΐδηοο οὗ ἔαϊυγε ρίοσγ. (1.) ΤΊ δυδ᾽]οοίίνο οατίδί 



46 ᾿ς ΒΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

οὗ ζαίατε ρμογίδοώοη, οὐ ἔπ βρὶ τ δ] ἐζαίλοι δηᾶ μου βοαίίοι οὗ ΟἸ σι βεϊδα 118, τόσα 
171-27. (2.) Τμο ορ᾽εοῦλνο οοχ δι μεν οὗ ξαΐαγο ρατίθοϊοι ἱπ ρίοσγ, γοσβ. 38--89. 

ΤΉΓΒ. ὈΣΥΊΒΙΟΝ, 

Βίη δηᾶ σσδοὺ ἴῃ (ποὲν (εἰτὰ δηξδροηΐδιι (ἢ ἐμοὲν (τᾶ ροννοσ). ΤῈ μαγᾶποδ οὗ μοασύ δεὸ 
ὯΔ Θοομοχηΐοδὶ ἡπαρτηοηῦ ου μαγάμποβα οὗ Ὠθαγύ (86 Ὠΐδβύοσί 6Δ] ΘΌΣΒΘ Οἱ β:}), δῃα π6 {σῇ 
οὗ (89 ἠάαρτηθηὺ ἴο [86 τοϑουθ ὈΥ {πὸ ροτον οἵ Ὀἱνίηθ ουιρδίῃν δὲ ἐδ ὑσοζτθθθ οὗ υπΐψοσβαὶ 
Ἰυἱρίοτγ. ΤΏΘ ἰδίοσῖ 81] ἀσυθιορεμλαπῃί οὗὨ εἰμ ἰο {816 ἀχϑοιπίζου οὗἩ {μ6 ἡπαρτηοπί, δηὰ (80 τογοὶδ- 
οι οὗ δβαϊγαϊίοι ἱπ ἀθιμομπβίγαϊΐζοη οὐὗἨ θυ. ΤῈ ἐπί πιδίο οοπηθοϊΐου οὗ αοαἶβΒ δοίδ οἵ 
ἡὁπαρτησηΐ δηα τοβοῦθ : (89 Ἰδίΐοῦ Ὀοΐηρ οΘοπαϊίοηθα ὈΥ [ἢ ΖΌΤΤΩΔΘΙ, ΟἾΒΡ8. ΙΣ.--Σὶ. 

11 βοοξῥοΉ.---Τ}10 ΔΙ. τυ γδίογυ οὗ (86 ἡπαρστηοηὶ οὗ Θοα ἴῃ ΙΕγϑοὶ, δηὰ 118 βοϊ θη, οἰδρ. ἱχ. 
α. Το Ρδΐπίυ] οομίταδί οὗ [1Π6 τοΐθοσυ οὗ {86 76:18 'π ὁρροαϊοη ἴο {86 ροτγίγταγοα ὮδΡ- 

Ῥἷμοδβ οὗ [ῃ9 Ο τ βδηβ, ἢ, [ῸΣ [106 τηοδὲ μαζὶ, οδλθ ἔγοσα ἴμ6 θη ]οβ. ΤΠῸ ΒΟΙΤΟῊ 
οὗ ἴ.6 Αροβί]θ δὲ [86 ονυνἱάδῃΐ ἴδ] υγὸ οὐὗὁἨ (πὸ ἀοδβίϊην οὗ 18 Ῥ6ΟΡ]6, οἴδρ. ἱσ. 1--ὅ. 

ὃ, Τπὸ Θοδβίδϑυ οἵ [80 Αροβί]θ ἴῃ (πο πβουρί {μπὲ ἔπ6 Ῥγομἶθο οὗ αοἃ Ἡου]ὰ πονοτίδθ- 
1088 Βο]ὰ ροοᾶ ἔοτΣ 1ϑγδοὶ. ΤῈ Ὀγοοίβ ὑποσοίοσ, οἰδρ. ἱσχ. θ6- 88. 

δα ϑοσθέοῃ.--- οτο ἀροϊαοα οΧρ] δηδίζου οἵ [86 χτωγείοσϊουβ ἔδοί : ΤΏ6 ὑῃθο]16 οἵ Ιατϑϑὶ,. ΤὮες 
ἴδ οὗἨ πὸ ΟΘ: 1168, ΔΙτοδαὰν ἰογοίοϊα ἴῃ {86 ΟἹ Τοδίδιρθηΐ, ΟΠΔΡ. Χ. 

α. Το ἔδοὺ 18 πὸ [ἰδ] βϊο ἀοϑο ΠΥ, γὙΌΓᾺ. 1, 2. 
ὃ, Τί τοαίϑ γσαῦβοσ οὐ (86 δηίδροιπῖθη Ὀδίσνθθῃ ὕπο 6 σὶρ θουβηθθδδ 88 0Π0 δαρροθοᾶ 

εἰσ υὐοουβηα88 ἔγοτῃ 186 Ἰανν, δηᾶ [86 τἱρὐθουβηθθα τ Β]Οἢ 18 ὈῪ ΓΑἸΓΏ, γοσβ. ὃ-ὅ. 
6, ΤΏ τἱρ ὐθουβηοβθ ὈΥ͂ (Αἱ ΓὮ, ΔΙ ΒΟῸρΡὮ ρῥτοοοοάϊηρ, ΠΟΤᾺ [6186], 8 ὨΘΥΘΓ61688, δϑοοοσά- 

ἱηρ ἰο ΟἹὰ Τοβίδιῃθηϊ ὈῬΓΟΡΏΘΟΥ, ϑοοθββὶ Ὁ]6 ἴο 811 θη Ὀθοδῦβο οὗ 118 παΐασθ. Ῥτχοοῦῖ: 
ΤῊ Ὁ 6]16 οὗ [10 6718 88 ὙΓ61]] 88 ὅΠ6 δ᾽ ἢ οὗἨἩ (6 Βοδίμϑῃ ἷβ ἰογοίοἹ ἃ δσοδαν ἴῃ 
[16 ΟἹ Τοβίδπιοηΐ, γογ8. θ--21. | 

βα ϑοσίδοη.--- ΤῊ Θοποϊ υαϊηρ σγδοίουβ βοϊαὐοι οὗἨ [86 Ταγδίοσυ, Οὐ {Π6 ζπτηΐηρ᾽ οὗ ἡπαρτησοηξ ἴο 
[86 τοδβοῦθ οὗἁὨ [Ιετϑ]ὲ. ΤῈ ᾿υάρτηοηῖ οὗ Θοα οῃ ἴβγδ6] 1β ποΐ ἃ ᾿ῃαρτησοηΐ οὗ Τορσουδίζου. 
αοα ΒΒ ΘΟΟΠΟΙῺΥ οὗὨ δβαϊ ναϊΐζοῃ ἱῃ ΗΪ8 Ῥσουϊάθῃοθ οὐὸσ {πὸ σἤοβθα οὗὨ [8γδ6] δηὰ οἵ (6 συ ἰ- 
1πἀ6---Φ09 015 δηὰ ΟδθπΕ1168-- ΟΥ̓ [Π6 ἱπίογ νι πη οὗ ᾿υἀὐρτηοηΐ δηᾶ σοϑοῦθ, ὈΥ̓͂ ἩΠΣΟὮ 41} 
10] βου] οοιμθ, ᾿βγοῦσ [π6 Ζ] 688 οἵ (6 ΘδηΈ1168, ὑο δ δηα πδρρίτοθαΌ ΤῈ6 
ὉΠ γΟΓΒΔΙ Υ οὗὨ ᾿πάρτησπί δηᾶ οομπιραβαΐοῃ. ΠΟΧΟΪΟΧΎΥ, οἾΔΡ. χὶ. 

ἃ. ἴδτδϑὶ ἱβ ποῖ τοὐθοϊοα : (86 οἰδοὺ ([ 6 ΚΘΓΠ61) 816 βαγοᾶ, γϑσβ. 1--6. 
ὃ. ΤῊΘ Βαγαθηϊηρ οὗ [860 ὨθΑσίβ οὗὨ [{:0 ΤΟΙΙΔΙΠ ΘΓ ὈΘΟΟΙΩ6Β ἃ ΘΟΠα  ΟῺ ἴοΣ τ. 9 ΘΟΙΩΨΟΓΕΙΟΏ 

οἴ 186 Θφη 1168, τ σΒ. 7--11. 

6. Ου [89 οἵἴδμοσ μεηὰᾶ, {86 οοῃγοχζείοῃ οὗ [89 Θοη [1168 ὈΘΟΔΙΏῚΘ 8180 ἃ ΤΏΘ8ΠΒ [ὉΓ [86 6ὁ0Π- 
γοσεΐοῃ οὗ 16786], γϑσβ. 11--18, 

ἃ. ΤΊιο ἔδοὶ ἰἐβϑ 'β ἃ οοῃα: ομα] ομθ. ΤῈ Θθη 1168 ὁδὴ γοὺ ἱπαϊγὶ ἀΠΔ1}}} ὈΘΟΟΣΩΘ 
ὉΠΡΟΙ ἰουΐηρ, διὰ {π6 ον, ὁπ ἴδιο οἶδιος μδηᾶ, Ῥ6] ονἱηρ,, γοσβ. 19--94. 

4. Το Ἰαβδὲ ποσὰ, οὐ {86 τωγβίου οὗ Ὠϊνίηθ Ῥχουίαθποθ ἴπ 18 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗὨ δβδϊγδίξοει, 
Α]} υ}}} οοπσἱυΐο ἴο [86 ρίοτγ οὗ αοά, γεοσβ. 3δ--86. 

ῬΡωογὶ ϑεοοπᾶ. 

ΤΏΘ γγβδοιΐοδὶ ἔπθθ: 716 γοοσδίϊου οὐ ἴπ6 Βοζηθδῃ ΟἿ δ πβ, ὁπ {Π6 στουπᾶ οΥ {1617 
ΔΟΟΘΟΙΏΡΙ ἰΒῃθα δοϊγδίζοη οὐ οὗ ἴΠ6 πιοτοῦ οὗ Θοὰ (νΐο ἢ} Μ111 Ὀ6 οχυθη θα ἰο 811) ἴο γορζοϑβοπὲ 
[56 ἰνίηρ ποσβηΐρ οὗἩ Θοα ἔπ {π6 οοπδυτητηδίϊοι οὗἨ [Π6 Γ68] Ὀυτηΐ οοσίπρ, δηα ἴο οοπδεϊίαῦθ 8 
πηΐγοιβαὶ ΟἸ γί βιϊδη ομυτο- 116 Γ[0Γ [Π6 τοδὶ] ζαίίοη οὐὗὁἩ (Π|6 68]} οὗ 411 παίΐοῃβ ἴο Ὁχζαΐβο δά 
αἹοτίν αοῦ; β8ὸ μδΐ (ΠΟῪ ΤΩΔῪ 8180 δοκπον)οᾶρο δηᾶ τηδϊπἰδίη [06 ὉΠΊΎΘΣΒΑΙ 0811 οὗ (86 
ἈΡοδβίϊθ. ΤἼΘ σϑοοσρη θη ἀδοη οὗ Ὀ18 ΘΟΙΡΘΠΙΟΠΒ, δϑϑθίβηΐβ, δηᾶ ἔσθηᾶβ, ἰῃ (Π6 βοηαϊηρ οἷ 
ἰδ χτοοϊϊηχβ Ὁ [ΠΤ ἔοΓ {16 ργροβε οὗ (6 ἔγυς ἀονοὶοριμοπύ οὗ πο Οδυγοῖ,, δ ἃ 88 ἃ 60.855 
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ἐοερασί, .νἷἱθ τδυηΐπρ δραϊηδί συ ἀδίΖίηρ ΟΓΥ Ραρδηϊζίηρ οστοσβίβα Οτοθεηρθ, ἱπγοοδίζουῃ οἵ 
ὈΙοδαίηρθ, οὨδΡ. χὶϊ. 1- χνυὶ. 27. 

ΒῬΊΒΒΤ ὈΓΥΨΙΒΙΟΝ. 

ΤῊ ο9}} οὗ [86 Βοτηδῃ ΟΠ τ βδηβ ἴο ἃ τπίγοσβαὶ ΟἸτίοἰΐδη ἀδροσίτηθηΐ, οἶδρΡ. χὶϊ, 1--χν. 18. 

1.ὲ βοοξίοη.--- 0 Ῥτδοῦοαὶ (π6π)0, γ6 1. 1, 3. ΤΘ ῬΙΌΡαΣ οοπάσοξ οὗ (86 ΟἸτβίίδηβ ἑονσὰ 
[86 οοτηγλυηἶζη οὗἨ [Π0 ὈΓΘΙΓΘΩ [ῸΣ {Π6 ΘΒ ΔΌΒΗτηθηΐ οὗ 8 μδττηοπΐουῦβ ομύγοι ᾿ἴθ, ΟὮΔΡ. 
χὶϊ, 1-8. 

δα βοοὐίοη.--- Τὸ {τὰ οοπᾶσποί οὗὨἩ [86 ΟἾ δ 8:8 1ῃ 811 ῬΘΙΒΟΙΔΙ σοϊδίϊοηβ. ΕΌΣ {πον οὐσὰ ἴδ, 
τουγαγὰ {86 Ὀτθίμσθι, ᾿ουν Τα ΘΥΟΓΥΟΑΥ, δηα ουθῃ ὑουγασα θμθσηΐθβ, ΟὨΔΡ. χὶϊ. 9--21. 

δα ΘεροϊίοΊ.--- ΟἸσ βιΐδη ἀπ σβα] βιὰ (Βοσαδη Οδίο οἶδ ἴῃ ῬΑ Ὁ} 86186) 1π [16 ῬΤΟΡΘΙ οοπᾶποξ 
τοναγὰ [8086 ἴῃ δυο ([10 μοδίμοη 5ἰδ[6), ἩΒΙΟΙ 8180 ῬΟΒΒΘΒ868 8π ΟΠ οἶδ] δπα ᾿ἰξυγρ ο8] 
ΒΟΙ 66 ἰῃ [Π6 ΠουΒοΒο]α οὗ αοᾶ. Τα ορ͵θοῖ δηὰἃ δἷπὰ οὗ ρμουοσγησαθηῦ, ΟλδΡ. χὶϊὶ, 1-6. 

4ἐλ βοούδοηι.--- ῬΤΟΡΟΣ οοπαποῦ ἰοπαγαὰ {π6 που] ἴῃ ζθπογαὶ, 1,608] [6] ον τὶ [86 πτοΣ]α, 
ΤῊ τϑοορσιϊου οὗ [86 τὶρίβ οὗ [86 ποι 1π (86 ᾿υβίοθ δηα δ]8ο πὶ {Π6 βίγθησίι οὗἁ (89 
Ἰοῦϑ οὗ ΟΌΥ ποῖσῃροσ. ΤΈῈΘ βορδαγδαϊζοῃ οπι [ἢ 9 ΠΠΡΌΟΙΥ πϑίυτο οἵ [86 οἹὰ ποιὰ (16 ἀδεὶς 
οἰδγϑοίοσ οὗ μϑϑίμοποσ). ΤῊΘ πΐγοσβα τ δηα 118 βαποιβοαίίου ὈΥ {86 {τὰ βοραΐδίλοιι, 
γαῖ. 7-14. 

διὲλ Θοούδοη.---ΤῊ0 ἰτῦθ ῥσγδοίϊοθ οὗ [86 ᾿ἰνίηρ ττοσβῖρ οὗ αοὰἂ ἴῃ [Π6 τηδπαροιηθηῦ δηᾶ δα͵αδβῖ» 
τηθηΐ οὗὨ [86 αἰΒΓομοΘΒ Ὀϑύσθθῃ (6 το Κ ΟΥ ρῬαρ] χοᾶ ((86 βἷανθ οἵ {Π6 1857 δῃὰἃ (9 
βίσοηρ (ἰποϊποᾶ ἰο ἀϊβγορασάᾶ, δηἃ Απποπιΐδη ὑγαηβρτοβϑίοι ἴῃ ἔγοοάοσα). ΤῊ ΟὨσβάδη 
ὉΠ γοΓΒα τ οὗ Ββοοΐδὶ ᾿1ἴ6 ([ο ἑαζό διὰ σύθδ το ΟΠΘΠ66), ΟΠδρ. χῖν. 1--χν. 4. 

α. Ἐθοΐρσοςδὶ τοραγάᾶ, ἔουθθδγδησθ, δπα τϑοορηϊζίοι Ὀούνγθοῃ {16 68} δηὰ [80 βίσουᾷ. 
ϑρϑαΐδὶ νασηΐῃρ δραϊηβὶ σι νίηρ οὔδθπου ἴο [86 τοδὶ, οὮδΡ. χὶν. 1-18. 

ὃ, Οὗ ρκἰνίηρ οἴδθῃοο, δηἃ ἀοβρί βίην ἔογθδγαηοο ἴο (ἢ 6 ὙΘΑΚ, ΟὔδΡ. χὶν. 18-πυΐ, 
α. Ἐραΐρτοολὶ εαἰδορίζουι πῃ βο] - ἀθηΐαὶ δέου (86 Θχϑηιρ]6 οὗ ΟΠ γῖβί, ομδρ. χυ. 2-4. 

Θέ Θρούδοη.----Αἀτηοπϊ οι ἴο {86 ΒΔΙΤΟΩΥ οὗὨ 81} [Π.6 ΤΩΙ 6 ΓΒ οὗἉ [6 σοΠρτορβδίοη ἴο [Π6 ὈΓΑῖ86 
οὗ αἀοἂ οἱ [Π6 ρτουπᾶ οὗἉὨ {δ στδοο οἵ Θοᾶ, 'ἴὰ Μ Έ1ΟᾺ ΟἸτὶδῦ ἢ88 δοοοριθα ὕθν)γ718 δῃὰ Θ θη 1168. 
Ἐοίσσθμοθ ἴο [86 γοοδίζοῃ οὗ 811] παίζοῃβ ὕο ργαΐβ αοα ουϑὴ δοοοσαϊηρ ἴο {80 ΟἹ Τοθϑίδ- 
τηθηΐ, δηἃ οποουσαρσοτηρηΐ οὗἩ [Π6 Βοτϊηδη ΟἸ τ βίδη8 ἴο 8ῃ Ὁπθουπθαᾶ ΠΟΡΘ ἴῃ [Π18 τοϊδίϊοι, 
ἴῃ δρτϑοιιθηῦ τὶς {6 08]1, οΒαρ. χυ. ὅ-18. 

ΒΟΟΝῸ ὉὈΣΥΙΞΙΟΝ. 

ΤΊΘ 6811 οὗ [86 ΑΡοβὲϊθ ἴο 8 ὉπΊγΘΓΒΑ] Δροβυ]οθιῖρ, δηἃ ͵ἷθ οομβοασυοηΐ χοϊδίϊΐοη ἴο ἴδο 
Βοτάδῃ ΘπυτοΙ,, 88 [16 Ῥοϊπί οὗ ἀδραγίθτσο ἴοσ 06 ὉΠΊΎΘΓΒΑΙ Δροβυ οβΐρ ᾽π (86 Ὑ͵οδί, Ομδρ. χυ. 
14-..88, 

α. ΤΊιο Αροβίὶε ἄθοϊδσοθ, δἰπηοβῦ δρο]ου Ζ ρΊΥ, [δῦ πῖ8 τυὶτηρ ἴο [86 Ἐοτη8η8 νγὰ8 {Π6 
ΤΟΘΌΪ. οἵἁ Ϊ8 681} ο τηδκο [86 ποδί θη ἴπὶ ὈΤΙΘΒΌΥ ΤΟρογαϊζοῃ 8 δορί 16 οἴἶδεγίηρ ἴο 
αοᾶ; δπᾶ ἢθ6 ρῖνϑβ ᾿πίοστϑ οι Οἡ 116 ζΘΠΘΓ͵ΑΙ οοτμρ]θίΐοι οὗ πἷβ ψουὶς ἴῃ {86 Εϊδδὲ 
(ἴ[ο ΠΙγτΐ8), δμὰ [Π6 σεβ]β οὗ [8:6 βΒ81η6, γοσβ, 164-19. 

ὃ. ΗἨΐδ Ῥτὶποὶρ!ο πού ἴο ἱπυδᾶθ {Π 9 βρθῇοσθ οὗ οἴμοιβ (α οοπμᾶποίς ορροβὶίθ (ο (μαΐ οἵ 84]] 
βϑοῦ Δ ΚΟΙΒ). ΤΏ οοῃβοαυθηΐ ἱτηροαϊτηθηξ ἴο οομλο αΙΓΘΟΙΥ ἴο Βογαθ, ΤΠ ΘΓῸ ΟἿ τἱθ- 
ὔδη ΘΟΙΡΤΟΡΔΕΟΠΒ Δαν οχϊβίθα, ΝΟΥ [Π61688, ἢἷ8 ἀοβῖσα ὕο ΔΌΟΣ Ὁ ἴοι, τ ΒΟ ἢ 
8 ἴῃ ὨΔΙΤΏΟΩΥ ὙΠΕ| ἷ8 6811. Ηΐβ οαϊϊδίοπ ποῖ Ὀοΐηρ ΘοΟΙΡΙ]οἴοΙν τοπιουθϑᾶ, δ6 
ἄοβογὶ Ὀ68. 18 δηςοἱραϊθα υἱεῖ ἕο ΠοτμΘ 88 ἃ ὑθιῃροσασῃ βίβδυ (ὉΣ {86 ὈδῦοΣ Ῥγόθθοῦ. 
ἄομῃ οὗὁὨ ἷβ ἸΟΌΓΙΘΥ ἱμγουρὴ ἤοπιο ἴο βὅ'ραϊῃ ; (μδὶ 18, ἴο 110 ᾿ὑνϊβ οὗ [16 Ὑ οβῖ, 
πἰϊουΐ ἀουδύ ἴπ οχροοίδείοη (μδὲ [ἢ 6 σμυτοι Μν111 ϑ]οοσηθ ἷπὶ δᾶ σοτατἱὺ ἰἰβοϊῖ 
ἴο ὲθ ἀϊγθούζου, γϑγβ. 30--294. 

6. Ἠΐβ Ἰδδὶ Ηἰπᾶσγαηοθ ἔγοσῃ 18 ἰΟΌΣΩΘΥ ἴο ἄομθ. ΤΈυ τηοϑηϊοη οὗ [16 οΟἸ]ΘοίζοΏ8, ἃ 
Ῥτιοοῦ οὗὨ ἷβ Ιογσα ἴο {86 Ὀδ] ουίηρ 1Βγ8 6168, 8ῃ. ΟΧΡγοβδίοι οὗ ἔῃ 8 Ῥσορογ οοπάποϊ οὗ 
Θαρίῖ]ο ΟΠ γίβιδηβ ἰο δον θῃ ΟἸΥ ϑδηθΒ. ΑποῦθοΥ δπηουποοιπεηΐ οὗὁἨ ἮΪ8 ᾿ΟΌΓΙΟΥ 



4Β ΤΗΝ ἘΡΙΣΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤἸῊΕ ΒΟΜΑΝδ, 

[δτουσὶι ΒομΘ δὰ οὗ Ὠΐ8 νἱβὶῦ 1π {π6 βρὶσὶύ οὗ δροβίοὶ οὶ τοβηοιηθηί,. Ζυγοδοαδμς 
ΓΟοσθηοΘ ἴο [89 δηϊμλ δ τ οὗ {μ6 Ὁπέιε ἃ] ἴῃ πάδ, δηὰ ἃ σχϑαπδβῖ [ῸὉΓ ῬΓΆΥΟΥ ἐμδί 
δ6 χαϊρσηῦ Ὀ6 Ροτγτηϊ θα ἴο δΟΟΟΙΊΡ] 188} ἷ8 ῬΌΣΡΟΒΟ οὗὨ οοταΐηρ' ἴο ἔποπι, γοτβ. 238-88, 

ΤΕΙΒῸ ὈΙΓΥΙΒΊΟΝ. 

μι τοοοϊημοπδίϊζοῃ οἵ ᾿ἷβ ῬΓγθάθοθθθοσβ, σου ρϑηΐοη8, δα δβαἰβίδηΐβ, ἴῃ ἃ βυοοθδϑίοι οἱ 

Ειοοίΐηρβ, υπἰίοα τ ἃ ψδυηΐηβ αρδϊπβί βοραγα δεῖς μοσοίλοβ (ὅ ογβ δηα θη [1168), 10 οοὐ]ὰ 

ἰπᾶου δηα δύϑὴ ἀθείσου ἘοτηΘ 8 ἀθβίϊηγ διὰ ἷβ δροβίο!ο τηϊβδίοῃ. χεῦ ἐὴλ6 Οοὥώ φΥ Ῥϑαοδ οἱ 

εὐλογίϊν ὑτιιῖϑο Βαΐαῃ, ἐπδὴ ἐλοῖν 766. Ἰπγοοδίοι οἱὗἁὨ Ὀ]Θββίηρ, Ομ. χυϊ. 1--30. 
α. ΤΏΘ ἀδδοοόῃθββ ΡΏΟΘΌΘ, γ618. 1, 3. 
ὃ. ΤῊ ρτοοίϊηρβ, γεσβ. 8-106. ΤῊῈΘ ψδγηΐηρ, πα {Π6 ἱηγοοδίλοῃ οὗἨ Ὀ]Θβδίηρ, γογβ, 17-20. 

ΟΟΝΟΣΌΒΙΟΝ, 

ΤΊ ρτοοίΐηρβ οὗ μ6 Ῥδυ]ΐπο οἶτο]8 ἴο [Π|6 ΘΟ ΤΟΙ αὖ Βοτηθ, δᾶ [86 ἱἸηνοοδεέοι οὗὨἨ Ὀ]εββίῃρθ 

ΕΥ͂ ῬΔῸΪ Ἀΐτηρο], ΗΪ8 ἀοχοϊορίοδὶ βθδ]ηρ οὗἩ [86 ΖΌΒΡΘΙ οὗ [μ6 υβιλέγίηρ στδοο οὗ αἀοὰ ἴῃ 

ΟἸὨγῖβὲ [ῸΓ 811 παύλοῃβ, γυϑῦβ. 231-297. 
α. ΤΏΘ ρστοοίζηρβ. 

ὃ, ΤΊια ἀοχοϊορίοδὶ βϑα] προ οὗὐὁἨ {16 ρΌΒΡΟΙ ἴον βγη ἰπ δοοογάδηοθ Ὑ 1} {86 ἔππαδ- 

τηθηΐδ] ἀσγοίζομαὶ ἐμβουρί οὗἉ μἷβ Ἐ18|16ϑ.0 Το Ατηϑῃ οὗ [6 ΟΒυ το (Πγοῦρἢ ΟἸσὶθα, 

88 [06 ΓΕΒΡΟΏΒΟ ἴο [ἢ6 9ΌΒΡΘΙ οὗἁ ΟἸ γί, γγβ. 2ὅ-- 27. 

Νον ἴο Ηΐτὰ ἐμδὺ 18 οὗ Ῥόνοῦ (ἴῃ [16 ρ058Ρ6}) ἴο 5: 18} γοὰ 

᾿Ασοοτγάϊηρ, ἴο ΤΩΥ͂ 2806], οἷο. 
ἈΑσοοοτάϊηρ ἴο [ἢ τογοϊδίϊοη οὗ [86 τιγβίοσυ, οἷο. 

Αοοοταϊηρ ἴο [86 δοτητηδηἀτηθηΐ οὗ {Π6 Θγοιη]δβίϊηρ' αοὰ, 

Τὸ αοἂ ΟΠΪΥ νυΐβθ, 
Β6 φΊΟΥΥ Τπσουρἢ 6888 ΟἸὨσὶβὶ 
ἘδῚ ϑυοσὶ Ατμθπὶ 

ΔΡΡΕΝΌΟΙΣ..---Τ ΑΒ ΟΥ ῬΕΒΙΟΟΡΕΒ, ΟΚ Κ'ΟΒΙΡΤΌΕΕ ΓΙΕΒΒΟΝΒ ΕῸΝΚ ΤῊΚ ὙΕΔΕ, ΙΝ ΤῊΣ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΣ 

ΒΟΜΑΝΒ. 

1. Αἄτνϑιαῖ...... «ον νον ον εσκο Βοτω. σἰὶϊὶ. 11--14. 418 Βυπᾶδγ αἴδος ΤΣ... Ἑοοτω. υἱϊδὶ, 18-28. 
ἀν νϑ. 44, τ ρνύδος υξρνιρρςς οι. χν. 4-18. (γεμοίίαθοι οὗ Μδγγ.) ἜοσΩ, χὶΐ. 8-.-16. 

1οὲ Βυπιᾶδγ αἴδοεσ ἘΡῚΡΏΒΩΥ... Βοτα. χίΐ. 1-8. δὲἢ Βυμπάδν αὔδαονς ΤΥΪΒΙΥ. .... Βοτα. νἱ. 5-11. 
δὲ “ “ «ὁὃῦᾷ2ι0ν2... ότι. χίϊ. "-16. Ἂς “ ε ἰὰ .... ΒοσΣα. νἱ. 19-38. 
δὃἂὲΠ “ “ “ςςνως, Βόοτὴ. χὶϊ. 17-3]. 88 “ “ “ζ ,,,, οι. Υἱΐ!, 12-.-17. 
4 “ “ ““.,ν... οι. χἰϊϊ. 8-10. 4711} “ “ “ ἐν. Βοία, 1]. 31-25. 

Ὑτΐ........ὁ(ὁὐνο νι ον σοοσο ον Βο:ω. χὶ. 88-86. 

ᾳι 8. ΠΤ͵ΕΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤΗῈ ἘΡΙΒΤῚΒ ΟΕ ΡΑΌ, ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΒ." 

866 [9 ἔοτεροίΐηρ οαἰδιοσθβ οὐὗὁἨὁ Ῥϑυϊπο ᾿ἰξογαϊ στο ἰῃ ζθηΘσαΙ. Α18ὸ [86 οδίδίοσυθα ἴῃ 

ΤΠΤΕΝΤΗΛΙ,Β Βιδὶ. Αγολιοαγήωδ, Η. 347 Ε΄, ΒΟΤΘ [Π6 16 ἰβ ἃ τοι οδίδοσυθ οὗ [Π6 ΟἹ 6 Γ ᾿ΤΟΥΚΕ 

ΟΠ. 5'πρὶθ ραββδροθ οὐ μὸ ἘΡ8|16; ΕΠΗΒΜΑΝΝΒ απαδιυοῖ ἀδν ἐλοοῖ, Τήϊογαύων, ἰϊ. Ῥ. 826: 
ὙΊΚΕΕ, Παπαδιυοῦ, ἀ6Ρ ἰλοοῖ. 1“ἰδραΐων, γοὶ. ἱ. ἡ. 3δδ ξ : 11, Ῥ. 121 ; Ββαρρ!]Ποτμθηΐ, Ρ. 89; ΠΑΝΣΖ, 
1 ἷ8 ὕγυιἑοογϑαϊιοδγίογδωοῦ, ἀν ἰλοοῖ. Τἑἐοραύμν, Ὁ. 846, ἀπ ἴῃ {16 ΒΡΡΙθμμθη δΙΎ Ὠυτα ΟΣ, Ρ. 
θὺ, γο αῖνοβ 8ὴ δχίθηβίγο οδίδϊοσαθ οὐ Ἰἰξογαΐαγο, ποῦ ΟἿἹΥ ἴο ἔπ οπῃεΐγο ΕΡ᾽βέ]6, αὶ οἱ 
βἴηρ]ο αἰνίβίοηβ δηἃ ομδρύρθιβ : ΟΥΕΕΙΟΚΒ, συ- οἰαριοηἐϊοδο Παρορίῷ [8ὰἃὰ οἃ,, 1868, ΡΡ. 3176 
δια 809]; ΕΕυβα [Σπ δέον 9 ὅδ6 Ηοῖν βογέρϑιυνοδ 77 (δ6 Νοι Τεδίαριοξ, 41} οἃ,, 1864, Ρ. {8]͵ 
ἙΚΙΟΙΒ [ Οὐπμησηζαγν οη, δ6 Κοηιαπδ, 1888, γο]. 1.] Ρ. 9ὅ Β' [ΟομρΡ. ἴμο6 οαἰδίομχαο οὗὨ ἘππρΊΙ ΝΣ 
ΟΣ ΟἹ 4}1 [6 ΕΡίβέ]θθ, δῃ!ἃ ου {πὸ βορασαῖθ Ῥογίζοῃβ οὔ [Πθ β81:η6, ἰῃ ΑΒ να, Ογοϊοραδδο 
Βιδιἑοργαρλίοα (Βα Ὀ͵]οοὲ : ΗΟΙΥ βογὶρίυγοθ), ᾿οπάου, 1859.] 

Φ 1πίδο οχὐκί δ], ἐδ 16 δοούδου ἱφ ὃ 7, διὰ Ῥχοοοδᾶδα ἐδ 8 ὁ08 οι ἐμ): 6 Οοσίαιίο δηᾶ Ὀ.γ15)0Ὲ.--. Β.} 



ἢ 8. ΠΙΙΕΒΑΤΌΒΕ ΟΝ ΤῊΕΞ ἘΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌ!, ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΟΜΑΝΒ, 48 
-- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΒ.---ΤΉΟΙ ΘΚ δηυτηογαΐθβ, ρ. 96 Β΄, 88 Ἔχ ροβιοχβ : Ἐ 
1. Ατποηρ 6 ΟΠ ΌΓΟΙ ἔδίμοιβ : ΟΕΙΘῈΝ [1261], ΟἿΥ ἰπ (86 τη ]αίθα 1, υογβίοη οἱ 

Βύριπυβ, ΟΕΙα. όρεγα, θα. Ὠ6]αγαθ, ἴοπι. ἷν.---. 8.1, Οππαυβοθτομ [1406, ΠΜοηνΐϊ,. «αοϊὲ. ἐπ ὁ». 
αὦ οπι. Οροόγα, 6δἃ. Βεοπθᾶ. ἴομμ. ἰχ., δὴ ἘΝ Ρ 8} ὑγδηβϊαιίοη ἰἱπ 1μ6 Οχίογὰ ζήδγαγῳ φῇ ἐδε 
Ταίλαγε, Ὑ018. υἱῖ., 1841], ΤΉΕΟΡΟΒΕῚ [{467, Οὐηιπισηξ. ἐπ ὁρ. αὦ ρηι.], ΤΉΒΟΡΟΒΕ ΟΥ̓ 
ἄἀοΡρβυΈβτια [[429, ΕὙΔΡΤηΘηΐβ, οΟἸ]οοίοα ὈΥ ΕἜΙΕΡ. ΕἙΓΤΖΒΟΗΒ, ἰῃ Τλοοά. Μορδ. ἐπ Ν. Τ' 
Οοπιι., 1847), ΤΗΒΟΡΕΎ, ΟΣ [οἰονθηῦδ ὀϑηϊαΣγ], Οκυμεπιῦβ [ὑϑπέ οοηΐαγυ], Θτϑοὶκ βοδο 
δϑί οἵ [86 οδζοι σοι ά. ἴω Μαϊρλαὶ [διὰ ἴῃ 4. Α. ΟΒΑΜΕΙΒ Οαΐοπα ἐπ 8. Ῥαωκιϊᾷ δρ. αὦ Ἔσοηι., 
Οχοη. 1844]. Απαοηρ ἴΠ6 Τιδίϊῃ (ἈΌΠΘΙΒ: Αὐαύβδτινε [[480].} Ῥειααισθιὶ Ηπιάβιῦθ ((δ6 
ΑΜΒΒΟΒΙΑΒΤΕΕ) ὃ 

2. Ἐχροεϊζοτβ οὗ ὑμ6 ΜΊΔα]6 Ασοβ: ΗΒΈΥΕΥΒ [πιὰ ]6 οἵ [μ6 ἔνθ! ἘΠ] οοπΐατυ], Ηὔ6Ὸ ΟΡ 
5,1. ὙΤΌΤΟΙΚ [11141], ΑΒ ΑΒΡ [{1142], ΤΈΟΜΑΒ ἀοῦτναβ [{1274, ἱἸρπογϑηῦ οὗ Οσθακ, θὰΐ γΟΣῪ 
Ῥτοίοιηάα 8ηα δβοα[ο]. 

8. Βογάδῃ Οδύμο]ϊο ὀχ ροβὶ[ουβ βίηοο ἔμ6 Βδέοττηδείου : ΕπΑβμυβ [{1686], Υ. Εδτε [{1618], 
8 ΠΌΡΟΥ Οὗ 7681 δχροβίξοτβ, διωοηρ ψΒοη ΒΕΝ. υθτινιαν [1619], ΟΟΆΝΕΙΙΌΒ αὶ ΤΑΡΙΌΒ 
[1614, 141} οἂ., Τυρά. 1688], Αι Μετ [11767], ἀγα ῥσοιηϊπθηξ. ΕῸΓΣ Ἰδίθν Ὁη68, 866 Ὀθίον. 

4. Ῥτοίοβίδηϊ ὀχ ροβιζοτβ ἄόνψῃ [0 {16 ὈΘρὶπηΐπρ' οὗἩ [6 βουθηΐθθηίῃ θη αΓΥ : 
α. ἘΒΕΟΒΜῈΡ (ΟἽ 8.10) ΘοΟΙημθηΐδίουβ : ΟΑΙΥῚΝ [Π6 } 6α., ΗδΔ116, 1881], “8 τηοᾶθ] οὗἁ 

αἰτορ!]6 δηα ρῥγϑοΐβα θχροβίΐοη ᾿" (ἰθυμηδῃ ἰγαπβιαὐΐοη ὈΥ Εἰ. Υ. ΚαΟΜΜΑΆΟΒΕΙ δηὰ [,.. ΒΕΝ- 
ὉΒΕ, ΕὙΔΗΚΙ υτἰ-Διη-Μαΐη, 1887),}] ΒΕΖΑ [4{}} οἃ., 1698], Ζτινοι, [Ορόγα, ἴοη,. 111.1, ῬΕΙ1,1- 
ΟΑΝτΒ, ΒΟΙΝΟΕΕ [1687], ΒυσΕΒ [1686], ΑΒΕτισΒ [1608], Ῥαβπεῦβ [1608], ῬΙΒΟΑΤΟΙ 
[1601]. 

ὃ. Τλιξηθταπ : ὨὺΥΤΉΒΕ (8 οΘἸ]οὈγαϊθα ρέΐαοο ἴο τ.6 ΕἸ Ἴβί!6 ἴο 186 Ἐομδη8), ΜΕΈΠΑΝΟΗ- 
ΤΗΟΝ (Δηποίαϊίοηδθ, 1622; Οὐηιπιδηζαγῖὶ͵ 1682) Ὁ ΒυΘΕΝΗΑΘΕΝ, ΒΒΕΝΖ, ΟΑΜΕΒΑΕΙΤΒ, Ηυν- 
Νιῦβ, ΒΑαῦσΙν. 

ὅ. Ρτοϊθδβίδηϊ θχροβίζογβ ἴο [}6 τη ἃ]6 οὗ [86 οἱ δθη ἢ σθηζυτγν : 
Ἠοίοτιηθᾶ : ΘΒυβιῦβ [1612], ΞΕ Ὁτεῦ [1642], ἨΕΙΝβιῦβ [{166δ6], (86 ὕτγο ΟΑΡΕΙΒ, 

ΗΑ ΜΌΧ [1658], ΟἸΜΕΕΙΟΥΒ [1698], Οοσσειῦβ [{1669], (ΥΘΓΥ Ῥγοπιἱ θη). 

᾿ [180 ἀδίοδ δηὰ οἀϊξοηδ ὅσο δα ἀϑὰ Ὀγ ἔπ Ατχροσίοδῃ οάϊῖοσ.) 

1 [81. Αυαύϑτιχαε ᾿Δ4 ΟὨ]Υ οοτητηοη θα ὁα. (ἢ 6 ὃτδι ἑθύοι νΌΣσθῸ8 οὗ ἴῃ ἘΡρὲδ|16 ἕο (9 ΒοϊαδΏβ, ἐπ εἶα Ζπολοαία ἐτροεί(ἐφ 
ἐρ. αὐ οι. Ογρεγα, οἃ. Βοιθά., ὕοπι. 11]. Ῥ. 936 βηαη., ἀη!ἃ ὁ ΕΟΙΠΘ βοϊ ϑοὲ ρββδββᾶρϑδ, ἱπ ἐσροῖ. φμαγιπάασηι Ῥγοροδίξοπιν ἐπ 60. 

αα Νοπι., 1. δ.., Ὁ. 903 Δ4αᾳ. [{ ἰε ἃ ΤΟΣΏΆΥΝΔΌ]6 ὅνοῦ ἴπαὶ Αὐόύδτινε, ὙΠῸ, οὗ 811 186 ζ μοΣ8, σα πϑασοεῖ ἴη0 Ῥχοῖθϑδ. 
δι ἵ ον ρο  οα] ἀοοίτίμθα οὗἁ δίη βῃὰ 5τ8οο 88 ἱπυρῦ ὉΥ δῦ. Ῥ4Π], ο᾽ ἃ ὀββοι 8 }}ν ἐπ Βοσομα Οαίμοὶίο γον οὗ παιβθδα» 
(ἴοι 56 Ὀοΐηρ ἰἀοπέοαὶ τὲ βαποι βοβίίουιι, τ 8116 Ὠἷβ απίδροτίδε, Ῥειιάοιῖῦθ, Κὸ 1η6 Βοίοστοογθ, οχρὶ δἰπϑὰ ῬβΌ1᾽5 ιι581- 

Βοκδίίοι 88 ἃ 7ογεπείς βοὶ ἐπδὲ οομαίδίϑ ἐπ 086 χοσαϊββίοι οἵ 88. ΟὈΣΏΡ. ΤΥ ΤΠ έείοτν 47 ἰλ6 Ολγέειέαπ Οἠμγοῆ, νο]. ἰἰΐ. Ρ. 

81), 846, 1πὶ εἶα δῃς-Ῥοϊαρίδη τι ηρθ, ΑὐσυβτΙνῈ ΤΩΔΈΘΒ ἔγοαυσπὲ 186 οὗ ἴπ6 Ἐγίδθεϊο ἴο ἔμ Ἐοτηβηβ, δμὰ ἐπὸ οὐμοῖ 
Ῥαυλΐηο ἘΡ᾿βΕ168, τ ΐοῖ ουπίτγὶ Ὀμ δα τ ΟΚὨ ἐοὸ Ὠΐ8 οομγογαίου. Βυΐ ἢΘ 88 ἃ Ῥσοζουμαὰ ἰπϑοϊορίδη τῖθμοῦ ἴπδσὶ ἃ Ἰοασησὰ 

οοτατηθηίδον, δ ἃ δὰ ἃ ΥΕΥῪ ἱπιροτίροος κυοτίοάρθο οὗ ὑἢ6 Οτϑοκ, απ ἃ το ἰσιον θᾶρο τ δαΐονος οὗ ἔπ9 Ἠοῦτον. Ὅροι ἐδθ 
ἡ μοῖρ, ἐμ6 Ἐγρέξι]ο8 1ο ἐμ0 Ἐδογιδῃθ δηὰ ἴο ἔμο ΘδἹδείδηδ ἴῃ ἐμποὶς ἔστθ μοιΐτα απ ἱτιροῦὶ σοιλδὶ πμϑᾶ 8 βοαϊϑᾶ Ὀοοῖὶ ἴὸ ἴὴ6 
ΟΒυτοῖ οἱ Ἰασρο {111 ἐμ Βοίοσιμαῆοι οὗὨ ἐδ εἰχίοθῃςα οϑηξασγ. ὙὍΤὨΘ 60.280 οὗὨ [6 Βογίρίυγοδβ πο! δ ἐδ] ρταάυ αν ἴο 
Ἐ86 τοϊπὰ οὗ [80 Ομ Γοῦ, αῃ ἃ ουοσύ Ὀοοὶς 85 18 ἀβ6 ἰῃ Ὑ ΒΊΟΝ 18 ῬΘΟΏΠΪΔΥ ῬΡΟΥΤΟΣ ἷ8 61} ἰπ ἐδ 1116, ἀπ Ὁτουρδέ οαΐ ἔῃ 
ἔδ6 Ἰχον]οᾶρο δηὰ ἀχροαἰίίοη οὗ σοηροπία! ἀὐνέμιθθ ΤΔΟΣΘ οἰ ΘΑΥῚΎ απ ὰ Τογο Ὁ] ἔθη οΥ̓ῸΡ ὈΘῖΌΓΟ.--. Β.] 

ἐ [18:68 ΘΟΤΩΙΩΘΕΙΔΙΥ οὗ [16 Ὠογχοίίοθὶ ῬκΙ,λοῖῦβ οἡ ἐΐθ ῬΔῈ)] 6 ΕΡ δθι166 ἰα Ὀτίοῦ απ ἃ δΌΡοχβοΐδὶ, Ὀτιὲ ὈΘΊΣΑΥΒ ΠΟ 088 
ἰαἱοηΐ ὍΣ ν]αΐῃ, ρορῦϊδσ, απὰ Ῥσϑοῖἑοβὶ ΟΣ ΟΣ -ΒΘΏ 86 ΘΧΡΟδί (00 οὗ {ἢ 6 Βοτίρίασθθ. ΒΥ ἃ βίπρτιϊασ ἰγοπν οὗὨ μἐβίοσγυ, [89 
οὐκησωθμίδγίοα, ἰοϑίθον τὶ ἢ ϑότὰθ ΟὗμοΣ γι ηρδ οὗ Ῥπσιλοιῖῦδ ἐπ ΜΘ ἢΘ ἄθνοὶορθ Ὠΐ8 μοϑξίοδὶ δγείογα (9 Τ᾿ ρέεδίοῖα αἃ 
Ῥεπείιγίαάενι, Δα Ὠΐν ἐδεῖ 6 βασὲ αὐἀγοθδοὰ ἴὸ ῬΟΡΘ [πποοοηΐ 1.)}, βανὸ ὈΘΘῚ Ῥσθδοσυϑὰ 85 ΒΌμροθοα ψΟΣΈΑ οὗ Ηἰφ ὈΣΕΟΣ 
βοςροιίδῖ, 51. ΈΒΟΧῈ (ἴῃ Π6 οἰθυθιί ἴοσηθ οὗ ὙΑ]]Α τὲ 5 οὐ εοη ; ΘΟΣΔΡ. τὰν Οπεγον ΗΠ εὶ., ἰὰλ. Ὁ. 01 απὰ νΡ. 986). ὙῈο 

ΘΟ τ θυ τΑΣ 66, ΠΟΎΘΥΟΙ, ΒΔΥΘ ΠἸΠΔΟΣΒΌΠΘ ΒΟΙῺΘ ἐσηθιδέϊοσιδ ὈΥ 8.6 Ὠδηὰ οὗ Οαδοίοάοσῃδ (ΘΟ. Ο.488., ὃὲ ἐπεξέμε, ἀἐοίῖπ. 

“άέεν., ο. 8..---". Β.} ᾿ 

ᾷ [10 δοτησαοτιδιν οὗ ΑΜΒΒΟΒΙΛΒΤΈΝ, 80 08]16ἅ, ΟΥ ῬΒκυρΟ- ΑΜΒΒοδῖσθ, Οἡ ἰδ Ῥαυϊέπο Ἐρίδβε]66, ἐφ ἐῃοόγροσζε ἰϑὰ τῇ, 
8 νοξῖς οὐ Ανβκβοει, δηὰ ἰδ 5ΌΠΟΣΔΙΙΥ δδοσί θὰ ἰοὸ ἃ Βόσιδη ἄσδοοσι, ἩΣΙΔΒΥ, οὗ ἐπ 1ΤΟΌΣ ἢ ΘΟ ΌΣΥ (ρου 880). Λυσυθ- 

Εἶπιὸ τοΐοσο το ἰδ ὑπίῖοϑ ὑπᾶὰον ἐπὶθ ἡᾶτηθ, σομγα ἄμας Ἐρ». Ῥείαρ. ἵν. 1, Ορεέγα, χ, Ὁ. 412. ΑἸΜΘΒΟΒΊΛΕΤΕΙΝ ΟΧ ἰἱ δ ϑοε 
Ἐδι οὶ ὍΣ ἱδίοτοαὶ ἀχροαϊϊίοιι (1Κ6 ῬΈΕΙ, ΑΘ108), Ὀπὶ ἰδ ΟὈΘΟΌΣΘ απὰ ἱποοχιδίδίθηξ. Ὅροι ἔδ9 τὙ8501]6 [Π9 ναΐσίβείο οχοβϑαὶθ 
586 τοὶ σ,ΔΙητηδίϊοα; δηᾶ Ὠἰσίογί δὶ, Ὀμϊ ἀορτηδίΐολὶ δι ἃ ὑσδοίὶοβ).---. Β.} 

1 (Ξυρὶἑο; ἐσαπδιδῆου οὗ ΟΔΙΥΣΝ οἱ ἔιο Βοσωδηδ, Ὁ ΟΗΒΙΘΤΟΡΈΒΕ ΕΟΒ0Β1,;, Ἐ΄. ΒΙΒΘΟΝ, ἃσλ. εν ΟὟΠΝ. Εαΐηϊ 
Θαϊνὶη ΤΎΔΙΩΩΙ. Βοο., 1844 δηὰ 1849.--, Β.} 

Ἔ [λέπτυακ (Ῥτοΐδλοο ἴο ἐδ 4{}} Θὰ. οὗ Ὠΐθ Οοπ).) 68}15 ΜΈΣ, ΔΝ ΘΕΤΗΟΝἐ "Ἢ Εμαγταίίο" οἵὗ 1δ5δ6, “ εἷ9 τροεὶ οχοκχοίθεαθ 
ἔσαϊς" ΤῈ “ Οὐπιιπενίαν ει" οὗ ΜΕΙΔΝΘΉΤΗΟΝ ρροαγοὰ 8180 ἰη 1δέθ, διὰ ἔῃ δ πον οὐξέΐοιῃ! Ὁ ΝΊΟΚΕΣΙ, ἰπ 1661. Τναθ 
ϑυδοπίης Τποῖνυοκ, τοῦ ἰο οἹάον οὐὐιϊομ.--Ρ. 81 

4 



0 ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΆ. 

Ταϊδλοσδηβ οὗ ἔπ βουθηίθθη(ἢ οϑηΐυγ : ΕΒΑβΜαΒ ΒΟΗΜτΟ [[1687], ΟΑΙχτυβ [Ροδιπυπιοῦν 
Τιϑοΐατοβ, 1664], ΟΑτογτσβ [[1688, δυΐμοσ οὗἉἩ 186 Βέδῖξα 7 μιδύγαία, 1672, ἀραϊηδὶ ΘΟἜΟΤΙΟΘΕ]) 
ΒΡΈΝΕΕ [{1706], ΟἾΕΙθτ. οι [Οωγα Ῥλεϊϊορίοω εἰ ΟνἸοα,͵ 1782], ΒΕΝΟΕΙ ΒΒ Οποπιοη ΝΝ. Τ. 
(1742); “ οα δοοουῃΐ οὗ 18 στοδὺ σογίδ, ᾿Ἰδίθιυ οαϊ θᾶ βουϑγαὶ {λπιθβ, οί ἴῃ (Π0 οτἱσῖμδὶ 1,διη, 
διὰ ἱπ αϑγαδῃ δα Ἐπ] 8 ὑταηβί δι οηβ.,}" 

Αὐτηϊπῖδηβ: Ὑἀποτιῦβ [Δπποίαξίοποθ ἐπ Νοῦυ. Τοιί., 1646), ΤΙΎΒΟΒΟΗ [{1712], ΤΙ. 
ΒΒΤΙΝΕ [{1787], (αὐτοσοᾶ Ὀγ ΤΉ σσκ ᾿π ἐἰνῖ8 Βοποο], ἐποῦρσ!ι ροτμδρ8 ὑπ᾽ υβι}γ), ΤΕΤΒΤΕΙΚ 
(ὰ ιῖ8 οἀὐϊοι οὗὁἩ (6 Θτοοὶς Τοαίδιθηϊ, τὰ Ρ618}161 Ῥδϑβδρῖθδθβ ἔγτοτῃ (110 οἶδϑαὶ δὶ δ ΠΟΤᾺ, 
1751). 

Βοοϊηΐδηβ : ΟἙπ͵Ὶ:, [11688], βσεασητινα [1661], ῬΕΖΙΡΖΟΥ. 
6. Ἡγαηρο 1081 ΘΧΡοβίἴοΥΒ, ἔγοσῃ {86 τυ ]6 οὗὁἨ [86 οἰ ὔθομ ἢ ΟΘΏΓΌΣΥ ἄογγα (0 {δ|ὸ Ῥτοθοπὲ 

πιο: 

Ῥογὶοᾶ οἵ ἰτδηβίτίοη : Ηβυμαάκκν [1764], Μόοβπειμ [{1770], Φοη. ΒΕΖ. ΟΔΈΡΖΟΥ (“ (ἢ9 
ἤσουν οὗἨ (18 παπιθ,» 1758), ομπυβ [1794], ΟἨΒΙΒΤΙΑΝ βσεετυ [{1774]:; δρονθ 811, ΒΈ τ Ἐπ 
[1791]. ΚΟΡΡΕ [8ἃ 6ἀ., 1824] 4180 ὈΘΙΟΠ ΚΒ ΒΘΓΘ. Ι 

Τ1,αἰοδί ροοᾶ : Τποιῦσκ (18ὲ οἃ,, 1824), ΕΊΑτΤΊ [1825], ΒΤΈΝΕΒΒΕΝ (Βδπΐβη, 1829), ΚΊ Ἐπ 

[Βοπιδη Οδίμοο, 1880], ΒΕΝΕΟΚΒ [1881], ἘὔΘΚΕΚΤ [3ἃ οα., 1889], Ῥαυτῦβ, οθεδ βτυλετ 
[Αμάογοσ, Νίδββ,, 1882], ΟἾΑΒῚεθ ΗΌΡΘΕ [ΡΙϊηοθίοῃ, ΝΟΥ Φογθου, 1886], ΒΕισηπ [1884], 
ἘδΙΝΕΒ [1884], ΟἸτσκιξε [1884], ΟἸΒασβεν [3ἅ οᾶ,., 1840, ἘΠ 8} ἰσαπδἸδίϊου, ἘαΣηΡΌΓΡΕ 
διὰ Νοὸν ὙοΥκ, 1860], )ὯΒῈ ὙΈΤΤΕ [4{} οα., 1847], Κτεναξι, [Βοιμδὴ Οδίδο]ο, 1886], 
ἘΈΙΤΖΒΟΗΕ [8 γοΐβ., ἴῃ 1, δη, 1880.- 48, γοΥῪ ὑβογοῦρῆ πα οὔ (1081), Η. Α. ΥΥ. ΜΕΥΕΕΒ, 

ΟἸΤΒΑΜΑΒΕ (ΒΊΘΠΟΒ), ΝΊΕΙΒΕΝ (Ὀδηϊβἢ, ἱπ αἀοιτηδη ὈΥ̓͂ ΜΊΟΒΗΕΙΒΕΝ),, [1848], ΒαυμΟ ἘΤΕΝ- 

Οπυθιῦθ [1844], ἘΕΙΤΗΜΑΥΕΒ [Εοιηδη Οδίμο]ὶο, θροπβρ., 1846], Α. 1. α. ΕΈΒΗΣΙ, [1,εἰρπὶρ, 

1849], ΑΡΑ1.Β. ΜΑΤΕΒ (Βοιμδῃ Οδίμο] ο), ῬΗΤΏΡΡΙ [8 βίγίοῦ 1Ζυτ ογϑῃ, 1848, ἃ οα., τουϊθοᾶ, 
18δ6 : 8ὰ οα,, 1867]. 

Οἱ {186 τρογὶΐβ οὐ {Π6 χτιοβὺ ἱτηρογίδηΐ ᾿δίον σοσητηθπίδίουβ, 8606 ΤΉ σΟΚ, ΡΡ. 82, 88.-- 
[ἘἙΈΓΤΖΒΟΗΒ δηἃ ΜΈΥΕΕΒ 8.0 [Π6 Ὀοϑῦ ῬἘΒ]]Ο]Ορ 081 οοτηγηθηϊδίοτβ ; 8 ὙΥΒΥΤΕ ΘΧΟΘΪΒ ἱπ Ροντοῦ 
οὗ οοπαδηβαίίζου Δηα ροοα ἰδϑίθ; ΤΉΟΙσΟΚ, ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, ΡΗΙΠΙ͂ΡΡΙ, ἃ8πΠα ΗΟΡΘΕ πῃ ἀοοίσίηδὶ 
οχροβἱξοη.--. 8.1 

ΤῊΪ8 οαίδ]ορυθ τδὺ Ὀ6 ΘηΪαΓροα, ΔΙ ΟΠ ΟΠ ΘΓΒ, ὈΥ 1π|ὸ [Ὁ] ΟΡ ΘΟΙΤ ΘΗ ΔΙΙΘΒ : ΒΙΒΡΙΚΘ 
(Βοκι. Ο8{}.), 2 ον» Βρὶ απ ἀἐδ δηλοῦν, 384 οα., ΜΙ μβίογ : ΒΕΒΙΕΝ (Βομι. Οδ.}.), Ορημηδηξαγίια 
ἐπ Ζῴρ. 8ι. Ῥωωϊᾷξ αὐ οπιαποε, Ἰ,ονϑαὶ, 1884: Ὑανκε, 226 ΒΡ υαπὶ ἄδη, Αροείοὶ Ῥαιζωδ απ ἄδπ 

Βονιαΐποη, ἃ οἃ., Ὁ τϑομί, 1860; ΜΈΗΒιΝα, 2.5 Βρὲ" Ῥαυϊΐὲ απ ἀΐα ᾿ὔπιον, Βιοϊάη, 1850 - 
ΒΟΗΟΤΊ, 26 Πδηιογδγ , δείποπι Ηἰπάζιρεος πὰ Οοἀαηζοπραησ παοῖ αμδρεῖοσί, ἘΤΊΔΆησοι, 1868 : 

ΥΑΝ ΗΈΝΟΕΙ, Γηιίογργοίαὐίο Ερίδίοία Ῥαιΐὲ αὦ Ἰοπιαποδ, Τιογάθη υπὰ 1,οἱρΖίρ, 1 νο]. 1884 - 
ἃ νο]., 1869 : ΗΑΤΑΝΕ, Αυϑδίορσμηρ 468 ΒΡ 6.68 απ 6 δηλοῦν, πο Βοηιογχωπσοηι, δον ἀἷ6 Οὐην- 
πιοηΐωγα ΜαοζηΐρῪζ᾽ε, ϑύμαγῦε, ὡπὰ Τλοϊωοζ᾽ δ, ἔγοτα {8.6 ἘΤΩρ᾽ 8}, Ηδιαυτγρ, 1889--.48; ΌΜΒΕΕΙΤ, 
ον ΒρδδΓ απ αἀἷό Τδηιον, αἱ ἄθηι Ογιαδ ἀφ8 ΑἸέσπ Τοδίαπιδηῖδ αὐιϑροίοεσί͵ αἀοἴμα, 1866. [Η. 
ἘΤΑΙ,Ό, 6 ϑοπαϑολγοίδοπ, 4ε6 4». Ῥαυΐωδ ὥἄδογβ. εὐπὰ ογζὶ,, αδιι, 1867.---Ῥ Β.] 

ΤΗΒΟΣΟΘΙΟΑΙ, ΕἸΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΜΟΝΟΘΕΒΑΡῊΒ ΟΝ ΤῊΝ ΕΡΙΒΤΙ ΤῸ ΤῊΒ ΕΟΜΑΝΒ.---βα(ὸὸο ΕΒυβα, 
υ. 96; 9}16Κε͵, 220» Γολγρολαῖϊξ ἀθ8 ᾿δηιογδγίδγ8, ΤΡ. 1884 ; ὙΥΊΝΖΕΕ, Δ ἀποίαξέ. αα ἴροα σμωάανη 
ἔριδι. Ρ' αὐ οπι., Τιοϊμζίρ, 188δ; Ἐς. 6. ΒΕΝΘΕῚ, οπι. ᾿ὶ. 11-16, ΤΡ. ; ΜΙΟΗΕΙΒΕΝ, 6 

Ῥαιυϊὲ αἀὦ οηι. Εἶξρ. ἀμοδιδ Ῥγέηνἷδ οαρὶξέδιιδ, ΤΙΌΘΟΚ, 1886: ΜΑΤΤΗΙΑΒ, 1λ6 Τϊγα Οἠλαρίεν 7 

4 [Ἰποῖσακ (Ρ. 31) βαγὸ οὗ Ββνοπι'Β Θηϑιβοη, ἔπ δὲ [ὁ τῶϑ ὑσορασοὰ πίξὶι ἐμο ἀογοξίοει οὗ δῇ ομ μπιείαείίο Ἰονοσ, Ἡοδὸ 
Βοδσοβίηρ 676 ποίξοοα πὰ δἀτὶτοῦ οὐϑη ἐδ τηοϑὲ ΤΔΘΟΙΩΪΥ ἔδαΐῃτο οὗ 86 Ὀοϊονθὰ, διὰ οασγοα οἂυϊ τὶϊ ἃ ᾿γϑαίδίου τ ὩΐϊοΣ 
φγοϊα θὰ σταμ ἐδ 0 αηι6}1606ὲ Ραχεϊο 16... 8.} 

Ἐ{78ὁ6 βτεὶῖ οὐϊου οὗ ΤᾺ ΟΣ σΟΚ᾽ 6 ΟΟΤΩΤ ΟΣ ΔΙ οὐ ἐδο Ἐρίδί]6 ἴο [Π0 ἔδοταβσ, τ ΟΝ δρροατοὰ ἴῃ 1824, θεὲ (89 
ΘΌΪΒΟΣ τδϑ Ὀπὲὶ ἐποηΐγ-νθ γϑᾶσϑ οὗ αρθ, αγϑαϊϑὰ αὐἱίθ δῇ Θροοῖ ἐπ ἴδ ὁχοροίίοδὶ ἰτοσαίηασα οὗ Οοσσοδην, ΌΥ̓͂ Ὀγοαϊκίης 86 
ἍΓᾺΥ ἴος ἃ τοξυσ [0 8 σουοζσϑηὺ ἰζοδίσπιθῃς οὗ 0 ον Τοδίϑσοοτι 88 ἴδ γονϑαϊϑὰ οσὰ οὗ Θοὰ, διὰ ὈΓ᾽ γοοροπΐπρ (ἢ 8 
ἀχοκοῖίοαὶ ἰσϑαδατοθ οὗ ἐδθ ῥδίμοια δηἃ σϑύσσιμοσθ. 1 ἐδθ δι Ὀϑοσθσδηί οἀἰίίομδ ἐξ 585 Ὅδοι τοροδίραϊν τοντίξϊθη δοὰ 
εεἰηοά ἰπ τῖρο δομβοϊδιομβέρ. Τδὸ ἰδδὶ οἀὐξέίο ἰδ ἐπο ΒΝ, ΗΑ]16, 1866, Βοίνγϑοσ ἐπο ϑγεί δηᾶ 89 Δ. οἀϊάοι, δρουὺξ ἔστῈν 
ϑοσοσιδείδτίοθα οἱ (80 δα ἘΡἰδ616 ΒΑΥ͂Θ τὴδᾶθ ἐπ ον Δρροδᾶσγοσιοο, ΑὮἢ ἘπρΊ δὴ (τδπδδίϊοι οὗ Ταοσῦσσκ ΌὉΥ [8.9 Βον. ἘΟΒΕΒΤ 
δἔππνειδο γδϑ Ῥυ ιϊε ιοα ἐπ Τοτπιάοει, 1842, 2 γο]8. ; "ὺπὲ [ὲφ ἰ6 δυρογοολοὰ ὈΥ (δ Ἰαΐον οὐϊξίοσι οὗ {Π|6 οεὶ ί).---Ῥ. 5.) 

Σ [Ξουτεὰ οὐξέίσμ, 1868, ἱχιργογοὰ δρᾶ ϑῃ]ασκαοὰ (ὮΥ ΓὨΙΓΕΥ͂ Ραβθ8). ὭΣ. ΆΝΟΚ Ἀ86 υδοὰ [86 ἐἰτὰ, τᾶΐο ἀρροασϑά 
4 18606.. ΤΏ Ασηοείοσιι οὐξέον ᾽66 ἰπσουσμουΐ οοτιραχοὰ [8.6 ἰδδὲ οὐξέοει οὗ ἐλ ἱτιροτίδηϊ ποΣῖς.---. Β.} 



8. ὨΤΈΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤῊΝ ἘΡΙΗΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, Τὸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΗ. δ) 

δδονεομδ, Οὐδ 886], 1867; ΒΈσ ΒΗ, Φέδϑογί. χορ. ἐπ Τρ. , αὐ ἔην. ο. 17... ΗΔ]1ο0, 1834 ; ΟἘΕΕΡ 
οἱ ΟἸΔΡ. Υ͂. 1-11, ΑἸππμδίογα,, 18δὅ : ΒΕ. ΕΟΤΗΕ, ἴεμον Ῥογευοῦ, οἶον Διδίοσιηρ (ΟΡ ᾽ 
διοῖδα, ᾿δπι, ΚΟ. 135-21, ὙΠ ΟΠΡοΓΩ, 1886: Μαάπαοιρ, Κορεί, γονευοῦ, δον δηι. Κ΄. 11-91. 
Ἑτίατι, 1841: ΚΑυΡΡΗΒ, πναππαύιν ποοϊδοίηηα Βγεϊδολποίασγὶ ἀδ6 ἴοοο οπι. Κ΄. 12. δοηζδηζία, 
Ὠτοθᾶθα 1884: ΗΥΘΕΝΗΟΣΤΣ, Ὁ Ρ. 46 Οαρ. ΤΊ. Ερ. Ῥ. αα ἴοηι., Ὀϊτοοιί, 1821; Κοηι, 
ΒΒΕῦΘΘΕ, 2.8 δἱοδοπίθ Καρ., οἵα. Ταγᾶσα, 1840: ἘΊΒΟΗΕΕ, 44 ἴοο. ἴηι. ῬΠΠ 18-84, Ὑις 
ἐοηοῦς, 1806; ΟΕ, 226 οοοαδιιῖο κτίσις ἤοπι. ῬΠΠΙ͂. 10 οοπηπσηζαῦίο, 1,οἱρΖὶν, 1812 ; ΒΕΊΟΗΕ, 
6 παΐωγα γϑηλιεδὰ: οηι, ΡΠΠ. 19, αδιάώηροι, 1880-82:; ΟΑΡΟΙΙΝ, θοηι. ΠῚ 28-80, 
Ηοϊεϊησίοσβ, 1884: ΒΕσκ, γογϑιοῖ, οὐπ)0 Ὁ ὐπούβ είν Ἀερηνεηδιεοξιελος Ἀπιδιοϊοζοϊιιρ ἀε6 ΓΧ. αρ., 
Θιαϊίρατί, 1889. ΒΑΝΡΡῚ, Φοιίολα Ἐγζχίάνισιῦ ἀθεὲ ΓΧ.- ΧΙ Ιαρ. ἄενρ Τρίειοῖ Ῥαωϊὲ απ ἀΐ 
«Ἡδιηον, 1,οἱρΖὶᾳ, 1760; Ἑ. ΚΕυΜΜΑΟΉΒΕ, 2.8 Ῥοόρηια οοη, ἄον Οπασοπιωραλὶ (ποῦδεξ Διδίορωσιν 68 
1Χ.- ΣΙ. Χαρ.), Ῥαΐεδαχα, 1856. οπ [86 βᾶπη6 ομαρίοσβ, ΞΕ, ἴῃ [ἢ9 Ταδινρον Ζοϊξοονγ,. 
1886, 1. ; ΒΑΌΕ, ἴω ἔδιο βδῖρο, { : ΗΑύβΕΕΎ, ἴῃ ῬΕΙ8 ἈΠ αγϑοίέδη, 1888, 111.; ΜΈΤΥΕΒ, ἴῃ [89 
ΒΔΙῺΘ : Ηονμλτν, ϑοϊμ γι ϑοιοοῖδ, ἱ. Ὁ. 312 [1π [Π6 9ἃ οἀϊίξοι, γο]. 1, Ρ. 388 ἢ Ῥ, Β.]; ΒΟΒΘΕΒ, 
16 ραγίο Τῶρίεἰ. αὦ Ποπιαποῦ ραγαποῦίοα, 1,ογᾶσι, 1840 : ῬΗΣΙ,.. ΒΟΗΑΘΡΈ, 2.κὉ ποιιί6 αρίϊοὶ (68 

ἃ Ὡδονγεσίσί υπὰ ογχϊαγι, ΜΟΤΟΟΙΒΌΌΤΩ, 1862 (ἢ ΚΒΟΗΑΡΕ ΒΒ ὐγολοηγγσοινά, γ0]. γ. Ῥ. 
878 δ΄, δπὰ ὑ. 414 61): ὙΥΑΚΟΈΜΑΝΝ, 26. Βγὲφ αἡὶ ἀδα δπιον παοὺ Ἡγογϊαιῦ πὰ αοὐαηπΐση- 

απ, Βουϊίη, 1806: [ΥἿὕῴ.« ΜαΑπαοι, 2265 Ἐδπιογογ, πᾶ ἀὶό Αηδηρο ἄον ηνέδολοη, Οοηιοίσμα, 

ΜατρυτΩ, 1806. Α γα]. 0]6 οὐ 168] οββαυ, ΕὟΤΣ 8 ὙΘΣΥ ἰδυρθὸ ὨΌΠΙΡΟΣ οὗ ΕΠ ρΡΊΒῊ Θαθαγθ δηᾶ 

ΒΘΣΙΔΟῺΏΒ ΟἹ ΒρΘοΐδ] ομδρίοτβ δῃἃ υοσθο8 οὗἁὨ [πο ἘΓ:8ι19 ο [86 ΒοΙΏΔΗΒ, Β00 ΦΑΜΕΘ ΠΑΒΙΤΝΟΒ 

Ονοϊορωάία Βιῤῥέοσγαρλίοα, ΤἸιοπᾶ, 1859, ὑν». 1268--1818.---Ῥ, Ββ.] 
ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ ΑΝῸ ΗΟΜΤΙΒΤΊΟΑΙ, {ΠῚΈΒΑΤΥΟΒΕ,. "--Αὐηοπρ [Π686 γ))1ὸ τη ΠΕ 0Ὲ 

ἐδο ποκα οἡ (16 ΠοΙηδηΒ ὈΥ ΑΝΊΟΝ (1746), ΒΡΈΝΕΕΒ (πον οᾶ,, Ὁ βόβότε, 1889), ΚΤΟΒΕ 

(1828), Κπαυββοι (1880), ΘΟΕΙΒΕΙ,ππ (1881), Τοβϑιῦβ (1886), Κοητβεῦασαεξ (1889), βοοΒ 

(ον οα., 1860), Ίπκει, (1860), Ὁτερπῖση (1866), ΒΈΕΒΒΕΒ (Βιδοϊοίωπάοη, νοὶ. Υἱὶ., 1861) ; 
πο Β.216- Τόν 8 οὗ ΟἜΒΙΑΟΗ, [1800, ΟΑΙ., Δα ΒΌΝΒΕΝ (νΟ]. ΥἹἱῖ!., 1868) ; ΗΈΒΝΕΒΒ Τγαο- 
ὁϊοαὶ Ἰξυροοϊδέοη, 9 ἰσ Ν. Τ,' ; ΟἘΤΙΟΡΗ, Ζρίοεϊο ἰο ἐδ Ποηιαπδ, ἘπΊδυσοι, 186--᾽ 66, 

[ΤἸεῖ8 118ὲ οὗἩἨ Χ δοτηπιοηξατῖθβ οἢ ἐπ Βοχάδηβ, ὈΥ Ὦτβ. ΤΉ ΟΚ δηἃ [ΑΝΘΕ, 18 δἰτιοθὺ ὁχοὶα- 
αἷγοιὶυ Οοηὐἑησηία!, δηαᾶ τηυδὺ Ὀ6 ΒυρὈ]οἃ ΟΥ̓ Δπρὶο-Ατηουίοδη ππΌσβ, οὗ ΒΟ ΟΠ]Υ͂ [ΠΓΘΘ 810 
τηθηϊουοᾶ ὈΥ τ. ΤΕοΙσοκ---ἶθ οοχητηθηίασίοβ οὗ ΠΆΑΜΜΟΝΡ, ΚΤ ΆΕτ, δὰ ΗόΡαθ. ΟΟΡ. 
ῬΑΒ Κα Ογοϊοραία Βιδίἑοργαρίοα, Τιοπᾶοι, 1869, ». 1286 (,. Ὑ7ὸ ποίΐοϑ {86 τηοβί ἱτροτ- 
ἐδηύ: 

Ι. ἀθμθ Ὁ] ἘΠ ρ 80. Θοτητηθηΐδγὶθθ οα {πο τολοΐα Βίδί6: ΜΑΤΤΥΤΗΒῊ ῬΟΟΙΒ (ϑυπορεῖδ Ογίίοο- 
φιση, οἷο., 4 γο]β. ἱπ δ [0]., ᾿οπᾶ. 16609- 76, δηἃ Ἐταποοί, δα Μ. 1712, ὅ γο]8. ᾧ ; Απροίαδίοηα 
ὡροη ἐδ Ἡοῖν Βίδια, 41} οἂ., 1700, πον οἃ., Τοπᾶ. 1840, τορτγπίοᾶ Ὀγ Β. ΟΑΕΤΕΒ ἴῃ Ν. Ὑ.); 
ῬΑΤΕΙΟΚ, ΠΟΎΤΗ, ΔΒΝΟΣΡ, ΕΙΤΒΥ, δα ΤΟΝ (Οὐ δίοαϊ Οοηησηζαγῳ απὰ Ῥαγαρἧγαϑο ὁΝ 
ἐδε Οἱά απὰ οιο Τορίαπισηΐδ, απ ἐδ6 Αροογψρῆα, ἃ Ὧδν οἃ., ῬὨΪ]1δᾶ. 1844, ἴῃ 4 γο]8.) ; Μ. 
ἨΒΝΕΥ (ἢ τΔὴῪ οαἰίάομ οὗ 8, 4, ἀπὰ 6 γο]β., (86 τηοβύ οὐὴρίπδὶ, ἱπίθγοβπρ, δηᾶ οαϊέγίηρ 
Φιλοης [6 ΡΟΡΌΪΑΓ δπᾶ ργδοίΐοδὶ οοϊωμθηδίοτθ) ; ΦΟῈΝ ΘἼμ, (Βτού οά., ᾿οπᾶ. 1768, ἱῃ 9 γο]8.. 
}} οὗἁἨ τ ἐπ16081 Ἰθαγηΐηρ δπα υ]1γα- Οἱ πΐθτα) ; ΤΉΟΒ. βΟΟΤῚ (ΒΘΥΘΙᾺ] οα 0 η8, πῃ 6 γΟ]8. Οὗ 
1686): Α. ΟἸΔΕΚΙ (6 ο., ᾿οπᾶ. 1844, ἴῃ 6 γο]8.); Ὁ᾽ ΌΥΙΣ δᾶ Ἐ. Μαπτ (Πομᾶ. 1846; 
εἰτνοδ [Π6 οοτασηθπίβ οὗ π6 Απρ]οαη ὈἾΒηΟΡΒ δηὰ αϊνῖη68) ; Οοπυργολδηδόθθ Οὐπμηπθηζανν (ΘΟΤΩ- 
ρ!θἃ ἔτομι ΠΈΝΕΥ δηᾶ βοοτι, ἀπ οἴμοῦ ΒοῦτοαΒ, ΟΥ̓ Ἧ. ΦΈΝΕΒ, ῬΗΙδᾶ, 18δδ, 1ῃ ὅ γο0]8.). 

Π. Οοτητμοπίαγίοβ οα ἴμ9 οι Τδείαπιεηΐζ, ἱπο]υαϊηρ [86 Ἐἰδι]6 ἴο {π0 Ἐοϊωθῃβ: Η, Ηαμ- 
ΜΟΚΡ (4(ἢ οἃ., Ι,οπᾶ. 1675) : Ὁ. ὙΤΈΤΕΥ (41 οἃ., ᾿οπά. 1718, ἀπᾶ οὗἶδῃη β'ποθ); Ἧ. ΒΟΒΕΙΤΈ 
(οπᾶ, 1704, δηἃ οὔίϑθη βίῃοθ; ὙΘΣῪ βοοᾶ [ἴὉΓ ργδοῖδοδὶ δηᾷἃ βου ]θ 168] 1186) ; Ῥ.' ΘΟΌΡΕΙΌΘΕ 
(Ζαπιϊν Ἐγροδίζον, Ἰιοτιἃ. 1789, ἱπ 7 γοἱβ,, δῃὰ οἱὔὔθῃ) ; ΑἸΙΒΕῈΤ ΒΑΈΝΕΘ (δοίεε Εἰουϊαπαίονγς, 
απ Ῥναοίέοαϊ, ον ὙΟΥΚ δπᾶ Ι,οηᾶ. 1860, δΔπᾶ οἴου, 11 γο]8., ργοραγοᾶ ἴοσ βυπάδυ-θοΠ ο] 

φθδόθ σα, δηᾶ οἰγουϊα θα ἴῃ πιδην ὑπουβαηβ οὗ οορἑθδ) ; Κ. Τ. Βιοοόμϑτα» (Τὴσ Ογοοῖ Τοβῖα: 

σεοπῖ, υὐδῇῦ, Νοίεε Ογἱϑϊοαϊ, Ῥλίϊοϊοσίοαϊ, απὰ Εχοεροίίοαϊ, θτϑὶ ΟΡ] ϑθα ἴῃ 1829, 90} οἃ,, μὰ 

 {ὙὯΠὺῚὅ δτὸ οὔ ἐθᾷ οΣ δυσί ἀσοὰ ἐπ 6 Θοττηδῃ ἐξ 166 οὗὅἨὨ [δ 680 ὈΟΟΙΣΒ,..Ὁ. 8. 



δ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΒΝ ΒΟΜΑΝΒ 

18δδ) . Η. ΑἸΒΡΟΒΡ (Ογοοῖ Τεεκαηπιθηΐ, τὶ ἃ, οὐ  [168}}γ7 τουΐβοα τοχί, 8 ἀϊχοδ οὗ νασγίουβ σοδὰ 

ἰπζ8. ΤΩΙ Π8] ΓΘΙΘΓΘΏΟΘΒ ἴ0 γ6γ 08] δηᾶ Ἰαϊοιηδίϊο βαρ, ΡΓΟΪροϊλθηδ, δηα 8 ΟΥ 68] δπι ἜΣΘ. 
ούϊοδὶ ΘΟΙΙΠΙΘὨΪΆΓΥ ; γέ ρυ ]]8ηθα ἰῃ 1849, δίῃ! οα., Τοπᾶ. 186, ἰῃ 4 νο]8. ; ἵπ πε δίξ 

οαϊίοι, [μ6 Οοάοχ β᾽ηαι συ8 ἢ88 Ὀθθη Το] ] αἴθ]. Ὠθδη ΑἸΞΌΒῸ [Ὁ]]ΟὟΒ ἴῃ [Π6 ἴτϑοῖς οὐ ΤΊΒΟΗ- 
ἘΝΘΌΟΒΕ 88 ἴ0 [})}0 ἰεχΐ, δηὰ ΕΚ ΕΤΤΕ δηἃ ΜΕΥΒᾺῈ ἴῃ [86 οχροβίζοη, γοὺ πιὰ ἱπδροηαθπῖ 
)υμμτασηί, χοοᾶ ἰδβίθ, δμὰ τονογοηΐῦ βρὶ γι): ΈΕΒΒΤΕΕΒ 8πὰ ὙΠΙΕΙΝΒΟΝ (Ὁ. Τοῦ. Ον., τὶ 
ὈΥΙΘΥ στδιηγηβίῖϊο8) δηὰ Ἵχοροίδοαὶ Νοίεβθ, Ὅχοη., 1861, ἰπ 2 νοἱβ); ΟἾΒ. ὙΟΚΡΒΎΟΞΒΤΗ 
(εδηοη οὗ Ὑ οδί πὶ πβίοσ, ΒἸρἢ- Απρ]οδη, ρδιγβο, ἀσθνουΐ, δπὰ σϑηΐδὶ, θὰ σίνθῃ ἴο οχοθβαῖγϑ 
ΚὙροϊορίΖιηρ δηα Δ] ρου Ζίηρ, πα δυοϊαϊηρ οὐἱ[08] αἰ ΒΒ] υ] 168: Ογοσῖ Τοδίαηιοηΐ, εοὐδῶ Νοΐδε, 
1860 οιἰ., ᾿ομᾶ. 1856 ; 418 οα., 1ωμοπά, 1866, ἰπ 3. ἸΑαγρθα γο]8.)}.{ ΟἷὐὁὨ [8686 ΕἸ] 18} οοτησηθηϊδίογα 
ἴμ6 Ατρουίοδη δαϊῦοῦ 88 ΘΒΡΘΟΪΔΠῚῪ σοταραγοα {Π6 Ἰαίθαὶ οαϊϊοηβ οὗ ΑἸΕΟΒΡ δῃὰ ΟΚΌΘ 
ὍΟΒΤΗ. ΕἸ] ἸΟΟΤΊ, ὙὙὯῸ 18 ΤΔΟΤΘ ΟΓΙ(64] [Ὠδη οἰζ ΟΣ, ἢ88 ποΐ γοΐ τοδομῃϑαᾶ ὑπ 6 Ἐοτμδη8. 

11. Οομημαθηύασίοβ οὐ ἴδμ6 ΕἸ ἱβι]6ε8 οἵ 9. Ῥαωῖ: Ὑ. ῬαΑυξν (ΒΠόνα Ῥανϊέηα, οὐ ἴ86 ἰγυ 
οὗ [06 βογρίαγο Ὠϊδίουυ οἵ 5:. Ῥδὰ] ονυϊποθᾶ ὈΥ ἃ οοτϊωρδσγίβοῃ οὗ [86 ΕἸ: β[)]68 6 }} ὈΘΆΓ ἷα 
ηδ6 ὙΠ} [86 Αοὔϑ οὗἩ [ῃ6 ΑΡοβί!6β, δῃὰ στ ΟὯΘ δῃοῦμου, ἱπ ἸΔΩΥ ΘαΣ 008): ΦΟῊΝ ΕἝΠῚ. 
(Α Ῥαγαρῆγαδε απᾶ Απηποίαϊζίοηδ προη αἷξ ἐλ6 ᾿ριδίϊο8 οΥΓ 8. Ῥαιΐ, δὰ 64... ᾿οπά. 1708) ; 90ῈΝ 
[ΓΟ0κΚῈ (4 Ραγαρήγαϑε απ Νοίεδ οη, ὑλ6 Θαϊαύίαηδ, Οογέπίλίαηδ, Ποηιαηϑ, απᾶ Ερλεοδίαηϑ, ᾿οπα. 
1742, δια ἴῃ ΤἸΟΟΚΕΒ Ῥογδ): α. ΒΕΝΒΟΝ (οηᾶ. 17δ23.-δθ, 2 γοΪ8.) ; ΖάΜῈ8 ΜΑΟΚΝΙΘΗΤ 
(4 ποῦν ᾿Σΐδγαὶ ὑγϑηβ  δίζοη, ἔγοτα [86 οΥρῖη8] ΘΥΘΟΙΚ οἵ 411 [86 διροβίο τοδὶ ἘΡ: 8.168, τὶ} 8. οομι- 
ΓΘΏΓΔΓΥ, οἷς., ᾿οπα. 179, αηα οἴποῦ ϑαϊίομβ οὗἉ 1, 4, οὐ ὁ νοἱ]β.) ; Τ. Ἢ. Ῥεπε (Δπηοίαϊϊοπε 
Οἢ, (λό ΡΘΕ ρϑΐϊοε, Τιοπα, 1848.-᾽ δ2, 4 νο]8.) ; ἈΡ. ΒύμΜκε (4ροείοϊοαϊ ἢγοαολήπο οοπ- 
φἡογοώ ἵπ απ Επανιϊπαζίοη 9,7 Θὲ. Ῥαιῖε ᾿ρὲδίϊοα, 91} οἃ., Τοπᾶ, 1845); ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ δηὰ 
Ηοτβοκ (1}.ὁὲ απὰ Τἰρίδίϊεε 9" Θ,. Ῥαιΐ, Τιουᾶ. 18δ2, τορτίπίοα ἴῃ Νονν ὙΟΥΚ ἱῃ ΒΈΥΘΓᾺ] 

οἰ η8}; Β. ϑόσνετι (Τὴς ᾿ρὶδίϊοε 9 8. Ῥαμΐ ἰο ἐλά γι ΣΑΦΤΡΕΡΆΒΗ Οαϊαδίαπδ, οπιπη8, πε ἢ 
οὐ (108] ποῦθβ δηἃ αἰββογίδίϊοηβ, ᾿οπα, 18δδὅ) : γάυσηαν (ΤῪε ρἐορίϊο8 φῇ 81. Ῥαιΐ, 70. Εγιρδεὶ 

Ἰοαάεγϑ, Ἰωοπά. 1864). 
ΓΥ. ϑρόοϊαϊ δοτατηθηΐασίθβ οα [Π6 ρέδίϊο ἰο 16 Ποπιαα: Α. ὙΠ Ετ (Ἡδοαρία : τραὶ 18, ἃ 

β᾽ Χίο] ἃ οοτατηθηίδυῖθ ὍΡΟΩ {Π6 τηοϑί αἰϊγίηθ 6ρ᾽8[16 οὗ (16 ΠΟΙΥ Αροβί]ε 81. 'Ῥδὰὶ] ἴο [ῃ6 ΕΟ; 818, 
οἴο., οπᾶ, 1620); ΒΡ. ΤΈΒΒΟΥΤ (Ποπᾶ. 1828); ἢ. ΑΝΕΗΒΟΝ (δὰ οα., οῃμᾶ. 1887) ; Βρ. 

ῬΑΒΕΥ͂ (οπηα, 1882); ΜΟΒΕΒ ΚτυΑἘτ (ΟΟὨρτοραίο Δ 18, 180 οα., Απᾶογογ, 1882; 23ὰ εα., 
1885, 61} οἅ,, Τ,οπᾶ. 1867); Οπάπι ΕΒ ΗοραΒ (Ο. 8. Ῥχεβουίογίδη, 18[ οᾶ., Ρ.1]δὰ, 1885, πον 
οαϊείοη, οη]αυχοὰ δηᾶ γουϊβοα, 1806): ΤΉΟΜΑΒ ΟἨΑΙΜΒΕΒ (ϑοίωγοδ οπ ἐδ6 ᾿ὔριδιϊδ ἰο ἐλδ 
Πογιαηϑ, ΟἸδδρον, 1887, 4 νοἹ]β. 1231η0.) : ΗΒ. ΗΑΤΡΑΝΕ (πον 6α,., Ἰ,οηᾶ, 1842, ἴῃ 8 νο]8.) ; ΑΌΡ. 
ΒΌΜΝΕΕΒ (4 Ῥναείίοα Εἰτροοίδέοη 97 ἰλ6 ΕἸρίδιἶ6 ἰο (λ6 Ποπιαπϑ απ 1 Οογίπίλίαπα, μουὰ. 1848) ; 

Υ. ΑΙ ΡΟΚΡ (Ουγα Ἠοηιαηα, Ἰοπα. 1846) ; Ὑ. Υ. ΕΒΑΝκ (ΟὈπιπιοπίαγψ, οἴο., οηᾶ. 18δ0-- 
) 1, 2. νοΐβ.) ; 85. Η. ΤΌΕΝΕΕΒ (ΕΡρίβοορα)ἶδη, 706 ᾿ἐρίδίϊο ἴο ἐδλε οπιαπδ, ἴπ Οτοεῖ απ Επρίϊδα; 
τ 8 Δ} 8] γ818 δη ἃ χοροί 8} οοτημηθηΐαγυ, Νονν Ὑοσκ, 18δ8) ; ΟΒΤ. Κνιαητ (4 Οὐ σαὶ 
Οοπμπδηΐατη, οἴο., ᾿ομὰ. 1884) : Ε. ῬῦσΑῦσβ (ὈυὈ] 1, 1855) ; Α. Α. ΠΙΝΕΈΜΟΒΕ (Βοβίου, 18δ5) : 
Ϊ9ΟΗΝ ὕύμμιῖκνο (ϑαῤδαίλ οοπὶπς Ποιάίησε οπ ἐλ6 βοπιαηδ, Τιομὰ. 18δ7) ; ΦΟΌΗΝ ΒΕΒΟῪΝ (4πα- 
ἰνίϊοαὶ Εγροδιδίοη, οΥΓ ἐλ Εριδιϊό 9. Ῥαιι ἴο λ6 Ποπιαπ8, Ἑαὶπ Ὁ. 1857) ; ΦΑΜῈΒ ΕῸΕΒΡ (δέ. δανζε 
Ενεϊα ἰο ἐδ6 Ποηιαηϑ, ἐἰϊϊιδίγαξεα 7ῦοπι Ζἐοῖποε οΥ ἰλ6 Ολωτελ 9 Επρσίαπή, Ἰιουὰ. 1869) ; Φ0ην 

ΕΌΕΒΕΒ, .1,. (Απαϊγψεϊοαί Οὐηπιεηίαγψ οπἡ, ἐδε Ηἰρίδιϊς ἴο ἐλδ Ποπιαηϑ, ἐγαεΐηρ ἐλ6 ἐγαΐπ Ὁ 
ἐλοιισλέ ὃν ἔλα αἰά φῇ Ῥαναϊοϊζεπι ἘΠϊηΡ. 1868). ΤῊ σόοτκ οὗ ΕΌΆΒΕΒ 8 Ὀ886α ὉΡΟῺ [86 αἾ8- 
ΦΟΥΘΓΥῪ (δδὺ ῬΒΓΆ]16] 18 18 ποῦ σομῇποα ἴο [86 ῬοΘΙΓΥ οὗἁ ἴῃ Β΄Ρ]6, Ὀυῦ οχύθῃϑ 8180 ἤο τϑην 
ροσίζομβ οὗ 1ΐβ ὑγοβθ. [1 18 ποῦ ἃ (]] οοιμηστηθηΐαγυ, Ὀαὺ 8ῃ 1] υβ γί ου. οὗἨ [8086 Ῥϑϑβαροδθ δίοης 
τ Οἢ ῬΔΓΔ]16116Ππ| Β6ΘΠῚΒ ἰ0 Ὁ]806 ἴῃ ἃ ΠΟῪ 8δη ΟἸΘΆΓΟΙ Ἰρἢῃ.---, Κ..} 



ΒΑΙΝῚΤ ῬΑ, 83 
«« δα, -- ἄπεμωῦν Ὑπαριαννδαυμεση» ὦ ἀθαυμεῦδαοε, ΄σιι» «Ὁ 

[ΒΑΙΝΤ Ραῦ.,. 

ΟἾΒΙΕΤ 1 [πὶ ΟἸσίδἰ δῖ δηᾶ οὐ [86 ὩδΔη)6 δυβοθ γΟ αὶ 
ΑΥ̓Θ, [ὉΣ τηθ, ἴοο, ΗΘ ρτοδν πδίἢ βυβίοοῦ : 

Ϊ,ο, ὶτ πὸ τἰπηΐηρ ποσὰ 1 που]Ἱᾶ οητο6 γοῦ : 

Ῥδὺ] 88 ΠΟ ΒΟΠΟΣ δηα 0 ἔγοπα Ὀύὺΐ ΟἸγὶδέ, 

τοι, τσὶ ουῦϊ ΟἾΘΟΣ οὗἉ δἰβίϑν οὐ οὐ ἀδυρμῦθν--- 
οι, πὶ που βίαγ οὗ ἔδίμο " ΟΥ οὗ βοῃ, 

ἵουθ οἱ [86 Ἰαπηᾶ, δπα ὨΟΠ16]6858 Οἡ (86 Ὑγδΐίεσ, 
ῬΔΒΒῚ ἴῃ ρμϑδίθῃοο {1}} [6 το Ὀ0 ἄοῃθ6, 

Υοῖ, ποῦ ἰη δβοϊϊζυᾶο, ἢ ΟἸ γῖβὺ ΒΏΘΑΓ τὴΘ 
ὙγΑΚο ἢ Ηἰτη ΤΟΥ ΚΟΙΒ ἴου [86 στοδῦ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ : 

ΟἿ, πού ἴῃ βοϊϊταἀ6, ᾿Γ θο0]8 1:8 ὮΘΆΓ 110 
Οδίοι ἔγοια ΠΥ 7ογδῆοθ [86 ϑυχργῖβθ οἵ ΤΟΥ͂, 

Ἡραγίβ 1 δᾶ σοὴ οὗ 8 ϑύδευ Οσ οὗ Ὀσγοίδογ, 
Θυΐοῖκ οἱ ἴΠ6 ΘΑΓῸ οΥ ἰἀ ἄθῃ ἴῃ {16 8οἃ : 

ἴωο, ΘΥ̓́ΟΙΥ͂ Ὠθϑγὺ δι7νδὶ ὑοῦ τη6, δ: οΠ6 Γ 
ΕΥϊοηα ἴῃ [Π6 Ὀ]ΔιΏ61688 [δι ἷ]γ οὗ αοὰ. 

Ὗοδ, [μτο᾽ ᾿ἱἴδ, ἀθδίμ, [Πγο᾽ ΒΟΥΤΟΥ δηὰ (Ὠγο᾽ εἰ πηΐηρ, 
ΗΘ 8}}8}} βυ δῖ οθ τηθ, ἴὉΓ Ηδ δίῃ βυβιοοὰ : 

ΟἸτίδι 8 [86 ὁπᾶ, ἴον ΟἸγἶβι τγχὰϑ (π6 Ὀορὶ πίη, 
Ομεῖοί (06 Ὀορίπηΐην, ἴογ (ἢ δηὰ 18 ΟἿ β, 

Ῥτοῦι ἃ γοῦδε Ὁ ἘΧΠΡΌΞΒΙΟ Ἦ. ΗΕ, Μταδο, 383 



Πα θα Ὁγ (ὡοοσίο 



ΤΗΝ; ἘΡΙΞΩ͂ΤΙΕΣ ΟἿ ΡΑΤῚ, 

ΤῸ ΤῊΒ 

ΒΟΜΑΝϑΕδ. 

φαπαεξσσετσεαιετίβ.. βρη. τα τας. ο-- τὰς 

ΤῊ ΙΝΒΟΕΙΡΤΙΟΝ, ΓἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ, ΑΝῸ ἘΌΝΘΑΜΕΝΤΑΙ, ΤΉΒΜΕ, 

ΟΘἩκμρ. 1. 1-ἰ} η. 

ἘΠΕ ΔΡΟΒΘΊΤΤΉΒΗΤΡ ΟΡ ῬΑΌΣ,, ΑΡΡΟΙΝΤΕ. ῬῸΒ ΤῊΞΒ ΟἿΟΒΥ ΟΥ̓ ΤῊΞ ΝΑΜῈ ΟΡ 60) ΤΉΈΒΟΌΘΗ 
ΤῊΒ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΟΡ ΟΕΒΙΒΤ, ΔΥΌ ΣῸΒ ΤῊΞ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΞΒ ΒΙΘΗΤΕΟΌΒΝΕΒΒ ΟΥ̓ 60 ΒῸΒ 
ΨῬΑΙΤῊ ΙΝ ΑΙ, ΤῊ ὙΟΒΡΌ, ΑΜΟΝῸ ΤῊΝ ΣΕῪΒ ΔΝ ΘΕΝΤΙΓΕΒ, ΔΝ ἘΒΡΕΟΙΔΙΣΥῪ ΑΥΒῸ ΙΝ 
ΒΟΜΈ. 

Ι. 

Τηροσὶ ρὕὔοη δπᾶ βα]υϊδοη. 

ΟἘΔ». 1, 1-}.5 

ἸῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ. ἢ 

1 ῬΡαιὶ, τὰ τρέμον με ) τ διάβα ἢ ΟΔ110ἃ ἐο ὅδ δὰ δροβίΐθ [ἃ ἐδ α; ἀρόρν 
ϑροβίϊο, ἀπόστολος], Ββοί 8 ἀφωρισμένος] ππΐο 186 ροθροὶ ο 

ῷ ἀπ αν 6 δὰ τ λιοδα κἴοτο [αν αν, Βὸ ἐξα αέρήρι ΚΘ Βδμᾶ, πὶ 
γείλατο}] ὈΥ [{πτουρὮ}] ἷβ ῥσορβοῖθ ἴπη (86 Βοὶγ ἘΟΠΡΌΠΡΟΣ ἢ [σπιέξ ναγαδεμρεία 

8 Οὐποογηϊηρ ᾿1Β ϑοη Φοδαβ ὅμείαι ΟἿΓΙ Ι,οΥὰ [οπξ ποτὸ ἐδὸ ποσὰ: Φϑβθβ ΟἿ Τὺ ΟἿΥ 
Ι,οτὰ, «οὰ ἐταπεῖον ἔβα ἐο ἐδ οἱοδο οὗ γασ, 41, βου [8.0] τγ88 τηδᾶθ ΕΡΟΤῸ οἵ [ἔγοιι, 

4 ἐκ] [9 βοοᾶ οὗ θϑαν!ἃ δοοογάϊηρ' ἴο ἐδ θ6βῃ ; Απᾶ [οκὰ Απά] ἀθοϊαγθά ἐο δ6 [γ80 
γγ88 ἰῃβί8 1047" [860 ϑὅοῃ οὗ Οαοἂ τι [1Π] ρονοσ," δόοὸ ἴο [86 ϑρϊ τι οὗἁ 
ΒοΙποδδ, ὈΥ [ἴτότὰῳ ἐξ} ̓ [86 τοβυστθοίίζοι ἔτοιῃ [0] (86 ἀοδα ἡ [---ἴοδυθ ΟἸγῖδῦ οἷν 

δ Τ,.οτὰ)] ΒΥ [{πγουρὮ] βοτὰ τὸ δυὸ τϑοοϊνοα [τὸ τοοοϊνθα] ζτδοθ δηᾶ Δροβίϊθ-: 
Βῃΐρ, ἴου [πηΐο, δίς, ὁ. «., ὃς ἔδο βασροδο οζ, πῆ 6 τὸσυγ ἰο, ἐπ Ἵσάος ἰο ὑσίπε δϑου:} οὐ θϊθμοθ ἴοὉ 
186 Τα [οὗ {31:1} πἸϑνε τ 411 [{86] πδὕὔώομβ, [ὉΓ 818 πδῆιθ [ὩΔΠπ|6 Β ΒΆΚ6]: 

ὃ Ατποὴρ ὙΏΟΙΙ 8.6 γὁ0 8180 (6 οΔ]]οα [, ἴῃ6 οἤόοβθθῃ 0168] οὗἩἨ ὅοδϑδαβ ΟἸσὶβῦ : ̓ἢ 
Ἷ Τὸ 811 υμδὺ Ὀὸ ἴῃ Βοτη6,"" θοϊονοᾶ οὗἩ Θοᾶ [ΤῸ 811 [}0 Ὀοϊονοᾶ οὗ Θοᾶ 0 ἃ19 

ἴῃ ἘΟΙΏΘ], 64116ἃ ἐο ὅδ [0 0861] δαἰπίβ : [.] "ἢ 
Θτδοθ ἴο γοῦ,᾿" δῃὰ ρϑδϑοθ, ἔγοιαη Θοᾶ οὖν Εδίδοσ, δᾶ [80 1,ογὰ 6808 ΟἸτΙβί, 

ἘΕΧΤΌΔΙ,. 

Σ [πρὺς Ῥωμαίονς. ΖΏ1ς ἴο ἔδο οδοοὶ διὰ εἰταρ]οαὶ ἐἐε16 οὗ Οοἀᾷ. ἐξ, (Β]π.) Α. Β. Ο., δρᾶ 8δα Ὀϑϑῃ δδορίϑά Ὦ7 
Τιοοβουδοχῦ, ΑἸδοτὰ, Τάσιρο, ἄτο., ἔθ 1.6 Ῥ͵δοο οὗ ἐδο {10 οὗἨ {μο ἐδαέμδ γοοαρέμ : Παύλον τοῦ ἀποστόλου 

ὃ σορὺς Ῥωμαίους ἐπιστολή. ΒῸΣ οἷδιας {{Π|66, 866 (6 ἀργαγαΐμε αγέμοιϑ ἴῃ Τίδοπαπάοτζ.--Ρ. 5.] 

φΦ ἃ Ὁοεὶ δΕΡΟτΑΥΟ, ἘῸ ΕΙΤΘΒ ΔΙΒΕΙ͂ΒΟΕ ΈΘΒΟΝΝ, ἐπ Ρεδοδα 10 Θ8ΆΡ. 1. ΠΤ, ὙΕ αὶ Τ, ὙΠῸ ἈΘΣΡΟΝ, ἀ8ὴ ὃ ᾿ψδῦ το 
Ὦ ΤαΓ. 1. Ἶ. 1, ΤΌΘ ἘΣ πο σε ΤΙ 111. Το ὙΒασῆο οὗ (86 Ἐγέοέϊφ, τόσα. 16, 11. Ὧν 

νπασρωλμρὴραντὰν Ὑ τόμ ἂν ραν υέσο ν πὰὺΐϊὰ ΟἿΣ πυξθόσουδ δἀδιιοδ, τουϊὰ τρᾶκο ὲ ἑοο ἸοΣβ αϑᾶ ἐπιϑοσιυθο πε 3800 



56 ΤἸΗΒΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝδΕ. 
πέσκασ. αἰ πριακσαιπιμπιασππεξει. σπης ονῆρνωμσμασσι,ορνμαξηαο ἐἀρεβεκῃ πῶς πάφεφο}),͵ς,͵ ξὰ, 

2 Ψου, 1..--186ὸ χοδάϊπρ Ἰησοῦ Χριστοῦ 15 οοπϑιτησϑὰ Ὁ τοῦδὲ ἘΘΤΒΌΡΙΗΔΣ [Οοἀὰ, ᾿, Δ. Ἐὶ Ο.. διὰ δἀορίοἃ ὉΥ 1Δοὸν 

ε ἯδΔ8δ Ὁγ 89 
πιοῃΐ. Ββο ἰδ πνεῦμα ἁ , ῸΣ. 4, δῃηῃὰ πνεῦμα ἁγιον Τ' 9] πιίδουΐ ἀ δὰ δσίίοια, Οοτορ. ΟΣ, Θγν. φ’ δε Ν. 7. 

Ἢ δήν Ὁ. 110, ΤῈ δὰ Ὴ Ζ ἢ πὴ 
089 

τεΐυσχα ἰῃ ΝΕ, ραφῶν κπ ὧν ἱπ ΟΡ, χυὶ. 26 (στο σθ. ὨΟΊΤΘΥΟΣ, ἐδε Ῥστορμοῖοαὶ νοσἕοσιβ οὗ ἔμ ΟἹ]ά Τοδίδσαοεςξ δεὸ 
᾿ν ἱ ξλθη ὙΒΟΙιολ ῬΡΆΙΙ Ἐκεσ ΝΟ ΔῊΝ 1681). Βαϊ ΕΥ̓ Ξϑο;ο, 6 ΡΡί» ΑἸ ον, [δὴρο (εορ. υίεε), αὰ ταοδῖ οοτηταδϑηίδίογ σορασὰ ὝΡΟΡΩ 

ἅγιαι 88 8 ΒΟΌΣ ἴ0γ [πὸ Ὑο16 ΟἹὰ 'Γοείδοπί. Απᾶ, ἱπ διοῖ, ἰξ ἐδ [Π9 Ὑ8οῖο9 Βί 16, 86 ἃσι οσζδηΐο τιπϊέ, ἤοτα 8 
ιο ὙΑΡΑΥΗρΣ ὈΘΕΣῈ Ἡλίηοϑα ἴω ΟΠ σίδὲ, οοΐρ. δόδῃ νυ. 48.---". 5.} 

4 γδν. 8.-[ἰγενομένον 081 ΟΠΪΥ ὃο δαϊὰ οἵ {ὴ9 ἠωγιαη πδευτσο οὗ ΟἸ τὶ τ ἢ ἔῃ ὕτηθ, τ Ὦ116 Ηἷδ ἀἰσίηε πδῖυσα 
[6 πίεμουΐ Ὀορὶππίηρς διὰ πίεβουὲ ἐπ, Μασὶς ἰδ ἀἱθογθηοα δοίποθη ἐγένετο διὰ ἦν ἰῃ σομη ὶ. ἐ, ὃ, 6. ΟὐτΩρ. αἶδο Θαὶ. 
ἷν. 4: ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ, γενόμενον ἐκ γνναικὸς, γενόμενον ὑπὸ νόμον. δοχια λήϊηυο. 
010 ΜΆΗ5. τοβδὰ γεννωμένον ἴοΥ γενομένου.--". 8.} : 

δ Ψος, 4.--[ἰ[ὁρισθέντος, αεονγετά, οοπδί μεα, ογἀαϊπεᾶ, ἱπαωυσωγιίεα. Βοτοῖ: “ὀὁρισθέντος περ ο »»ῖμε αἴοιϊ 
ἀφωρισμένος, ΥοΣ. 1: πα» ἐὐφρίζετγαι εἰπῶ ἐ ρἰεγίδια, ὀρίζεται μηΐσυδ γμίδρισπι, Αοἴο Χ. 42.," ὁρίζειν (ἔτοτι 

ἔρος, Ἰτο) ταθαμδ, 1. ἴο ἰχπιΐξ, ἴο βοὲ Ὀουτιάκ ; 2. ἰο ἀαβπο (οὗ ἰά685); 8. ἴο ἔχ, ἴ(ο Δρροὶπὲ οσ ουπδεξιιθ, ΘαΡΘΟΙΔΙῪ πὶ 
[π6 ἀο }}6 ποουδαῖῖτο (Αοία χ, 42 ; συ ὲ. 81}. Ὑ8ο 1888 σαθδιιληα ΔΙΟΤΘ ολΣ ἃ »ἷγ Βασθ. γχσ. [δηρθ χα πδὶαῖδα “2 εδίρεείει ἰΐς, 
ἐείαδἰίελεα. ϑοῖηθ οὗ ἰδ Ὀσεὶ οομητηθηϊδίοτα (ΟὨχγβοκίουι, ΤυυίμαΣ, Ἐτὶ 8, ΟἸβμδυδϑῃ, ῬΌΠΙΡΕΙ, Βονοείδου, Α 
Ἠοάᾶμο, ἀπὰ οὐδ Μυὸς) Ὡπάοσαίδη ἐϊ ποτ οὗ 8 τηθγο ἀεοίαταίίοπ, οὐ ἃ εὐ )εοί σε ταατιϊζεδίδοη ΔῈ πεξίοπ οὗ 
88 ἴη9 ὅ0ῃ: οὗ Θοἀ τὴ [89 μοατὶϑ οὗ Ἰῶθη. Βυΐ {Ποτὸ 8 οοπιίθβϑο!Υ τὸ ἐπδίδποθ ΠΟΤ ὁρίζειν ταϑαπδ ἐρ ἀσοίαγε, ἰο πιαπύζεεῖ, 
ἐο »Ῥγοῦέ. Απὰ ἴδθῃ [6 πῃ ηἰοι οὗ 9 Μοδαϊδηβηὶΐρ οὗ Ομ γὶσὲ τσϑῦ [9 χοδα]ξ οὗ δ δοὶ οὗ Θοὰ. Ῥδῃὶ δρϑῆϊε 
ΒΟΣΟ ποῖ οὗ [Π6 ῥχοδχίδιοσί, Ὀπξ οὗ [80 ἱποαγπαίε Ομ τίοε, οὗ ἔδ9 Θοα-Δίαπ. ὕμάᾶισ ἰμΐδ νἱοὰ ΟἸγίβέ τὰ αἰνί μι ο}γ ἀξογεεὰ 
δηα ΟὈ] εἰν Ασεά, οοπειιἐιεὰ, ἀπιὰ ἱπαιρωτγαίεα δ 16 δοπ οὗὨἩ αοὰ ἴῃ ὉΣ ΟΣ ΣΦ, ΟΎ (ἐν δυνάμει 18 το Ὀ6 οοπῃοοίοα 
ψ νέοῦ, ποῖ πΠῸ ἐμ ΟΣ) δὲ ΗΪδ σοδυσγθοίέου, πίοι ἱτηρὶοὰ ἐδ9 Εἰ Αμὴ 19 δηὰ βαττὰ οὗ (86 τοδυττϑοίίοη οὗ δὶ] ὕὈὸ- 
᾿νοῦ, δὰ ὈΥ τυ Εΐ0} ἐμ χῃδῃ “668 τδὲ Ἅχα] θὰ διὰ πιδὰθ ρασίδκογ οὗ 16 αἰ νίσιο ρβίοσυ οὗ ἔμηο ῦμοβ ἐπ Ηἱβ ὑσχοῦχέδίαπι 
δίαϊθ. Οὐμρ, ῬὮ]]. ἱϊ. 9-11; Φοδ χΥϊὶ. δ. Τπ ἃ αὐση δῖ δθ 90 ποιεῖν ἰ πϑοᾶ, Αοίϑ Ἢ ἧδι “ (οἀ ΔΓ πιϑδὰθ 18 εδυε 
ὙΒΟΠῚ γ6 μᾶγθ οσιοίῆοᾶ, ᾿ογὰ πὰ ΟὨτίδί.᾽ Ῥαὰϊ μδᾶ ῬτοββΌΥ ἐπ τοϊπὰ 89 ἀϊτίπο ἀϑοσοθ (ΤΊ, Βορί. πρόσταγμα), 
Ῥβ. ἴι. 7: “( ΤΉΟα δῷ τ β01: ξΐθ ἀδὺ Βαγ 1 Ὀεχοίξοῃ ἐδ 66,᾽ πος Ὧ6 ΘΧΡΣΘΒΕΙ͂Υ Τοογα ἴο ἐπ 6 σοδυγοοίίοη, Αοῖθ χἰϊὶ. 
81; οοαρ. Ηθῦ.:. δ; γ. δ. ΤῊ ἰδ, οὗ οουγθο, ποὲ ἰο Ὁ8 υπάοχϑίοοα ἰπ ἐπα Βοοὶπίδῃ το ἀθηΐθα [86 εἰεγπαὶ 80:- 
981} οὗ Οτῖδί ; οἢ τὴθ ΟΟΏΤΓΑΙΤ, 186 εἰεγηπαὶ βουδαί (Βοιι. ΥἱΣ!. 8; 66] ἐν. 4; 00]. 1. 1δ; ῬΆΣ]. 11, 7) Ῥχοοθάθβ δῃὰ ὑπιάοσ- 
1168 Ἐ8Π6 λἰδίογισαὶ Βοηδμίμρ, ἰδῇ 66 [πὸ Οὐγνίι τ οἵ δι 8 ἩΘΟΘΑΒΑΣΙΪΥ ἱταρ]1οἃ ἰὼ Ηΐο ἑῃοαγηδίίου ; τος Ηδ οοὐ]ά Ὡθτιτ 
ΠΑΥΘ Ὀϑοῦσηθ Θοί- λέχη, ζ ἫΘ Βδὰ ποὶ Ῥθὲὴ Θοὰ ὑθίοσθο. ΤΏ θίθσηδὶ, ταθὶδργβίοαὶ βοηβηὶν οἵὉἉ ἐμ Τρρβοβ, ὙΈΪΟΘΝ ἰε 
οοδα!8] τὴ (μ6 Εδίμογ, τα ἰμάϊοαίθα ὉΥ Ῥαιὶ ἐπ τοσ. 8, τοῦ νἱοῦ αὐτοῦ, ὈΘΌΓΘ δρδαϊκίπα οὗὨ ἔπο ἱῃοδγηδεου, αμὰ ἰδ, ἰὼ 
εἶδ πιδέπιτθ, ἱποοσητη στ 04 ]6 ; Ὀαύ {η9 Ὠἰδίοτιοπ! Βοπδῃὶρ οὗὅὨ ἔμο Θοᾶ- Μασ, π οὶ ἀαῖοδ ἔπι ἀϑοὰ ἔγοτη ἐδ ἱποασηβεη (να ϊ6 
ἰ. 36), θυϊ τῶδ ποῖ 9Π}ὙΥ ἀσγνοϊοροᾶ, ΡῈΌΙΣΟΙΥ οδίδδθα, ἀπὰ στηϑὰθ τρβη ρα {11 ἘΠ.6 χοθαττγθοίίοσι, ἐδ σοτατηπὶοδιε ἰο 
ΒΟ ον θΓ; θτοΐ μοστα Ά}} ἰη σϑροηθεβέίουι, ὙΒΠΘΓΘΌΥ ΤΠΘΥ 8ΓῸ τοδὰθ “"βοὴδ οἵ Θοᾶ;,᾽" Βοπι. υἱϊϊ. 14, δπιὰ ἤα]ν ἴῃ ἐμ οἷν 
ΓΟΒΟΓΓΘΟΌΏΟΙ, νὴ}. 23, ΤὮΘῚ τδξ 15 ὨΘΙῸ δόντι ἰῃ ιοέεαζνιεξξ π|ὶ}} ὍΘ γαϊθοὰ ἰῃ ΠΜΩΨΉ (ἐν δυνάμει), ἱ Οου. χγν. 48. ΘΏ06 ἴδ6 
είδου ΒΑΥΪΟῸΣ ἰ8 δ] θὰ 4“ [80 Β.γβύσΒΟΓ ΒΙΔΟΣ ΩΣ; ΤῺ ὮΓΘ " Βότη. Υἱῖ!. 29; ““()ὸ βγεῖ- ὈΟΣῈ ἤσοτα Ἐ86 ἀθδὰ᾽" (πσρωϊό- 
τοκος ἐκ τῶν νεκρῶν), (ο]. ἱ. 18; ΒΥ, ἱ. δ, Οὐτρ. Ὦσ. Ιϑηρο, ἔχερ. Δοίεε, Ὁ. 6]. Ἑοτῦοα, ϑ "αν. Οὐκ.) Ὁ. 94, δῃ ὰ Οτγτατηογ, 
Βιδί, ἐλεοῖ, γγδτ. “ὃ. ὁρίζω. ΤΏ ἐταπιοϊαίίου οὗἩ 189 Ψϊρθαίθ : φμὲ »γααεείιπιαίωδ εἰ δμΐμς Βεῖ, τοδί ΟῺ 8 ζα]5ὲ 
ΤρΒΟΪΠΕ τ κῖοβα: πα δ ορισθέντος.--. 8.) 

86 γ. 4.--ΦΦἐν δυνάμ εἰ τοῖν ὈΟ0 οοῃποοϊοα δάγνθγθίδ}ἷν ψίι ὁρισθέντος (Ξ- τοῦ ἐν δυν. ὁρ.), τοἢ ΕἾ, εἰν. 
“ἤει αν, κγάμδι ριον, σεισαϊεἰρ (μἌΕΠΘΣ, ΟἸδμδύβοη, 9)ὸ ͵οῖο, Μογασ, ΑἸέοτγά, Ἠοᾶρθ), ΟΥ Ὀσίίοῦ δα᾽θοι τον τὰ ἐδὸ 
Ργϑοράϊηρ ποῦσι νέοῦ θέον, ἐπ »όῖσεν (Μοϊδηοδίμος : “ 2εοίαταίος εἐεἴ εξξε δ᾽ ως οὶ ροίεη 8," ῬΏΣΠΙρΡὶ, ΗΠοδηδης, 56). ἴΙὰ 
189 οστηοῦ ολθ6, [10 ψΟΓδΒ γϑίδυ ἤο (86 τοβυγγθοοσι ἃ8 δἢ οχ ἱ δἰ οἴου οὗὨ ἐμὸ Ὀϊνίμθ ΡΟΙ͂ΤΟΣ ; ἰΏ Ἰαύῖοτσ, ὑμον οοπίτηαί 
ἸΔΘΤΟΝΒΗΥ δι ΡΟΣ οὗἁ ἐμ χέβδοι ὅση οὗ ἀοἀ νἱξῃ ἐπὸ ᾿ϑδίζηιοθα οὗ Ηἰβ υπλδὴ τιδέατο, ἐμ9 ἀσθένεια, παρ ϊοὰ ") σάρᾷ.-- 

ΤΌ Ψοτ, 4.--τῦ) Ὁ. ἵδρο ἱσαμπεϊαΐθα ἀξ σοπεαι, ἥγοηι, ομδ φῇ, ὧ5 ἰπὰϊοατίπρ ἐπ οτἱρίη, οογσοδροσιάξορ ἕο ἐκ σπέρματος, 
ΥΟΣ. 8. τ: “ἐκ πῶπ πιοᾶο ἐοπιριιδ, εεὰ πέσε γέτμηι ἀεηποίαί." ΤῊΘ ργοροδίἰἐοτι ἐκ τοδυῖκβ ἴῃ αν ἢ 4868, ΥοΓΒ. ὃ, 4, 
“80 ΒΟΌΓΟΘ ζγοπὶ ΟΥ ομέ οἱ Μ᾿ ΒΪΟᾺ {8:0 γοϊδί! ου δρσίηρβ. ΤῈ βοοὰ οὗ Ὁανίὰ ἰβ [86 βουγοθ οὗ ἴῃ 9 ΒΌσπιΔη Ὠδῖυγο οὗ ΟὨσίεῖ ; 
[π6 Σοβυχστοοίίοι ἰ5 ἔμ δία Πμ«Ροΐπῖ οὗ Ηἷδ ἀΐν!θ πδέθσθ, ποὺ ἐῃ ἰΐβ ργοδχιδίθιε ξέαϊο, οὔ οὐοῦσϑο, Ὀὰϊ ἰῃ ἐΐα οὐδοέίοε λέδ- 
ογίοαί πιιτιϊεείαἐΐοη διὰ ρμιεδίτσ τοοοβηϊ 0. ΔΙΟ ς θη. Οὐσαρ. Ἐἰχερ. οίε8.--Ῥ. Ἀ.) 
ΟΣ 4,--[:.άκάστασις νεκρῶν, ἰδλό τεξιγγεοίίοη ῳῇ ἐδλε ἀεαὰ, Τοαϊπ-αιμενγείοεδηρ, ἰδ ποὶ ἰάθη εῖοαὶ πίε ἀνάστασις ἐκ 

νεκρῶν, τεεμγτεσίίοπ, 7Γονι ἐδε ἀεαὰ (Ε.. Υ.), Ὀὰὶ ἰδ Δ ΒΆζΟΙΙβῈΣ: ΒΌΣΩΣΩΔΔΤΥ ΘΧΡργθβδίοῃ, Ἡ 10. ΘΟΙΩΡΓΘΏΘΗΒ ἴδ 6 Σοδυστος θη οὗ 
Ομτίδίὶ πὰ ἐδο ὈΘ]θνογΒ 886 006 οοπποοίοα τ᾿ 80]9 ΟΣ δἰῃμὶο ἴδοί, ἱπιατυιο 86 {π6 τϑϑυγγοσίϊου οὗὁὨἩ ΟὨγίδι, το ἰδ "ὁ ἐἢ6 
Ἐοδαστυσου ἀπᾶ ἰδ6 1170 ̓} 1{96]7, ἱχηρ] 08 ἀπὰ συδγαπῖοθα ἐπ σοδασγθοϊίοι οὗ 811 [80 ΤᾺΘΙΌΘΓΒ οὗ Ἠΐβ πιγεῖῖο8] Ὀοὰν ; 
ΟΟΙΏΡ. Φόδ χί. 36; Αοίϑδ ἰν, 2; χυἹῇ. 82; χχὶϊὶ. 6; χχνὶ. 28 ; 1 Οὐσ. χν. 125. ΑἸϊοσὰ : ““ἍἴὯΔΙ σουξὶ ποῖ γοηᾶδοσ 48 Εἰ. Υ. "ἰδο 
ΓΟ ΣΤ ΘΟΙΟΣ ὕγοην ἐπ6 ἀθαᾷ,᾽ θὰ  “ ἐΠ6 χοδιτγτθοίίου φ ἴ[μ6 ἀοαᾶ,᾽ γοχησάθα δα δοοοιωρ διά ἰὰ ὑπαὶ οὗ Ομ σίὶϑί." σότρ. 
αἰδὸ ἘΌΗΙΡΟΙ διὰ ͵ογὰδ ΣΙ Ν,---, 8.) 

9 Ψοσ. ἀπὰς ὑπακοὴν πίστεως (τσ δουξ [Ὧ0 ΔΙ[2016) ΟΟΟΌΣΒ ΟἿΟΟ τροότο, Εοτα. χνὶ. 268, δὨ ἃ τῶδν 6 ἰχαχιοϊαίοα 
Ἀ8 8 ΘΟΙΠΡΟ Πα ποῦῃ : Θὰ ἐπογδαῃᾳ. ΤῈῸ Μοσὰβ Οχργοδὰ ἐμ ἀοβίβη απὰ οὐὔ͵οοῦ οὗὐὨἨ ῬηῈ}}8 δροδβίϊοδα!Ρ, υἱξ.,ρ ἐμπαῖ 
[σου 118 ΣυΒΙ ΣΌΣ ΘΕ ΔΙ ΔΥ 81} [86 πδίάοσια Ὀ6 Ὀσοῦρΐ [0 ἃ βαυίτιρ τα ἴῃ ΟἸὨτίει. ᾿ἘΠῸ αἰβοσθηξ υἱθνΒ οα ΤΩΘΘ ΠΩ Β 
οὗ πίστις, ὙΒοΙΠοΣ ἐ{ Ὀ6 οὐ͵)θοίένο ζα ἢ, ες χιμε ογεαίίωτ, ΟΥ δα ἠοσέέγο ζαλξῃ, βεε χμα ογεαϊίιν, ἀο ποῖ αϑοοϊ (88 ἐγωπθ- 

πθας αν ἐν τ ὑπο Ἐ᾿ ψ᾿ ἀρὰ τσ 1δαβο τοῦὶ αὔος ὑμεῖς, ἀῃὰ τοραξὰ κλητοὶ Ἵ. Χρ. δ8 δοίηρ πὶ δρροδὶ 6Σ. 6. 6 ΕΟΥ. : ΤΩΒΈΘ 8. ΟΟΣΙΙΔ μεῖς, 8} : 88 Ὦ ΔΡΡοαί- 
ἤοῃ ἴο ὑμεῖς 8 8160 9 Νονν Τοδιδιροσὶ οὗ {μ6 Ατὰ. Β΄01]6 Ταίος, ποι, ΒΟΎΘΥΟΣ, οτοδῖδ [6 ἀχέΐοϊο Ὀδίοσο οαξοαᾶ, 
δυὰ ταμοΓ8: αποηρ τσλοῖὰ αν ψὰ αἶδο, οαἰϊεαὰ ῳ «“εεμς Οὐνίδι. Βαΐ Ἰδοῦτοβητι, Τἰβομβοιάοσί, 6  δἔίο, Μογοσ ΑἸΜοσᾷ, 
σαῖς {1|ὸ οὐτσα δπὰ δοπηθοῖ 88 ἐπ6 φῬχγϑοάϊοδίθ πὶῖὰ ἐστέ: “Ἰποηρ λοῆς νὰ αἷδο ατὰ οαἰεὰ ο7 ὕεειιΣ ὀλγιει;" 
ΔΜ ΟΥ͂ΘΡ : “' πη ε  τοοίοδεη αἰοὴ τὴν ἐπε Ψέξιε Ολγιεὶ ξεϊα.} ΑἸοτὰ {πη 8 ἰδὲ (16 Δοβοσγοη ἀπεοηρ τολιοτα ατὰ ψε, ΜᾺ 
ἃ οὐτητηδ πἰἴδν ὑμεῖς, ψου]ὰ Ὀ6 Βα ἀσιὰ τπταοαηπρ. ΤῊ ΐ8, μοτονοῦ, 16. ηοΐ ἔὴ9 οδδθ. 8.66 Ζχερ. Διοῖεε.---Ἐ. Β.] 

"1 ΨΥ, 1.--|ὲν Ῥώμῃ, νος. Ἶ, αι! τοῖς ἐν Ρώμῃ, ΤΟΣ. 15, ἃΣ6 οτξττοἂ ἰῃ Οοά, 6. Βότῃ. δπὰ ϑόβδοὶ. Οοἀ. 41, Ὀπὲ (δϊν 
ΟΠ βδίοη ἰβ ἴοο ἱβοϊαίθα ἴο πᾶ γοὸ ΔῈᾺΐ οτἰἐΐοαὶ πψοϊμ ἢ. στο. Μίογος ἀραϊπο Ἐ ΘΙ ΟΠ Θ᾽ 8 ἱπίθγ θη 69.--", Β.} 

12 ψογ. 7.--ἰΑὐοοταλιρ; ἴο 89 υδ0] οοπαίσι σίου 5111] δά μοσϑὰ τὸ ὈΥ͂ Ἦ ογάδσογίῃ, 710 τη δίζοβ ἃ δοϊωσηδ αἴας ἁγίοις, 116 
βχαὶ βαενθη ΥΟΓΒ68 ἴοστη Ὀιϊ Οσθ βοηΐθῃορ, ἐπ ψ δίος οδ80 ψγὸ σου] δ γῪθ ἃ ἀοιῖο δυθ]εοὶ, νἱδ., Παῦλος πὰ χάρις καὶ εἰρήνη 
ἰμβίοῃη οὗ χάριν καὶ εἰρήνην (λέγει), τι ἃ ταροϊείοπ οὗ Π6 ῬΘυβο!δ δα ἀτοαϑοᾶ, ΥἱΖ., τοῖς ἐν “Ῥώμῃ πὰ ὑμῖν. Βαΐ ἰΐ 15 
ἰπι ΡΟΒΕ1 Ὁ16 {Π|π|Ὲ ΒΆΘΟΣ. ἃ ΚΤΟΙΒ ρτασωτηη 66} ἸΓΓΘΙΊΠΑΣΙΥ ΒΟ] ΟΣ ποῦ ΟὨΥ Πθγο, θὰ ἐπ 8}} {ΠῚὶ0Ὸ Ῥαπϊηο Ἐρίϑε} 68, 89 6150 
ἰῃ 1 δηὰ 2 Ῥοίογ, ὅπάᾶρ, απὰ Αροοῦ. ἱ. 4. ΤῺΘ ποιηληϑενο χάρις ἐπὰᾶ εἰρήνη. 88 1701} δ ἴῃ0 ὑμῖν, οἰθεσὶν ἱπαϊοαΐο ἰμαὲ 1})6 
Βοοοῃὰ οἰδαδθ οἵ νοῦ. (Δ Οἢ βου ᾶ Ὀ6 αἰνίἀοὰ ἱπίο {{π)|Ὸ γ 6 868) ΤΌστὴ 9 8. δου ρ]θὲθ βοιίθηοθ ὉΥ ἢ δ) ἃ οου Βα Ὧδ ἰδι 
τα μαξίοη ῬΤΟΡΟΥ, ἡ Ὦ116 [86 Ῥγοοθάϊι ψογάν ἥἕοστῃ ἐμ ἱπδογίρίίοη. Ηθῆδθ {μι γὸ Βῃου)αὰ ἢὈθ ἃ ροσϊοᾶ Ὀϑῖοτο χάρις. Βο 
Ἐπδρρῃ- 6ῃ, 1,Δοσηδησ, ΤΙδομοηδοχῦ, ΤἈοΙ]6-ϑῆοσ, ΑἸογά, [ἢ ἐμοῖσ οαϊίοηβ, 85 τἘΘΠΟΙῚ 88 τποβῖ οὗ ἐλ9 πιοάσστι οοσζῃ- 
τλοηΐϊδίοσβ. ἹΤΜοΪ οἷς ἰ9 ὙΤΌΤΒ ΟΣ ΒΘ 5808 ὑμδὶ ΒΥ 280 ἢὴθ9 ψὰ8 [9 Βγεῦ 0 θιρροδὲ (ηἷκ αἰνίαίου. Βοχα δἰσοδὰγ αἰὰ ἱἰ. 
“ονυαπε Ἀίς Ρεγίοάμπ ἱποίριο, αἀδογίρίο ρμποίο Ῥοξὲ ἁγίοις."" -ἜἹ. Β,] 

12 ΨΥ, 7.--[Ἠ Θγασε ἴἰο γυμ, πιτπουν ΐΣ 18. ἴῃ δοοοσάδηοο ψΓῈ μὰ Οτοοῖς δὰ 186 πὶ. (ρταέξέα νοδίε εἰ ΡαΖ) δρὰ 
ΡΓϑέοσϑ Ὁ]0. ΤῊ Εἰ. Ψ. [8 ἱποοπιβίβεθῃϊ, δοταθίϊσηοβ ἱπιοσεϊπρ δέ ἀπὰ βοπιαίίτηοα ομτ τς ἰΐ. Θ γόγθ] ἔοττα ἰο ὮΘ δ 
Ρ᾿ 194 αἴζοσ χάρις ἰπὶ 6}Π|18 ο.66 ψυι]ὰ ποί 6 [πὸ διπποίδίλνθ ΟΣ τοϑ μα δίοτυ ἔστω, δε, υαλ [86 ορίατϊνο εἴη, παν δε; ἵετ 
ξέρ- ὑμῖν ἴθ Ὧο΄ δι 61] }ρ1104] ἀΟΧΟΙΟΚΥ, ΠΟΥ δὼ δυιποσιϊδεῖνο Ὀοποάϊοϊίοη, θὰ 8 ῬΣΆΥΘΙ ΟΥ Θαχιθεὶ ὶδῃ ; οὐτωρ. ἃ ἔ ϑὲδε 
ὦ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ; δ ὰδ 2, ἔλεος . . - πληθυνθείη.--. 8. 



ΟΒΑΡΤΈΒ 1. 1-1. δ᾽ 

ἘΧΈΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

θιδσι βχυτιοκ.--- πκογόρέοπ ανιὰ σγοοίδης.--- Ραμ α 
ϑογυαπί 097) «“εξια Οἰνέα, οοϊιοα ἰο δὲ απ «Αροϑίίε, 
464 ἀραγὶ 70» ἐδλδ 2. Οοά,---Ηϊα ἈΑὰ ἐν 
λαγηιοὴν οὐἱέλ ἰλ6 Οἰά Ζεείαπιοηέ (ο ει): 
Α ἐ 9.γΧ,, Ολνίδί, οἦο, ἐπ Μὲς λιώπαη παΐμγε 
α: Τὰ λέαδείραι ἐράισίαε, ἐξ ὅν Βὺτι ὁ, Μανία: 
διμὲ οδο, ἐπ Ητε δρίγἑἑμαὶ οίογν, ἀρρϑαῦὰ α5 ἐδέ 
»γνἱημεὶϊρίο οΥ ἰλς τεξωγγεοίἑον ο ἐλ ἀφαά, ἀπά αἱ 
ἐλθ οπὲ αρροϊπίοά ἰο δε (λ6 δον οΓἿ Οοἄ ἐπι Ῥοιοεν 
(νια)εδίψ). Βν ἐλὲε ρίονυβοὰ Ολγέδέ ἐλ6 Α λα 
μβκοϑὲὶ λὲδ δανιμεξανν απὰ αροείοἰὶο οαἰΐ, 7οΥ ἰλὲ 
Ῥυνοδβε 97) εαἰϊηιρ αἰΐ παίέφηδ ἰο οδεάϊσιιοα ἰο ιἠΨδ 
͵7ολ.--.ΔἍὉ δε δείδουεγδ ἐκ. Κοηις (ο ἐλ 
ἐοίαἰέν. Ηδ αοοοναϊησίῳ σγεεί ἰΐλ6 Οἠγεδίϊαπδ ἐπ 
οπια οἱ λα ἀροδίοἰϊο δαἰιαξίονι. 

[σεκπκκκαὶ, ΕΕΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΣ ΑΡΟΞΤΟΙΙΟ δαυῦτΑ- 
ΤΊΟΝΑ,--Οὴ τ6 ρΓαιητηδίϊοαὶ βιγιοίυσγο οὐ [86 ἵνο 
Βοῃςθῃο68, ΥΟΓᾺ, 1--, 866 Ἰαχῖαδ] ποῖθ ᾽2 ἰο νος. ἤ. δι. 
Ῥαυΐ ορθηβ μὶ8 ΕΡίβι!οβ νεῖ Ὠἷ8. ἢδίηθ δηὰ οἰδοὶὰὶ 
0)}6, Υ͂ ποῖ Β6 οἰΔἸ]Θησοθ γοϑρθοῦ} αἴλθη ΐοη ἴο 
ὯΪ8 ἱηβρίγοα ἰθδοδίηρ, δὴ τὰ [Π6 δϑδυγδηοθ οὗ 18 
ὈΓΟΙΠΟΡΙΥ τοράγα δηὰ ἴονο ἔοῦ [6 τϑδάθγβ, ὉΥ ΜὨϊοἢ 
ἢ6 ν|}}8 (δοῖγ δήδοιουβ. ΤῈ6 δηοϊθηὺῦ ΟΡ βυΟΙΆΓΥ βίν]6 
Ὀπἰ(68 ἴῃ 4 ὑτγίεἴ ἰηβογ ρου τ δῦ 6 ΠΟΤ αἰδβι ρου ϊϑὰ 
8ἃ9 δα ύγοββ, τἰρ, πὰ βιιθβοσριίοη. Ῥδϑὺϊ οοιη- 
Ὀἷηθβ ἴΠ6 Ποαῖποη δηὰ ἴμΠ6 ΗΘΌΓΘΥ ἴογ οὗ βα]υϊδ- 
τἴοπ, δηα ἰηβρῖγοβ Ὀοὴ τ 4 ἀθ6 0 Οὐ τίϑυδη τηθδη- 
ἱ τ. 

ΤΊ Οτοοκ δημὰ Βογωδη ορἰ βίο Αγ ἱπδοσ ροη οοη- 
«Αἰποα εἰ ρΡῚ ἴθ6 πδιθ οὗ [86 πεὶϊος ἰῃ ἰῃ6 Ὠομηὶ- 
ηδῖϊνο, δηὰ ἴΠ6 Ὡδσὴθ οὗἨ [26 τϑοοῖνορ ἴῃ [86 ἀδίνο 
(4. σ.,) Πλάτων Διονυσίῳ, Οἴσογο «Αἰ{ἴ60), [ΓΘΑΌΘΠΗΙΥ 
ψἰἢ (ἢ6 δααϊοη οὗἩ [6 πὶϑῃ [ὉΓ θα] ἢ} δηαὰ ῥτυβ- 
ΡΟΥγ, ὉΥ ἴὰ6 ποιὰβ εὖ πράττενν, τῶογθ ἀδΌδ! 
χαίρειν, οΥ χαΐρευν λέγει, καξμέξνη, ΟΥ δαξιμέοηι αἰοῖΐ, 
Τηΐδ ἔοστη τὸ πὰ ἴῃ ἴδ Νὸν Τοβίδιῃθης ἰἤγΘΘ 
Εἰπ)68: Οὔς6 ἰη ἴΠ6 Ποδίμοη 8686, ἴῃ 6 Ἰοίίον οἵ 
Γ γαῖδθ ἴὸ [86 Βοιηδὴ βόγοσπον Ἐς Ϊχ, Αοιδ χχ!ϊ!, 26 
(Αλαύδιος “ισίας τῷ ... ἀμ ἐς τ χαίρειν), ἃΠα ὕνγῖο8 
ἴπ ἴμ6 Ογίβιϊδηι 56:86, ὨΔΙΘΪΥ ἱπ (6 οἰγοῦϊαν ἰοἰῦδι 
οὗ 186 Αροϑίοϊο Οουμοὶ! οἵ Φεογυβδίθ, πηΐοβ 88 
ὈΓΟΌΒΔΟΌΪ πυιίζθ ὈΥ Φδιηθ8, Αοἰβ χν. 28 (οἱ ἀπόσ- 
“ολοε.... τοῖς... ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν γαέρειν), 
ἐπα ἰη ἴ8ὸ Ερίδι16 οὗ Φαπιθθ, ομαρ. ἱ. 1 (᾿]άκωβος 

.. ταῖς δώδεκα φυλαῖς... χαίφειν)" Ετοιη ὦ» 
Φομη, νοῦ. 10 (χαέρεεν αὐτῷ μὴ λέγετε), ὃ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἐδαῖ ἀτεοὶς ΟἸ τ δ δηβ τογα ἴπ ἰθ6 Παδὶϊ οὔ χγθοίίην 
986 Δηοῖμον πὶ ἐμ6 υδυδ] χαῖρε (ὕ αἱρ., αὐέ, ΘΟΙΩΡ. 
Μαιὶ, χχνί. 49. χχνὶϊΐ, 29: χχυἹ[δἕδ 9. Μαγὶς χν. 18 : 
ἴμακο ἰ, 28; Φοδη χὶχ. 8). Βυὶ (Π6 ποδί! θη ἔοττωυϊα, 
ΔΒ ἱτηρ  γἱηρ ἃ ΡΓΔΥΘΓ ἴ0 [Π|6 δὰ ἴῃ ἰὶ ἃ ἰδίηὶ οὗἁ 
ἰἀοἸδίσυ, οἵ, δἱ δ4}}1 δυθῃίβ, 1ὑ τϑίθγσγθα ΟὨ]Υ (0 ἐδηι- 

ῬΓΟΒΡΟΥΥ, δηὰ δὰ 10 σἷγο ΜΔ Ὀθίογο ἰοηρ 
ἃ οδηρο ἰη δοοογάδποθ ψὶ08 ΟἾἩ γίβιδη θο  Ἰηρ,. 
ΤΊ Ηδθγον (δὰ Αὐδοΐο) ἴογτα οὗἁ βαϊυϊδίζοη 18 

ἴρ, εἰρήνη, Ῥοαοο, οὐ 59 ὈΠὡΡΌ, ΧΧ΄, εἰρήνη 
σοι, 1 δαοα ὧδ ἰδ γοπ ; οορ. θη. χχίχ, 6. χἱ πὶ, 
28: Ἐχ. χΥϊὶ, 7: Φυάκοθ νἱ. 28 ; 1 ὅδ. σ. 4: Ὦδῃ. 
χ, 19; [πἰκὸ χ, ὅ, 6, ἄς. (ὙῚΒ [Π6 Ἰαῖον ον (86 
804] ἐογτηυα νὰ8 “9... ΤΏ τίϑοη βανίουν χτθοιθα 
τευ (ἢ6 Δδβοι Ὀ]οὰ ἀἰδβοὶρ]οθθ, Φόῃη χχ. 19, 26, Ὀσγίηρ- 
Ὡς ἴδ ἴσο ρεοδοο οὗ [Π|6 βου] πὶ αοά, πιο ΗΘ, 

Φ (Οπἰείάο οἵὗἩ ἰ8ὸ Νον Τοαίδιασος ἐδ δα] ἰδίου χαίρειν 
ἴα αἱρὸ ουπιηὰ ἴτ ϑογνοόγαὶ αὶ Τάφος οὗ Ιρηδίτι8 ἐὰ τὰ 8 Ἐν Θ 
οἵ (φοοάο-) Βοσιδῦαδ, δπα ἰὴ οἵποσ δ ἠσἱθηὶ Ομ τισείδη ἀοσυ- 
μορῶα ; οοτρ. Ἰδυδονέιδ, Φ Κ. ν. ἀ: .υ. 26.--Ῥ. Β.] 

1116 Ῥυγΐμος οἵ Ῥθδβοθ, δὰ Ὀουρῃὺ ὉΥ Ηΐδ διοιΐῃβ 
ἀδαῖ}) δηὰ ἐγ υτρῃδηῦ γοβυσγγθοϊΐοη (οοΡ. Φόδη χὶτ. 
21; χνὶ, 88; Μαῖϊ. χ, 1., 18). 

Οοτηδἰπῖηρ [86 ατοο- ομιδὴ ἰδοῦ ρος δηὰ τὴ 
ἩΘΌΓΣΟΥΝ βαϊυϊαϊίοη, τὸ πουϊὰ αν 118 ἴΌττη : “αν 
ἐω ἰλ6 ογιαπβδ. ἰδαίίλ απὰ Ῥέαοα δ υἱδὰ γοιι. 

Βυῖ Ῥαι] τγαηδίοστηβ (86 ατγθοκ γχαέρευν δηα {ε 
ΗΘΌΓΘΥ δλαίοπι ἴσοι ἴΠ6 ῥγδυδέ!ηρ ἰάθα οὗ ρῃγείοω 
ΘΑ δηὰ ἰθιηρογαὶ οοπιίοτί, ἱπῖο 1ῃ6 ἀθθρ τη68ῃ.- 
ἴηρ οὗἨ [86 βανίηρ γστδοθθ ἀπὰ ρϑᾶς οὗ Οοὰ ἰπ Ομ τῖβι, 
δηὰ ΘΟΙΩΡΓΘ ἤθη ΔΒ ἴῃ {Π|6 ὑνὸ τΟΡὰΒ χάρις δηὰ εἰρήνη 
16 τἰομοϑὶ Ὁ] δβίηρβ οἵ [88 ζ058ρ6] ; χαρὲς Ὀθΐηρ ἴΠ6 
οὐ͵]οσᾶνα οαυ8θ οὗὨ [ῃ6 ΟΠ τίμα 8α] σίου, δηὰ εἐρήνη 
1ϊ8 δβυν)οοϊνα εἴἶὔδος ἴῃ (86 δοὺ] οὗ ἴδῃ. Αἱ [6 
ΒΔΙῺΘ {{π|6, ΤΠΟΓΘ ἰδ, Ὡο ἀουδῖ, ἃ Γοίδγθῃοθ ἰῃ ἰδὶθ 
ΘΡ᾽ βίο αγΥ σγθούϊηρ ἴὸ {|| Μοδϑδῖο, οὐ γϑί!ον Αδζγοηὶς 
Ὀσποαϊοίίου, Νά. νἱ. 2δὅ, 26: “106 [Ιογὰ το 
Ηΐβ8 στδοθ βηϊμθ ὑροὺ ἴπθ6, ἐηὰ ὍΘ χτδοίουβ υπίο 
ἴπ66 (πη, ἔτοιὰ 21, ργαύοδιδ γμΐέ, Ὦθῶοθ ἹΠ, 
χάρις), ἴμ6 Τορὰ ΠΠ ἃρ ΗΐβΒ οουπίθμαποθ Ὁροὺ [Π66, 
δηα ρἶτο ἴπθα ρϑᾶοο (Ἐρὸ, ΧΧ,, εἰρήνην»). Μὲ 
δηὰ [815 δα! υἱδίουυ ζγᾶοθ δὰ ρόϑοθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴδε 
Ερίβι]οβ οἵ Ῥδῃ], Ὀυϊ αἰβὸ ἴῃ ἴποβα οὐ Ῥϑίθὺῇ δηὰ οἵ 
Φοδη ἰπ [6 ΑΡροσλϊγρθθ. ἴπ ἴη6 Ῥαμβίογηϊ Ερίβιϊοβ, 
1 Τίμα, ἱ, 2; 2 Τίμ. ἱ, 2, δῃὰ Τῆϊιβ ἱ. 4 (επί. γεο.), 
Ῥδυ], πιο γοΐογθησο ΡΡΟΌΒΟΙΥ τὸ ἴΠ6 Οτοοὶκ νογβίου οὗ 
[Π6 Αδγοῃΐο θοηθαϊοϊίοη, Ναπι. Υἱ, 2δ (ἐλεήσει σὲ ἴοι 
Φ15Γ1}}, δά β [0 {116 Ῥγαυογ ἴον σγαοθ δῃὰ ,όαοἊὲ (ῃδὶ 
οΥἨ πεγον (ἔλεος), π ἢ πη ἐβύοσβ οὐ (Π6 σοπροὶ ποοὰ 
ὨΟΓΘ {Ππ8 ΒῺΥ ΟΥΠΘΡ ο01488 οὗ τε. ΤῊ ΐβ (Προ ο] ἡ 
Ὀϊοβαίηρ, οογγοβροηαΐηρ ἴῸὼ {0 {πγθοίο! ἃ Ααγοηῖς 
Ὀδποαϊοιϊίοη, τὸ δηὰ 4180 ἰη 2 Φόδη 8." 

Ιὴ τη6 Ερίδι]ο ἴο {π6 Ἐοιηδῃβ, π!ογο Ῥαι], οὐμ- 
ΓΑΡΥ͂ [0 Πῖ8 Πα Ϊϊ, δα ἀγθαβοά ἃ δοηρτορδίίοη τ ἢΐο ἢ [16 
;δὰ ποὺ ἰΟυπάθα, ΟΥ Θνθῃ Υυἱβϑίϊθα, [.6 δι] β68 {86 
ΟτἸΟ0-ΗΘΌΓΘΥ ᾿πβου μι] δηα δα] υϊαιίοη 5011} ποτα, 
ἃηα ἰηβοῦῖβθ ραγθο ΒΘ. Ο8}}} ϑοῖηθ οὗὨ ἴῃ 6 (ππἀδηημθπίαὶ 
ἀοοιτίηαὶ ἰάθδβ οἵ [86 Ερίβι]θ, 848 βυγσμοβδίθα Ὀν {Πι|ὸ 
ιηθητοη οὗ “ 1Π6 βοΒρεὶ οἵ Οοἀ,᾽ Ὠδιηοὶγ : (1.) ΤὩς 
οοππθοίοῃ οὗ ({8 6] πὶ [6 ΟΙὰ Τοθβίδιηδηϊ 
τονοϊδοη, νοῦ, 2; (2.) {Π|6 αἀἰνῖθ. δυσηδῃ ππΐαγο οὗ 
ΟἸγίβι, τῇο ἰΒ [6 βυδ]θοῖ οὗἩἨ ιμαὶ ροβροὶ, νοσβ. 8, 4 ; 
(8.) 8 68}} ἰο [8:0 ΔρΡΟϑι]6βῃ!ρ οἵ αἴ ἐμὲ Θδπ!]οθ ὉΣ 
Ομ γῖδι, νοι χῖνοβ ἰἷπὶ ἃ τίρην ἴο δή άγθβϑβ ἢἰπηβοὶ 
αἰἶβὸ ἴο {ῃ6 Βοζωβδῃηβ, νϑῦ. ὅ. ἴη {πὸ υἱοῦηθβδ οὐἩ (μΐδ 
ΒΑΪυϊδιΙΟἢ ἯΛῚ 866 ἴΠ6 οὐογβοπίηρ [Ὁ]Ππ685 οὐὔἩ Ῥαδὺυ}"Ὲ 
ηὐΐπὰ, δηὰ ὕπ6 ἱπιρογίδ!οθ ἢ6 αἰϊδοποα ἴοὸ (Πἷ8 ΕῬΙ8. 
116. Οαϊνίη : δ᾿ ίδίοία ἰοία φ(ἐσ πισίλοαϊοα ἐδὲ, τῷ 
ἑρειηι σύρτες ἐχογαΐηηι αὐ γαΐοποηι αὐτί ςοπιροδί, 
ἑωπὶ 5ἰ,.---Ἴ]ο 8.] 

γεν. 1.---δι]}.---ϑδ} δ Ῥάσι,, ἐ. δ., ἴὩ6 ὅΜΑΣ 
ἴῃ Ορροβί:ου δηὰ οομῃίγαθὶ ἴυ ΒαΑμῦύκβυβ, ΕἸΥΜΑΘ 
ΤῊΗΕ ΒΟΒΚΟΈΒΕΕΚ οὗ ΟὙργυδ, Ασίϑ χὶϊ, 8. [8λσι, δηὰ 
Ραῦι, Ῥαῦκο8 ἰβ 6 ΗδΙ]οηἰδβιῖο, Ραυπῦσθ ἴδ [δύῃ 
ἔοττῃ ἴον 190 Ηθῦγον ὅασι, ᾿πβουρ αἰ δοτίηρ ἔγοτῃ ἰξ 
ἷπ τηϑδηΐϊηρ, [{ νγὰϑθ ΟὨΟΘΘῺΏ 8ἃ8 ἴΠ6 ποαγοϑὺ δ᾽ δῖ γϑ 
δηὰ 4} }}Πογαϊνο θαυϊνα]οηΐ, ἀθὰ 88 ἃ ΠΔΠ]6 δΙγοδαὰν 

{ » 

7Τλε ἱπρε φ Ῥαμι, ἴῃ 19 Ανην. Ῥυε. απαὶ Τλεοὶ, Ἀ6. 

ϑερεερτεε 
καὶ εἰρήνη, τ ἃ χάρις, ὅλεος, εἰρῆνγ, ἴῃ ἴπ “ζΖαλνγο 
νῶολον Ὅειμοολε Τλεοίοφίε, νοὶ. χὶϊ, Νο. 4 ( 1061, 
Ῥρ. 878:691.--Ῥ, Β.} 



ἔδτοϊ Παρ ἰὼ (8Ὠ6Ὲ ατθοκβ: ἩἘ|16 ΚΒΔΌ;, 88 ἃ ὑΓΟΡΟΡ 
ΔΠΊ6, ΔΗ ὉΠΚΠΟΤΏ ἴ0 ἴθ. ΤΠ6 Ὥδμθ ϑαιέ--- (ἢ 9 
τηοϑὺ αἰβι προ παῖὴθ ἴῃ ἐδ6 ΚΟΠΘΔΙΟΔῪ οὗἨ {9 
τεἷδο οὔ Βεη)απμΐι,, ἴο ψηϊοῦ Ῥϑὰ] ὈοΙοηχοὰ (Βοιι. χὶ. 
1: ῬΒΙ]. ἰἰϊ, δ; οορ. Αοίδ χἰϊἱ, 31}.--ἰῃ9 ΑΡροβίὶθ 
υϑοα ἀῃηοηρ ἴΠ6 Φονβ, [9 πδῖὴθ αμέ διηοηρ ἴδ6 
Οὐθη 1168, δηὰ ἴῃ {1:6 ]αῖου ραγὶ οὗἁ δἰβ 18 Θχοϊυβίνοὶγ. 
Το ον δηὰ ϑδυγ ΟΠ  βιϊδηβ οὗὔθα δ νη ΠΔΓ,Θ6Β, 
οἰζηον ϑἰ μι ΐϊαν ἰῃ βουηὰ δπὰ ἰάἀοηςοδὶ ἴῃ τηϑδηΐηρ,, 88 
ϑ'ῥΐαε δὰ ϑιναπιδ ([06 οττοοῦ ΟσσΌΣΤΪρ ὈΠΙΓΌΣΤΩΙΥ 
ἴῃ ἰΠ6 Αοἰβ {πἰγίθοῃ ἐΐπηθβ, (Π6 ἰδίαν ἴουῦ ὥτηθβ ἴῃ 
ἔπ6 ΕΡΙ81168), Ζωσαβ ἀηὰ Ζ}πιοαπιδ" (00]. ἱν. 14: 2 
Τὰ, ἵν, 11; ῬΆΙ θα. 24); οὐ δἰ τὰν ἴῃ ϑουηά Ὀαϊ 
αἰ δεγοηὶ ἴῃ ταηοϑηΐηρ, 88 οἷέεμδ δηὰ υὕωδέμα (Ο0]. ἰν. 
11), ϑαυΐ δπὰ Ῥαιΐ, ΗἰΠοὶ ἀπὰ οΐδο ; ον αἰδογθηῖ 
ἰῃ δουπὰ Ὀυΐϊ ἰάφηξίοαὶ ἰῃ τηθδηΐῃρ,, 88 ΟἿ (ΒΕο 
Ὀγο τ) δηὰ  οίθν (αγϑβκ) ; ον ἀἰδδγοηὶ Ὀοὶἢ ἴῃ βουπὰ 
δη τηοδηΐηρ, 88 υὐαοοῦ δὰ [γαεῖ, ϑίηιοπ διὰ Ῥοίον, 
Βανίλοίοπιδιο ἀατιὰ Ναίλ .ῳολη δηὰ λδίαγζξ (Αεῷ 
χὶϊ, 12, 26), ϑέριδοη ἀπὰ δέσουν (σι. 1), δαγδαδαξ 
δηὰ ὕιδέια (ἰ, 38). 10 ἰδ ροββί]ο [δαὶ (6 Αροβι]β 
Ῥϑυ], 88 ἃ Βουηδῃ οἰ ζθη, γθοοϊνοα {8 πδᾶπγ6 ἴῃ ΘΑΥΪΥ 
χοαΐϊὰ ἴῃ Τασβυβ (Ἰὐρθιοοι), οὐ ἱπμογ θὰ ἰδ ἔτοσῃ 
ΒΟΙΏῺΘ δῃοοδίου, ὙΠῸ ΠΟΔΥ͂ ἤανὸ δαορίοα ἰΐ ἴῃ ὈΘΟοΟτ- 
ἱπρ' ἃ ἔγσοϑάτωδῃ, οὐ ἱῃ δοαυίϊγίπρ [86 Εοχηδη οἰϊίσθη- 
ΒΡ : Φαιΐ Ὀοΐηρ ἴ86 πὸ} -Κηότη οὗ 86ὸν- 
ογαὶ αϊδιϊηρτίδηοα Εοπιδη ΠΡΉΒΕΕ 88 ἴδ6 σόπδ 
«Ἄγνκϊξα, αῤία, “μἶα, ϑεγρία, ἃς, Τὰ ἰΒ τλοτθ ρσοῦ- 
816, δούγονοσ, ἴὩδὲ Ὧ6 οἴ086 {π6 πδιηθ Ὠἰπ)861 δέϊοσ 
.6 οῃξογοαὰ ὑροῦ [ἷβ ἸΔΌΟΤΒ διθοηρ [16 Οδη 1168, 88 8 
Ῥαγὶ οὗ 8 τι ἰθαϊ ΟΩΔΕΥ ΡΟΪΪΟΥ ἴο Ὀθοοθ ἃ ατγοοῖ ἴὸ 
[9 Οτγϑαῖκα, ἴῃ Οὐον ἴο μαὶῃ [ΠΟΙ ΤΏΟΓΘ ΓΘΔΑΙΪΠΥ͂ ἴο 
Ομείδι (1 σου. ἰχ 19-238).. Αἱ 411 ονθηΐίβϑ, ἴ[Π8 ὨδΠ16 
Ῥαιὶ ἰβΒ θγβὶ πιθπιοοὰ ἀυτίηρ [8 δγδὶ τηἶδ- 
ΒΙΟΠΔΓΨ ἰΟΌΓΠΘΥ, τ ΏΠΘ 6, ἰδἰσίηρ Βοποοίοσ ἢ ΡΓΘΟΘ- 
ἄθηοο οὗ ΒΑΓΠΔΌΒΘΑ ἴῃ τορϑ δηὰ ἴη δοίβ, βίσυοκ Εγ- 
ΤΩ8Θ [116 ΒΟΙΌΘΓΟΣ ὙΠῸ ὉΠ Πάποβα, δηὰ οοηγογίθα ὅογ- 
Εἰυδ Ῥαυϊυδ, [9 ῥγο-οοῦβϑ] οἵἨ Ογργυβ, ἴο {86 ΟἾγῖ8- 
ἤδη (818 (Αςίδ σί!. 8. Αἶον (16 αἰγὶ Κὶπρ ἔδλεί, ἢΘ 
8 ὉΠΙΓΌΓΣΙΑΙΥ οΔ]]οὰ αωΐ ἴῃ [86 Ἰαιῖοῦ ομδρύθγβ οὗ Π6 
Αοἰδ, δηὰ ἴῃ 41} (Π6 Ἐρίβι].β, Βυὺ ν6 ἢᾶνθ πὸ τἱρῃϊ, 
ἴον 18 τϑαβοῦ, ἴο ἱπίδσς {τι Δογοιηο, ΟἸβῃδυβθῃ, 
Μογον, ἔνα], δὰ οἱβογθ) ἔπαὺ {86 ἤϑιὴθ αι Ὑγ88 
Ν' τηθτηοτἶδὶ οὗὨ (ἢ6 οοπνογβίοηυ οὗ δεγχίυβ ῬϑΌ]υ8 88 
ἢἷθ βγβι γα, Ἐὸν (1.) δ6 πιδὺ δανθ οσοηγογίοα ΠΠΔΗΥ͂ 
Φοτϑ δηὰ Θϑης]οθ Ὀδίοτο ὑπαὶ {ἶπλο : (2.) ΡαΡ118 ἃγὸ 
6116 ἀ αἴτον ὑποὶν ἑθδοῦογβ δη Ὀοποίδοίοιβ, δα ποὶ 
σἱοε υὐγϑὰ ; (8.) ἴα οσἶτοβ πὸ ἰηθπιαίΐοι τ0 δαὶ 
οἴἑοί, δηὰ οοπηθοὶβ [6 δῖ αμ, ποῖ συ] {πὶ οὗἁ 
[06 φῬγοοοηϑυὶ οὗἨ ΟγὙργυθ (χ δ, 7, 12), Ὀὰῦ ψἢ ὑπαὶ 
οΥ̓ ΕἸγτηαθ {86 ΒΟΙΌΘΡΟΡ (νοῦ, 8). ΤΠ Ἰαβὶ οἰγοιτ)- 
δβίδῃοο ἴδνοτῦϑ ἰδ 6 ἱπροηΐοιβ Ὠγροίμοβῖ8 οἵ Ὦγ. [ζδηρο, 
ἔα 6 ἤδιηὴ6 Οσρτοββο8 [Π6 ΒΥ ΌΟ]Ϊο4] βρη βοθῃ 06 
οἵ (Π6 νἱοίονΥ οἵἩ Ῥαὰὶ, (6 δριαϊΐ πιαπ οἵ (ἀοᾶ, οΥοῦ 
ΕἸγυλδβ, {πὸ πεϊσλέψ πιασίεέαη, οὗ ἴ86 ἀονί!, 88 ἃ ΝΟΥ 
ἸΤαβίδιηθηὶ οουπίογρεγ οὗὨ {Π6 νἱοίοτυ οὗ αν ἃ οὐοσ 
(Θο]} 41}, οὐ οὗὁἨ Μοβοβϑ οὐϑσ ἴῃ βογοογουϑ οἵ Εργρί. 
Ὦγν. Τδῆρο, Πότ νον, δατηΐϑ (ἢ6 ῬΤΟΌΔΌΣΙΥ ἰῃδὶ Ῥαυὶ 
μβαὰ 118 Εοιηδῃ παῖ Ὀθίοσο ἴπ|8 οσοβάοη. Αἱ 41} 
ονϑηΐθ, [Π6 ομδηρο οὗἁἨ ὨδηΘ 848 ποιῃΐηρ νι αΐονον [0 
ἂο πὶῖῃ Ὠἷθ οομνυθγβίοῃ : δηα 4}1 δ θροῦῖοαὶ ᾿ῃθογργο- 
«Διίομβ οὗἨ ΟΠνγβοβίοση, Αυρχυδιίπο, Ἦ οτβισογς, δηὰ 
οἰποσγα, πηϊοῦ ρῸ οὐ {{Π|8 διβυμη ρθη, ΔΓΘ ΙΠΘΓΟΙΪΥ͂ 
ἴουδ δηοΐοθ, πο ἀγὸ βυβη ἸΘῪ τοδιϊθὰ ὈΥ [86 

τὲ [06 ΑΡοβίϊθ 'ἰβ τορθαιθα]γ οΔ]]16 ϑανέ Ἰουνρ 

Φ (Ζριδα ἃἀοοδ Ὡοῖ ΟΟΟΩΣ ἴῃ ἴδο Οτοοῖς Τοδίδσηθηΐ, 
ναὶ ἴῺὮ δόγογ8] Ἰαϊίη ἈΓΒ, ἐπ τοϊτὰ ΘΌδροΙ ἐκ ἐἱπδονὶ "θὰ : 
ϑυαηρεϊίωνι, δΘοσμπάμι Γοαπα. ΤΌΘ αχϑοὶς Λονκᾶς ἰδ, 0 
ἑουῦνῖ, α οομέγδοιΐοι οὗὁἨ ἐδ [δε ζωοαπωξ, 5 Σίλας ἰδ οὗ 
ϑιίοαπα, ϑοτὼθ ἰδίοσα, ὨΟΎσουοσ, ἰδ οτιελγ [ἢ 6 πδυοηθα οοζωσωθα 
ἕμιοαε δΔῃᾷ ἴαιοίμ (Αοἱο ΧΙ! 1 ; Βοτα, χυΐ, 31.)}-... 5.] 

ΤῊΝ ἘΡΙΞΕΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΆ. 

αὐἴον ἰδ ὀομνθβϑίοη, 88 ἰῃ Αὐοὶδ ἰχ, 2ὅ, 80: χὶΐ 381 
ΧΙ, 1, 3, 7, 9: δηὰ ὑπδὶ ἰν ἷἰβ βαϊὰ οἵ ϑαμέ ἰῃ ΟοὨΦ 

ΧΙ, 9), ἐδαῖ Ὧ6 στγχαὰβ “" 816 πίτὰ ἴδ. ΗΟ] 
Ομοκπὶ,.-Ρ. 51" 

Α ποιναμὶ οὗ δοαυβ Ομτίεὶ.-- -ὔπι ἼΞΣ. 
ΤῊΪΒ ἰ8 ποῖ ΤΆΘΓΘΙΥ ἐδ ρσϑηθγαὶ ἀραὶ ρτιδιίου οἵ 1.06 
Ρΐουβ τηδὴ (Εὐϊσβοθ : Οἰλγέξέξ ομἑογ, Ἐρὶι. νἱ, 6), 
Ὀυϊ (06 ἀοεϊσπηδίουη οὗὨ 18 οὔἶοθ (Ἰ ΒΟΪ.ΟΚ).: 1 Οὐ, 
ἷν. 1. ῬΏΉ], 1. 1: Φαϊηθβ ἱ, 1. Βοΐοδο: Τὴ ποτὲ 
ἱγω } 168 υπ] πιο οὐοάΐοηοθ. βομοῖξ: “"" δοῦλος ἀθ. 
ποῖοθ ἰδ ΟἸγβιΐδη, 80 ΔΓ δ Ὠ6, ἴῃ {16 ἘΡΟΙΒῈΣ 
οὗ ἃ βρϑοΐδὶ Ομ γίβιύδῃ οδ]]ηρ, βυττοηάοσ Ἀἱ 
ΔΟΙΏΡΙ ἴον ἰο αοαδ Ἡἱ|1, δῃηὰ οχοϊυάθθ [εΐ8 οὐσὶ 
Ῥγθίθγθηοο᾽" Ηρθγο ἴπ6 ΟἸπγθδη 081} ἐπ ἰϊ υηΐ- 
ΨΟΙΒΑΙ ΟΠΑΓΔΟΙΟΡ ἰβ Ιηθϑδηῖ, δὶ 88 ἰδ δρρϑᾶσε 
ἷη ἴμ6 δΔροβιοβῖρ, δος 186 δβοϊυϊθ βογνίοε οἴ 
ἴ88 οὔθ τοδὶ βογσυδηὶ οὗ αοὰ, 18. 111, Νονοῦ- 
{πο ἴοϑβ, ἴμθγρ ἰβ 0 ἰδυϊοϊοσν ἴῃ {π6 δ αἀϊοη : οαἰδά 
ἔο δ απ αροδίϊς6, Οαϊνίη : 4»οδίοἰαΐιδ πιξηϊδίενξ 
ἐδί δρεοῖθβ. ΤῈ6 πάτὴθ ΟΠΒῆοΘ, γοϊδϊθα ἰο ΘΟ σίβί, 
ΤΏΔΚΟΒ ἴῃ6 δοῦλος, ἷπ [6 ΔΌϑοϊυῦθ 8686. (ΟΡ. 
14, 1111.}; Ὀυῖ, τοϊαίθα ἰοὸ [86 πουὶ, ἰὰ τρδῖσθβ [ῃ9 
ἀπόστολος. [44 εογυαπί, ἰἰῦοτα!]]γ δοπάδιαη, (δοῖ- 
λος, ἴτοπι δέω, ἐο δὲπα), ἀθποίθβ ζῬΠΘΓΑΙΥ, ᾿ἰκ [Πα 
οοστοβροπάϊηρ ΗΘΌγον ΓΗΓΙ ἼΞ9, δ γοϊδιϊου οἵ ἀθ- 
Ῥοπάθῃοο οὐ οά, δηὰ οἰ θοσ οὐοάΐθηοο ἰὸ 8 
Μ|1. δὰ] ρ᾽ογίθβ ἱπ 018 βογνΐοο, πιϊοὶ 18 ογίθος 
ἔγοοάοιη. Τ7|}6 οσϑ Νοὸ ἴ66] θουπὰ ὮΥ 86 δ ΠΟΥ 
οὗ Ομ ιγίβι, {πὸ τβοτθ Ἧο ἃγα ἔγοϑ ἔτοπι (86 Ὀοπᾶδρθ οὗ 
ΤΏ6η, .00 δεγυΐγα υόνα ἰδδογίαδ εδὲ (Αὐσυδιίηθ). ἴῃ 
ἃ 46 Β6ΏΒ6, [6 ΓΟΓΤΩ ΔΡΡ]Ϊ68 ἴο 4}} Ὀδϊίονοσθ, ὙῇῸ 
89 Ὀοΐὰ ολέϊάγοη, ἀπὰ δογυαπίδ οὗ αοἀ (15. ἰχν. 18 - 
δα, ἰἰϊ, 26: Βοπι, νἱ, 22: χὶν. 4: Ἐρῆῃ. νἱ. 6: 
1 ον. νἱῖ, 22 : 1 Ῥοῖοσν ἰϊ. 16; ον. χῖχ. 23, ὅ) ; ἴῃ ὁ 
βρϑοΐδὶ δὰ ϑιυρῃδίῖο 86η86, ἰδ '8Β υδοὰ οὗ [86 σἤοδϑα 
οἰοο- ὈΘΑΓΟΓΒ ἴῃ ἴΠ6 Κίηρσάοια οὗἩ ἀοὰ, .(8 Μοδοβ, (19 
Ργορῃθίβ, δηά ἰκΐηρβ ἰπ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδιηοηὶ (Ποαυϊ, 
Χχχὶν, ὅ : Φοβὶι. ἱ. 1: [5. χ ΐχ, ὅ ; 76γ. χχν. 4), δῃὰ 
(86 τα βίου οὗ [8ῃ6 ζοβροὶ ἴῃ ἴμ6 Νοῦν, ραγυου ΡΥ 
ἔπ Δροβίϊθβ (80 Βδγὸ; ῬΆ]]. ἱ, 1: Τίς, ἱ. 1; Οὐ]. ἱν, 
12: Φαιηθδ ἷ. 1: 2 Ῥοῖ. ἱ, 1: Βον. ἱ. 1) Ηοάρθος: 
“ ϑογυαπξ 8 ἃ ΖΘΏΘΙΑΙ ΟΠ οἶα] ἀδδί συδίίοη, οἵὨ πλιϊοῖ,, ἴἢ 
186 ῥγοβϑϑηΐ οδδθ, αροδέΐδ ἰ8 ἰ:9 δροοϊῆο ὀχρ  δηδίϊοι, ἢ 
Ῥδὰ] “ταϊθοΐϊβ 411 Βυσηδη δ ΟΣ Ὑ ἰπ τρδίζοσα οὗ 
ἔδι ἢ δὰ ἀυΐγ, δὰ γοῖῦ ργοΐδδθοθ ἐὴ9 τηοϑδὶ δβοϊαϊω 
Βα )θοιίοῃ οὗ οοηβοΐθῃοθ δῃὰ γϑϑϑοὶ ἰ0 ὑπ6 δυ!ϊδ οΥ ΕΥ̓͂ 
οἵ ΦΔοδθυβ ΘΟ γὶβϑι,) Ὑ͵ογάβησί : “ὁ ΟΙὮΘΥ τωθι, ἰῃ 
[6 Ὀορίηπίηρ᾽ οὗὨ ὑοῖν Θρ  βι 168, ββρϑοίδ]γ ἰῃοθο τοὶ 
(ΠΟΥ δαάγοαβοὰ ἰὸ ἴ:6 Βοιηδῃ ὑθϑορίὶϑ, γϑοϊοὰ ὑμοὶν 
οὐ ὑ| 168 88 γῦϊογθ, ἰκἴηρβ, οὐ ΘΟΠαΌΘΓΟΙΒ; Ὀυΐ ἰῃ9 
ΔΡΟΘΙΪ68 οἷδίπι ἰ0ὼ ὈΘ ιοατὰ 848 δοῦλοι, 

; ἔἰιοῖὰ ἃ δ09ΨὉ ψ 

(0 8 ΟΠ σἰβε ἢ : ἔγοϊῃ ἃ τὸ τὸ Ὁ ῬΡΟΦΟΒΟΓ ΟΓ Τ0 ΚΣ 
ὍΘ]. (4.) Βυὶ ἰῃ 9 οὔδηρθ τοῦ οὗ ἐδ οτρί δὶ Ὡδτηθ 
88 ἸΟΙ͂Ι δΔηα οοτητποτηογαίοαἃ Ὑπδὲ μ6 λαᾶ ὃδεν. ΤῈ τὸ 
οὗ ξοαὶ οὗ Σαῦλος δ5.}}} ρ᾽οπχοὰ ἰῃ 186 Ὠοαχὲ οΥ̓͂ Παῦλος, Ὀπὶ 
ἰδ θατοὸ πτᾶϑ ρυτγβοὰ Ἷ 180 Ἠοῖγ Ομοαῖί. (5.) Ηΐδ 8ῸῈῪ 
Ὥδιηο ἀθηοίθα 8180 8 ἢ ἐο ἴπ Οσοπεϊθβ, 6 Ἐοτηδη6 
θοΐης δι Πατν πὶ [86 πῆτὴο Ῥαμίωα. (6.) 1ἰ πτδδ ἃ Ἰοῖκοα 
οἔὗ ἈΒΒΗΠΕΤῚ Ῥαιυϊμεραγυμίιις (Ἰ ΟοΥ. χν. θ). (7.) Τὰ οοε» 
τηθτλοτγαῖθα (ἢ 6 ΘΟρβΠΟΣΩΘΩ οὗ ῬΆ0}᾽}8 δγαὶ ΘΟΙΥΟΣΈ, ον. 
Ὁ.» Ῥαιμμδ, διὰ τ ἃ ΕΞ Γ οἵ 16 ῥιᾳατγο δυδοθδθ 
[80 Πότοδα σοι ἃ, .) [Ιὲ ηἀϊοδῖοα Ῥδυ] ἰδίοηιδοᾶ 

ΒΌΡτΤΟΙΩΔΟΥ ἰῃ ὑπ9 Ἐοίδῃ οὐ Ὑ θδίοσει ΟὈ τοι δ ἀϊδιπιοί 
ΚΌσι 55) Ατδσεωδίο ἤδσὴθ Οερλαξ, δειᾶ ἔῃ Οτοοῖς ΠΣ δυο. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Ι. 1-7}.ὕ ἠφ 

βονάδηιθη ΟἿ «[ἐδιῈ ΟἾὟγὶδί, ΟὈΤΩΡ., ΒΟΎΤΟΥΘΙ, ΤΥ 
δβηποίδεϊου ομ ἀπόστολος, ὙὨΐοΣ ἰδ ἃ {{Π|6 οὗἁἨ ἀϊρηΐιγ 
8η δι Πο ΣΙ γ.--Ρ. 5}. -ὅόσκιβ ΟἸχίαϊι. ΤὨδὶ ἰδ, 
δεδυβ 18 ἐδο ΟἾγσίδι, οδιησ τὶ (δ ΒοΙηδῃ 
Ομνίδείαθ, 009 ΑΡροϑίϊθ δὰ πὸ ρτουπὰ [Ὁ δβαγίηρ 
τοὶ τονοσθΘ: ΟἸὨἸχὶδὶ ϑοδυϑ, ἑ. 6., Το ΟἸγβὺ ἰβ 
6808. 

Οαϊοὰἃ ἴο Ὅ6 8} δροκίϊο.----Αδ 6 δὰ πδὰ ἴὸ 
ἀοΐοπα Ἐΐ8 081} Ὀθίοτο (86 ΟοΥ ἢ ἴ8η8 δπᾶὰ Θαἰ δι δὴ 
ἢ δοοουῃξ οὗ ΟρΡροῃθηΐδβ, 6 ἀ068 ἰδ ΠΒΟΓα Ὀθοδυδβα ἢ6 
ἍΧᾺ58 ποὶ γοῖ Υ Κπόσῃ ἴο ἴἢ6 Βοτηδη ΟΠυοἢ. 
[Οεοϊδοὰ; ολοεόη, αρροϊπέραά, ποὶ 861ο4}16ἀ, Ὀυὶ 
ΘΔ] ὉΥ ΟΥλγίέδέ, ἴῃ ορροαϊϊδοη ἴὸ δὴ δι ὶΐγασυ 9601 
οοηδίιπϊοα Δι ΒΟΥ (αὐτό-κλητος, Βο! ξαρροϊπίιοα), 
δηὰ οὐἰϊοὰ ἐγοοίΐν ὉΥ ΟὨγῖϑὶ, σιῖπουϊ ἴπ6 ἰπίογνθη- 
ἐἴοη οὗἨ ομυγο δυΐδοῦὶῖγ, οοηρ. 68]. ἰ. 1: “Νοὶ οἵ 
τοθῃ (ἀπὶ ἀνθρώπω»), τοῦ ὈΥ ΔΗΥ δὴ (δ ἀνθρώ- 
σου), Ὀὰϊ ὈΥ Φοβὺβ ΟἾσίβι,"" ἄς. ΤΠ6 ποχζὰ γϑίδσβ ἴὸ 
8,6 ᾿ηϊθιοτίοαὶ 0411, ποὶ ἴο (86 οἰογηαὶ οἹοούΐου, (Ὰ]- 
Υίη : δοσιιο οιεέπι ἐξδ ἀδϑοπζίον, φιιὲ δαπὶ ὧδ ψμα ἰοχιιΐο 
ἔμεν υοσαϊοπσθηι αα οίεγπαπι })6ὲ οἰδοίέοπεπι γεζεγυι, 
--. Β] Τ8ο οχργοββίοῃ, αροϑβέΐθ, ἤδθ ἤθγθ 118 νἀ ϑδὶ 
εἰσυϊἤοδηοθ ΟἸγίβι, [π6 Εἰβθη Οηθ, [88 ο8]16 ἃ Ὠΐτα : 
ἢ ἷδ ἱμογοίοσο, ἰ [06 τηοϑὲ ροβί εἶν β6η86, ἃ ἩΪΓΠΘΒΒ 
οὗ Ηἰΐδβ τοβυγγϑοίϊου, δηὰ {μ18 ἱτωρ θ8 ἴ[γ6 ἀροδίο]ὶο 
ὙΠ 688 οὗ 86 ΜὮΟ]6 οὗἨ ΗΪ8 τηϊγδουϊουβ ρθγβοῦ δηὰ 
Ἧ [4ροδὲΐδ 'ἴΒ α {1116 οὗ ἀἰρηγ, εἰ χη ἔγίης ἰδ 6 
Ἰυὐχθοδὲὶ ΟΥΘΣ οὗ βοσνδηΐ ; ΘΥΟΣΥ͂ δροβίϊο Ὀδΐπρ 8 86:- 
τδηί οὗ ΟἸγίδὶ, Ὀὰὺ ποῖ ΘΥΘΙΥ Βουυδηΐ δὴ Δροδίϊο οὗἁ 
Ομγίδι, ΤῊΘ ὁη6 Ὀγίηρϑ ουἱ [86 ἀσροῃάδηοθ οὗ Ῥδὰὶ 
οπ ΟἸγὶβυ, {Π6 οἴδμοὺ 818 δΔΌΪΓΒΟΣΙ Υ οὐον 1Π6 ΘοΏρτορα- 
ἐἶοη8, διὰ [μ6 ἰδίου ἰ8 οοπαπἰοημοὰ ΟΥ̓ [86 ΤΌΓΙΏΘΤ, 
ΤΏΘ ὕθττῃ ἀρορϑέΐθ ΤΟΔῚ ἀρεϊρτιδῦθ, οὐγτ 6 108}Υ, ΔΗΥ͂ 
ἀοϊοχαίθ, οοσωυ βίον, ΟΣ Το ΒΑ  ΟΠΑΣΎ, Ὀὰὺ ΤΔΟΓΘ ρᾶγ- 
ἘἰσΌ ΑΡΙ͂Υ, 88 ΠΘΓΘ, δηὰ ἴῃ τηοϑὲ ἢ 68, ἃ ΟΠΟΒΘἢ ΘΥγ6 
διὰ ΘᾺ ὙΓΠΓΠ688 ΟΥἁὨ ἐῃ6 16 οὗὁἨὨ ΟἸγδῖ, 0 ΓΔΒ ΡΟΓΒΟΠΔΙΪΥ 
ἱπειίσυοίοα δῃα βοϊθοϊθα Ὀγ Ηΐτ ἴον ἴΠ6 ποτὶς οὗ Ἰαυϊηρ 
τιι6 Γουπαδίίοη οὗἉἩ 186 ΟΠ γϑδη ΟἸΌΓγοῦ, δ ἃ ἰοδοιϊηρ 
ΒΘΡ ᾿ΒγουρὮ 8}} βυδβοαυθηῦ με γδθη8, ΤῊ δροβί 68 
ΘΙ ἐπδρὶγο ΤΩΘΒΘΘΏΡΘΓΙΒ οὗ ΟἸ γί, ποῖ ἴὸ ἃ ρασίίου- 
δ οὔαγχο, Ὀὰὲ ἰὸ [06 ἯδΒΟ16 πουϊὰ. ΤΏ ἴθστω ἰβ 
ἘΠΘΓΘΌΓΘ ΦΘΠΟΓΑΙΥ ταβιγοὐθὰ ἰο ἴῃ6 ὕνγοῖνο (πΚὸ νἱ. 
18), δηὰ ἰο Ῥϑυ], 0 γᾶ8 ᾿ὑ Κο σ180 αἰ γθοῦ Υ ο8]1 6 ὮΥ 
86 1,οτὰ (61, ἱ. 1, 12. Αοἴϑ ἰσ, 1δ; χχυΐ. 17). ΤῈ6 
δυάάοθῃ 0811 οὗ [86 ρΡοτγϑθουϊίησ Ῥδὺ] ἴο ἐμθ δροβίϊθ- 
ΒΪΡ οὗἩ ἴ)6 Οδης] 68 ΘΟΥΡΟΒΡΟΠΒ. ἴο [π6 βυαδάθρῃ ο68]] 
οἵ ἐμο Θοπίῖ]6θ ἴο ΟἸ τ δεξαη τγ, ἰθὺ 28 μ6 ρταᾶμαὶ 
ἐἑπβιτυσίίοι οὗ (86 ΦΔουνίδβιι δροβίῖθθ δοοουὰβ πὶῖῃ τ[ῃ6 
56. ἰταϊηΐηρ οὗ ἴΠ6 δον 8} πδίϊοη ἴῸν ἴΠ6 ξΟΒΡΘΙ.-- 

Ῥασχαῖϊδά, βμοῖ δρασί.---Νοί οαῦδ] ἴο ολοδοη οὗ 
Θοά (6 Ὑ οῖί6), ποῦ ἰο αρροϊπίοὰ ὃν (δὲ Ολωγοῖ 
{π|}} τοΐδγθμοθ ἰὸ Αοῖβ χὶϊ, 2; ΟἸβϑῃδυβθῃ)," Ὀαΐ 
ἀἰτεοοϊοα ἴο δῃὰ δρροϊηϊθὰ ἴον ἐμΐ8 ῥδυθου δ δα τς, 
ἐδβγουρὰ τΠ6 πθοΐα ρῥγονϊ ἀθηϊίαὶ σουτβο οὐὗὨ ἢἰβ [19 
(σοτωρ. Θα], ἱ. 1. Απ ἀφορέξεσϑ αν ἔγδι ἴοοῖς 
ρίαοε τ τα [αὐ δΐ8 Ὀἰτίῃ, οοταρ. ΘΔ], ἱ, 1: ὁ 
ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μοῦ, καὶ 

ας, κιτιλ.} [Π6}.--ἘῈὉοὶ 5.1 πθθη Π6 Μὰ βοηΐ 
ἔγοπι Τατεῦβ ὑο ΦοΓΌΒΑΙ ΠΣ [: 8. βοοοῃὰ [τ]γὰ], αἱ 
ἷδ ΘΟ βίου δηὰ γοίγοαὶ πο ΑΥΘΌΐα : δηὰ ἃ (Ὠϊγὰ 
[{υτ}}}}, δὲ ἷ8 ϑρϑοΐδὶ δρροϊηϊπιθηῦ 88 {πΠ6 Αροβίϊθ 
ἴο ἴδ6 ὐδη 68 (Αοἱϑ χἰϊ!. 2 δὲ ; Οα]. 11.). Τὴ6 ὈΪΌ- 

Φ ον σ ΟΣ, 4180, Οχρ] αἴθ (᾽ἢ6 τογὰ ἔγοτα Αοίβ χῖξὶ. 
Δ, τβόσὸ ἴπθ ΗΟΙΪΥ͂ ΘΒοδῖ βαγα : ̓Αφορίσατε ([π6 ᾿ττοτὰ Ὠ6ΓΘ 
τ ϑοὰ ὮὉΥ ΡδῈ}} δύ μοι τὸν καὶ Δαῦλον εἰς τὸ ὄργον 
ὃ προσκέκλημαι 8ὸ ἴδαΐξ ;Ὠ6 να Ροΐῃ κλητός δπὰ 

. ῬδῺ τα ποῖ ΟἿΪΥ οαἰεα Ὁ αοάᾶ, Ὀυὺ τῶϑ 8190 
Ἶγ δοὶ αραγί ἴοτ 1}6 8 "1ο οὔἶοθ γ᾽ δὴ "εἴ. ουπνασχὰ 

ϑίον διὰ ογταίϊπαιίοπ αἱ Η1α οοτητοαθ. ΒΒ Δοία χ ϊ!. 3 
ΤΥΡΟΥ͂ ΣΟΙΌΤ5 ἴο α ἀρεοίαὶ διὰ ἰοίῃξ ταϊβείου οὗ ΒδστδΌδα 
διὰ δε, .-Ὁ. 8) 

᾿1οὰ] δὁρἐξειεν ταῦδὲ Ὀ6 ἀἰβοϊηρτιίδμοα ἴσο προ 
γινώσκειν ΟΥἩ ἐκλέγεσθαι, 88 61 88 ἴτοπὶ 
καλεῖν; ἴἰ᾽ ἀδηοῖοβ ἐδ Ὀἰνίμο ἀοίοσσηϊναίίοι οἱ 
[86 Ὠἱδέοτῖ 8} σΑγθ ον οὗὁἨ 1[ῃ6 ταδὴ (866 Αοἰδ χυὶ]ΐ. 26), 
ἴω τοίοσβ ἀφωρισμένος 0 ἴῃ: Ὠἰδίοτίσα] 64]}]} αἱ 
ΤῺ 8Δἃ ΟΟΙΏΡΑΙῸΒ σχεῦος ἐκλογῆς, Αοὶδ ἰχ, 

16. χχνὶ. 16 Ι͵ ΤΠὸ ποιὰ ἷ'β δὴ δχρ δηδίίοῃ οὗ 
κλητὸς ἀπόστολος, ἀπὰ ρἶνοθ τ8 [Π6 δήάϊπομ αὶ ἰά68 
οὗ ἀοϑιϊμαϊΐοη. [1Ὁ ἱπωρ ΐοϑ ἐμαὶ Ῥϑὺϊ] νὰβ βαοϊϑοϊοά 
ἔτοτῃ [86 που]ὰ, βἰπρὶοα ουδ, οσομδβοογαιθαὰ ἴο, δηὰ ἀθ8-. 
ἀπο ον ἐπ ροβροὶ βοσγνίοθ, δὲ 186 υἴτηθ οὗ ΐ8 608- 
νογϑίου. [Ὁ γϑίθυβ 0 {86 Ὠϊνίηθ δρροϊηιηθηὶ ἴον 186 
δΔροβίοὶϊο οδῆοθ ἱπ σεπεγαὶ, ἩἘΔ110 ἀφορίσατε, ἴῃ Αοὶα 
ΧΙ, 2, τοίδσθ [0 δ δρεοδαϊ τηϊβαίοη, ἀφορίέξευν, ἘΚΘ 
καλεῖν, ἸΟΟΚΒ ἰο ἔμθ Ὠϊπίοτῖ 681] 0811, προορέζενν ἴο ἐδ 
οὕθτδ]ὶ ἄθογθθ, Ὀυΐ [06 ἔοστοϑῃ 18. ΟὨΪ 8 οχϑου ὁ 
ἴη τη 6 ΟΥ δοίιδ)  ζαϊξοη οὗἨ (9 Ἰαξίο᾽.---. 5.] 

Ὅπῖο ἴῃ9 ροβροὶ οὗ Ο)οἁ.-- αὶ ͵β, ποὺ ἐμ9 
ϑοθροὶ μανίην ἴον ἰϊ8 οὐἦοοὶ (ΟἸπυβοϑίου), Ὀυὶ 
188 6] σίνοη ὈΥ Θοὰ (2 Οον. χί. 7) [0 Ῥγοϊηῦϊ ζα- 
ομ. [1 ἰδ 86 ρϑηϊενα, μοὶ οὗ [π6 οὐ᾽θοῦ, Ὀαϊ οὗἁ 
οτὶρίῃ δηὰ ροββοβδίοῃ : “οὐ δ ροβρϑὶ, πνῇοβθ δῃῖμος 
86 Οοα, ἀμὰ τῆοβο ὑΒοῖηα ἰβΒ ΟἸγῖβὲ δηὰ Η]8 βαϊναϊΐοι 
ὉΥ͂ ἔγϑο 2. ΘΟΙΏΡ. ΨΟΙΕ, 8, 4: χν. 16: 1 ΤΏΘΒΑ, 
ϊ, 2, 8, 9.---Ρ. 8.}] Θο5ρ91.» ὙΙΒουῦΣ 16 ἀγάοϊο 
Ἀσοοογάΐϊηρ ἴο 6 Ῥοίδο δηὰ ϑβοβοίι, ἰδ ἰβ ἢθῦθ ποὶ 
[06 ᾿πέύρσηδὶ τηδίζου οὐ οοῃίθηϊβ οὗἩἨ {π6 ροβροὶ, δυϊ 
(δ6 εὐαγγελέξεσϑαι. [Ὁς οῖίο: σεν Καγ- 

ἷ ὧδ6 Ἰναπροϊξιηιδ.---. 8.7] ὙΒοΙυοΚ, οα 
(86 οοπίγασυ : “Εὐαγγέλιον ἄοθ8 ῃοὶ βίαῃὰ [ὉΡ 
ἴμ9 ἱπβθηϊῆνο εὐαγγελέξεσϑαν, 88. γὁ ἰθδγῃ 
ἔγοτη [86 τγοϊαϊδνε ὅ, Ὀυὺ ᾿ὁ ἰδ ΟἾἹῪ δὴ ἰπάθβηϊθ 
τηϑιβοὰ οὗἩ ὀχργϑβδίοῃ, 88 2 Οὐσ, ἱΪ, 12. χ, 14.) γὙὸ 
σου ]ὰ βαΥ, ταίμον, ὑμδὲ ἰδ ἰβ {π6 δοπογείθ ταοιμοά οὗἉ 
Οσχρροββίομ, ἱπηρ γἱπρ [Πδὺ [16 Κπον]θᾶρθ οἵἉ βαϊνδιοα 
οδπηθοὶ Ὀ6 υἱίδουΐ ῬΓοδο ρ, ἀπ ὰ Ῥγοδοπρ οδπποὶ 
06 π|ὶτπουὶ [86 τηδίον οὗὨ [6 

γοῦν. ἃ. ἽΨΏΣΟΣ Εἴθ Ῥχοσαοΐϊβοὰ Ὀϑέοσγθ ὃν ἘΠῚ 
ῬΙορμοῖβ πῃ ἴλθ Βοῖν ϑοσιίρζυγοὔ.--- [30 (δαὶ 
αοά δβἰοοὰ ρῥ]οάροα, 88 ἰὑ "γογο, [0 γεῦϑδὶ [86 μῸΒ ] 
ΤῊ βοοοηὰ σϑσβο τηυδὺ ἢοΐ Ὀ6 τοδᾶ, τι ΒΟΟΣ [8ῃ. 
[86 δυἱποτίζοα ΕὨρ δ νογβίοη, τῃΐοὰ οἴθη ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
ΤΌ] ονΒ ΒΘ2Ζ8], 88 ραγοῃίμοδῖβ. 16 8810 ΘΧρσζθβδίοῃ 
ΟΟΟΌΓΒ, 2 ΟΣ. ἰχ. ὅ [τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν 
ὑμῶν, γοΟῸΡ ὈοΠΗΐΥ ὈΘίοτθ ῥγοσηϊβοα.--Ὁ, 5.1] ΤῈΘ 
τηθῃϊίοῃ οὗ [86 Ο]α Τοδίδιηθηῦ ῥτγομιῖθο οὗὨ ἴῃ 508- 
6] τουϑῦ ποῖ ΟἾΪΥ δυϊμοηιοαῖα ἴΠ6 Αροβίϊθ ἰο 186 
ΟΥΙΒῺ ΟἾἩγ βιίδηβ, Ὀὰὺ ἴδ πιυδῦ 6180 ΘὨΪΌΣΟΘ (86 ρῸ06- 

Ρ6] ἴον (86 ἀφηῦ!ο ΟΠ γβιίδηβ. ΤΠΒ ρυθοθαΐηρ ῬγῸπ.» 
θα ἰΔΥ ϑρθοίβοα!ν ἴῃ (06 Μοβδβίδηϊο (09 
ὙΜοΙ6): δηὰ, δὐ [86 ββδιὴθ (ΐπιθ, δοοουάϊηρ ἴὸ ἐδ 
Νον Τοβίδυηθηὺ υἱοῦ, ἴῃ 86 τηρδηΐηρ οὗ [86 ΜΠ0Ο]Θ 
οὗ [00 ΟΙΪὰ ἸΤεδίαστηοηΐ, το ῥγοταϊβοα ἴμ6 ππΐνοῦ- 
881] Ῥαυη6 Ϊ (β66 οὗ, χ.). Τ6 θχρυθββίοῃ 
γραφαΐῖ, πὶιϊβουῦ {Π|6 δὐτίοϊθ, ἀθ68 ποὺ ἀθῃούθ 
δασεδ 7 Βονἐρίμνο (Ὀν. Ῥδα]υβ [ΜΟγΘῚ]), θυῦ γραφαὲ 
ἅγιαι ᾿αΒ Ὀδοοπιο, δοοοσαΐης ἴοὸ 6 οἰ, ἃ ποηιδῆ 
φγοργόπι. [ΤΠ6 βϑοοῃὰ ὑϑσϑα ἴβδδομθθ ἰμδὶ [89 
ΟΒρ6ὶ ἰβ πὸ δογυριὶ ἱππονδίύίοῃ οὐ δίϊοεουρῦ, Ὀὺξ 
τῆ ΓΟγοιουρῆί οὗ Οοά, {πΠ6 δι ΙΒ]τηοηὶ οὗἨὨ ΗΪδβΒ ῥσοσω»- 
886, δηὰ “{Π6 ἀφδβῖτο οὗ 8]} παϊΐοηβ." Τν 8 ὨΑΓΙΩΟΏΥ͂ 
οὗἔἩ ἴπ6 Νὸν απὰ ΟἹὰ Ὀἰβροηβαίίοηβ βῃουϊὰ ὯΘ ἃ οοἙ 

Φ[ΤὨΘ Απρβίοτ-ϑαχοχ σοδρεῖ, ἱ. ε.,) οἰξμον κοοά .], ΟΣ 
Θοδε 8061}, ἰβ μι Ῥγϑοΐδθ κρί Ξὲ κα 0. 186 ατϑο 
γ ἰ, 5., βοοὰ πον, οἰδὰ ἰἰὰ (οὗ μη ὐτὸρ μεν 5 ϑθο Ῥ, 

, [ἢ 18 Ζεοίμεγ ες οἡὐ δε Ἐηρίϊες Σαηρόαρε, Νου ὙΟΥε; 
1860, Ῥ. 80, Ι88 6 ποῖδ οὐ (80 ὕγο ἀογὶ γα 008, οὗ 6Σ ἔγοδα 
Ἐδ6 πθχὴθ οὗ (80 ἀν! γΥ Θοά ὃς ἡὰ [80 δἀὐοοιέγο ρύά, 
ϑοοά, ἀτιὰ ἸοΔῺΒ ἴο ἐδ Ἰατίον, : 

ἢ (σον.  ἰποσ, “7. Τ᾿ Ογατιαριαν, ν. 118 ζ ϑὰ, δ, δῦ 
Τοσίσα) Νοῖο 3.--Ῥ. Β. 

Σ (ον. Τοχίῃδὶ Νοίο 3.--". Β.} 



συ ἊΝ ΤἸῊΒ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΣ. 

ΤἸρΟῖΒΕ Ῥτοοῦ οὗ ἐμ6 Ὀἰνίμο οτγἰφίη οἵ Οἰιγι δ δηΐου, | ἰΒ οοποογιέησ [6 χοροὶ ἰῃ ἰΐ8, οοπιρίοῖο Ναὸν Τϑαὶδ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴο 186 δοντα, πτῦο δγεαδὰγ Ὀαϊΐοτο ἰῃ 86 Οἱὰ 
Τοβίατηθηῖ, δηὰ πϑϑὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 οοηνίποοὰ ἰπδὶ Ζ96808 
οὗἨ Ναζαγοῖδ. νγδϑ ΓΟ ἴΠ6 Ρῥτγοϊηϊδοὰ Μοββίδα, Ὀὰϊ 
880 ἴο [86 μοδίμθηῃ, 80 Ὑν6}} ποῦ (μδὶ ἰξ ἰ8 [86 6Χ- 
οἰυδῖνα ργογορδῦνο οὗ αοὰ (0 ἔογθϑοθ δῃᾷ ργοδιγδηρθ 
[86 υΐαγο. ἴω {π|8 νον, ΟἸ τ βυϊδη  ἰΘ {86 οἱ ἀδβὶ 
88 6]} δ8 {116 ἰδίθδι τοὶ χζίοη, σοίῃρ Ὀδοὶς (ὁ [6 Βτβι 
Ῥτοπιίθα ἰῃ Ῥαγααΐβο, δηὰ ὀσθη Ὀαογοπὰ ἰπ6 Ὀορίμηϊς 
οἵ ἔπηο, (ο [86 οὐθτπδὶ οουηϑθὶ] οὗ αΘοά. Αὐυχυπιίΐῃθ 
ΘΑΥΒ: “ΤῺ9 Νὸν Τοδίδιηθηὶ 18 Θομοϑδὶθά ἴῃ [6 ΟἸὰ : 
6 ΟἹ]ὰ Τοδίδιωθηὶ ἰ8 γουθαϊϑὰ ἰῃ (6 Νὸν." 
εἶδ Ῥσχορδῃοῖξ, ἰα ηοῖ ἴο Ὀ6 οοηῃβηθά, οὗὨ οουγθο, ἴο 
[6 εἰχίθοῃ ργοριθίϊοδὶ ΘΟ, Ὀὰΐ οσίθμαβ ἴὸ ἐδ6 
Μ010 ΟἸὰ Ἰοαιαιηθηὶ βοτίρίυγοθ, 88 ΓᾺΡ δϑ (ΠΟῪ Θ0ῃ- 
ἰδΐη τἴ06 ροδρεὶ, ἤτοι [06 ρεογωηΐϊβ οὗ {16 βογροηῖ- 
Ὀγυΐθογ, Θθῃ. ἰἰΐ, 2δ, ἰο Μαὶ, ἱν. 3, [π ἔβοὶ, [8)6 6ῃ- 
ἔἶγο ϑουϊριασθ ἰβ ὁ ογὔχζϑδηΐο βγϑίθιη οὗ ρῥγορ "θοΐθϑ 
δηὰ ἰγροα Ὀοαγίης ἰΟΒιΪἸΟΩΥ ἴοὸ ΟἸγίδῦ  Φοόοδη ν. 89. 
-". 8.] 

ον. 8. δ Βου.-.---Τ 8 τοΐογα ἴ0 
3 . 

εὐαγγέλιον, φορεῖ, νοῦ, 1.5 δηὰ ποὶ [0 
ΟΡ, 2, 8δὲ ΤὨοΟΪυοῖς, Μογορ [ΑἸ ογὰ, Ἡοᾶκο ᾿ διὰ 
Οἴποσθ πουἹὰ Ὦδνο ἱξ, Εον [6 αιθδίίοη 6 οῃ 

γενομένας. , 
ὁρισϑεὶς υἱὸς ϑεοῦ ἐν δυνάμει 

ἐκ σπέρματος Δαυεέδ 
ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν 

τηθπὶ ἀσγοϊορημοηῖ, δπὰ ποῖ ΤΏ ΘΓΟΙΥ ἴῃ ἰὼ ΟἸὰ Τοδὰ 
τηθηῦ Οὔ 6. Μογοῦ δαγβ δὶ (Π6 οοηπθοοῃ ΟἹ 
περὲ πὰ εὐαγγέλεον [ἱπειοδὰ οὗὨἨ [0 σον 
οὐ) οἰΔ] ἀοο8 ποὶ θἰβθνθθγα οοσὰγ ἰῃ 6 Νον Τοδὶα- 
τθηῖ. Βυὶ ἰξ τηυδὶ ἐν Βοθοοα ἴδ ἀρὰν [06 δοὲ οἵ 
Ῥγοδοιίησ ἴδ χοδβροὶ οὗ ϑνυδηροὶ ἰζδύου ἰδ οοπηθοῖθὰ 
ν 211. ων ξοβρεοὶ ἰἰδ6} ἢ, Βοβί 68, [6 ρδγϑηιηθαὶϑ ᾽8ὲ 
[8 ἰηβθηοθ ὑροῦ {86 Θχργθαδίοη. 

γεν. ὃ. 4. 2ιο ὑσὰβ Ῥοσχι, ἄο.--Τὴο ποεὰδ 
ἔτοιη γενομένου ἴο νεχρῶν (νοΓ8. 8 δηὰ 4) ἀγϑ ποῖ 

ΒΥ 1 δὰ δρογυρὺ ρδγϑηϊηθϑὶβ (δοοογάϊηρ ἰο ατγίθβΌδος δπὰ 
ΚὨΔρρ), θαι ρατὶ οἵ ἴ86 βοῃΐθῃοθ" ΤΈΏΘΥ οδδιγδοῖογ. 
20 ἴ6 ϑὅοι οἵ Οοά, οἱ δοοογαϊηρ [0 [80 δηθδεμιοαία 
οὗ ἴῦ0 δυπιδη δηὰ αἰϊνίμο παΐυγο οὐἩ ΟἸἾγίδὲ ἰῃ ἰἰβο] ἢ, 
αν δοοοράϊηρς τὸ ἴΠ6 τονοϊδιίοη οὗ ἐΐθ δησι θεαὶ ἴῃ 
186 Ὠδλίομαὶ ΟἹὰ Τοβίδπιθπὶ ᾿ἰηνδύώοη, δηὰ ἴῃ [9 
υηΐνογθαὶ Νοὸν Τοδίδιηθης οσραπαείοι δπὰ οἰονδέοη οὗ 
16 ΡΟΓΒΟῚ οὗ ΟἸγῖϑὲ [0 ΠΟΑΥΘΏΪΥ πρΑ  εϑαῦ, ἴῃ δοοογὰ.- 
866 πὶτ (Π6 δηδίορυ οἵ ΡΒ], ἰἱ, 6. οὶ ἔδπδς οπίο- 
Ἰοκίοδὶ διε οβἷβ ἰ8 το οιθα ἴῃ [μ18 υἰδίογὶοαὶ δο ῃθ. 
βἷβι ΤΏ Ὠἰϑύοτίοδὶ ΟἾγίδὶ ᾽88 ἃ ἀοι]α ζϑηφαίορ 
δηὰ Ὠἰἰβϑύοτγυ, ἩΔΙΘΩ ἰβ γοργοϑοηϊθα ἴῃ {86 ἕο] νης 
ΔΩΔΙΟΙΙΘΒ δὰ δη(ὶ 6668 : 

κατὰ σάρκα. 
κατὰ πνεῦμα ἀγιωσύνης. 

Ταΐθ δου ει θῦδο ραγδὶ 6] στ, δἰ γοδαν Ὠἰηϊθὰ αἱ ὉῪῚ Βϑηροὶ, 18 αἰϑο Ὀγουχῃὶ ουῦ ὈὉΥ ΕοΥθο8 (Δ ναίψε, Οὐ. 
ν. 97), δῃη)ὰ ΣΏΔΥ ὯὈΘ ΙΩΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΥ δηὰ {0}}} βοὺ ἤοσί ἰῃ (818 ὙΔΥῪ : 

“ Οοποοιπίηρ Ηἰ8 βου 
.)3 ; ο ῺΔ ὈΟΓΏ [8ο1ι οὗ Μίδη ἰῃ ὙΘΔΙΚΠ.686) 

ἤγοσω ἴδ} δοοα οἵ ἈὨανίὰα, 
88 ἴο ἴΠο0 ΒοΔὮ, 

ΤΟ ὍῬΔ6 ἰμαίδ) ])οὰ δοιι οὗ θοὰ ἐφ δὶ 
ἤτζου {86 γοδυζχοοίίοη οὗἨ ἴ᾽89 ἀοδὰ, 

88 ἴο {Π6 Βρίτὶι οὗὨ Ὠοϊξη 688,--- 
Ἐτθα 6608 Ομ τὶδέ οὖν 1οτά."--Ρ. 8.) 

Το γενόμενος ἀθῃοίθ8 ποῖ ΤΘΓΟΙΥ ἐδά ὀσίησ δογῆ, 
Ὀυΐ, ἰπ 8 πίάοσ θθη86, [0 ψοηθδίοίοδὶ Ὀγοοθδϑίοῃ 
ἤοὰ ἰμὸ βοοὰ οὗ Ὀανίὰ (8θ6 Μαίϊ ἱ. 1 δ). [Τ|6 
ἰιουϑο οὗ αν γοργοβοηϊθὰ (86 βοπτορΡ οὗ ἴΠ6 Φονθῃ 
παΐοη, δηὰ ογοδμβδάοπνοὰ ἴπ6 Κίηράομχ οἵ ΟἸἨἠ γὶβι. 
Τηδὺ [86 Μοββίδῃ πὰθ ἴὸ ργοοθϑά ἔγοῃ (18 γογαὶ [8 πὶ- 
ἵἱγ, Ἧ͵δβ Ὀγοαϊοϊθαὰ ἴῃ ὑμ6 Ο]ὰ Τοϑίδιηθηί, 18. χὶ, 1: 
Φογ, χχὶϊ!, ὅ: Ῥβ, οχχχίϊ. 1]; δὰ ζϑΏογα ν ὀχροοίθα 
ὈΥ (6 Φοτβ, Μαῖϊ. χχίϊ, 42; Φοόμη υἱΐ, 42: Αὐοιβ χἱϊὶ. 
28, Μογον, τϊϊπουῦῖ σοοα γθϑϑοι, ΘΟ Βη68 ἐκ σπέρ- 
ματος Δαυεὶδ ἴο ἴδ6 γπαΐδ ᾿ἰπε οὗἁ ἀοδβοθηΐ, δῃηὰ γϑίδγβ 
ὈοΓἢ μοποαϊορίοβ οἵ Μδιίῃον δπὰ [υἶκὸ 0 ΨΦοΟΒΘρᾺ : 
ΜοΙαπομίΒοη, οἢ ἴἢ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἰἀΘὨ Άβ68 62 δϑηλίγιο 
αν αἰϊὰ εχ υἱγρὶπε Μαγία; διὰ Ὑογάβπογι 
ἰπίογ ἔγοσῃ (ΐ πόογὰβ ἰμδὺ ΜΆΓΥ, 88 γχϑ }} 88 Φοβδρῇ, 
ὙᾺ5 ΟΥἨ 6 ᾿ίποαγο οὗ δανίὰ, Οοτρ. Οὐτ. οἱ ἴδ 
ξομοδιορίοδ ἰῃ Μαῖι, ἱ, δπὰ [υἶκο 11, ΑἸίογὰ : “ ΤῈ6 
ποὰβ ἐκ σπέρματος 4. οὐδὲ ἃ ἰηῦ Ὀδοὶς αἱ ἴΠ8 
Ῥγοπεῖδο ᾿αβὶ βροόοίκοῃ οἵἍἹἡ Ααὐ {9 βδϑῖγθ [{π|6, ἴῃ 80 
ΒΟΪΘπΙΏ 8ῃ Θημποίδιίοη οὗ ἴπ6 αἰ Υ οὐὨ [ἢ ὅοη οὗἁ 
Οοά, 1860 βοστὸ ἴο ΒῃοΥν (μαΐ, ὁυθῃ δοοοράϊηρ ἰοὸ 186 
Βυπιδη βἰά6, Η8 ἀοδβοθηὺ δὰ Ὀθθῃ χοα ἴῃ (δ 11πὸ 
οὗ ἱπὶ 0 ΔΒ [8γ86}᾽ 8 ἀηοϊηϊοὰ δηὰ ρτϑαῖθδὶ ἰκίηρ" 
--Ὀ. 8. 

ἐ Γὴ αιοάδα ἔγοιλ (ἢΐ8 Δρρϑάγβῃοθ οὗ ΟἸγὶβὲ 
ἴῃ Ὠσπηδη Ὠδίῃγο, ἴΠ6 ἰάθα οὗ ἐΐθ χα θα ΟΠγίϑὺ 8 
ἘΧργοθδοὰ ὉΥ ἰμ6 πογάβ, ὁρισϑεὲὶς υἱὸς ϑεοῦ 
ἐν δυνάμει, ΘαιΔὈϊ πθἃ δ5 θοὺ οὗ αοὰ 

ΞΕ κ. ᾽ν προυνά τ ἄε ἀρ μωρ "Μὲ δο : μ γ ἐς δογδο δοπὰα πη" 
ἴαλδν ΒΡ αἷδὸ ΟΊ τίη, ΒΟΙΜοὶ, (δὸ ΕΒ. Ψ΄. ἀπὰ ΑἸ] σπῦο 
ξοξασχὰ γϑγ. 3 88 8 Ῥαυθῃτ 65:5. ΤΠΘ ΘΘΏΔΘ ἰΏ ΟἱἴΠῸΡ 0686 ἰδ 
δο δει:ὴθό Ο,ἼἾσίοι ἰδ ἴῃ ρκτοαὶ συυῦ]θοῖ οὗὨ [116 χκοπροϊ.---. 5.] 

ἱπ [ Ὺ 

Ῥοῖσοσ. Το δἰϊοτηρὶ ὑὸ δϑδιῖῦσζσο δηὰ αἰνθ (8 
οηθ σοοπορρίοη (Ὁ δχδιρῖθ, ἰη μυζθτ᾽ 8 Οουτωδῃ 
ΤΡΓΕΒΗΘΟ, ὯΔ8 οὈδουγοὰ [86 ρας ΑΝ ΟΝ τηυποῖ. 
ΤΟ δου οἵ Θοά, ἰπ ἀϊβιποοῃ ἴτγοιω ΟΙὰ Ταεβια- 
τηθηΐ οτἱρίη, ἰ8 ΔΒΟΙ υὐο Υ ἀοϑποα (ὡρισμένος, Αοἰϑ 
Σ. 42) ἴο Ὀ6 ἐπο ὅοα οὗ Θοὰ ἴῃ τηδ᾽θϑιῦ, οὐ ἰη 86 
πη8]) δια ὀχογοῖδα οὐ δὶβ ῬΟοῦ (866 ΡΏΪ]. ἰἱ. 6 δὲ 
ΤῊ ὁρέζειν οὗἩ αοὰ οοπδιυνοβ (86 οοηΐγαὶ ροΐῃξ ὁ 
8}} [πἱπαγθὰ οοποθρίίοῃθ---οὐ [ῃ6 ὁροϑεσέαε, Αείϑ χυ!, 
26; οὗἉ {μΠ6 προορέζευν, βοτὰ, νἱ. 29; δῃὰ οἵ ἴδ6 
ἀφορίζευν, 64]. ᾿. 16. [τ Θχργαββθθ Βογα Οοα δ δῦϑο- 
ἴαΐο ἀοίδγηγπδίϊζοη οὐ Θϑι δ ἰβητηθηὶ οοποογιΐης ΟἸγὶδὲ 
88 ἴδ σοηῖΓο οἵ δ}} ἴ1Π6 Ὠἰβίοσίοδὶ ἀδνυθίοριηθη οὗ 
[86 πον πογὶ ἃ, [ὴ9 Ηοδὰ οὗὨ 4} ἐΐηρβ (Μαίξ, χχνυῖὶ, 
18; Ερῃἢ. ἱ. 20 (6) Τῇ οσρυθβαίοη τγοίογϑ ποὺ ἴο 
1Π6 ϑὅοη οὗἨ αοὰ “8 βυοἢ βἰτωρὶΥ, Ὀὰϊ ἰ0Ὸ ἴ86 βοῃ οὗ 
σὰ 88 Ἔχα! θὰ ἴ0 ΒΘ ΘΆῪ τη οϑῖγ. ΑΒ βυοῖ, Ηδ ἰδ 
ϑρισϑεῖς, ποῦ ΤὩΘΡΟΙΥ προορισϑείς, ρνωάεειεπαξμϑ 
(Αιλῦγοθο, Αὐυρυδϑίπε,ἐ Υυϊμχαῖο, ἄὅτο., δοοογαϊηρ ἴο 
ἴμ6 ατθοκ (αίθοσβ, δη (6 ρίοββ προορισϑέντος). 
Βυΐῦ 48 Ηδ ἰβ ἰα γενόμενος ἐκ σπέρματος 
“αυ εἐδ, ἰιὶθ ἀδσθοοηὶ ἔτοῃα δανἱὰ Ὀοΐπα [86 Ὠυπιδῃ 
δηα ἰιἰδίοτί οι! απιθοθάθοοο ἴον 88 ἰσθμοῦ αἰ 9 
80 ἰ8 Ηα ὁρ,σϑεὲὶς υἱὸς ϑεοῦ ἐξ ἀναστάσεως 

Φ(δο Τδοδηῖδησ, Τιϑομοηδοτί, ΑἸδυτὰ, πῖδο, ἔπ ἐβοὶς 
οὐϊείομα, οπιλῖ (86 διὰ Μ ἐῃ ἰοῦ. ΟΥΟΣ ΟὐεδΒ 

ποῦ: Θναπαν Ν, Τ' Ὁ. δ385δ, 1} οα, : Ῥίεϊς ἰδηρενε 
Ἐιπεολαϊιπρεη εἰπαὰ πίον δοΐενε ίρνεν. 
δίοηεη, δ, εΓ δἰ6 ἨῺΡ ογϑρονγί, πίολμ εν 
Ζαψῳ ἀεν σοηπδίγμοίίοη αἰὐρϑΐλαϊέεν."--ῬἘ, ΤΣ 

Τ[Φε »νωά, εἰὐαπκοί. ο. 326. Αὐρυδῆπο δδὲ ὑὈσὲ ἃ δυροχ. 
Βοῖα] καονίθὰσο οὗ ατθοῖς, δὰ 'τδαβ Πόσο, 88 σι Βόσῃ. υ. 13 
85 ὰ ἰπ ΟΠΟΣ μϑαβδροδ, ταϊ οἰ Θὰ ὈΥ 189 Σ᾽ δου οὗ 9 ὙὈ]- 
δϑῖο, ὙΒὶοἢ τοὰβ : γαοίοειϊπαϊεςξ (προ ορισθέντοι).--. 8.} 



ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 1-1. 

φεκρῶν. Το ἐκ, δοοογΐϊηρ ὕο 86 Δηδι οΘΎ οἵ ἐκ 
σπέρματος, ΟδπΠΟΣ ΤΊΘΣΕΙΥ ΤΏΘ81 δέηοα [06 ΓΟΒΌΓΓΘΟ. 
οι, ον ἑλγουσὰ (ὃν) ἴῃ τεδυγτοοῦομ, Ὀὰὶ ἰῦ ᾿παϊοηῦθβ 
816 οτἰἷη : ομέ 77 [86 τεϑαυιτοοΐοῃ. Τη6 σπέρμα 
Δαυείδ ἰΒ ἴἰῃ6 πΠΟ]6 ζΟΠΘΔΙΟΔΥ, ΟΥ “ἴπ6 τοοῖ οἵ 
ὅοθθο᾽, (οἰ. χν. 12), 88 1Ὁὺ Ὀθοδτηθ τηδηϊίοβὶ ΟΥ̓ (Β6 
υἱεῖ ἴοα ἴἰλ6 γιγχίη. Τθυδ, ᾿ἸΚοπῖβθ, [06 ΓΘΒῸΓ- 
τοσοι ἰδ ἢΟῦ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴἢ6 ἴδοι οὗἨ [Π0 τοδυγγθοϊίοῃ 
οὗ Ογίοι, θυν τὴ ἰἢ0 ἴδοὶ οΥὙ ἴ6 τοβυγγθοϊίοῃ 
ἴθογο διὸ Ὀτουρθ ἴοὸ ἴσῃ ἴἢΠ6 βἰγοηρίῃ δηὰ τοοῖ 
οὗὐἠ τἰ0ὸ τοϑυττοσίου οὗὐ ἴ6 ἀοδὰ ἱπ (πθ νυγ]ά, 
(Ερδ. ἱ. 19 81). [δ ἴθ ἱπ δοοοσάδῃμοο πίτὰ ἐἰΐθ (πὶ 
ΟἸεγῖδε οδὴ Βα: “1 λμ (δ6 τοϑυσγθοοη δὰ {Π6 
ιἴ6.} δορ ἱπ ἴΠ0 δοαγτὶ οὗἩ [ῃ6 ἤναι που] α---οῦ 
ΠΟ ΟἸγίϑὺ ἰ8 86 3,,γδίεδογη οὗ ογϑαΐμγε 
(πρωτότοχος πάσης κτίσεως, Οο]. ἱ, 1δ).-ἰῇοτα, ἰδ 
δὶ ποῦς (0)0 ΡΟΥΘΓ, ργοοθθαϊηρ ἔγοτη (6 ἴοζοθβ, οὗ 
4 πον πουι]ὰ (οι, Υἱῖ!. 28), ἴον τοὶ ΟὨγὶδὲὶ ἰ8 
6 ,“γείδογη ἤοηι ἐλὰ (πρωτότοκος ἐκ τῶν 
γεκρῶν, Οὐ]. ἰ, 18). Απὰ {δΐ8 νοτὰ οὗ 16 Γοβυγτθο- 
οη, ΜΠ] 61} Ὀθοάμηθ τηϑηϊξοϑὺ ἴῃ ΗΐΒ ῬΘΣΒΟΏΒΙ ΓοδῸγ- 
τοοὔοῃ, ΘΟ 68 ΠΟῪ ἰὼ Ορογαῖθ αὐπδσο δ! γ, απὰ 
πὶ}} οοπδπυς ὑο ἀο 80 ὑπ 116 δον ν οὗ 6 ΠΟ 
ποῦ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἴπθ βΕγδὶ σοϑυγγθοϊΐου οὗ (16 ο]θοὶ 
(1 ον. χν. 28), διὰ (μὸ ἔσυΐϊο ἰπ ἴ86 δϑὲ ζϑῃογαὶ 
ΓΟΒΟΓΓΟΟΙΟΝ, 6 Αροβέϊα ᾿ΠπΟΡΘΙΌΓΘ ΤΏΘΔΏΒ Ὠ6ΓῸ [6 
ΡΟνΘΓ οὗ ἴΠ6 γϑϑυστθοίΐοι 89 ἴΠ6 οἰγίβιοἰορίοδὶ ρῥτίη- 
εἰρίο οὗἁ 1" 'π [6 ποῦ, πμΐοῖ ὯδΔ8 ὈΘΟΟμ.Θ ΣηδηΪ- 
ἔωσι ὈΥ [86 τοδυγτοσίοι οὗ ΘΟ γίβι, δηὰ μοί δῃὰ ὑυσοῦκα 
88 ἴ86 Ὠἰδιίοτίοοὶ ῥγίηοῖρ]6 οὐὗὁἨ [Π6 Ὁπίγοσβαὶ ΓΘΕΌΓΓΘΟ- 
εἰοη οὗ ἴΠ0 ἀρδὰ. ΟἩγίβὲ ἀγοϑα ἔοιῃ ᾿Ϊ8 ἀθαίῃ δηὰ 
ΓΟΘΌΓΓΘΟἰΟΙ 88 (Π6 ἄχοά δηὰ δβίδ Ὁ} βῃ 6, οὐ ἰπβιῖὶ- 
ταἰοὰ ὅοη οὗἩ Οαοὰ ἴῃ ρονοσ, (Οσορ. [86 Μοδββίβδηϊο 
ΡάΒαβρο, ΡΒ. ἰϊ. : “ Τἠ 8 ἄαν ἴᾶνΘ 1 Ὀομούοῃ ΤΉΘΘ : " 
ΜὨΐοῖ ἀθποίθθ ἔπ 6 ὙΘΓΥ͂ ἀΔΥ οὗὨ [110 ΒοαΙ ΟυΒ το 6! ΠΟ ἢ 
δζαϊηδὶ {Π6 Μοβδδῃ 88 ἰδ6 ἃ ἀδγ οὗὨ ἷβ ρ]οτίῆ- 
οδιοη). Τη ἀεδέέπαξίοη, πὨϊοΒ Ο τὶ Ὠδὰ ἔσομαι 16 
Ὀερϊηπίηρ, ὈΘοᾶταΘ ἐπαμσμγαζίοη ΟΥ ἐπδίξἐιδέοπ αἱ ἨΪΒ 
Γοϑυϊτοοοη. ΤῈ6 ὁρισϑείς (μογοίογθ, ἄοθβθ ποῖ 
ΓΔΘΡΕΪΥ τηθδῃ ὁ Βῃονγη,," ““ ἀθοϊδυδ  νΙ Υ οί Ὁ] }18]166 " 
ἽΝΈΤΟΣ, δοοοσάϊηρ ἴο ΟἸἩγγβοβίοιω, δειχϑέντος); "Κ΄ ἴΠ6 
κ ἀοθβ ποὺ τλθϑὴ ἸὩΘΓΟΙΥ δέποδ ΟΥ αἴἴδθν (ΤΉ Θ6ο- 
ἄοτοῖ, Εγαβϑίηθβ, δὰ οἰ μβογβ): δηᾶ 86 ἀνάστασις 
γεχρῶν ἀο68 ποῦ Πη6Δἢ ΙΠΘΓΟΙΥ ἀνάστασις ἐκ νεκρῶν. 
Απὰ ῬὮΙΠρρὶ, [0] νην ΜΘ ποῖοι, δηὰ οἴου, 

Οϑτ:Ρ. ΠΥ ἰαχίῃδὶ ποΐο Νο. δ. Ο 4“ βοαίοσζω : Τὶ οὖν ὅσ- 
τιν δρισθέντος ; τοῦ δειχθέντος, ἀ οφανθέντος, κριθέντος, 

τῆς ἁπάντων μῆς καὶ ψήφον. 80 
ΘΟ γὶασί. Ταλέηθε : ἐγισίδδέῃ. ΟΥ̓́ΟΣ δρτϑοθ ἩΣΓ τηϊθ 

86 ἴο [86 ϑ6τιϑὸ, πὲ ἱππασία ἑῃδὲΕ ὮΘΥΘ 88 θ᾽ βουεογο ὁρίζειν 
ὠὰ ἢ [10 ἀυτιῦ]ο δοσυβδεῖνο σῦθϑυδ ἰο δργροϊηΐ, ἀοδίατιϑίθ 
ἰωδτίμαξθ ΘΟΙΏΘ ΟἿΘ ΤῸΣ ΒΟΙη Αοίδ χ, 43). ῬπΝρρὶ 
«88 οα.): “Ολγέείμε ἱεί αἷς ϑολη Οἶδε ὉΔΒΟΘΈΞΤΉΔΝ, ἘΒΎΤΕ» 

δὴ ΜΈΜΝΒΟΗΕΝ, ΟΟδΡ πῃ εν ὍΚΡπ5- 

1 : ΒΆΤΩΘ ὈΤΟΩ ΟΥ 
παηὐεείαίίοη οὗ ΟΣ δι᾽ 5 ΒΟΠΒΒΙΡ Ὁ ΣΘΘΌΓΤΙΘΟΠΟΏ. 80 
φαίη ἐδικαιώθη, 1 Τίτη. [ἐἱ. 10. ὁ δὶ (18 ἰθ ΘΟΠΊΣΑΣΥ 
ἰοὸ 129 σταϑαπΐτρ οἵ ὁρίζειν, το ἀσποίοβ ἐὴ9 οδ)εοέΐθέ 
Βχΐηρ δηὰ ἘΡΡΟΙπεμικ, ὙΜ ΟΣ σόγ οχρίαἶτιθ ϑοιρδς 
ΔΙΠΟΤΘΟΙΥ : ὦ ὟΠῸ τῶὰ ἀρήηεα (68 αἰδιηρυΐδηοὰ ἤτοι 41} 
ἀην  ϑοὶ ἮΥ 8 ἀϊνίῃηθ ἄθοσιο, δβῃᾶἃ ῃχοοιαίσηθα ἴο ὈῸ ἴμ6 βοι 
« » Ἠδρ γοΐδσσε [0 Ῥδ. 11. 1 δ [86 δοϑὲ ὀχροαίτίοσ οἵ 
ἐδ ἰεχέ. “1 ὙΠ ἀθοίασο ἐμ ἄθογοο (9) Ὑν ΒΓ ῸΥ ἐπ 
ἱωτὰ εαἰὰ πὐνίο τὴ6, Τῆοι αγί τὴν ϑὅρη. ἐπὶ ἀαν λαῦςε 7 δε- 
“οἰ ΤΆες᾽» Βδαβοὶ Τοίοσχα ἴο ἐΠ6 βᾶ1286 ῬΒΒΕΔ0Ὸ δηᾶ γὸ- 

παῖς μοὶ ὉΓῚ ΒΟΙΘ τθῆσβ ὑδ6 Βθτῃθ 88 ὁρισμός, δηὰ 
ἐδαῖ 10 ἀϊνίπο ἄδογοθ ἱσιρὶ θα, ἰδξ (0 ἘἙδῖθοΣ δα ποσί 
ἐσώτανετιαισῖψ καϊὰ, Τ λοι ατγί τὴν ϑοη. ΤἘ6 ἀπόδειξις, [86 
ἕω οὗ ἔδ9 ὅἴοκ, (ἸἸον ἐπ [86 ἰσαίη οὐἉ {}|6 ὁρισμός. 

6: 
ι΄ ψπισασταααωταν. σπβσκακπαμαι.ς Ὁ ἐπαναανρμώααο. ἃ ἀϑηαδεκαπεενώνεμεαθν. 

.:848 ΥΘΣΥ͂ ὈΓΟΡΘΙΥ οοπποοῖθὰ (86 ἐν δυνώμεν πὶ 
ἰοῦ ϑεοῖ,, δηὰ ἀἰὰ οἱ [ΟἸ]ονν ᾿υῦλιον, Μογοῦ, δηύ 
οἴδοτβ ἰῃ ὁοπηθοιίης ἰδ τ ἢ ὁρισϑέντος. ΜΟΥΘΡ δ; 
ὈΠΘΓΘΙΌΣΘ ἢ0 ρφτουπὰ 0 Ορροδίηρ [6 ὀχρίδηδίοη οὗ 
ΒοΏρο)---(Ὀλῦ ΟἿΡ ΤΟΒΟΓΓΘΟΙΪΟ ἢ 18 ΘΟ ργθμοπαθὰ ἰὼ 
ΟἸγῖϑ. Β γϑδϑιγγθοι ΟΏ---ΌΥ ΓΟ σκίηρ ἰδδὺ [86 ἰθιτο 
ἐδλα γεδωγγεοίξονι ὕγοπι ἰδ6 ἀδαα ἴΪβΒ ΟἾΪΥ ἴ80 ψζοηθΊαὶ) 
ΟΧρχοβαίοη οὗὨ ἴῃ6 σπΘΘΌΓΥΥ. 

ἴπ τ86 ἐϊεὰ δρεοβῖβ, κατὰ σάρκα, " δο- 
οοχάϊηρ ἴἰο ἰὴ9 Πο6},᾽) Ἰρό8η8 ἴδ6 ΒΕΒΠΪΥ͂ ον ρῃγείςαὶ 
οτἰρίη οὐ Ομ γῖβι, Ὀυξ ποῖ δοοογαΐηρ ἴο 106 ἔγβὶ οοῃ. 
οερὔοη οἵ σάρξ, ἐ. 4.) ἰ6 δΘΙΒΙΟΙΒ, ΒΌΒΟΘΡΌΙΘ, 
νἱΐαὶ Ὸ]Π688 οὗἨ οογρογοῖίτ, δ ἀἰβεϊποῖ ἔγοτῃ δπαὰ δΒΌ. 
)οοἰοὰ ἴο ἴδ δρίτὶξ, οσ, ἴῃ ἃ ἴΏοτο ζ,ΘΏΘΓΆΙ 86η86, ἰῃ9 
“ὁ ΘΑΣΙΏΙΥ τοδη,᾽) ἄνθρωπος χοϊκός (1 Οὐγ. χν. 47: 
6 θη. ἱϊ.)., Β.1}1} 1088 588 βθβδὴ ἤδγθ ἴΠ6 Βοοοῃ ἃ Τ168}. 
ἰηρ, νἱζ., βίπιϊ βοηβυου θη ϑΒ ἐπα δυδοορΟ Ὀἰ γ, ὦ 
ορροβϑὰ ἴὸ ἐμ6 βρίγιὶ, δηὰ πίζῆοαυῦῦ ἴὃ - οτὶ 'π [89 ΤΟΓῸ 
ΞΘΏΘΓΔΙ ΒΘΏ86, [Π6 ““ παίΌΓΑ] ταΔη.,᾽) ἄνθρωπος ψυχι- 
κός (ΦοΒη 1]. 6 ; 1 ον. 13. 14). Βυΐ σαρξ Π8Β Βθγὲ 
18 ἰηἱνὰ τηθδηΐηρ, δ ἃ ΘΧΡγΌθθοΒ ἐμ ΡὮγ810 8] Ὠυτηδη 
πδίυτο ὑηᾶὰον ἴμ6 ἰπδυοηοος οὗ {π6 ερὶτῖς (Φ ἢ ἱ. 18 : 
νἱ, 61), γοῦ ἴῃ Πἰβύοτ δ) γο αἰ: ΟΏΒ, ΟΥ τη ἴῃ ἢΐ8. Ὠΐδ. 
τοτίοδὶ “ηπῥέσπεδε, ἰἰηιϊαίίοπ, δα σμαϊς Πεαίίοη (Θα!Ι. 
ἱν, 4). Ἐὸν ΟἸγϑ. 8 ἱποδαγηδίίοη, δηὰ (μ6 ρτοσνί οὗἉ 
ΗΪΐβ ὑῬῃγδίοαὶ παίυγο, οΥἹἀΘΠ Ὁ] ἱηνοϊν θά ἢῸ ορροβί οι 
ἴο [6 “Ξρίεϊς οὗὨ ΒοΙΐ 688," Ὀυΐ ἴοοκ μἷδοθ ὑπᾶορ 1 
οοΟμβοογϑίηρ ἰπῆυσηοα. 

[ΕἸεεὴ, (σάρξ, “Θ3) ἴ6 Βοτθ, διὰ ἴῃ }} (Π6 Ρδ8- 
Βα368 ΠΟΤ ἰῦ 18 υϑοᾶ οὗ [86 ἱποδγηδίίου (Βοπι. ἰχ. 
δ: 1 Τίπι. ἰἰ. 16: Φοδῃ 1. 14: 1 Φοδῃ ἱν. 2), 8 
βίτοηρ; ΗοὈγαϊζίηςς ἰοσῖα ὉΓ νπιαπ παΐμγο, πὶ 1Πε 
᾿πρ]1οἀ ἰάδα, ρουθδρΒ, οὐὗἨ τϑΑΓΏ688 ἐπα γα! Υ, (που ρἢ 
ὨΟῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ οὗἁ δβἷπ (βοιηθν δ δηδιοουδ [0 [6 
οὐσαβίοῃδὶ 86 ΟὗἩἨ ῃ6 αοττηδη ὅδ Θἰεγδίολε, δὰ ἐδ6 
ἘΠ 8} πιογίαϊ, ἴον πα). 1Ὲ 8 8ἃ8 οουτϑοῦ [0 ΒΑΥ͂: 
Ομνίδε Ὀθοϑλα πιαη (Μομδολιοόγαάμη), 88 ἴ0 ΒΥ: 
ΟἸγίβυ Ὀδοδηια δὰ (ἐποαγπαίΐξο, ἐποαγπαίίοη, ΕἸδίδοῖ. 
τοογάμη), Ὀὰΐ [06 Ἰδςθυ Ἔχ ργθββίοῃ 'β ἸΏ γ6 θα ρΒδίίο : 
ξ ὀχ ὨΙὈΪ05 τλοτθ βίσοηρῖν ἴΠ6 οοῃμ ἀοβοθηβίοῃ οὗ ΟἸγίβι, 
1Π6 ἰάφη! 7 οὗ Ηΐδ παίυγα στ Οοὐγ οὔσηι, δηα (ἢ6 
ὉΠ ΟΓΒΆΪΠΘΕ8 ΟΥὗἨὁ ΗΪΒ τηδημοοὰ. ἼΤὴθ πογὰ σαρὲ, 
τῃδτοΐοτθ, τ ἤθη ΔρρΙ θὰ ἰὼ ΟἸσίδῦ, τηυϑὲ ποῦ Ὀ6 ὑη- 
ἀογβίοοά ἰῃ δὴ ΑροϊἹϊηαγίδη 86 η86, 88 ἱζ ΟΠ σῖϑι τ Γ6}} 
ΔΒϑα Πη6α ἃ ἢ Ὀοαγ ὙΠῸ [86 δΌΪ 8] βου], Ὀυ ηοι 
[6 ταϊϊομδὶ 80], ῃΟΘ6 0]Δ66 ΔΒ βυρρὶϊοα ὈΥ (})6 
αἀἰϊνίπε οσοβ. [ζ ἱπιρ]ῖ68 [86 ἐπέγο Ὠυχηδη οοπδίτυ- 
τἴοη, Ὀοάγ, 800], δπὰ βρίτγῖϊ, βὶῃ ΟὨ]Ὺ ὁχοαρίθα, τ ῃΐοῃ 
ἄοοβ ἡοῦ ΟΥ̓ ΣΊΠΑΙΥ δα ὨΘΟΘΒΘΑΡΥ ὈΘΙΟΠΡ 0 Πμ8ῃ. 
Ιι ἰθ ποῦ [86 Β6βῃ, 88 ορροβϑὰ ἴο ἴ}6 8ρ᾽ γἱῦ, ἰμδὶ 18 Π6 Γὰ 
ἱηϊοπαοὰ, Ὀὰδ ἰῃ6 Ὠυμηδη, 88 ἀἰδβιϊηοὺ ἔργο {6 αἰ νῖη6. 
ΤῊς θ68ῃ, 88 δῇ ογρϑηΐζϑα βυβίθη οὗ ἰϊἔθ, ἰ8 ὕὍΠ6 ουΐ 
παρὰ ἰΔΌΘΓ 8016 δηὰ {Π6 νἱβ Ὁ]6 γεργοβοηϊδᾶνο οὗ ἴδε 
ὙΠ016 πη8ὴ ἴο Οὐ βθῆβεα. Τ|ιῈὰ σάρξ οὗἉ ΟἸγίβ᾽ γα 
186 βοδὺ οὗ ἃ Βυτδη φιχή, πιὰ 118 οι ΟΏ8, δηα οἵ 
ἃ ἢυμηδη νοῖς ΟΓΥ πνεῦμα, ἩΐῸ 1ζ8 Ἰη 6] ρθηοα ( ΟΡ. 
Μαῖν. χχνὶϊ. δ0: Φοδη χί. 88 ; χίχ, 80), θαῦ μοὶ οἵ 
16 ἁμαρτία. Ηθ ν͵λΑ8 βιιθἦθοὶ ἴοὸ ἰθιηρίδίίοῃ, οἱ 
τοι ρίδο]ο (Η6Ό. ἰἰ. 18 ; ἰν. τ Ὀυΐῦ ποῖῖπον σαρκικός 
(Εοπι. νἱὶ. 14), ΠΟΥ ψυχικός (1 Ὅον. 11. 1) Θ 8Ρ- 
ραγοὰ ποῖ “"ἴπ ἴμ6 Βοβὴ οὗὨἨ βἷη.,") ὈυὉ ΟὨἿΥ ὁ ἴῃ (ἢ ς 
ἐζόπθκα οὔ ἴμ6 868} οὗ βίη " (Βοπι. νἱ]. 2). Αἵ {116 
ΒΔΙῚ6 {ἰπη6, [Π6 Ἰἰπυϊαϊΐοῃ, κατὰ σάρκα, ρ ἰδίην ἱπὰ 
ΡΙΪ68 [1η6 ἀϊνίπο παίαυγο οὗ Ομ γῖϑι. “οτε Ης ἃ 
ΤΩΘΙῸ Πη8Δη.᾽) βαγ8 Ηοάραο, “1 πδὰ θδθθῃ δῃουσῇ (0 βὰν 
(πα Ηδ νῶβ οἵ πο βοοὰ οὗ Ῥανὶὰ : Ὀυὺ .ε8 Ηβθ ἷξε 
ΤΏΟΓΟ ἰδῆ πηδη, ἰΐ ΔΒ ΠΘΟΘΒΒΕΓῪ [0 ᾿ἰπηϊῦ Η 8 ἀσβοθῃί 
ἔτοπι Ὀανίὰ ἴὸ Ηΐβ ἤυτηδη πδίινο."--Ρ᾿. 5. 

ες. 4. Αοοοτάϊηρ ἴο 180 ϑρέεϊϊ οὗ ΒΟ] πΘΒ8, 
κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης.--Ἄ768 δοοορῖ, γι} 
Βοηκοὶ, αραϊπδὶ ΤῊοὶ τοῖς, ἱπαῦ (6 ἀγεωσύνην 
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ΘοΥ ΔΙ] ἀἰδιηρσυϊθμοά ἔτοια (86 ἁγιότης--ὐυθὶ δβ 
βαποίἑηιοπία ἷἰβΒ ἴτοτῃ δαποίίίαϑ---ἰὰ οχργοδβίηρ (ἢ 6 
ορογδίου οὗ πὸ Ξρί γὶϊ, ἐπουχὴ ἰπ ἃ τλοῦο σορτο- 
δοπαῖνο γοϊδίίθη,. Τ|8 ᾽8 ἱ86 ϑρίγι οὐ αοὰ, πῆι, δϑ 
(00 Βαηοσγίηρ ϑρίγις πὶ (6 πουὶά, οοπδιλίαϊοθ (ἢ 6 
φοσωρὶϑὶθ ορροβίξΐοιι δηὰ οουπίθγδοϊίοη ἰο ἴ6 ΘηΕΓΘ 
δογειρίίοη οἵ δβἷη : πῃ0 νὰ ἤγϑιὶ (06 οδυδο οἵ ἰδ6 
ΒΟΙΥ Ὀἱϊγιῃ οὗ ΟὨγίδι, δηὰ (θη οὗἩ Ηΐβ γοβυγτθοίίοη : 
δΔοὰ ΜΠ ΠΟῊ ργοοθϑαβ ἔγοια [1:6 ρον βοὰ ΟὨγίϑὶ 88 
[6 ῥγίμοίρ!]θ οὗ ἰ86 βαηοιβοβδδοη οὐὗἨ Ὠυϊτηδηΐς δπὰ 
ἴδο πογὶὰ, Βθηροὶ: “4πί2δ γοβιγγοοίδοηδνι ἰαέοδαΐ 
διὸ οαγπθ ϑρίγίξμδ; ροεί γεβωγγθοίοηδηι ΘΟΥΤΙΘηὶ 
βρονόίμε αὐδοοπάϊέ δριγέέμα δαποϊηιοπία." Ὅ76 δοοορί 
Κι δἰαἰοιηθηΐ ἴῃ ἃ Ἡΐὰοῦ 86η86. τοίη ἴ6 ἀὐοέπα 
καίωγα οἵὁἩ ΟἾγίδι 88 δαποίἑΠοαίἑοπὲδ οπιπὲδ οαια (Μο- 
Ἰδμοδίμοη, Οαϊον, ἰβοηξο, ΟἸδβίνδυιβθη], δὰ οἰθτβ), 
ΜΘ τητϑὲ αἱ ἰδ 1ῃ6 ΘΧΡΓΘΒΘΘΙΟΩ 80 ΖΔΓ 88 ἰΐ ἀ068 
ποῖ ἀδμοῖθ [86 ἱπαϊνίάιαὶ!, Ὀὰχξ [06 υπΐνογβαὶ νἱίδὶ 
Ῥυϊποίρὶο οὗἁὨ [6 ΠΟῪ Ὀἷγι! οὗ Ὠυϊηδηϊίγ. Απὰ πὸ 
ταῦδι ἀἰδιϊηρσυ θῇ ἰδ ἔχοι (8.6 ΗοΪγ ϑρί γι, (6 πνεῦμα 
τ μρᾳ (Οπγγϑοβίομι, δηὰ πηοϑὺ οομηπηθηίδίοῦθ : 860 
ΟΥΘΡ 80 ἴδν δ8 ἰξ ἀθηοίθδ [Πἰ8 ῥγίποῖρὶθ, ποὶ 

ΤΏΘΓΟΘΙΥ δοοοσγαϊηρ ἴο ἰΐ8 οοιαρὶοῖθ Νον Τοθίδιηθηὶ 
τονοϊδιίοη, Ὀυΐ δοοογάϊηρ ἴο ὑμ6 ΟἹ Τδρϑίδεχθηὺ 
Ρτθραγδίοη οὗ (09 αἰϊνίηθ- μη 116. Βαὶ νὰ τηυϑὶ 
ποῖ το ἴ16 αἰδιϊποίέοη 80 (δαὶ (0 πνεῦμα ἀγεω- 
σύνης ἨΪΠῚ τορτγοϑομὶ ἴμ6 αἰ δτθηοα Ὀθίτθθῃ [86 δὺ- 
δβοϊαΐο οοτηυηυηϊοδίίοη οὗἁὨ [86 ϑρίτίς ἴο ΟἸτῖβί δὰ [6 
τοϊδιϊνο οροσαϊοη οὐὗὐἨ ἐπ πνεῦμα ἅγιον (ἸΒοΙυοῖ,, 
Βευτ). 78 8114}} Ὀ0 βϑοῦγθ αρδίηδι οοπίουηδϊηρ ἴΠ9 
Ἔτι πυεῦμα ἁγιωσύνης, λόγος οὐ εἰκὼν τοῦ θεοῦ 
(Βὕοίκογι, Βοίοδθ), ἢ τὸ οὔϑοσυο (86 αἰ δγθηθθ Ὀ6- 
ὑποθῃ [Π6 υηΐνγογδαὶ δηὰ ἰηάϊν᾽ ἀυδ] ἀΐνπο ῥγϊηοΐρ]9 
οὗ 116 ἴῃ τονοϊδιίίοη, ΤῊ αἰ θγοποθ ἰβ τηοϑὺ ἀ6- 
οἰάοαάϊγ ἱχπογοὰ ὈΥῚ Βδυνγ, πίθὰ 6 υπάἀογβίδηβ ὮὈΥ 
[80 πνεῦμα ἀγ. ἰῃ6 λέοεεἰαπὶς ϑρὶγ. ὙΏθη Ο]6- 
ὩΘη8 Βοπιδηυδ, Ερ. ἰΐ., ἰδύωβ ΟἸἾγίδὲ ἐὴδδ ἤγεί 
ϑρίγέε, Ὁ 6 ταθϑηβ ἰδ9 ἐπαῤυῤάμαί ἀραϊσπδίίοη οὗὨ (86 
Δινίηθ Ὠδίυγο οἵ ΟἸἾτίδί, γοὶ δοοογαϊηρ ἴο 118 υπΐνον- 
88] γοϊδίϊοη, }υδὺ 88 ἔπ βρίγὶϊ οὗ ἃ τωδῃ ἰ8 (06 ἱηάϊνὶ ὰ- 
04] ιἰπη86 1 ἢ, Ὀυῖ δοοοτάϊηρ ἴο ἰδ υπίνογθαὶ γοϊδίίοη. 

[Κατὰ πνεῦμα ἁἀγεωσύνης ἰδ ον ἀΘΠ0}γ 
[Π6 Δη Π6818 οὐ οουπίογρατγὶ οὗ κατὰ σάρκα; διὰ 
ἃ8 σάρξ ΘΓ τΤοθῶπ8 π6 Πυϊμδῃ πδίυτο οὗἁ Οἰιτίδι, 
πνεῦμα ταῦβὶ τϑδη Ηΐ8 αἰνίῃθ πδίαγο, σὩϊο 8 4}} 
ϑρὲγέξ, δηὰ ἰηϊγ πδί δι λοίψ. ἁγιωσύνης ἴδ ἴ86 κοηΐ- 
ἔν οὗἨ αυλ]βοδίίοη, βῃονίης (μαὺ ΠΟΙ πο88 8 [86 
ΘΒΘΘΠΓἾ41 οδαγδοίογίβιϊο οὐὗὐἨ ΟἿ 8.8 ϑρίγιϊ, δῃηὰ γαῖ ἰἱ 
αἰϑιὶ 686. ἰμἰ6 ἔγοῃ [86 πνεῦμα ἅγιον, οι 8 
{Π6 ὑθο;ῃ οι] ἀοδίρηδίίοπ οὗὨἨ [8.6 [πγὰ ρόγβοι οὗἁὨ [ἢ 6 
Ττϊηἰϊγ. Οομρ. Φομη ἷἱν. 24: “ Οοὰ (ἐ, 64., [86 ἀΪ- 
νῖπο Ὀοΐπρ οὐ παίυγο ποῖ [6 ἴΠγΘ6 ρῬθύβοηβ οὗ [ἢ 8 
Το πᾶν ἴῃ ΘΟΙΏΤΏΟΏ) ἰβ ρ᾽ γῖς "2. Οον. ἴἰϊ. 17, 
πθσγο ΟἸγῖϑὶ ΗΪπ)586} 18 οδ]]οὰ “της ϑρί τὶς, 1 Τίμι. 
ἰἰϊ, 16: ““7υββοὰ ἴῃ βρίγίς " τὰ πνεύματι). ἨδΌ. 
ἷἰχ. 14: “Ὑ700 τὶ δὴ οἴθγῃδὶ ϑρίγι (διὰ πνεύματος 
αἰωνίου) οδὔδτγοα ΗΪπ)86}} σὶτπουΐ βροὶ ἴο 604; δηὰ 
1 Ῥοῖον ἰἰϊ, 18, πθτθ ἃ βοιηθνδὶ βἰταῆδν ἀἰβεϊποίζοη 
'ἰθ τοδὰθ Ὀούγοοη ἰῃς β6βὴ δηά [Π6 8ρἰγῖ(,, οὐ 106 
Ὀσηλϑι δηὰ αἰνίηα παίατο οὗὨ ΟἸγίβι : “" Βοίηρ ρμυὶ ἴο 

Φ [ρυῦροὶ 886 ἃ ἰῦβοὸ ποίΐίθ οὔ πνεῦ σοῦ 
[5 ψὸ}} του τοδάϊπο ἰη ζ}}}.0 ΗἨδ ἐάσας ἴὶ ἐπρειέάρρ δα" 6- 
ἐἱπβοηΐα, 88 8, κὶ πὰ οἵ τοϊ 416 ἕογτη Ὀδένϑοι; ἁγιότης, λοίίηεδε, 
βιὰ ἁ μός, δα ποξι βοαξλίοη.--. 8.] 

{ἢ )᾽ ᾿οτάονοτί δηὰ ΕΌσθο5 αἰθὸ ττοηρὶν ἰἀοπ γ ἐὴ9 
ενεῦμα ἁγιωσύνης σὶῖῃ {Ππ 9 πνεῦμα ἅγιον, [8 ἐμὶγὰ ῬΟΙΒΟΣ 
ἴη [189 ΠΟΙ͂Υ Ττϊαιίγ, δηὰ ᾿ΠΟΓΘῸΥ ἀοπίγου ἴμ6 οὈνίουδ ὁ0η- 
ἐγαὺ οὗ κατὰ πν. ἁγιωσ. ἀπὰ κατὰ σάρκα.--Ρ. 3.} 

2 [{Φέεἰ. αὐ ΟοΥ. 11. 6.9: Ὡς Χριστὸς ὁ κύριος, ὁ σώσας 
ἡμᾶς, ὧν μὲν τὸ πρῶτον πνεῦμα, σάρξ, καὶ 
ύτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν" οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ 
ἀποληψόμεθα τὸν μισθόν. ΤΏΘ ΟἿ δεπαιοτιδηο ο οἴ τὨ9 
ὅσου ἐδῖ]ο ἰο ἐδ ΟοΥ ΓΔ) 18 τσ ἀουυίαϊ --Ῥ, 8.) 

ΤΗΝ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΙΪ, ΤῸ ΤῊΒΞ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

ἀδδαιὶὰ ἴῃ (6 δΒοβῃ, Ὀυῦ αὐἱοεποὰ ὉΥ ἴπ6 ϑρίει, 
δἰςπουρὶι {Π18 ραβϑαρθ ἰ8 ποῖ Θσϑοῖ ράγα οὶ, Μέογαι 
ἰδκθθ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἴ0 ταθᾶη ἴΠ0 ἔσω ἄνθρω» 
πος, ἴ89 ποῖ ἱπον ἰδ οἵ ΟἸγίβι, προ γγῶδ οἷϑ. 
γαύθα δῦουθϑ 41} ρΌΓΟΙΥ πισηδλὴ δρίτὶῖδ, Η]16ὰ τῖϊὰ τ.6 
ϑρίγις οὐὁἨ Οοά, δἰη]θββ δηὰ ρμογίοο. ἢ6Ὸ Ἔοιϊο: 
“ἜΤῊΘ δοὐγέξωαί 546 οἵ {π6 18 οὐὗἨ ἧ Ομ τίβι, ψεέ πὶὰὶ 
[06 αἰὐγίθαϊα οΥὨ ΠΟ] 1688 ρΑΓΕΥ ἃ8 ἃ αυϊοϑοθηΐ υλι πεν, 

Υ 8ἃ8 8 οἰδοδοίουβ ρΟνῸΡ ομηδηδίίηρ του ἰὰ, 
δυλδϊζυϊο ἴον (8: “19 ένέπδ βἰάθ οὐ ΟὨγίδιε 
ῬΟΥΒΟΩ τοἱίδ ἴΠ6 6βθ6 ῃ 1184] ομαγδοίογιβεὶς οὗ δοϊϊμϑϑα ἢ 
ὅσο., ἀῃὰ τὸ οδῃ δορὶ (μἰβ8 δχρ᾽δηδίίου, [1 Αδεῖ 
ΤΏΘΒΠΒ (Π6 Μ110160 Ὠυτηδη ὨδίυΓο, ᾿ς ᾿τ0}1608 ἃ Πα πιδῶ 
ϑρ᾽ τἰϊ, θὰ ποὺ (0 πνεῦμα ἁγιωσύνης, σοι 18 ὁ6- 
ΒΘ [411 Ὠ  νἱη6.---Ρ. 5.1 

Οὐ ὕοδυκ ΟἸσίδιὶ οὖν 1,οχὰ.--ἰ ]ησοῦ Χρισ 
τοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, νον. 4, ἴῃ Δρροδί ἴοι πίξὰ τοῦ 
υἱοῦ ϑεοῦ, δηβοὶραιοὰ ἴῃ ἰμ6 ΕΚ. Υ. τοῦ. 8]. 
ΘΣΧΡΓΟΒ86Β [6 τοϊδοη οὐὨ 1ῃ6 Θχαϊιθὰ βοη οὗ ἀοὰ ἰο 
ἐ6 ΑΡροβὶϊα δπὰ ("6 Βοιηδη ΟΠ γϑώδπα 88 [πΠ6 χτουηὰ 
δηὰ Ὀοηὰ οὗὉὨ (ποῖὶρ απο. ΤΤΠ6Υ {Π6. δοοοριϑὰ 
ὅοδυβ 88 ἴπ6 Ομ γίδὲ οἵ αοά, δηὰ βεγσοὰ Ηΐπὶ 88 [Ποὶς 
οοΙητηοη ἈΜαδίοσ. [ΑἸΐογὰ : “ Βανίηρ ρίνϑη ἐπ ϊ8 ἀ6.- 
Βογὶ ριΐοη οὗ (Π6 ρϑίβοῃ δηὰ ἀΐσηΐν οἵ ἐπ ϑοη οὗ 
οὐ, γΟΥῪ τϑη δηὰ ΥΘΓῪ ΘΟοα, 6 ΠΟΥ ἰἀοη 1468 εἰ 
αἰνίμο ρόσϑοῦ πὶ ἄθεῦκ ΟἸχέδι, [56 Γονὰ δηὰ 
Μαβίορ οἵ ΟἿ ΓΙ ϑ[1Δ}8--«ἴη6. Ὠἰδίοτίοδὶ οὐ͵οοὶ οὗὁ ἐποὲς 
ἰαϊ, δὰ μῳ πογὰβ (0] πίη σ) (Π6 ΔρΡροΐπίονρ οἵ 
ΗἰτηΒ6 1 ἰο (Π6 ἀροδβίο!ϊο οβῆοθ." 6 Ῥοιῖνο : “᾽ 7ησ. 

. δοχοίολπεί ἀδη ϑοδη Οοἐίο5 αἷ ἀξείογἐδολοξεγοι- 
ἰοῦ γδολοίπμηρ." 8ξ0. ἸΒοΐυοκ, ῬΈΠΙΡΡὶ. ὧεεμε 
8 (86 ρογβοηαὶ, Ολγίδέ [Π6 ΟΥ̓ οἱ41] πδῆγθ ; ἰδ ἔοτιηδῦ 
ΘΧΡΓΟ5868 Ηΐδ ἰτὰ Θμδυδοῦον δηὰ Γιϊβαίοῃ δα γοϊδιϊοῃ 
ἴο {86 πογὶά, ἐμ Ἰαϊίον Ηΐ8 οοπηθοίοῃ τ (86 Ο]ὰ 
Τοβίδιλθηΐ δηὰ ἴδ6 ρῥγοχαΐθο οὗ αοα, οἷαδβιεδ, ἑ. 6.) 
ϑαυΐοων, ἯΔ8 ἰ6 ΒΙΘΌΓΟΥ Πδηη6, δῃπουποθὰ ὈΥ ἰδ 6 
ΔΉ] Ὀοίοτο ΗΪ8 γι, Μαίί, ἱ, 2ὅ ; Γυ ἱ. 81, δυὰ 
ἴνθῃ δἱ Ηἰβ οἰγουπιοίϊδίοη, κὸ ἰΐ, 21 . Ολγίεί, (Π6 

ἰς σαυϊναϊοηὶ ἔος (Π6 ΗΘΌΓΟΝ ἡεδείαλ, ἱ. 6.. [0 
«Αποὶ Θσχ οὐ ἱβ Ηΐπὶ 88 ἴ06 Δ18}16 οΥ̓͂ 411 [89 
ΡΓορὨθοὶθβ δηὰ ἰγρθδ οὗ ὑμ6 ΟἸὰ ἸΤεβίδιηθηΐ, 88 (86 
αἰ ν ΠΟΙ Ὁ Ργοιλἰδοὰ δπὰ δηοίηϊθὰ Ῥεορμοῖ, Ῥγίϑϑῖ, διὰ 
Κίηρ οὗ ἴβγδοὶ, γῇο δὰ [ὉΓ αρϑθ ὈΘ6ῃ ἴῃ6 ἀρβίγο οὔ 
811 ὩδΌΪΟΏΒ δηὰ ἰ06 ΠΟΡΘ οὗἁὨ 411] Ὀοϊΐθνοσθ. ζονγά ἰ8 
θγθ, δηὰ οἴδθη, ΔρΡΡΠ6ὰ ἰο Οεῖβὲ ἴῃ [16 Βδ}9 θΘΏΒΘ 
ἴῃ πίοι [886 βοριίυδρίηῦ 0868 χύριος ἴον [π6 ΗἩΘΌΓΘΙΥ 
ΝΣ ἀὐὰ ΤΠ, 85.606. 1Π6 Ιμοχίοα. ΟἸγίβὲ ἰβ 80 
ολἸο 85 (6 ΒΌΡΓΘΙΩΘ [οσὰ οὗ [6 Νὸνν Ὀίβροηβαύοι, 
οΥ ἴῃ6 βονγεογοίσῃ Ηοδα υἵ Ογίϑιθηάοιι, ἴο Ἡδοιὰ 8]} 
Ὀο]ΐονογθ οὐο δ] ορίαποθ δπὰ οὐϑάΐθηοςο.---, 5.] 

γον. ὅ, ΤὨχου ἢ τ Βοσα ᾿σὸ σϑοοίνοϑᾶ.----Αἴον 
βίαιηρ; [86 οοτμμμοῖ τγοἰαϊΐοη οὗ Ὀδ᾽ΐθνοσθ ἴοὸ ΟἸγῖδι, 
ἴθότο ΓΟ]]ΟΝΒ (16 δοοουηῖ οὗ (8 Βροοΐϊαὶ τοϊδίϊοη οὗ 
[86 Αροβι]θ ἴο Ηἰἶπι. [{ 18 ρἰδίηῃ [μδὺ ποῖ μοῦ γοσ, ὃ 
ΟΡ σογ. 6 οδῃ Ὀ6 ρδγθηιῃοίϊοαὶ : Ὀὰδ ὮΘΓΘ 8 ργορασγϑὰ 
ἴπΠ6 τΒοὶο ἰγοδίμηθηϊ οὗ ἴῃ Εἰρίβι] 6 οὐ ἰδ6 τοϊδου 
Ὀοίνοϑῃ {6 68}} οὗ ἴ(Π6 ΑΡοΒί]6 δηὰ ἴδ ο8]] οἵ (δ9 
ΘὨυτοῦ δὲ Βομῆθ, δι᾽ οὖ, ΟὨ γίϑὲ ἰΒ (88 ρογϑοῃδὶ 
ἸΏΘΔὴ8 Οὗ οοιϊηπιαηπίολίίπρ [8 0411 οὐ Θοα ἘΣ 
[ον 186 τηράϊαύουῖαὶ ἀρϑηΐ ᾿ῃ οοηξογτίηρ στδοο ἔτοτα 
οὐ ἴο τηϑη, ΟΡ. 1. 1: 1 Οον. ἰ. 9.--". 5.1. 

ἐλαάίβομεν (γοοοῖυθα ἀρηοίοθβ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἴπΠ6 ἔτθα 
αἰνίπο γί, Ὀμπὺ αἷβο (0 ᾿ἰνίηρ το] σίουβ δηὰ τηογαὶ 
ΔΡΡιορυγίδεῖου ΌΥ ἔδϊἢ. [0 8 ρῥἱαὶπ δὲ [86 ῥ]αΓαὶ 
ΘΓ ἢ88 γοίδγθηοο ἴο ἐῃ6 οδὶὶ οὐὗἩἨ Ῥϑὺὶ δἷομθ (οὶ (ὸ 
{π6 Δροβίϊθβ ἰῇ ρϑποῦαὶ, δοοοραϊῃρ ἴο ΒΘηρο]), ἔγοτ 
186 [ΟἸ]οτίηρ;, βισηδίαγο οὐ ᾿ἷθ δροβι  οδρ, Ὁ τιον 
ἢθ ἷβ ἴι6 Αροϑί] ἰο 6 ἀἰοπε 168. Ὁ 

ἌΠΟΟΒΡ. Ἐὴ9 ποῖ οὗ ΜΥ͂ΘΟΣ ἐπ ἰοοο δραϊπεὶ Ἠζοίοῆθ, ΟΣ 
οὔ ΑἸ]οτὰ ἀχαίηπεὶ Ῥαΐ]α, τῆο ἐπίογα ἐμδὶ ἴπ6 5 0]6οὶ οὗ ἐλά» 
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ὥτδοο [Ἰὴ ̓γρβήρ!ς διὰ ἀΡροβ δ ἷρ [ἢ ραγου- 
ἱε;.--Ρ. ΒΕ]. 08, 88 ἴἰΏ9 οροταίδνα (8]}} ἴο θα γαοῃ 
διὰ ἰο (86 ἔμ}} ὀχρογίθηοα οἵ βαϊνδιίίοῃ ἴῃ ἰυδεβοδ. 
ἔοι, 18 ἐ6 ργϑ τ ΠΑΡῪ οοη 0 [ῸΓ ΘΥΘΣῪ δμηίδιίμη 
οἴδοο, δηὰ, δῦονα 4}}, ἰο τ} δροβοβῖὶρ. 106 αταπὰ 
πο] ἀϊηρς οὗὁὨ εἷ8 Δροβυ θθΐρ τγαβ ἐπογθίοσο ργϑοοάθα 
ΌὉΥ δὴ ΟΧ(ΣΔΟΓΟΪΏΔΙΥ ἄοβτοα οὗ σῦᾶοθ [ἴὰ [8 ΘΟΏΨΘ- 
βἷο}]. Το δχρίδηβίίου, χάριν ἀποστολῆς, ὁγαρε 
4 αροεῖ. (Βοπάϊδάγα, δΒο Οϊγγϑοβίοσω, Ρμΐ- 
ΡΡῖ, δῃιὰ οἶδθγ8), ΟὈἸΟγαῦθβ ἰμ6 ἴογοθ οὗὨ ὑμπδὶ ῥγοὸ- 

᾿ἰγαίμαγγυ οοπαϊίοι : " Ὀυὶ πιο [80 18 τοραγὰ δα 
ἙΩΘΓΕΙ͂Υ 88 ραν οηίηρ στδοὶ (4 6, Οαἰν πη), [Π 0 
ἐπηαδιηθηΐαὶ ρματὶ ἰδ τηϊβίδισοη ἴουῦ ἰ9 ψῃο]6. Τδυ8, 
4180, ἐπ οχυγδογ ἱ ΠΑΡ δροβίοἶο καἰ (χαρίσματα) 
(ο πβΐοῖ Τμοοάοτοῦ, [πε ῃοσ, δηὰ οἴμογβ τοῖον χάριν, 
ΡΙΘΒΌΡΡΟΘΟ ὕτδοθ (χάρις) αἰτοδᾶγ. ΜΘΥΟΡ Ὁπαᾶθγ- 
διαπὰβ ἴΠ0 Θχργοαβίοη [0 τηθδρ Ὠίνίης ριτδοθ ἴῃ 
ϑΠΘΓΑΙ ; ἰδδὲ 186 ἰγαπαϊδιίου ἰηΐο [00 Οὁ01}» 
τουπίοη οὗ ἔδθ Ὀοϊονοὰ οὗ Θοα, 

Ὅπϊο ονοάϊΐϊοπιοθ οὗ ἔα [εἰς ᾿ παχοὴν 
πίστεως, κι Οἰαμδομπδρο ν ΘΟ Βοῃ,. 
χυΐ. 26.-Ρ, Β.]. Τμαὶ ἰβ, ἴον [86 ῬΌγρΡΟΒΟΘ οἵ οϑιδὺ- 
Ἰἱδμιίησ οὐοάΐθποο ἴο {π6 δἰ. ΤΘ εἰς ἀθποῦθθ ποῖ 
ΤΔΘΓΘΙΥ (πΠ6 Ῥύτροθο, Ὀπὲ αἷἶβδο ἴ)6 ορογαϊΐοη οἵ ἰδ9 

Θϑ.ΐρ :---αἢ ἰπδίδηοα οὗ δ] π6 οοποίβοπθθθ, [ὲ 
ΤΩΔΥ͂ ὉΘ δεϊϑὰ ἤθγο, νὨθίθον 86 μοηϊνο πέστεως 
ἐπαϊοεῖοα (86 οὈ͵θοῖ, ΟΓΥ τηυδὺ ὈῸ τοδὰ 88 βρροβί!:ϊοῃ : 
(89 ζδὶ ἢ πο Θομβῖϑίβ ἴῃ οὐϑαΐθποο [0 ἴμ6 Τοτὰ 
διὰ ἯΙ] οὗὁἨ Ομ νῖδὶ,--Ρ, 5.}..} Βυΐ 8 αποβύοῃ ἴδ 
᾿ἰπυϊθα Ὦγ [Π6 ϑοοοπᾶ, ιϑῖμον πέστις 680 Βιαηᾶ ἰῃ 
[89 οὐήοσίνο βθῆ88 δ8 3465 οὐδὲ ογοάϊδων [7.05 676- 
ἀδάμηι οἰ, ἀοοίγίπα Ολγίδίέαπα.---. Β.1} Μογον 
ἀἀϑηΐθβ δὰ δβδϑογίϑ ἰἰδὺ πίστις, ἰῃ ἴ6 ΝΟῊ 
ἸΤοκίδιηοηϊ, ἰΒ ΘΟΠΒΙΔΙΏΠΥ δυρθήοονο (αἰ [3228 αὐτὰ 
ογϑαάϊεων, πάἄδς ογδάδη8.---. 3.1, Ἰβουρὴ ἰδ ἰ8 οἶθῃ 
τοδάθ οὐ͵θοϊξνα, 88 ἴθτα, δηὰ 8 τοβδγάθα ἃ Ῥοῦγογ, 
Οὗ ΘΟΠ ΡΟΙἸἰηρ Ὀγίποῖρ!ο. ζ Βαϊ ἐπὶβ που]ὰ ρὶνϑ ὺ8 
ἐδ6 ἰάθοα οὗἨ οὐοάΐομοο ἰοναγὰ ἴῃ ἰδ]. ΤῈ6 
οὐὈσάΐομοθ Π6ΓΘ τηθϑηὶ 8 οἰἴδον ἰάθητ681 πὶτῃ (ΑἸ 
ἰπμα οὐοάΐξθηοο τοι οομβίθίθ ἰῃ ἕαιἰμ, δοοογαϊηρ (0 

ΘΟΡὮγΐδοι, κα] νίη 8), ον ἴθ ἰ8 οὐδάϊθῃοθ ἴο αἱ [ἢ ἴῃ 
ϊδ οὐ͵θοῖνο ἔοστη. 6 ἰαϊζον ἱηίοργοίδεοι ἰβ 80- 
Ροτίοθαὰ ὈΥὮ [6 ΟΧΡΓΘΑΒΙΟΩΒ ὑπαχοὴ τοῦ Χριστοῦ, 
2 Ὅτ. χ. ὅ [ὑπακοὴ τῆς ἀληϑείας, 1 Ῥοῖον ἱ, 32], 
δηὰ ραυιϊου α γ Αὐοἰδ νἱ, 7 [8 ζιθδῦ ΘΟΙΏΡΘΩΥ οὗ 
ρυλοϑίϑ ὑπήκουον τῇ πίστει, Ὀδοδίη6 ΟὈθάϊθηὺ (0 [ἢ6 
ἔα," ταρν Βοτι. χ. 10: ὑπήκουσαν τῷ εὐκγο 
γελίῳ.---Ῥ, Β.]. Οομρ. 1 Ῥούον 1, 2, 14. Βαυὶΐ (μῖ8 

Σουδὲ ὍΘ {8:6 θ67ὴ9 88 ἐδ κ, ἡμῶν, οὐοσὶοοκο 
Ἀρὰν “7οννίατῃ οματαοσίεσ οὗ ἐδ ΡῬΉΓγΘϑο ὁ κύριος ἡμῶν.-- 

ῬΙπρ 
ἴο ἃ πἢ0]9) οὗ α λέρ; οἷ. 1 ΟΟΣ. χγΥ. 10. 
“4 Θναξέαπι σαπιὶ οππίδιθ παεϊέδιιξ, α 
ἐπι οπεπίδιι5 οοππειεηεηι ᾿αδεί."" --Ὁ, Β.} 

“[0γΥ τδΐδοσ : [ὴὩ0 οὐοάΐθηοθ τΜΙΟΘΝ ΘΟ δἰβίβ ἴῃ Ζδ 6, ἰῃ 

ΕΣ ,ν ΕἸλιῖ, Ῥχϊΐπδομο, ὙΠοϊποῖς, τὸ. Ψ), ἐεί 
ἀἀμνολαμδ ρέρεπ ἀεπ ϑργαοϊρεδγναμοῖ ἀες Ν. Τ., ἐπ πὶ 
τε ΒΌΒΙΒΟΤΙΨΕ ΟἸατιδε Ὶ 

ἀιηγον εεἰη Ῥενγεῦληπηρειοενκ."-- Ὁ. Β.] 
: Μ“ΜΤῈ6 οὐοάΐοποο οὗὐἠἨ Ζμλτἢ ἰδ τθδὶ 

ἐπι Διϊεῃ, οὐ οἵ πίοι ὅλ ἢ δ τ. 6 

41 ατμας ΟΡ ο, ΨἘοῦ ται οαί ἐΐδ6}7 ἐπ Ὀρασ το - 
δε (9 οκά, ἀπ ἴῃ οὐοάΐοσῃοο ἰο ἔμ9 ὟΥ 11, οὗὁἨ αοἂ "- 

πέστις ολπποῦ τηθδῃ ΟὨΪΥ ἀοοίγέπα βασι. Ἐνϑῃ οὔθ. 
ἀἴθηοθ ἴο [Π6 ροΒροὶ (Βοτῃ. χ. 16) ἀοθ8 ποῖ Ὄχρῦϑδ. 
{1.6 τιοϑὲ ἀοβηῖία ἔοστη οὗἩ [π6 οὐ᾽θοίγο πέστις : 2] 
6 ΟἸτδὶ Ηἴτηβο Αἢ Ερίδί6, δου ἰοὸ Βοόσιθ ὈΥ [86 
ΔΙΩΌΔΒΘΔΘΟΡ οὗ ἃ ογὰ δὯπηα Κίηρ, πιο ἀθοϊαγοα Ὠΐπι. 
86 ἀρροϊπίοα ἴο 0811 411} [0.6 ΡΘΟΡΪο6δ οὗ ἴπ6 ΕοτΑΣ 
Επηρῖγο 0 οὐϑαΐθῃοθ ΟΥ δ᾽ ορίδηοθ, τηῦδὺ ἴδνθ Ὀ6ΘᾺ 
Ρἰδηηθὰ ἰῃ [11 οοπθοϊουβηθῆβ οὗ [Π6 δη πο αῖθ, δα 
61 88 ΟΥ̓ [86 δηδίοψυ, Ὀδίπθοῃ (6 Θαν}γ Ἐοπιδῃ 
ΕἘϊαρῖγο δηὰ (6 Κίησάοτῃ οὗ Ομ γίβί. ἸΤμογϑίογο [ἢ9 
ΑΡοϑβῖ]6 ΟΧΌΓΟΒΘ68Β ἰὴ ΔΏΔΙΟΡῪ ΒΩ 6 Θμαγβοίογίζο 9 
ὨΣΙΩΒ6] Γ᾽ 88 δ ΔΙ ΑΘΕΔΟΟΣ ὙὮΠῸ ΔρΡΘδ]8 ἰὸ {Π6 πδίϊ 008 
0 Ὀ6 οὐδαϊθηὺ ἰοὸ μα ᾿οτὰ. Βυΐ (Π|ὸ Δ θ8ὶ8 1168 
ἰῃ ἷ8 ἀθηοίίηρ; (8 οὐδόϊθῃο6 88 δὴ οὐθαΐθποθ (0 [80 
αἰ, Ὑὔ[ὸο7 τουδὶ δάτηϊῃ ὑπαὶ [Π6 ἰά68 οὗὨ ἴΠ δυῦ 760» 
να ΤΑῚ 8190 ἢὯ88 ὮΘΓΘ 8 βοοα 86Π86 ἴῃ ἰἴ86 1. Βα 
8 ποῖ δὺ 8}} δι ἴγαγγ, Ὀὰϊ δὴ ΟὈἸ ρδίουυ οὐθάΐθηοθ 
ἱπουμιθϑηΐξ ὉρΡρΟοΣ [Ὧ6 ἰἱῃπηοδῦ 800] δηἃ οοηβοΐθῃοθ ; γαῖ 
ἰι8 οὐοάϊΐθμοθ 18 ποὶ βἰανίβῃ, Ὀπὶ ἴΠ6 ἰογοῦβ δοὶ οὗ 
ἔγοο δῖ (ἢ, 88 δ 8 αδϑοηδιδ δῃὰ ἤαμοῖα. Απὰ ἰἢ τὸ 
δοοορῦ ἰδ ΐϑ. ἰῃὴ6 ὀχργθβϑίουῃ τνουὰ Ὀ6 δὴ ΟΧΥΙΩΠΟΓΟΏ, 
ΕΚ [16 Θχργθαδίοῃ : ἰαὰν οὗ ἔδμθ βϑρίγῖι. Βαϊ 5βῖῃοθ 
ἦδ6 αποϑίϊοῃ ἰ8 ΘΟΠΟΘΓΐηρ ἃ ΟὨδγδοίογ ζαϊίοῃ οἵ [89 
δΔροβίοβῃρ, (16 Α.116Ρ 1468. ταῦϑὶ 6 ὀχρϑοίθα : οὔθ» 
ἀΐομοθ ἰόντα (π6 οὈ͵οοῖ οὗὨ ἔδἰ.Π, ΘΒρθοί Δ ΠΥ 88 [ἢ 9 
ἴτοοάοσῃ οἵ ἔβιτ 18 ὑΠΟΓΘΌΥ δἰἷϑὸ ἀϑοϊαγσθὰ. Ἐνθϑῃ {89 
ΟἸἰνϊβυϊδη ΒΒ ἢΟρΘ δὰ Ὀ6 πϑδοὰ ἴῃ δὴ οὈ]θοῖῖνθ ΘΘΏθ6 
(Οὐ!. ἱ. ὅλ. 

ΑἸροὴᾷ 41 [89 ποαἰΐομα (ἐν πᾶσιν τοῖς 
ἔϑνεσιν),---βϑἰποο (86 οχργοϑαίοη οομῃβεξαθβ ΟΠ0 
ἀοβηϊοη πὶ ἰῃ6 ᾿ ἵπρ, ἰξ ἰβ δὴ ἱπηρηορΡ ΣΡ δἰΐθιν 
παῖῖγο ἴο τοῖδσ ἰΐ οἰΐμον ἰὼ ἐλάβ. (Β628) οὐ ἴο εἰς 
ὑπακ. πίστεως (Μεγοῦ [Ποὰ 97) ἯΥο. ἰγαηβἰδὲθ 
ἴθγα, απιοηρ αἰἱΐ ἐλ παίέοηδ (τὰ Βδοκοτγῖ, Βοίοδα, 
Βδιτ):; ποῦ ἀπιοηρ αἱ Οεηξίϊοα (ΤΠ ποιοῖ, Μογον), 
ὈδοδαΒθ, ἔροτα {μ6 Ὁ] πίῃς δα! αἰδώοῃ, ἐπ6 ὅθ νγΒ δ΄ 
ἱποϊαάἀ θα ἴῃ (Π6 ἀοδὶστιαίοι, δὰ Ὀθοδυβο ἰὲ ἴ8 ἴῃ ἤδπ. 
ΤΩΟΩΥ͂ ἩΜῸ [Π6 ρύσροθο οὗ ἴ[Π6 υϑοΐο Ερ δι] 9 ἴο οβίϑδῃ- 
118} ἃ ποϊθὰ οοηρτορδύοι. ἔγτοπ διηοηρ ὅονβ δηὰ 
Οδμιθ6. ὙΠ 818 νίονν, ([Π6 Βυθδογαϊηδίο ἰάθα οἵ 
λεαίλοιι παξέοπδ ἰδ ἰτητη ἰδίου ἰηϊροἀπορα, γοὺ ποῖ 
Οἰθαυὶν Ὀοίοτθ σοσβ. 18, 14, ἄο. [Β ς “Το 
ΒΡΟΒΟΪ66 γθγ6 ποὺ ἀϊοσοοβϑῃβ, σοϑισοὐθα ἴῃ )υγβαϊοοι 
10 8 Ῥαγίουϊαν ὑθσγϊοσυ. ΤΙ Θοτηγηΐβαΐοη Μγ8ἃ8 ζ.6 1. 
Θιαὶ. [ὑ γγχὰβ ἴο 81} παίΐοῃβ,"-- - οῖ πὶ δ δηλ ο8]9 
αἀἰνίβίοη οὗἩ 186 ἱπητηθηθθ δΒοϊὰ οὗἉὨ ΔῸΣ ; σοορ. 4]. 
ἰ, 9: Βομι. συ. 30. 2 Οὐ. χ. 16.---, 8, 

ἘΣ ἴῃ9 βακθ οὗ [ιἱβ Πδ1η6.-- Αοἰδ ν᾿. 
41). Νοὶ ἴον “6 ροοὰ" οἵἩἨ Ηΐβ πδῖηθ; ΠΟΡ Ὁ" 
[06 ρον γίηρ οΥἨ 16 βασι (Μίογθγλ, νοῦ που]Ἱὰ 
μᾶνὸ ὈΘΘῺ ΟΧΡΓοθθϑὰ ἴῃ (6 ἔοστη οὗ ἃ ἀοχοίορυ," 
Ὀπὶ ἴον {86 ϑπρτοδὰ οἵ Ηἰΐβ πδαιὴθ (ΡἘ]]. 1}. 10). ΤΏΘΡο- 
ἔογα [86 τΟΣΒ 876 ποῦ δὴ δἀάϊοη, Ὀὰϊ δ θχρίδηδ. 
[ΟΓῪ ΡρΑγα] οἱ ἕο ἐμ Ἔχργοδδίοῃ, “" 7ὉΥ οδοάέοηοα ἰο δά 
7αἷλ," ἃο., ἀπὰ τοϊαῖθ, ἰῃ οοτοσαοι τὴ (μϊ8, (0 [86 
δηϊοοράθης. ΗΒ Ὥδῖηθ 18 π6 οὈ͵δοὺ οὗ [86 1} ἴο 
μι ϊοῦ (6 παϊΐοηβ βῃουϊὰ τγοπᾶθὺ οὐθάϊΐομοθ ἴῃ Ηἰἱπ 
ΠΒΙΏΘ. 

γε. 6. Ασροσρ ὍΟΙΩ ἃχὸ γ) 8150.-- 9 
Ρἶδοθ βϑγα ἃ δοζῆτηδ, δῃὰ τγοδὰ {Π6 πόογάβ, ἐλ6 οαἰϊθά, 
ἐλο οἤοϑοη οπόδ ο7 «ἴέευς Ολτγίδί, δῷ τὶ δ άγεββ (ἢ 
Βἰοϊκοτγί, ΡΏΠΙΡΡῚ, ἄς.); Ὀασὺ ποῦ, τολοηλ αγΦ 
γὲ αἷδο οαἰϊφὰ 97 «δια Ολγίδί (πὶτ ΓΔοΠπιδῦμ, Μογ- 
6ὲ [ΑἸογὰ], δπὰ οἴμοσβ). ΕῸν [86 ῥυποῖραὶ νοϊρδς 

Ἶ ιν ΓΝῸΣ ὌΡΟΟΡΜΤΕΣῚ ΘΡΒΡ. ἐΑδι8 ἶχ. 16; χν. “: σαί. 
ὝΏΟΥΘ ἐπ ΒΆΣΩΘ ἔνταδϑ, τοῦ ὀνόματος τοῦ κυ 

ἣν πολατε [5 ἐπῸ ὅδηδο  ἴῸΣ ἴπ8 κἷοσν οἵ ΟὨ σίϑέ, Ὑραον Ἰ ' 
εἶς Ἰωμοτυτοιαίου, (5 αἴδο οὧρ ϑὰ ὮΥῪ ἼῚ ΤΟΥ τόν 
ΤῊ σψοσάᾶδ ΔΡΕΙΥ͂ ΟΣΡτΟΘδ ἐμ6 ἢπδὶ ϑηἂ οὗ δ᾽ 6 
βαῖρ, ὙΠΟ 'Μψ͵αϑ, ἴο φγοσωοὶθ ἕο ΚΟ Θαρο δηὰ ρἷοσν οἱ 
Ομτίδι, 1 ἐδο το ραχ86 οἵἨ ὈΉΣΙδὲ ἐα συτηταοὰ ἂρ 41} ἐδιεῖ 
Ηὸϑ νϑϑ, ἀϊᾶ, διὰ κυΐοτοᾶ.-- Ρ. Β.] 



γοδὶ οὐ ἔδο ἐδπουρῃί, (παι [Π6 Εοτηδῃ ΟἸ τ βύδηβ ῸΥΘ 
ἰποϊυάοα ἴῃ 186 ὑοϊΔι εν οὗ πδέϊοηβ ἴο τ ϊοῦ 16 Αροβ- 
110 νὰϑ δοῃῖ, Ηδ αἱά ποὲ ποϑὰ ἴ0 βαγ βγβὲ ἴο ἐἤθυη 
ἐπὶ [ΠΟῪ ψ6ΓΘ ἰΠ6 οΔ]]οἃ οὗ δοουδ ΟἸγίαῖ, ΤΏυ8 τὸ 
ὕδνο [86 Ὀδδλυῦδι! δι  γοαὶδ: 1 δὴ [Δ οἰοδοη Αροδ- 
[16 [ὉΡ 41} Ὡδίϊ ΟΩΒ : τοὺ δ ἴῃ6 οἤοθθῃ ὈΘ᾽ Θυ ΡΒ ἴῃ 
[6 τπλάϑί οΥἁὨ 411] παίζοῃβ: ΝΜ δ ὑβογοίογθ ἀϊγθοίθὰ 
ἰονγαγὰ ΘΔ οἢ ΟἾΠ ΘΓ, 

ΤῺΘ οδ᾽Ἱϊϑὰ οὗ ὕοδυκ ΟὨἩχίβι. --- Νοῦ, πθουΣ 
ΟἸμεῖδὲ μαβ οδ]ϑὰ (πον, Βοϊογι, δη ἃ ΟἸὨ6ΓΒ). ὉὈύὲ 
ὙΠΟ, 848 [6 οδἰ θὰ [ὈΥ̓ [6 δοοορίθα 08]} οἵὗἨὁ ῳΘοὰ 
ἐΠγουρἢ 186 ρόΒρο1], ὈΘΙοηρ 0 δῃᾷ διὸ δβυρ᾽θοὶ (0 
Ηΐπιὶ (ἴδ 6 σουϊενο οὗ ροβϑοββίοηῃ : Εἰγαδιηὰβ [ΟἿ Υ]η, 
θὸ ὙΥ οἴ.6], Μογογ, δῃὰ οἵμουβλ" Ῥδὺὶ γοΐθγβ (16 
68}} ἰκον Ν ΟὨτίβι) ἰο Θοὰ (Βοαι. νἱῖ!. 80, ἄο. ; 860 
Μεγοῦ). 6 Αροβὶ]θ βϑϑιιδ, ὈΥ̓ (δἷθ δἀάτγϑϑβ, [0 δη- 
εἰοἰραῖθ ἴῃ6 βαϊυἱδιϊοη ἰἰϑο]ὅ: Ὀὰὲὺ [πὸ δ άσοβϑθ τουδὶ 
ὈΓΟΡΑΓΘ 0 ἩΔῪ ἴῸγ [6 δβαϊυϊαϊίοη ὈΥ [06 ΓΟΙΪ Θ᾽ 
(αὶ 6 οδῃ βεαϊυϊθ τὰϑη) δὲ ρογίδίηἷπρ ἴὸ Ὠΐτα. 
[Ηοάρο: “Οἱ κλητοί, ἐλ6 οαἰϊδά, ταθλῦθ ἴῃ 6 οἴὔοοίυ- 
ΔΠ1γ οδ)]θἃ : ἴ1Π086 ῬΟ 8ΓΘ 80 οδ] θὰ ὉΥ Οοὰ 88 ἴο Ὀ6 
πιδὰθ οὐοαϊΐθηὶ ἴο [Π6 0411. Ηδηοθ ἴΠ6 κλητοί ΓΘ 
ορροβρὰ ἴο ἰμοβθ πῆρ γϑοοῖνθ δηὰ ἀΐδβγοραγὰ ἴΠ6 ουΐ- 
ψΑΡὰ 0811... . ΗθΠο6, ἴοο, κλητοέ δηὰ ἐκλεχτοί δὰ 
οἵ ποεῖν [Π6 Βα ἱπηροτῖ ; χατὰ πρόϑεσιν κλητοί, 
ἔοι. γῇ]. 28 : οορ. οτα. ἰχ. 11: 1 Οὐν. ἱ. 26, 27. 
78 δοοονϊηρσι!ν δηὰ χλητοί υβρὰ 88 ἃ ἔδυ)! ἶδὺ ἀθδὶρ- 
παύοη οὐὗὁἨ δοιΐονοσβ." Τ}Ϊ8 8 ποῖ αυΐΐα οοτγτγοςῖ, 
κλητοΐ διὰ ἐκλεκτοί (6 Ῥδγοῃποιωηδδῖίδ ἰῃ Ογθοῖ, 
ἴΠ0 αοτῖηδῃ ογιοάλίέ ἀπαὰ απϑογιοάλ() τὸ ΟἸΘΑΥΪΥ αΪ83- 
{ἰπηχυϊδηθα, Μαϊῖ, χσχ. 16 δηὰ χχὶϊ. 14 : πολλοὶ γάρ 
εἰσιν κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοῦ, πιαπῷν αγὸ οαἰϊε, διέ 
ἥειο ολοβϑη ; ἴῃ ἴῃ 1δϑὲ {ΠΟΥ͂ δγὸ ϑύϑῃ ριυιϊ ἴῃ 
ἈΠΕ ΠΠΘαβ, ΑἸ1 [6 τηθιΌ6Γ8 οὗἨὨ {06 νἱ᾽βί 6 ΟΠ ΡΟὴ 
»ΓῈ κλητοί, ὑπουρῃ (ΠΘΥ͂ ΤηΔΥ Οἱ ἰτηδίοὶυ 6 ἰοβὶ . Ὀαϊ 
ΟἿΪ [ἴΠ6 ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ οὗ {Π|6 ἰμυίβῖ]6 ΟΠυγοῦ, οὐ [86 
ἴγυε ὈΘΙΘΥΘΓΒ, ΓΘ ἐκλεκτοί, ΟΥ χλητοὶ κατὰ πρό- 
ϑέεσεν (Βοιι. νἱῖ!. 28). Οοπιρ. ἴῃΠ6 ποῖβϑ οἢ γίδες. 
τσ, 16, ἴῃ τοΐ. ἷ. Ρ. 862 διὰ 864 [.---Ρ, 5.] 

γεν. 1. ο αἱἱ ὑμδὶ δῖὸ ἐῃῃ Ἐζουλ6.---ΤῊ6 δα- 
ἄγοββ δηὰ [68 Βαϊαϊδιίοη. { ΤΠ6 ΕΡρίδβι16 ἰ8 αὐ ἀγοβϑοὰ 
10 8}} ΟὈνϊβύώδηβ ἰῃ βοηθῚ. Βοβίάθηποθ ἴῃ Βοπηθ δπὰ 
σοπηθοιίΐοη ἘΠ ἴΠ6 ὈΟΑΥ οἵ Βοπιδη ΟὨγ βύϊϑη 8 Δ ΓΘ 
ΤΟΓΊΔΙΏΪΥ ΡΡΘΒυρροβϑα (806 νϑσῦ. 8). Βυϊΐ (ῃ9 Βοιμδῃ 
Ο τιβιίδηβ ἀγὸ βαϊ υἱθὰ δοοογάϊηρ το ἴΠ6 οοπαϊίοη οὗἁ 
ἰΐηρθ, 88 8η ἱποίρίοηῦ ομπγοῦ τοὶ γοὺ (Ὁ}}} ΟΥζδῃ- 
ἰσοὰ, Ὀὰϊ ἀοβίϊηοα ἰο Ὀθοομλθ 80-8ὴ οπὰ 0 ἩΒΙΟἢ 
{Π|8 ὙΘΡῪ Ερὶ8} 6 τῶϑ ἀϊγοοίθα, ΤῈ Αροβϑίϊα οχ- 
ῬΓΟθΒῸΒ ΒΙΏΒΟΙΓ ΟἸΒοΥ Βα ἴῃ (Π6 Ερΐβι|168β [ὁ {116 
Οονπιμίδηϑ, ΟΘδἰδύίδηβ, δηὰ ΤῊ θδβδα]οπίθηβ, ΤηΘΡῸ 
6 88] υοβ. [ἢ6 ΟὨ τί βυϊδηβ 88 ἃ οδυγοῖι, ΟΥ ΘΟὨ ΤΟΊ ΘΒ, 
{116 ΟἸ γϑιίδηβ γϑϑἀΐηρς δὖ Βοτθθ, Ὑθοῦπου ὈΟΓΏ 
1Ώ6ΓΘ οὗ ποῖ, 816 ν᾽ 6 γοα 848 ΟΠ6 ΘΟΙΏΤΩΌΠΙ(Υ, ΠΟΥΓΟΥΟΡ 
ΠΏΡΘΡΙΘΟΙΌΙΥ ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ἴᾶνα ὈΘΘη ογζδηϊζοα αἱ [86 
ἐἰπη6 Ὀὰὺὺ ΠΟΥ͂ πὸ ἀουδὶ ποτγβηΐρροα ἰῃ ἀϊδογοηί 
ρᾶγίϑ οὗ [Π6 οἰγ, δηὰ ποῦγὸ ἴπυ8 αἰνἀοα ἴπὴο γαγοὰ8 
ἀοτποδῆο οοηρταραίοηθ, ἐκκλησίαν κατ οἶκον, χνὶ. δ. 
ΓῺ6 ροραϊαιίου οὗἁὨ ἴπ6 οἰ οὗἩἨἉ ΒοΙηθ δ [06 τη οὗ 
σηγῖϑι 18. γΑΓΙΟΌΒΙΥ οϑυϊτηδίθα ἔτοπιὶ Ομ ἴ0 ὕπνο 1}}]- 
Ι0Π8. ἴῃ Πἰὶβ αι] οὶ ἔνο ορίβι!θα, Ῥϑὺὶ δά άγθββοβ 
{ἰἰτηδ6} τῇ ἐκκλησίᾳ, κιτ.λι; ἴῃ 411 [86 οἴδογβ, τοῖς 
ἁγίοις.---Ὁ, 

Βοϊονϑὰ οὗ Οοᾶ, οαἰ]ϑἃ ἴο Ὀθ παΐπ.8.--- ΤῊ 6 

4. [ΑἸτοτᾷ ἐδῖεθη Ἰησοῦ Χριστοῦ ποῖ 86 [ἢ9 4 ’η τ. δ8- 
διοηΐξς, Ὀχϊὶ Ἅ9 οαυἱγαϊσιέ ἰο ὃν 6505 ΟἸ τί. Βυὲΐ ἐδ 041] 
οἵ Ὀο εν σδθ 18 ΠΕ ΌΣΤΩΙΥ χοϊοσσοὰ ἰο 86 Ἐβίμοσ. ΑἸϊοσὰ 
ᾳυοίθδ 908 ν. 25 δβῃὰ 1 Τίτῃ. ἱ. 12; Ὀπὲ ἴθθο Ῥδβαββ!θ8 Β1Ὸ 
οἱ ἴο [Π9 γνοίΐηΐ.--". 8.) 

ΤΤΕΘ βαϊαϊδείοη ουὐτητηθηοοα πὶ χάρις, Δηὰ Βδου)ὰ 
ἴοττα ἃ ὑϑσϑθ ὉΥ͂ 1160]. ΤὙΒΘ γπΐ οἴδυθο οἱ νοῦ. 7 οοῃηθοῖδ 
εἀρῤν μον 1 διὰ ἰπόϊοσῖοδ ἐμ 6 τοδάδσθ. 8600 Τοχί. Νοίο 13,--- 

ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ, 
-ππ- 

τοοὶ οἵ τδοὶν ΟΠ τ δύϊδη δὶ} ἰδ, (δὲ [Π6Υ ΚΏΟΥ ἰδοιὰ 
Βοῖνοβ Ὀοϊονοὰ οὔ ἀοὰ ὈΥ [6 οχρογίθμοθ οὗ Ηἱ 
τοοοποὶ ἰδύο ἢ 1[0}6 ρο4] δῃὰ Ἵογοτῃ οὗἁ τοῖν ΟἸσίδ. 
ἰδη δ ἢ ᾽6 Βοϊΐημθθα. Βυ ἸΏΘΥ δῦο ποῖ τυ ὶΥ οδ]οὰ 
ἴο 06 Ββεϊπίδ ()6 ) οἰ6). ΑΒ ἐσΣὉ]} οδ θὰ, ΠΟΥ δ19 
δου }} 7 βαϊηιβ βγεῖ ἱπ (ἢ,18 Θ6Ώ86 : (δαί, δοοοσαϊηρ ἴ0 
109 Δηὺβίοῦν οὗὨ ἰπδοογαῖῖο ὨΟΙ᾽6ΘΆ, (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ϑορὼ 
ταῖϊθὰ ἤοπι 186 προσ ποιὰ δηὰ οοπϑοοσαίθα ἴὸ 
Θοά : θϑοοπάϊγ, ἰῃ ἐπ6 6086 ἰδὲ ΟἸγίϑὲ ἀνσθ } 8 ἰῃ 
[Ποὰ 88 86 ῥγίποῖὶρ]ο οὗ ἱπογθαδίηρ δ ο ἤθθα, δηὰ 
[δὲ (ΠΟΥ τὸ οἰδγδοίοσίσοα δοοογαϊηρ ἴο [86 τυ ϊϊηρ 
Ρυϊμοίρ! οἵ [μοὶῦ ΠΟῪ [19 (1 Οογ. νἱῖ, 14). ΤὨὶν 
ΚθΏθταὶ ἀοδίμπδίδου ἀ066 ποῖ ᾿ΠΡῚῪ ἰμδὲ (6 ΑΡροδβεῖο 
ΟΟὐ]ὰ Βα  ἰΐ οὗἨ ΘΥΘΣῪ ἰηαϊνίυΔ], 81}}} 1688 ὑμδὶ 119 
Βῃουϊὰ δϑογϊδθ ἴο ἱπαϊν 818 ἃ βουβοῃμδὶ μοί ϊπϑυθ οὗ 
116. ἐλητοί 88 ἴΠ6 Βδῃ16 γοϊδίίοη ἴὸ ἅγιοι 88 
κλητός ἴο ἀπόστολος, ἰπ νοῦ. 1, δὰ ΘΧΡρΥΘΒΘ69 
[Π6 νοοσδίίοη οὗ (Ὧ0 Εοιϊηδὴ ΟἸ δ δὴβ ἴο ΠΟΙ Π 688, 
ποσοῦ ἰ8 ὈΟΪῈ δὴ δοΐυδὶ ροβϑθαδίοῃ 88 0 ῥτίποίρὶο, 
δηὰ ἃ ΤΩΟΓᾺΪ αἷπὶ ἰὼ ὯὍ6 το ἰζϑὰ τηοσο δηὰ τοῦτο ὈΥ 
ἀδὶὶγ στον ἴῃ ΟἸγίβι.---Ρ, 5.] 

Οταοο ἴο γοῦ διὰ μΡοδοο.--Τ)ο Οτοοῖς χαΐ 
ρειν (Αοίβ χν, 28; ΦὌδιμθβ ἰ.) 1), δὰ ἴθ Βοῦγον 
Ἐ29 Ὁ, αἴθ ἴθ γοβϑοίθά υμίιθα!υ - ἴθ [ἢ6 
Ἰηβη 6} τίομον ΟἸγιϑάδη βαϊαἰδύϊου. 160 στδσθ 
μὨϊο ἢ, 88 ἴ)6 οδῦ8δ6 οὗἁἨ ρθδοθ, [88 ἰΐβ βουσοθ ἰη ἀοὰ 
Δα ΟἸ γί [76 μ6866, 88 [Π6 ορογαίίοη οὗἁ (Πἷ8 οδυδβο, 
ΓΟ ὈΘΟΟΠΊ68 ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘ Οὗ ΒΘ [ἰ{6 ἴῃ 6] αν ογα. 
ΤΏΘ το ἀσβδηΐίνα Ομ τιθδη οοποοριίοη ἰ8 ἀδδίσογεὶ 
 νὸ βυϊδϑϊζυϊο {τν|ὰ Μογον, δραϊηδὶ ΟἸβἤδυβοι, 
ΡΒ ρρί, δηὰ ἸΘΩΥ ΟἾΠΘ6ΙΒ) δαὶ νδιΐου ἰηδιθδαὰ οἱ 
»εαοο, ἀιὰ Κἰηάηο88 ἰμβίθδὰ οὗ σγαοθ. [Ονασε ἀπὰ 

ΑἴῸ ΡοΪαίθα ἴ0 ϑδοῖ! οὐπορ 88 οδῦβε δῃὰ οἴροοϊ, 
πὰ οοηδιϊαΐο ἰΠ6 οἰΐοί Ὀϊοβδίηρβ οὗ ΟἸἘγ ϑυϊδηἰγ, 
ΘΙ Ὀγβοΐηρ 4}} (Πα τὸ πϑοὰ, Τὴ ρῥγοίουπα ΟὨἩ τί βεδη 
τηθδηΐηρ Οὗ χαρις---ἴθ τοἀθοιηΐηρ ἴον οὐ αοά ἦν 
Ομ νβυ---ὴηὰ οὔ εἰρήνη--ἶ!θ ρϑδοθθ πίῃ Θοά ὉΥ ἴϊὸ 
τοἀδιρίου---οοηραγοὰ πὶ τπ6 ΟΥΟΪΠΑΓΥ͂ τηϑβηϊηρἢ 
οὗ (06 ἀτοοῖς γαέρειν δηὰ (Π0 ΗΠΟΌΓΟΥ δλαίοηι, αἴοταν 
ἃ δ τ κἰηρ ἘΒ ΘΔῈᾺ οὗἨ [ῃ6 ΓΔΗΒΙΟΓΙΉΪ Ηρ ρΡΟΊΟΡ ΜΠ ΠΙΟὮ 
1Π6 οπίυϑ οἵ ΟἸ τ βδη Υ οχογοίϑοα ονοῦ ἀποϊθηϊ ᾿δῃ- 
ἔυδλσα δηὰ οὐυδίοῃ. 8.66 (ῃ6 αδθῆθγαὶ Κοιηδικϑ οἢ Ρ. 
δ1.-, Β.] 

ἘΎΊοΙΩ αοἀἁ οὖ Ἐαῖδοσ.---ΤΠ6 οχργοββίοη οὗ 
[026 Βρδο βολ ! }  ΟἨἩγβείδη οοηβοϊουβηθθθ οὐὁἨ οί, 
ΤΏΘ Θχροσίθποθ οὗὨἩ ραγάοῃ ἰγουχῃ ΟὨγίθὶ ῥτοάυοοῦ 
[6 σΟὨδΟΪΟΌΒΏΘΒΒ ΟΥ̓ ἰπ6 υἱοθεσέα (δοπϑηΐρ, δάορ.- 
[10Π) 88 ἃ γοδυ]ῖ, 

Απὰ [ΕΌΜ] ἴ8ο Σιοχὰ.---[Κυρίου ᾽]1. Χρ. ἰδ 
ποῦ ἀοροῃαάθηΐ οἡ Πατρός διὰ οὶ τιθῇ ἡμῶν, 
Ὀυΐ ἰ8 τυοὰ ΌΥ ἀπό δηὰ ἰβ οοὐὔγαϊπαία τῖ Θεοῦ 
Πατρός. ἀοά ἴθ πονῃδγθ οδ]]θὰ “ον ἀπά ΟἸ τ. Ὲ 
ἘΔ ον,᾽") δηὰ ΟἸ γϑὺ παυϑῦ δά ἄγοββοϑ αοα “ομ»,᾽) Ὀαϊ 
“᾿ῖν Ἐδιμον,"" οπίῃρ ἴο Ηΐ8 ῥδου εν το] δι οηβ 
ΜΟἢ ἰ8 τοοϊθὰ ἴῃ ἴΠ6 ὁμοουσέα, ΟΥ ΘαΌΔΙΥ οἵ 
οββθηοθ, Το 8 ἐγοαυθηῦ οοὔταϊπδοη οὗ ΟὨγὶβὲ νῖτἢ 
0ῃ86 ΕΔΙΒΟΡ, 85 ΘαΌΔ} 1ῃ6 ΟὈ͵οοὶ οἵ ῥγᾶυοῦ δηδ 
186 βουγοα οὗ βρίγίϊπαὶ Ὀ] βαίηρ, ἔῃ ρ} 165 [86 γϑοοῖ 
εἰϊΐοη οὗὨ ἴμ6 αἰγὶ οὐ Ομ γί. ΝῸ ἩΘΌΓΟΥ πλοηο. 
(Ποἷδὲ οουἹὰ (8 δβθοοίαίθ, πνίπουῦ ὈΪΔΘΡἤοτων, τἢ6 
ΘέΘΓΏΔ) Φοβονδῇ τῊῖ1}} 8. ἸΏ6Γ6 Ὡϑδῃ, ὅ'0 αἷϑο ΡΠ ρρὶ, 
Ηοάρα, δπὰ οἴδοιβ.---Ρὶ 5.1] Νοὶ οὗ ἴῃ9 [υτὰ (ἔτεα 
τηῦϑ, ΟἸύΟΚ] 60). Νονυ γί 6] 688, πὸ πουϊὰ ποὶ γοδὶ, 
αἰ] ΜΟΥ ΘΓ ; καὶ ἀπὸ κιρέου, δπὰ ποῦ ΤΘΓΕΪΥ νἱοπ 
Ογίδι 88 σαμκα γηϑάΐαπα, ἴῃ ἀϊδιποιϊοη ἔἤἄοιη δὰ 
ἘΔΙΠΟΓ, 88 ἴη6 σαϑα υγὶποὶραΐδ, ἘΕοτ [86 ἀοῃίπίοη 
οΥ̓͂ [ῃ6 σχα]ιθὰ βανίουν πιυβὲ Ὀ6 αἰδιϊηρσυϊδηοα ἤοτα 
[Π6 πηραϊδιογβηὶρ οὗἨ Ομ σίβὶ 88 οαυδα πιεάέαπβ. [Οοά 
[πὸ Εδίθοῦ 8 ἴπΠ6 δαυΐδον, ΟἸγῖδε [Π6 τηράϊαίον δηδ 
ΡΓΟΘΌΓΟΣ, [86 ΗΟΙΪΥ ϑρίὶ τὶς 109 ΔρρΡ]Ϊον οὐ ἱτωραγῖθσ, οὔ 



ΟΒΑΡΤΕᾺ 1. 1-}. 

[πὸ δῃηὰ ροδϑθθ. ΤῈ ϑρίτῖν ἰδϊζοα {Π 6: ἔγοσα ΟἸγίδὶ 
δικὰ δον ὑδοῖῃ ἴ0 16 Ὀοϊΐονον (οοῖρ. Φοδη ΧΥΪ. 
14. Το Ἰδαίου ΠΥ Ὀ6 ἐπ γϑδϑοῃ ΜΏΥ [86 ΗοΪγ 
Βρισῖι 8 ποῦ Θδρϑοΐδ! ῦ το οηρα ἰῃ (Π6 Θρ βίο ΔΡῪ 
εἰ τ τὰ Θχοθρὶ 2 ον. χἰϊὶ. 18, 14: 1 Ῥοῖδὺ ἱ. 2. 

ὉΟΟΤΒΙΧΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΤΙΟΑΙ, 

1. Τὸ Ερίδ!ο οὗ 6 Αροβιῖο ἴἰο ἐδ Βοχιδηβ οἡ 
δε τἱὨὐδουδηθϑθ οὗ ΤἈΪ0}} ἰ8 80}}} ἐπ ἃ Βρϑοΐδὶ βθβθ ἃ 
ΠΘῊ ΤΘΘΘΩΡῸ ἴ0 ἴἰῃ6 ΒοΙΏΔΗΒ, δπὰ 8 ἩΐΠΘΕΘ 
Βοπιδηϊδὶδ. [1 σομπθϑοίδ δαχηΐγδϊγ σὶλὰ [6 ο0ῃ- 
οἰυάΐμρ, νϑσβοβ οἵ (86 Αςίβ, οὔδῃ., χσχτὶϊ. 80, 81, 88 
ἃ Βροοϊμηθη οὐ δ} Β ργοδοδίηρ ἴῃ Βυτηο, ἃπά [τὸ 1) 
Ἐοπιδη8.---. 5. 

2. Τπὸ βἰρηιβολποο οὗ [06 Ἐρίβι]6 ἰο 186 Βο- 
ἸΏΔΩΒ : (1.) ΑΒ 186 τι οὗὁἩ ἰῃ6 ΝΟΥ Ταβίδιηθηὶ Ερὶδ- 
686; (2.) ἴῃ [86 στοὺρ οὗ τῃ6 Ῥδυϊΐπο ΕΡίδβι168 : 
(8.) 88. δὴ οτί μ᾽ ηδὶ τοοογὰ οὐ [Π6 το ἰββί ΠΔΥΥ δοῦν 
οὗ (Ὡ6 Αροβίίβ, δπὰ 88 δῇ δχδῖηρὶθ ἴῸγ ΘΥ̓ΔΏμΟ]16Ά] 
τα ΒϑίοΠ8Β ; (4.) 88 ἴΠ6 ΘΘὨἴΓΆ] ροΐπί οΥ̓ (Π6 ΟἸιγϑύδη 
ἀοοϊγίηο οὗὨ βαὶνδιίίου, δηὰ ᾿ῃ8 88 106 δἰαγιἐπρ.ροίηι 
οὗ τῃ0 Ὑ δίοσῃ {580} ΟΒύυτοῖ, δηὰ οβροοΐδ!  ν οὗἁ 
ἴῃ6 Ῥτοϊεοβίδης Ενδηρο] 1081 ΟἸΌσοἢ (806 [6 Ζηέγο- 
ως 

8. ΤΠ ορ δύο δῦ ἱπθοτὶ ρίίοη οὗἨ δποίθην Ὑγίῦθσβ 
οοηϊταδίοα πίϊὰ [06 δυθβοσ ρου οὗ τϑοϑηῦ ΟὨΘ8. 
ΤῊΘ (ΌΤΤΩΘΣ ΘὨδγδοίουσοθ ἔΠ6 ἘΡ᾿8116 88 ἃ βυϊδελϊαϊο 
[ὉΓ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ἱπίθγοοι θα; [86 Ἰαϊίος 88 ὈΘΟΟΙΩΘ 
8ηὴ ἱηἀοροαηάοηὺ ἴοστη οὗἨ ροιϑοῃδὶ οοϊωσηυηϊοδίζοῃ, 
Ἐτδηϊζηο 88. Ὀγθαἀοιίηδίοβ ἴῃ [Π6 ἔοΣΤΩΘΡ, οουτίοθγ ἰῃ 
180 ἰδἰξον. 

4. ϑογυαηΐ ὁ «ζεδιιΣ Ολτίδί, οΔ]]οὰ ἐο δὲ ἀαἩ αροε- 
εἶ, Τὴδ οχίοηϊ οὗ ομθ ἰάθα ἷἰβ ἀοιϊοσιηϊποὰ ὃγ ἰδαὶ 
οὗ 119 οἴμοῦ.-- Ὁο7 Οοά: ρμἱοτίουϑ υπίϊγ.---- 
Οοπποοοῃ οὗ ἴῃ6 ΟἸ]ὰ δηὰ Νὸν Τοβίδιηθηία.---- ΤῊ 
ΒρΟΒΙ]68, ἀπ} κα ἴ[ἢ6 ῬΠαγίβοοδ, δον] θὰ πὸ ἰτὰ- 
ἀἰοηβ ἴῃ οοπηθοϊΐοη πὶ (ἢ ΟἹὰ Ἰοβίδιηθηίϊ.--- 
τγαοα δηὰ οδῖοθ τηυβὲ ηοῦ Ὀ6 βοραγαιθα.---«{ δῖ 88 ᾿ἱϊ- 
{16 ὁ να δβορᾶγαίθ [6 δχρογίθηοο οὐ αοὰ δ ἰονο δπὰ 
86 θορίπηΐηρ οὗὨ βδηοιβοδιίοῃ,--- ΝΟ Πο Ὁ σΔῃ ζγδοθ 
δηα ρεδοθ Ὀ6 βοραγαιθα ; ποῦ τῆ ρδίθγῃδὶ δ θοῦ ΟΥ̓ 
οὗ ἀοἂ δηὰ {π6 δυϊδοῦὶν οὐἨ ΟἸσίβι. 

ὅ. ΤΏ ἱπιροτίδηοθ οὗ [Π6 ἰηβογίριΐοι οὐἨ 118 
Ερίβιῖθ. Τῇ ἱπηρογίδηοθ οὐὁὨ ἴδ6 βα]υϊδέῖϊοῃ. ΤῈΘ 
πη Μηρν ὴ οὗ ἐπ6 ρτοαὶ νὰν οὗ 186 Οοη 1168 δηὰ 
οὗ τ0ο ΟἸ γι ϑιίδη οοηρτορχαίίοη οἵ (6 ὑ τη ΓῸρο- 
18 ὦ δδσῇ οἴβοτ, 8.66 Ὡς χες. οῖδοις. 

6. ΤΠ6 δου τη οδὶβ: ΟἾγῖδῦ Ὀοτῃ οὐὗἁὨἨ 186 βοοὰ οἵ 
θαυ, ἀπὰ αρροὶἱπίεα ἰλε ϑύπ ὁ. Θοά ἐπ πια)οδίν 
απ ἀοποῦ (Αἶδο ονϑῦ ἴμ6 Βοιθδη που), ἰβ 8 600- 
ΠΟΙΏΪΟΔΙ δ εἰ 6518, δῇ ἴμ6 ἰουηάδίίΐοη οἵ Μπΐοἢ 1168 
[06 οὐἰοϊοχίοδὶ δηοΠοδἷβ: (πὰς ΟἸγίδβε 18 ἴῃ 6. ἰθπι- 
ΒΗ βδοὺῆ οὗ αν δηὰ (6 οἴθσμδὶ ϑοῃ οἵ 

1. ΤΏ. τοϑυστοοιϊοη ΜΔ8 ὨἰβίοΥΪ 6811} δοοοιρ βμοὰ 
δηἃ βββϑϑη τ }}]} δηϊβηθα ἴῃ ΟἸ ται. Α8 [ῃ6 ᾿άθδὶ δῃὰ 
ἀγπαπιίςαὶ ργοάυοῦίνθ ΘΠΟΡΩΥῪ οὗ ἴΠ6 ἴωοροβ, ἰ(8 τοοίβ 
κηα ἐτρυβο ρογνδὰθ ὑΠ6 υγῇ 16 ἰδίου οὗ ἰῃ6 ποῦ] 
δηὰ οὗἁὨ τηδῦ, δηἃ δβρθοΐίδ!ῦ {Π6 ἰΒύΟΥΥ οὗ [6 Κίηρσ- 
ἄοπι οὔ Οοα, ἸΤΏ6 Βδῖηθ ΤΩΔΥ͂ Ὅθ βαϊὰ οὗἩἨ [6 βρίγι! 
οἵ δΒοϊϊπηοββ. ὅθ ἴ"6 ἴχεσ. Νοίββ. Τὰ οροβ 
ἰσῃίοῖδ ΘΥΘΙΥ͂ τὴδη ἴπαὶ οομοῖῃθ ἴῃ ὁ ἴδπθ ποι] 
(ϑομ ἱ. 9). 

8. ΓΔΌΪ, ἃΒ τῇ6 δι Αβθδῦον οὗ Φ6808 ΟἸγίβι, (ἢ8 
8ου οὗ Οοἀ ἴῃ ΓορᾺ] ῬΟΥΘΓ, ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ [0 ἴΠ6 Ὀ6]1ον- 
ΕΓ Οὗ ἴὴ6 ἱτηρογίαὶ οἱτγ οὗἨ Βοτηθ ὑδμαὺ ἰὺ 8. Εἷ8 Ὀυδὶ- 
Ὠ683 (0 081} ἐπα ποι]ὰ ἴ0 οὐδαΐθησθ ἴο [ῃ6 ἔδὶτἢ πὰ 
ἴο δυυἠοοϊΐζοη ἰο ΟΠ γῖαι 

ὥ 

ἩἨΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΑἹ δρορβίο!ϊο βαἰυἱαϊϊοη : 1. ΕἼΣΩ τ Ώοτω ἀοθ8 ἰὲ 
ΘΟ Υ 2. πιᾶῦ ἰ8 ἰζ8 προτὶ ἢ 8. ἴο ὙΔοτΩ 186 ἰὲ 
δὐάτοβδθὺ ἡ (ΥΟΊΒ. 1--).---Ἴ;Πὸ οπα ροδρεῖ οὗ Οοὰ: 
1, Ῥοι δορὰ ὮΥ ΗΪδβ ργορδῖβ ; 2. Δ] Π]1οὰ ΌΥ Ηἰΐ 
β8οη {σι.18. 8, 4).--- [0 το ἰθβί ΟΠΔΣῪ ρὈγοδοιίηρ διθθῃᾷ 
106 ἀοηθϊοθ τὰϑ ἃ ργοδοβίης οὗ οὐϑάΐθῃοθ ἴο (89 
ἴαϊτ ἔον [6 ρον γί οὐὗἨ [6 Ὠδσὴδ οὗ οβυβ Ομ σίδὲ 
(τε, δ).---ΕΥΘΟΓῪ ΟΠΟΘ ἷἰβ ἃ οἱ οὗἩἨ κγδοθ. Τῇ δ6:- 
ψδηίβ οἵ Ομγῖβὺ τουβί τοι θι ον {{]18: 1, Εον ὑποὶγ 
ΒΌΡΑ τ ; 2. ἔον ἐποῖν οἱεναίζοι δὰ ϑμοουγαροτηθιιί 
(νον, ὅ).-ἜῸΝ ὁδὴ ργοδοίογθ οὗ ἴῃ6 ροβροὶ συαγὰ 
δραΐμδὲ ὈΣιύοσηθδϑ ἰοναγὰ [6 ΤΩΘΙΔΌΘΙΒ οὗ [Παἱν ΘᾺ 
ξιοραίοη ἢ ΒΥ οομδίαοείῃρ {δαὶ ([Ἰ6 ΘΟῺ οῃ 
ΔΙῸ: 1. Βοϊονθα ὈΥ αυὰ : 2. οΔ]]6ἃ ὈΥ͂ Φεβὺβ Ομ γίβὲ 
(νον, 7).- Οὐαοα ἀπ ρέασα : 0ἢ. ΟΝ6 δβἰά6 αἰδετοηξ ἰῃ 
τοδηἐοβίδεοα, Ὀϊΐ, οἡ. [868 οὐδέν, ΟΏ6 ἐπ οτ ἴῃ. 

1ῦΤΗ ΣῈ :--Ἴ 9 ϑρίγ οὗὁἨ αοἀ νῶϑ σίνοῃ δἰ 
Ομ γῖθβ δδοθιβίοη, βίηοθ πθοῦ ἔθ Ηθδ βδηοίβοθ 
ΟἸ τ βυίδηβ δα ρἰογθοβ Ομ γίβὶ 'π 41} ἔ!ὸ ποσὰ 48 [ἢ 6 
ἕω οἵ Θαοἀ ἴῃ ρονοῦ, ἱπ πογὰ, τωΐγδοϊθ, δηὰ βἷρῃ 
ΥΘΥ͂. 4 ὴ 
ἜΣ --71͵Ὲ6. ΡὈγθδοΐοσθ οὗὐ ἐδ φΌΒΡΟΙ] τωῦβὶ 

ῬΓΘδΟῖ Ὀοΐ ἴΠ6 ΔῊ δηὰ ἴῃ6 φσοβροὶ ἴῃ ὑπ οὶγ γοβρθο- 
να ογάθν, δηὰ θβρϑοΐδ!ὶν [Π6 ρουθρ6ὶ (νδῦ. 1).--- Ηὁ 
ΜὯο ἀρθ8 οὶ Ὀδοοὴθ ἃ δβαϊῃξ ὁ οαγίϊι, Ὑ7}}} ποῦ Ὀ6 
πυπηθογθα διλοῶρ ἴΠ6 βαϊηΐθ ἰη Ὠθάγϑη (Υ 6 Ὁ. 7). 

ΟΥΈΒΝΕΙ, :-- Εν ΡΥ ᾿Βϊηρ (Πα ΘΟΤΩΘ68 ἰ0 Ἰρῆς 8 ποὶ 
ἘΠΟΡΘΙΌΓΘ ΠΘΥ : ἴ86 οἰἀδθξ ΘΥΓΟΓΒ ΔΓῈ ΘΟὨΕΪΠ0Δ] πογοὶ- 
ε169, δηὰ ἴΠ6 πονγοδβὺ ἐγ 8 ΔΓΘ αυον οἷά. 

ΟδΙΑΝΒῚ ΜΒ έδί. :-ὦ ΟὨγίδι, δοοογάϊηρ ἴο Ηΐβ ὃ. 
ἜΡὸ ὨΔίΌΓΘ, 8 Οὐνγ Ὀγοίδοτ. Ο στοαὶ οομβο δου 
νοῦ. 8). 

ἀλλῦδε :-“--Ὑ ΣΙ ροαοθ ἰδ ἃ ρτϑαῦ ἐγθδβιγο, 
Ὀαυϊΐ, ἴεν 8}}, ἴξ 18 οί ϑυ δοϊοης ἴον υ8. ἽΠοη ΟἸνϊδὶ 
ΘΟΙΙΠΠοαίοΒ ΗΐΒ ρθδοθ ἴοῸ υβ (Φοδη χὶν. 27), ἴδ ἰβ 
ΓΔ06 ἰῃ Θοα; διὰ ἴπθῃ ΔΘ ΜἯλΌῬΘδΔοΘ πΠῸ Οαοα 
νοῦ. ἢ). 

ΞΟ ΒΝ ΤῸ ΟΘο8ρ6ὶ οὗ ἀοά ἰ58 αἰϑο [86 6υ8ρ6] ᾿ 
οὔ Ομ ηβι (νον. 1).--τϑέδι Οὐτέσέ ἐδ ἰὴ ϑοη οΥ̓ Οοὰ 
(νογβ. 8, 4). ἷβ 8 86 στουπὰ οὗὁὨ 411] Ἰορ! ἰπηδῦθ 
δἀάγοββ οὗ Ομ γίδὶ ἴὸ Ηἶΐβ Εαΐμπον δῃηὰ ἀαοά, δῃὰ οὗ 
ΟὟν Ἰορὶπδο δά ἀγοβα, ἱπγουσῇ Ηΐτ δϑ οὔυῦ [ωογὰ, (0 
ΗΪ86 Ἑδίποῦ δηὰ οὖῦ Εδΐμον, Ηἶβ Οοα δηὰ οὔὖῦ αοάὰ 
ΜῈῸ Βαίῃ πιδὰθ υ8 Ηΐδ ογὰ, Ηδ τβ ϑοπ οἵ Θοά 
Ὀοΐοτο Ηΐ8 λυτα ]]Ἰθου : θὰ: Ηΐα βοηβαΐρ νδϑ νο]οὰ 
ἀυγίηρς ΗἾδ8 ΘαΡΓΪΥ 116, δηὰ ποὶ [ΠΥ πἀπνοΐ]οα 1}} 
δῆον Ηἰβ γοβυστοοοη. Οἡ (Ϊβ γοϑὶβ Ηΐ 060} 8- 
ἴοη, 1 Τίμι. ἰἰϊ. 16: 1 Φοδῃ ἰἰ. 1, δὰ {18 18. [86 
τουπὰ οὗ οΟὔν ᾿υδυϊβοαιϊίοη, Εοτα. ἱν. 2ὅ. 

ΟΘἜΒΙΑΟΗ :--- οοοτγαΐηρ τὸ (ἢς Βοβἢ, ἴῃ6 ϑοῃ οὗ 
Θοα Ὀοϊοηροα τὸ {πΠ6 Φεῦγα αἰοθθ. Βυῖ ὈΥ ἴΠ6 οΟπ- 
ΡΙοὔοι οὗἨ ΗΪΐ8 διοποιηθηῖ, ἱροῦ ὑἢ.0 τΟΒΌ ΓΘ οἴ οἢ, 
Ηὸ Ὀθοδίηθ ἰδ6 υπΐνοιθαὶ Κίηρ οὗ ἴὍ06 Πυπιϑῇ τϑοθ, 
Τμοτὰ οὗ Ὠθᾶγθη δῃὰ θαυΐῃ, δοοογαΐϊηρ ἴο τ᾿6 ϑριγὶϊ 
ὙΓ81Οἢ) αὐτοὶ ἰη Ηΐμ, απ ᾿μ88 Ρουθ ο Υ ροτναάοα Ηΐδβ 
᾿απηδη παίυγο (τ ΓΒ. 8, 4). 

ΒΈΟΒΝΕΒ :--- ῬΓΟΡΙΠΘΙ8 δηὰ δροβίϊοβ δὰ οηθ 68]}- 
ἴπῃρ, οη6 ποῦὶς (νοσ. 32).-- [δ ροβίο!ο Ὀδπϑαϊοιΐ0}.--- 
οὗ νι ϑδὺ [Ὁ]Π688 ΟΥ̓ βρίὶ τυ] ροἰδδ, οὐὁἨ σὺ ἃ ΒΟΪΥ 
Ὠοαγῖ, ἀο068 ἰδ ρῖνθ ΜΓΠΠ6881 [Ι{ζ ἰβ σταηὰ ἴὸ ὄἜσργθϑδ 
ΒΌΟΝ ἃ ΓΒ ἴῸὉΓ 6 σὨυγοὺ ; ̓ὕ ρΓΟΘΌρρΟΒοΘ ἴΠ6 ῥροῦ- 
ΒΟΏΔΙ] ροβϑοββίοη δῃὰ δρργθοϊδίίοη οἵ ἴποβο ρίἕβ, Ὀπὶ 
πὸ ἃ ΒοΙΪΟυΒ ΣΘΔ ἴ0 ΔΡΡΙΥ Πθηϊ [0 9 σοηρτορΑ 00 
νοῦ. 7). 
πος --ἸΥ τ06 πος οὗ δ} ργοδο ΐης δὰ 

ὈΘΘΠ ΟἿΪΥ νυἱγίαθ, δπὰ ἃ βιυργοηθ Βοίησ ὙΒΟΩι Μὰ 
681} αοα, ἢ6 πουϊὰ παν ρἰοδβϑὰ {μ6 Οὐθοίκβ ; δης ἰξ 
6 πδλὰ ὈΓθδομθὰ οἢ ὁ Μαββίδῃ γοῦ (0 οοῖθ δηὰ 0 



.«“" 

ΤΗΞ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΒΞ ΒΟΜΑΝΒ, 

9 ποθ οὗ (86 ἰατνν, [ὁ δον που]ὰ ἰἰαν Ὀθθῃ 
οουϊοηϊθα πίὶϊὰ εἰ. Βυῖ ἢθ6 ρῥγοδοῃϑὰ οὔ ἴδ 6 βοῃ 
οἵ ἀοὰ. ΤΙΝ ΤῊ 6 ΤΡΡΟΓ ἘΜ εὐερο {πὸν 4). 

ΒΕΑΒΕΒ ;--Ἴ ο Βρί τὶς οΥὨἁ ΠΟΙ ἰΠ688 'θ 0) ΤΟΓῪ ἴογοθ 
ΒΥ πιϊοὶ ΟἾγίδὲ [88 ἐδίκθῃ ΑἸΤΑΥ (0.6 γόνον οἵ ἀθδί, 
δηὰ [48 ἀοδίσογοϑα τοογί! ν, ἰπγουρὰ [89 ἰσλυτρἢ οὗ 
Ηἱδ ἱπαροτβ..80]6 ἴθ (τον 4 

΄. Ῥ. ἴμλναὲ :---ΕΗον Ομ γῖϑὶ ὀχῃ δῖ 6 ΗἾΘ ρΟοΓ 88 
Ἰωοτὰ ΗΥ͂ ὕο ϑρὶτίς οὗἨ βδηοιβοδιοη: 1. Α8 ἴδ Βίβδοῃ 
Ομ; 3, 88 [6 βοῃ οἵ Οσοὰ (νοι. Εϑτδαν ὟΝ ϑανδ: 
ἀχὸ τηδῃ, |Πἰτ6 Βα! αἱδίϊοη.--- ἷΣ πῖθἢ ποῖ 186 
ΔΡΟδΕ]9 ἀππούμοθβ ἴΠ6 τη ΘΕ Υ οἵἱἠἨ ΟἸγῖδὲ ἰῃ ἱπηροτίδὶ 
Βοιηο: 1. ΗΟῪ ἔὈο] 8} 1.18 ἸΟΥ͂ ἀρρϑασϑὰ: 3, ὨὮΟῊῪ 
Εἰοτίουὶγ ἰΐ τ πδιἰβοὰ : 8, δον ἰδ τηυδὲ Ὀ6 δ} 6116 
ΟΏ08 ΙΏ0Γ0.---Τ6 ἰηΐογηδὶ οοπηθούοη Ὀθίπνοθη ἰἢ6 
Ροποῦ οὗ [Π6 τοδβυστοοϊϑἬοη δηὰ ἴδ βρίγὶς οὗἨ ΒοΙ 668 
ἱπ Ομ γος, 

[ΒυΟΒΚΙΤΊ :-Ρ δ] ἀθοίδγοθ: 1. ΤῈ6 περι Αβὰ ἡλῷς 
ΜὮΟΙΩ 6 τοοοίγοα δυι δον Υ ἰο Ὀ6 Δ δροβίὶ 
Ἰγ, ΟὨγίδὲ ; 2. ΒΟῪ ἴγσθθ δηὰ υπάοθογνδὰ ἃ ἀρεῖς Η 
ΜᾺΒ; 8. εὴθ Βρϑοΐδὶ ἀυ δηὰ οῖοθ οὗ δῃ δροδίϊϑ : 
4. ΠΟΤ ἢΘ Ρυΐϊδ ϊὸ Βοπιδὴβ ἰπ τηἰπὰ οὗὨ ἰΠοἱν οοη- 
ἀἰοῃ ὈΥ Ὠδίυτο Ὀδίογο (ὃ9 ἱ νδϑ γουϑαϊδὰ ἴο 
ἐποῖὰ δηὰ γϑοοϊγϑα ὮΥ ἔδιθιι : Πθηοα ἰξ ἰ6 Π6 ἀπ οἵ 
Ὀοὶὰ πἰηΐπίοΓΒ δὰ ρθΟρ]θ ιὸ Ὀ6 τη] οἵ τί δὲ ττᾶϑ 
θχοὶν οοπόϊξίοη ΌΥ͂ παίυγο.--- ΚΑν ὦ ἐλο Ηοῖΐν ΟΛλοεί 
ἐχοϊμαοα ἐπ ἰδδ φαϊμέαίῥοη 97) νον. Ἰ Ἧς (ὲ μὲ ὃς. 
οἰυάοά, ἰπδουχ Ηθ Ὁ0 ποί πδιηϑὰᾶ ; Ὀαυϊ ἰδ ὨΘΟΘΘΘΑΣΙΥ 
ἱωρ! ἰοὰ ἰῃ (Π6 ἰοτοπιθηοηοθα εἶδε, Βοδίάθϑα, ἰη οἵῇδὺ 
βαϊυἱαιίομϑ ([6 ΗΟΙΪΥ ΘΠμοαὶ ἷἱβ ΘΧΡΓΘΘΑΙΥ τηδηξοησὰ - 
1 Ονγ, χὶϊὶ, 18, 14.---ΕΠΣΝΕΥ :--Τ0. Αροδὲὶο ἀ: 
βοτΐροθ: 1. ΤῊο Ῥοτβοι ΜΊΟ πτίζοϑ ("6 Ἐρίδι]θ; 2 
(τὸ ζοδροὶ {ἰβοϊῖ; 8. {86 Ὧ8 [0 ΜὭΏοΙ ἰ( ἷἰθ ττὶς- 
[68 : δηὰ 4, ΡΓΟΠΟΌΏΟΘΘ 6 δροδίοἹϊο Ὀοηϑάϊοιί οὩ.--- 
ΠΟΡΌΒΙΡΟΚ :-- Ἦ 0 ἃγ6 δαὶ θὰ ἰὸ Ῥδιίδκο οὗ ()6 ὑεὶνί- 
Ιοζοθ οὗ αἀο(δβ ρϑορὶθ; πὸ Ὀοϊοῃρ ἴο (ῃΠ9 δοοσίοίγ οὗἁ 
086 τΠΟ δῖῸ ΘΠ ΠΟΠΕΙΥ Ὀεϊονοὰ οὗ Θοἄ, διὰ πῇῆο 
.6 υπάονρ στοδὲ Οὔ δυο Β, 88 (ΏΘΥ δὸ οδιϑὰ ἃ ΠΟΙῪ 
ῃδίίοη, ἃ ῬΘΟΌ δ᾽ ρϑορὶθ. ΜέδΥ νὸ ποὶ αἰβῇοηον {16 
βδοιθὰ ΘΟΣΩΓΑΌΠΙΥ ἰοὸ Μἱοδ τὸ ὈΘΙοηρ, δῃὰ ΤΠΔΥ τὸ 
ΠΑ ΘηἑοΥ [ἢ9 πεν λῆρος ῥεῖν] οἵ ἰ᾿αὶ βίδιθ 
οὗ ονοσϊδϑιίηρ ἴῃ πσὰ ἴδ6 Κίηράοῃῃμ οὗ [86 
8οη οὗ Θοὰ --ΟἼΑΒΕΣ:---ΤῊ6 Αροο- 
119 ἱηνοῖζοθ ὑροὴ ἔθ ΒΟΙΏΔΗΒ 4}} ἰῃ6 ὈΪοδϑὶηρΒ τοι 
οδπ ον ἔοι! ἀνα 88 ἴϊθ ἔοπηίδίηῃ οἵ βῦϑοθ : ῥγο- 
ἀυοΐηρς ἰῃ (μ6πὶ 41} (ῃ6 Βαρρίποδα νι ϊοἢ ἃ ᾿ιθατὶ δ]16ὰ 
πὶϊ (ἢ0 ρθ8ο6 οὗ αὐ οδΔῇ ῬΟΒδΘΕ8 : 8]} οὔ ποῖ δΓθ 
[ο ὈΘ οοτηπχυηϊοσαιϊθα [0 ἴῃθηι [πγουσἣ (0 ογὰ Φοβα 
Ομεῖβι.---Οοπιργολοιείυδ Οὐπιπι, ;---- Τ.6 ΟὨτἰδιίαη ῥτο- 
ρβϑίοη 8 ποῖ ἃ ποίίοῃηδὶ ἱκποπ]ϑάβο, ΟΥ 8 ὨδἸκοὰ 88- 
Βοηϊ, ΟΥ υδϑ61688 ἀἰδρυϊηρ.: Ὀπὲ ἰδ 8 οὐθάΐθησο ἴοὸ 
{6 ἑαίεῃ. ΤῊΘ δοὲ οὐ αϊδὰ [8 ἐμ6 οδϑάΐθηοθ οὐ {μ6 
υὑπαοτγβίαπαίΐηρ ἴο αοὰ ἐξ μενα, ἐσθ [6 ρῥτγοσποὶ οἵ 
ταῦ ἰ8. ὑΠ0 οὈὐθάϊΐθηοο οὗ [89 ἴο αοἀ οομμημηηδηά- 
ἸΏ9.-ΒΛΕΝΕΒ :---Εότη ΔῈ 8 οοηηθσοϊίηρ ἴἢῃ6 οτὰ 
Φοβιβ Ογῖδὶ τὶ [η6 ΕδΙΠΟΣ, γὸ 866: 1. Τὺ τ} 6 
ἌΡροβιὶθ τεραγαϑὰ Ηΐτ δ [09 βοῦγοο οὗ βίβοθ δηὰ 

88 ΓΘΔΙῚ 88 μ9 ἀἰὰ (μ6 δίδου; 2, 86 ἰπίτο- 
ἀυοοα ἰῃθῖ πῃ (ἢ6 βδῖη6 οοπηθοίΐοῃ, ἀηὰ πιὰ γοίου- 
ὅπο0 [0 ἴΠ6 Ὀθθίονγαὶ οὐὗἩ (86 βϑῖηθ Ὀϊθαδίησπ.: 8, ἰἴ 
[89 τπροπέοη οὗ [6 Εδίϊον ἱτρ} 68 ἃ Ῥγδυοῦ, [0.6 ΒδΙηΘ 
ἰ6 ἰτωρ θὰ ὉΥ τἴΠ6 τηϑηϊίοη οὗ ΟΠ γίδι, ἀπὰ ἤθηοθ ΜΒ 
ΔΙ. δοῖ οὗ τ υβῃΐρ ἴο (6 ἰαίου ; 4. 41} (}}8 ΒῇΟΥΒ 
ἐπαὲ ῬΔῈ}Β τὰ 'νὰ8 Μαπεϊιιανίδοὰ ἴο ἴ86 ἰάθ8 (δαὶ 
Ομ γίαὶ ττὰδ ἀἰ νη 6.----ΤὭ086 ΒΘΥΘῊ ὙΟΓΒΘΒ ΔΙῸ ἃ δἰσί κἰηρ 
ἰπϑίδῃσθ οὗὨ ἐδ τωδῆπορ οἵ Ῥδυὶ. Ὑμ116 (16 δυ]οοῖ 
6 δἰ ΡΙΥ ἃ δαϊυϊδώοη ἰο ἴπ6 Βοτηδη ομυγοὶ), εἶθ μιϊπὰ 
6 6ΠΙ8 ἰ0 οδἱοὶὶ ἤτο, δῃὰ ἰο θύσῃ δηὰ Οῖαξο πὶεὶ κἷᾳ- 

ὯΔ] ἰπιομδίίγ, Ἐδ ἰοαυθα ὑπ6 ἱπηπηοάϊδιο συδ᾽θοῖ ὉΘ 
ἔοτο εἷπι, δπὰ δάνδποθθ ϑοη}10 ταδὲ ἐποιρῆξ ἰδὲ αἴνϑα 
ὯΔ, δΔῃ ἤχοϑ υ8 'π οοπίθιηρίδίίοι, διὰ ἱμυοῖνϑα ἢ8 ἴῃ 
αἰ Που  γ δρουὺς εἰ τωϑδοΐηρ, διὰ (θθἢ γϑίαστδ (0 [ἷ8 
8 76οῖ.--ΠΟΡΩΣ :---Οοὐ ἰδ οαἸ]ο ἃ οὖν Ἐδίποσ, ποί 
ΤΏΘΓΟΙΥ 88 ἴὯ6 δυίδον οὗ οὖν οχίβίθηοθ δηὰ [88 ΒοῦΓοΘ 
οὗ ΘΥ̓́ΟΣῪ Ὀϊοδαίης, Ὀυὲ Θαρθϑοΐδ!]γ ΔΒ γοοοποὶϊθὰ ἑοπανὰ 
05 ἴὮΓΟ Φοδὺβ ΟὨγίδί,- --ἶ} Φουα ΟἸγίδὶ 8 19 
Ειϑδὶ δυδ)ϑθοΐ οἵ [6 ροδροὶ, ἰΐ ἰδ ονϊάθπὶ δὲ ψγὸ ὁδῃ» 
ὨΟῦ ΠΔΥΘ τίρῃϊ νίϑβ οὗ ΤῈ οὁη6 πίιτπουὲξ Βανὶπρ οοτ- 
τϑοῖ ορίηίοῃβ ΡΡΟΣΠ (6 οἰδον.--, Ε. Η.] 

[ὅσηλεε :---Τὴ0 ἰδγγ δὐάγοδθοθ βΈΠΟΣΑΙΙΥ 
68 οἡ (μ6 ἀοοίξίῃθ οἱ ἴο υἱηϊδιοτία] οἶοο δηὰ ἰὼ 
τοϊδιίοη [0 (ἢ9 ΘΟ ΕΤΕΡΉΠΟΣ, δὰ δυγηϊδι; δαϊ!δοὶθ 
ἰοχ ἴον ογάξπαϊοκ δηὰ ἐνδέαϊϊαέίον δοττωοδδ.--- 
γεν. 1. Ῥασῃ, ἃ τροᾶὰοὶ ἰὺν ἃ ΟἸ ιγίδδη ταϊηΐθίθε : 
Ι. [πὶ εἷἱ8 λιωγιϑὐὲ 

Β6ΏΔΘ Οὗ δηθθ 0ἢ ἀν ὅπ Βογυδηὶ) ργοοθάδα δὰ 
ἀπ ογῖ685 Β0η86 οὗἁ οὐονῦ (86 σοηρβτοβᾷδ- 
τἰοη (Δ ροδβι}6).---ΟἹ]γ [86 ἰτ!6 δοσυμηὶ οὗ Οἰιγίδί οδῃ 
Ὀ60 ἃ ὑσῦο βογυδης οἵ (6 ρθορ]ο.--- ΜΠ πἰδίογθ ἀστῖνθ 
(Βοὲν δ οΣυ ἔτοια ΟἸγίβι, ποὶ ζγονη [16 Ἀὐαδν "" 
ον ἴδ ρϑορίθ.--Α ΒΕΚΥΑΝῚΤΟΥ 
οἵ Οπτίαε ἴα ρατίοσι ἀοϑάοπι, σόμη νὴ]. 88, δὲ Αἴ ρπὸ, 
ἤπο: “260 ϑεγυΐγο υόγα ἐξδογίαε ὁδί." --ὦ Α ΘΕΟΒΕΚΗ ΔΡΟΒ- 
τιΞ. ΤΏΘ δροβίῖο ἀπά [09 Ο ἴασις: Ι, Το 
ὠπέίῳ : (α. ὁ οί ἀτο σαἱοά ὮΥ δ.) Ὀοτδ δῖὸ 
βοσυδη οὗ ΟἸἩετίδι ; (6.} Ὀο(ὰ ἰδρον τς Θ βδτιθ εὐὰ 
--ἴῶὸ ΟἿ οὗ θοὰ τῆς βαϊναϊζοη οὗ ρουϊα, Π. 
Το ἀἰγόνομποο: (α.) ΑΔ δροδίο 8 οδ δὰ ἐἰγοϑοέΐν Ὁ 
ΟἸγίαε : ἃ τιϊηίδιδυ, ἰὈγουσὴ [Π6 τηϑάϊαμῃῃ οὗ οἰυτξοῦ 
δαιλιοτίεγ: δ.) δῃ ἀροδίϊο ἷο ἑπορένοά διὰ ἐκ αἰόδίο ; 
Γ ΟὨΪΥ θη] ϊοηδϑὰ, δηὰ [ἰ60]9 ἴο οτὲ: 
ἊΥ ἐπε [28 ἴῃ9 ποιὰ [Ὁν εἷ6 Βόϊὰ ; ἃ πυϊηΐθ’ 
(ΟΡ δ οοηδηθσα ἰο ἃ σΌΪΔΣ -- σποακκ, ΒΕ 
ΑΡΔΚΤ, ΤΏΘ ἢ ( οὗ ἃ Ὀἰνίῃθ οα]} ἔου [0:0 τοΐη- 
ἰδγ: ἵ, ΤῊΘ ὑμθηον 0411 ὈΥῚ ἴ6 ΗΟΙΥ Θδοαι, Π. 
ΤῊ οὠδιοαγα 08}} ΟΥ̓ {0 δΔυϊδοῦὶ Υ δηὰ ογϊηδιίίου οὗ 
[6 ΟΠΌΓΟΙ.--- ΤῊ ΓΟΙΌΪΔΕΙΥ οα]]θαὰ τιϊηἰδίοσς οουίζαδε. 
οἀ πὶ μ6 δβο!  οοπδιἐιαϊθα ταἰϊηἰδίθν δηα ἔδηδιϊο.-- 
ΒΕῚ ΔΡΑΒΤ ὕΝΤῸ ΤΗΣ ΟΟΒΡΕΙ.. ΤῈ ργοδομίηρ οὗ ἴῃ6 
Κοαροὶ: ἵ. Τ|ϑ οἰϊοῦ ἀσὶγ οὗ [6 τοϊηἰδίον, ἰο προ ὶ 
8}} ΟἸΠΟΓΒ ποδὶ μ6 βυθοτϊποιθα. Π, ΤῊΘ ϊσηθαὶ 
σγοσῖίς, ἰπ πο ΟἸγίδὶ ΗΪπι56}} δὰ αἱ] [6 δροδιϊθθ 
ΘὨ(Ὰ ΠῚ. Το ἱποοῃδίδυθῃο οὗὨ οοπηθοῖησ ΔΥ 
ΒΘουἶδὺ οἰ ἰηρς πὶ (86 ΒΟΙΥ τοϊηἰδίσγ.---Ἴ ον, 3. ΤῊΣ 
οἷοθο οοῃπθοϊίοῃ οὗ (μ6 ΟἸ]ὰ διὰ Νὸν Τοδίδιηθηία. 
Ομπεθδη! Υ ἃ ΠΟΤ, δηὰ γοὺ δὴ οἱὰ Ροἰϊρίοη.--- ΤῊ 
λίμονίοαὶ οἰατδοῖονς οὗ ΟὨἸγ δι ϊδη  γ---τἰῃ ορροαίου (0 
ἴΠ6 Θηοπῦο δηὰ ἔληδιΐοδὶ ᾿ΠΘΟΥΥ οὗἉ ἃ τηδρίοδὶ, δυγαρὶ 
ἀμανον ἤτοια ἴπ6 οἰουάβ.--- ὁγα. ὃ, 4. δεουθ ΟἼΕΙΒΤ 
ἘΜὸ ἠδωμῖς τΠοτη9 οἵ [ἢ ζΟΒροΟΙ. Ηΐο ἀουδὶο Ὠδίυγο, 
16 ΘΔΕΙΔΙΥ, ἰδίου δὶ, δὰ (6 ἀϊνίησ, ᾿θαν- 
ΘΏΪΥ, διεπταιν μοῦὶ ἱπδΘΡΑΓΔΌΪ υπϊϊθὰ ἰῇ 0Π6 μὲ: 
8Βοῃ.-“ἼἸὸ ἱπρογίδποο οὐὁἨ (6 ΒΕΒΌΟΒΕΚΞΟΤΙΟΝ 88 δὴ 
διχυϊηθηὶ ἴον [86 Ὠἰνίηἰογ οὗ ΟὨ ΓΙβι.---Ὗοτ. δ. ΟἸγίδι, 
[Π6 τηθάϊεϊον οἵ 41} χγδου.--ὅἷόογ. 1. ΤῸ6 ΟὨγίδιϊδηε 
ΔΙῸ ΒΑ1ΙΝΤΒ--ὖ δ.) ἔτοια ἴδ. ποιϊ ἃ δηὰ οοῃ- 
βοογαύθά ἰοὺ (δ βου ϑίοϑ οἵ αοὰ ; ΒΟΙΥ ἰπ ῥγϊποίρὶο, 
δηὰ ἀεδιπθὰ ὕο ὈΘΟΟΙΩΘ ἸθοΓΘ Ἀπὰ ἸΏΟΤΘ ΠΟΙΥ διὰ 
ρΡογίοοι ἴῃ τμοὶρ γ016 ᾿ἰΐὸ δηὰ οοπαῦοὶ,--Τ6 το: 
ἀδοιλίηρ οπασκ οὗ αοα ἴῃ ΟὨτίδι---ἴο ἔουπίαϊῃ οἵ 
Ῥκλοβ τ αοὰ δηὰ πὶ ΟὔγΒΟΙνΘα.----ΕἾγας τὐἰνιρ 
[Ὡθ ρ6866.---ΝῸ ρτδοὸθ πιϊμουΐ ρθδοὰ ; ΠΟ 
πὶϊμουϊ ζτδοθ.--Ἴ ὁ οοὐτγαϊπαιϊΐοη οὗ ἁ ΦωΟἸμγδὲ ΡΩΝ 
Θοἀὰ ἰδ Ἑδίμον ἰπῃ (6 Θρἰϑύο ΑΓ ἰηδοεὶριοηϑ-.«ΟΣ 
ἱπάϊγϑος ργοοῦ οὗ [89 Ποῖ οὗ ΟἸγίδι.] 



ΟΠΑΡΤΕΕΒ 1. 8-16. 9 

Π. 

ΤῊο [ηἰτοαπυοίίοι, 

ΘΗ». Ι, 8-1ὅ. 

8 Ἐϊγεί [οἵ 411].}  τπδὴκ ν αοα (Ὠγουρ 6808 ΟἸσΙβῦ ἴον [οοποογεΐηρ]" γο 
411, τ8δὲ γοῦν ΤΑ 1ι ἰδ βΒροκϑὴ οὗ ᾿βσουρβοαῖ (δ6 ψίο]ο νουϊᾶ [1 811 186 ποι] ὰ]. 

9 ΕῸΣ Θοα [5 Ωγ ψ]ΐηθδϑι, τ οπὶ 1 βοῦγθο Ὑ1} [1Π] ΤΥ Βρ᾽γῖῦ ἴῃ [86 ροβροὶ οὗ 818 
βοπ, [πδῦ [πον], ὡς7" ψἱϊμουῦ οοδδίπρ 1 τῆλ τηθηοη οὗἩὨ γοὺ [ΠΟῪ ὉῃοΘδΑ  ΠΡῚΥ 

10 1 ΤΟΙ ΌΘΣ γοῦ ᾿ ΔΙΤΔΥΒ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΡΓΔΥΘΙΒ; Μακίη τεήπθεῖ, [; Αἰ σαυβ δδϊχίηρ᾽ ἴῃ 
ΤΑΥ͂ ΡΓΔΥΘΙΒ,7} Γ ΌΥ ΔΠΥ͂ ΤΏΘΔΠΒ ΠΟῪ 8ὺ ἰϑηρίῃ ἱ ΒΔΡΙΥ ΠΟῪ δὖ 1480]"1 πὐῖρδῖ 
ΒΑΘ 8 ῬΓΟΒΡΘΓΟῸΒ ἰΟΌΓΩΘΥ [1 ΠΙΔΥ 6 ῬτοΟΒρθγθα]" Ὁγ δ ψΨ1}} οὗ Θοᾶ ἴο ὁοτηθ 

1 πηΐο γοῦ. ΕὟΓΣ Ἰοπρ ἴο 800 γοῦ, ἰδδὺ 1 ΤΩΔῪ γδὶ ρα! πηΐο γοῦ [βῆδτθ σψὶτ γοῦ, 
μεταδὼῶ] βοιηθ βρί τ ύτιδὶ βὶδ, ἴο {89 οπὰ 7: ρα δὰ ΘΒ Δ Ὀ]Π18η6α [1 ΟΥΘΓ [μ8ὖ γ6 

12 ΤΩΔῪ Ὀ6 ΒΙΓΘΏ Πάιο47: Τηδύ 18, (880 1 ΤῊ Ὺ ὃθ οοἸηδοτίοα ἱοροίμοῦ ἢ γοῦ, 
ὈΥ [86 τηυϊυδὶ ΓΑ} Ὀοΐἢ οἵ γοῦ διὰ τηϑ [ϑδηγοπρ γοῦ ὈΥ͂ ΘΔοὶ Οἴου 8 δῖ, ὈοΓΝ 

18 γοῦγβ Δπὰ τηϊη6]5 Νον [Β0}] 1 νου] ποῦ" δᾶγθ γοῦ ἱρπογδηΐ, Ὀγοίθγθη, [μδὶ 
οἰὐοπίμτηοθ [οὔθ] 1 ἴο ΟΟΙῺΘ ὑπο γοῦ (Ὀπύὺ νγᾶβ ἰοὺ "" [Ὠϊηαθτθα] 
Εἰ ὉΠογίο) δ ἰδδΐ πον πατὸ ΒΟΙΏ6 ἔγαϊῦ διηοηρ γοῦ 4͵80, ΘΥΘ ἢ 88 δι πρ ΟἾΠΘΥ 

14 σὀμ]ο8 [(δ6 τοϑὺ οὐ ἴ89 Θϑῃῦ1]68]. [1 δὰ ἀθοίον Ὀοίὰ ἴο [06 Θγθθῖβ, δηὰ ἴο {89 
Βαυθαγίδη8Β ; Ὀού ἴο 186 νῖϑο, δηᾶ ἰο [86 ππυίδο [Βοῖἢ ὅο ασθοκβ δηὰ ἴο Βδσγθϑ. 

16 τδῃβ ; Ὀοῖὶ ἴο νγῖβο δὰ ἴο ὑπυίβθ, 1 δὰ ἀθοου]. ὅ0,.᾽ 848 τηυοἷ 38 ἴῃ 1η6 18 [88 
[Ἄν 88 1168 ἴῃ 1η6]. 1 811 ΓΟΔΑῪ “0 ΡΥΘΔΟΪ [ἢ ρΌΒΡΘΙ ἴο γοῦ [4180] {μδὺ [780] 8.6 
δῦ ἘζοΙη6 8180 [ομίε 4180]. 

ΤΕΈΧΤΟΛΙ, 

1 Ψον. 8.--[ἰπρῶτον μέν, ρνίπιων ονίάδης, συυδνάενεί, Ἀγεῖ φ' αἱ, ΤῈ εἶτα δέ 16 οπλέἐ θὰ ἔῃ [0 ὈΡΘΟΕΌΤΣΟ Οἱ ἔδο 
βοὰ ον οἵ : δὲ ἴῃ ΔΩ 1; Βοσα. ἐϊϊ. 8; 1 Οος. χὶ, 18. σορ. ὙΊΠΟΣ, Θγαιεημαν, ΝΎ πε μος: 
ἜΠπ Ι ΟΡ ΦΘΤΟΜΟΝ Ἢ ΕἸΣ: ΑἸζοσὰ ὅπ ἐμὸ οοστοδροηάϊηβ δέ ἐπ τεσ. 18, ἀπὰ οομπῃθοίδ ἰμυ : 
“ Υ ἰπἀοοὰ ἀτὸ Ῥσοδροτίης ἰπ ἔμ ἔδιἢ ; Ὀπὲ 1 6.11} ἂπὸ δηχίουδ Λμεσγίλεν ο δάνυβδῃοον ἐδδὶ ἤσυ πο οϑδ."" Βας ἰμΐο δΔηχίοί 
85 αἀχρσγϑδοϑὰ Ἃ ] , ᾿ 

ΘΟΏΏΘ0- Ψαςε. ὃ.-- περί ἰδ Ὀδδὶ ατὶ ἐρ. 6 Ῥγϑροαὶ Ὀοΐδὶ ΟΟΟΌΣ 
οι (1 σος. 1. 4; 6]. ὁ δ᾽; 1 668. ἱ. 8; 3 ΤὭΏΘδΙ. ἱ. 3), ἐπου ἢ ΤΛΟΤΟ ΤΕΓΟΥ ( Ὦ. ἐ, δ ἘΡΊΩΝ συυσιδη: 

πεν 7 ἐδαῦϊο; σὴ] ν κόρ ἡ ᾿ ϑαζχε ἔδο ἰάοα οὗ βἰκκωμεν τα βραχατὴ, Βυὲ ἘΣ Ῥλν γγτι ο : Ψ 10 ὍΥ, ἴπ ΟΥ̓ ἦγοα ἔδ6 ἰὰρθδ οὗ ἰπι οι -πε 
ῃ. ΤΉΘΥ ΓΘ δυο π Ὁ πν ΜΡᾺ᾽, ΠΕΎΡΒ᾽ υθῈὲ ὍΛΟΙ (ΝῸ Α. Β. Ο. Ὁ", Ἐ2) διὰ οεἰοδ) 

οὐΐέοτε (ΟτἑοΘΌΘΟΣ, ΓΑΓΒΠΑΒΕ, Τιροποσιδοσύώ, Μογοσ, ΑἸσα, Ἡοτγάσνοσί) ΣΟ ΒΟΓΟ ἰῃ ἴδγυοσ οὗ περί πολεὶ 

ὌΤῈ . πως, λαρίν, γῬοεείδιὶν, τὰ ἰϊοα ἐῃ9 Ῥοθεὶ ὈΠΣΕΥ͂ Οὗ ΠΟῪ ἀο᾽ αν πιὰ Ὠἰπάτϑῃοϑδ. φοαανγ, ΤΩΔΥ͂ ΤΩΘΘῈ ΝΟΥ 
αἱ ν εἴ. Ἰοῦᾳᾷ δο ἴοσ δηὰ ἀοϊαγοᾶ, δηὰ ἐπ οΘοπηθοίξοιῃ, ὙΠ ποτε, ἑἱαπαρτε αἰϊψιρανπαο. 

., 338, ΤΏ6 ΑΡοδ[]0᾽8 80 σγϑδηοα ΔΌΟΩΪ [ὮΤΘΘ ὙΘΟΓΙδ 4. ἢ. 61. -. 8.) α'ϑ'οσγδσὰθ, 
: ΤΏ οκρίῃδὶ οὗ ὁδός, ΄αν, οιγηεν, ἰ6 Ἰοαὲ ἴῃ 1ὴ0 γοῦν. 8606 Κων. 

Ναεε. Βπὶ ἔδο γνδείηρ πῃ ασϑϑὸθ ἴο ἱσαυϑὶϊοσδ 18 ΟΥ̓ΘῸ ὩΟῊῪ καλὸν κατ ν, 88 ἴῃ [τῶ]γ, ὅμοπ υἱαρσίο, α λαῦγ;ὺν 
Ῥ, 

Ἰ ΨοΣ, 11.--{Ὁ 1. ἑμοδοτία δῇδοσ ρύ: ρεγεοπαὶ, αν σταοε, διὰ εἴταν ἐείαδιίελεὰ: 70. γον τοογἰὰἀ»λίξίογίοαὶϊ 
οαἴέπρ. 8690 τα οτὸ {ι)} ὍΘΙ; τιλρά Υς δαδηοι δάορξ--Ῥ. 5.1 ὰ 

--ἰ τῆς ἐν πίστεως, ὑ ( 
ἃ νϑγ ΟἿΪΥ ΟΟσΌΣΒ ΠΟΙ ἴῃ ἐδὸ ΝΟΎΤ, ἰδ 6] πὰ {0 στηριχθῆναι, [0 δυήοοὶ ἐμέ Ὀοΐηρ πηᾶοτ- 

ἕἔγτοτα ἐπισοθι, ΤῺ συμ ἰδ παῤττς νύν ὴ στα μὴ λαό, πάλ, ν᾽ χρύβκαν μΕῚ ἐς ἐερα ἐγαο τὰν ἐ κεποαιϑη 
οἱ συμπ. ΤΉΙδ ποιὰ τεθαῖτο ἐν ὁχαήβαίου οὗἁ ἑορείμεν ἴὰ ἐμὸ Κ. 

πῶς ὃ οχρδέτι ἐν Ἔλλῆλοις » ΠΙΟΣ ἐἰ5 6 ἡ ξ{16 Τ,ογΘ οτηρῃδέϊο ἴδ ἀλλήλων, δον. 
0 Ὠδασίϑ οὗ (δ 6 ΟὨσίεῦῶδηθ. ΤῈῸ πέμμα! Ζατλ οἵ δ ΕΒ. [89 τ͵ΟΙΚ θ6 180 

7ζαίθι ον εαοὴὶ δα ἐπ (ἰλ6 οίλεγ, Ὅτ. Δ βοροτύδθοῦ ΧΊΟΝ Ὁ. δροσιδο ἩΠΙΟΣΟΣΘΙΔΉΘΕ, Ἂς χάρισμα; Κα Ὁ 
ἡγια: κιαῦν Τ0ν ΘΕ ΌΜΜΜΑΟΝ ὁα Τὸν οὐποοτγείον 4 (λε ωον]ὰ.--. :5} 

Φ Ψᾳς, 13.--[Εον οὗ θέλω, Οοἀὰ. Ὁ". Ἐ. 6. δηὰ 16]. γτοδὰ οὐκ οἱ -- 
16 Ψσ. 183.--ἰ 6 νοῦῦ 

Ῥ, 
ἕο ἰεἴ, 16 πδοοὰ τὐὸ εν τα νοῶ τρργαστο κ᾿ ἐν ΡΣ ΤΣ 

φνευεπί (κωλύειν; κατέχειν), 86 ἴ8 Ω ὙΘΈΒΥΘΟΤΙ  ᾿πι68 
4“ ΜΜὶπηο δποίϑοῃς του [6 Βασάν ψῈ0]0, 
Ἀπὰ ἰείε τὴ ἔγοση δ: δα 16." 

ΒΔΕ δ πῦτὰ αὶ ΠΟῪ ἘΈΠΡΓΕΙΙΥ Ὅδθα ΣΝ ΕΠ6 ὈΡΤΟΕΙ ΓΘ δΌρϑ, ἰ6 ἀΐονν τὸ ΕΜ. Οπ ἴδιο ΘΟΠΈΣΘΙΥ, ἔδιθ γα ἰο ἔῃ ὅδο 
Ἑ. Ψ. («δὰ ἰὰ ἴδο Απρὶίοδη ΟΣ ΝΡ  ρἀπεῦ, ΩΣ μολτν ΒΥ ἀμείαν 
126 Σόνοσθ6, ἐο λέμαεγ, ἰο οδείγωιοί.-.Ἐ. Β.} 



θδδ ᾿ 

2) ΨοΣ. 13.--[ΤῊο ποτὰβ καὶ ἔκω 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡῬΑΌΙΪ, Τὸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

φαΐᾳ, 
τι ἘΦ 80Ρ ΠΘΟΡΕΒΒ ΕΝ ὉΠ ἘΠῚΡ πόσο τπρ ῖο ἤκο ΠῚ ἴῃ ἐπα αὐνογαδβέϊνο δθῆθθ, ἴο Ὑδλοδ τ ἐδοοῦο διὰ ΜογοΣ οὐ᾽θοῖ. δεῦρο ἢ 

19 Ὗοσ, 16.-- οὕτως τὸ, κατ᾽ ἐμὲ, πρόθυμον (50. ἐστι), ΟἹ ἴδο ἀἱδθογαιπ ἱπίογργοιδεοει οὗ ἐμὲδ 
ἡ : ρόν Ὅο ἰπήθεσοὰ Ῥυποίῃδ' 

λίαφωε, 
.ἷ, 1δ; τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν, ΑΟοἱδ χῆϊΐ. 238; 1 ΟὐΣ. εἶν δ᾽ ἂν, ὅ2λ. κατ ἀμέ ἰε τοῖο 

δες ἡ ἐν φα ἐδξνς ) πψουϊὰ δ6; {88 Αροδβέϊθ ἰαγίπρ δέσοδθ σῃ δἰ ἀωροειάθηοο δοᾶ μικῆ Οσργϑεαῖνο μον - μονὴ ὙΟ ; [9 9 ἰαὰ {2} χ 5 1086 6’ 
ῬΟΊΤΟΣ, 86 ἰ{ ἕο ΒΥ: ΑΔ ΔΤ ΩΣ ἱξ ἀσραπὰβυπ Γ6, 1 818 ΒΗΧΙΟΙΒ (0 Ο0116 αἰνὰ ὈΓΘΔΟῊ ἰο γου, Ὀπὲ ΤᾺΥ ΜΠ] ἰ8 δα Ὀροῖ ἴἢ0 ἐν 
“}}} οἱ Θοᾶ, τῦο ΣΩΑΥ Βαγο ἀδοζθϑὰ οἐμαΣίδβο.--- Ρ. Β.) 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΒΚΟΟΝῸ βεξοτιον.--- Το οοπιπευΐδισ ἔπ ἐπ ἐλε ὕογηι 
οΥΓ ἀοχοίοσν, απὰ ἐλε ἐγαπδίδοη, ο7 ἐλ αἰέλον ἐο 
ἀὲδ ἀεεὶσποα αγσυην πὶ ἐπ ἰλα ζιπααπιοπίαί ἑορίο. 
ΤᾺΟ ρναΐδε οΥὙ ἐᾷς ζαϊλ ο7 (δὲ Ἰθονπαπ Οἠγίδέϊαηδ 
ἐξποιση, αἷΐ οὐον ἐλα ὠονίά,͵ απὰ ἐδε ἀοεῖγε απα »υγ- 
Ρολ οὗἩ δε Αροείΐε ἰο υἱδὶ! ἑΐδηι. 

γεν. 8. ΕἾσεϊ οὗ Ι τρασῖς.--- ς Ὑγοίϊο: 
“Τῃ 4}} ἰβ ΕἸρίβι16 8, πὶ ([ἢ6 ὀχοορἕοι οὗἨ Οδ)βἝδηδ, 
1 Τίῃμ., δὰ Τίιυα, " ἴἢ6 Αροδβίθ ρυγδυοδ ἴΠ6 πδίυγαὶ 
σουγδα οὗ ἔσβὶ ρῥἰδοίῃς Ὠἰμβο] ἢ, 80 ὕο βρϑδῖ, ἴῃ τϑὶδ- 
ἤοη πίιἢ 18 γθδάογβ; δηὰ ἢἷ8 ἢγβὲ ροΐηϊ οὔ οοηῖδοι 
πρὶ το ἰδ ἴυαὰα ἴον τῃοἷρ ραν οὶ ρδοη ἰῃ 
ΟἸεϊβδηϊιγ. [80 αἰδο ΑἸογὰ ἐπ ἰοο]. Οὐμιρ. αἰϑὸ 
1 ΤΏ ΘΒ, ἰ. 2: 2 ΤΏο85, ἱ. 8: 1 Οον, ἱ, 4. ΤῊϊΐδ 
[ὩΘΔηΒ πιοῖρ ἀοβηϊίοὶν 0} τ[Π6 Αροϑῆϊο, ἴῃ διἴ8 δρὶϑ- 
4168, πὶ τμδηϊκαρί νης ἴο αοά, δοῖσθβ [1:6 ροϊηΐ οἵ 
οοπηθοϊίίοι ἴον ἢϊ8 βυδδοαυθηῦ δγμχαιοηΐ ; δηαὰ [18 
Ροϊηῦ ΟΥ̓ οοῃμθοῦ ἢ 18 ἴῃ ΦΌΠΟΓΆΙ ἃ στϑοορηϊ! ίοη οὗ 
πὶαὶ 88 Ὀ6Θη Δἰγοϑαν δἰζαϊηθα, Ὀυΐ ᾿ὲ Δ κο8 ἰΐ ρϑου- 
᾿ΐδν ἕοστη ἔγογῃ [86 οοπάϊτοη οὔὨ [6 αἰδογοηὶ ΟΠ ΓΟ ἢ- 
68. Κύ]]ηδΡ 64118 ἰμἷβ, σαρίαἰέο δεπουοίονιίία, ΤΠ᾽ο- 
Ἰυοὶς : Τῆ6 ΑΡοβίία Ὄρϑῆβ Ἦ18 ὙΑΥ͂ (0 (06 Πραγίβ οἵ 
[56 οἰναγοὶ ΟΥ̓ ἃ ἀφοϊαγαίίοη οὐ 8 Ιονο. [Ὑ) ογάβ- 
νοῦ : ΚΑΒ υϑυλὶ, (ῃἢ6 Αροϑίίθ Ὀορίηϑ ΜΓ ἃ βοηϊὶ- 
᾿ἰηθηῖ ὉΥ͂ ὙΠΟ ὯΘ6 ΘΧΌΓΘΒΘοΒ 8 σευ ἰο αοα, 
8η4 οοπμοὶ αῖοϑ 86 φχοοα Μ|] οἵ ἴῃοβο ἴο Ὑοῖὰ Ὠ6 
πττ68.᾽.-- ΝΒ. 57] Αοοοταΐηρ ἴὸ ΤὨοϊυοὶς [06 Ὗ οε((6] 
δηὰ Μαγον, νὸ πουϊὰ ργορου οχρθοῖ δὴ εἶτα δέ 
[ον ἔπειτα δέ] ἴεν πρῶτον μέν, Ὀυὺ ποῦ ἴῃ ρΡοϊπὶ 
οὗ ἴδοεϊ, βίποθ ἴῃ πρῶτον τηλγῖΒ {Π|6 ΘΠ ρἢ 8818 οὗ 186 
[ο]]ονΐηρ; ἰπἰγοἀυοίοῦυ ποτά.--ϑνῖιὴῖν οα. Νοῖ οηἱν 
[6 ὀχργοββίοη οὗ σϑηυΐηθ δοϊΐηρς (06 Ὑ οι6), Ὀυΐ 
αἶϑοὸ οὐ 86 (πουρῆϊ ἐπὶ αοά ᾿88 βῃοσῃ ΗἰπηΒ6 1} 88 
ἴ6 ἀοἀ οἵ δῖ8 ἀροβίοϊϊς 681}, ὈΥ ορϑηΐηρ Ὀθδίοτα ἢΐπὶ 
ἃ ῬΑ ἰη Βομλδ ἴον ἴ86 ολυ88 οΥ̓Ἠ ΟΠ γϑὺ (Αοἱβ χχυί!. 
16). [ΤῊ ἰαπρίδρθ οὐὨ Ῥθγβοῃδὶ δρρὶ]ϊοδιίοη, πὶ ἃ 
οονγοβροηάίηρ 86η86 οἵ ρδογβοηδὶ Οὐ] ραὔοη : ἴΠ6 Οοὰ 
πο, Ὑὑῖἢ 4}} ΗἰἾδ ὉΪ βαρ δῃηὰ ργογηἝβοα, ὈΘΙΟΩΡΒ ἴ0 
6, 48 1 Ὀοϊομᾳ ἰο Ηΐπι, δηὰ δ Ὀουπα [0 δβοῦνθ 
Ηἰπι. Οορ. Αοἰ χχνὶϊ. 28: τοῦ ϑεοῖ οὗ εἰμι, ὦ 
καὶ λατρεύω, 1 Ὅον. ἱ. 4; ΡΆΪ]. 1. ὃ. ἷν. 19; ῬΠΠ16- 
ποι 4.--Ρ, 5.]- ΤὨχουρ οθαβ ΟἸγτίδι. [Νοῖ 
ἴ0 Ὧ6 σοπῃποοίοα πῇ μουν (Κορρο, ΟἸδοϊκ]6ν), Ὀυὶ 
10} εὐχαριστῶ..----Ῥ, 5.1] Οομρ. Εοπι. νἱῖ. 2ὅ ; ΟοἹ. 
ιἶϊ. 17; ΒΗ. χὶϊ!. 1δ., 1 Ῥοίον '. ὅ, Οτίζϑη : ΟἸ γἶϑῖ, 
88 ἴπ6 τηράϊδίοῦ οὐ [6 ὈΓΑΥΘΙ, 4180 Ῥγθβθηΐβ {Π6 
ἐπα κορίνίησ. [“Ὃ γείμξ μὲν ροπίξβοσνι πιασπμπι : 
οφρογίοέ οπῖηι δοῖγα δι ψιὶ υἱέ ΟΠ ΕΥΥ6 βαογὶ ποίμηι 
ἴγεο, φμοά »6᾽ πιάπιδ Ῥοπίνῃεῖα ἀδδεί 76." 80 

4 (1 ΤΊ. ἰ8 πὸ 6 τίου, οοτρ. 1 Τίπι. ἱ, 138-17; ΠΟΥ 18 
2 ΟΟΣ.. 36 ΟἸφθδαυδθη {τη ἶκο, [ῸΣ ἐπ 2 ΟοΥ. ἴ. 853-22 τὸ δυο 
δι ϑαυϊνδίοηί. ΤῈ6 δΌΘΘΩΟΘ οὗἠἨ {Π60 5118] ὑγδίβθ δυὰ 
ἐδηϊκαρὶ ἰὼ ἴθ0 Ἐρέθεϊο το ἐδο Θδιδῆδηδ, ᾽ἰ5 ἴο ὍΘ 6ὁΧ- 
πὸ ὉΥ͂ Ἰδοὶγ δροείδδυ ἤζσοτῃ {89 δἰ ρ) αἱ ν οὐὗὅἨὨ [8:6 ρΌΒΡΕ)Ι. 

αἰἶβο Οαἰνίη, πο γϑίδσβ ἴο ΒθὉ. χἰϊι. 1ὅ, Βοησοὶ, ΟἹ}. 
Βδύυϑοη, δηὰ Ηοῦμα, γὙἢὸ ᾿υ δι! δὰγβ τηδὲ ἴδ ἰδ (80 
οἶθδγ ἀοσίτίπο οὗ 6 ΒΙΌ]6 μδῖ, ἰπ 811 ΟΡ δρργοβοῖ»- 
68 ἰο αοἂ ἴῃ ΡΓΑΥ͂ΘΡ ΟΥ ρΓαΐδο, Ἧὸ τουδὶ οοϊηθ ἴῃ {9 
ΠδΙη6 Οἵὁ ΟἸγίδι 88. (ῃ6 στουπα οὗὨ οι δοοορίδηοο.--- 
Ρ, 5.7] Μογον οδ͵θοίβ ἴο [18 νἱ ΟὟ 88 ποῖ υ8ι18 64 ὈΥ͂ 
Ῥδυ} 8 υδϑῦδ] τηϑίδοά, διὰ οχρ δίηβ ἰπαὶ ἢ6 γοηάογὰ 
ΛΔ} Κ8 ἴῸΥ ψῆδὲ Ὠ88 ΘΟ ἴο Ῥᾳ88 ὈΥ͂ ΟἾγίθε, [5] π|ϊ- 
Ἰατγ ΑἸονΡὰ.] Βαυῖ πῇῆδὺ 18 πιθδηὶ ὈΥ μχίνίηρ (ἤδηκο 
ον ΘΥ̓ΘΣῪ ἰπΐηρ ἴῃ (06 πδπια οὗ Φοδιβ δῖ ἢ (Ερῃ. 
γ. 20.) Τῆο ὑμπαηκϑρί νίηρ, 848 ΜΔΙ1 88 ὑσαγθγ, της 
Ὀ6 βδηοίβοα ὈΥ͂ (Π)6 Βρ᾽ εἴ [18] οοταπιυπίοη πὺὶεῖϊ ΟὨγίδε, 
δηα (8 οομ)8 Ὀθίοτο αοἀ : ὈΥ [ἢΐ8 πηθϑῃβ, 8]}} 56185ἢ 
ἰυϊογοβίβ, δῃα δ] Ὠππιαη δηὰ ρδββίοηδία ἰοὺ δὲ {ΠῸ 
οὈξαἰποα γοϑ 8 ἄγ οχο υἀθ6α.---ΕῸΣ ψοῦ 411. ΤΊι6 
περέ πὰ ὑπέρ ποῖα οἴθῃ δσοπέουπαρα οὗ ομδηρσοα 
ὈΥ ἴπ6 ΘΟΡΥΪΒίβ ; ἱβογοίογθ ἴ06 ἤδοσρέα Ὧδ8 ὑπέρ 
ἴθγθ. Ηδζγα, 858 δὖ ἴπ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ τοῦ. 7, ἴῃ6 Αροε- 
[16 ΘΙ ΔβὶΖθβ ἴη6 ἔδοὺ ἴηι Π6 Ὧ85 ἴῃ νἱϑῖν 81} ἐὴὸ 
ὈοΙΐονογθ ἰῃ Βοπιθ, δῃὰ Μ}Π ποὺ δρρϑαὶ ἴο οὐ ἔανοῦ 
ΔΗΩΥ͂ ραγίίβδη ᾿θηάθηογΥ.-- Τὶ ΤΟΌΣ ζ8 1} 15 Βρο- 
θὰ οὗ. Μοητοπ 8 τηδὰθ οὗὨ ἰΐ, δηὶ ᾿ξ δ Ὀθοοσιο 
ἴλτ 8 διμοηρ ΟἸγἰβιϊδηβ ἴῃ (6 τη016 τουτὶ ἃ (βθα 
ΟἾΔΡ. χ. 18: χνὶ, 19). ΤὴΠ6 οχργοββίοῃ, πο δ8 
ἴπ6 ουὐνγαγα ἀρρϑάγδοθ οὗ Ὀδίηρ ὨΥΡΟΓΌΟΪοΑ], δο- 
αυΐτεβ (8 οοπιρίεἰα βἰχοίβοδησο ΟΠ ΘΒ ἴῃ σοπεο- 
αυθηοθ οὗ [Π6 ροπογίμ! ροβίἄοη οἵ ἴπ6 τηοίτορο! δ 
οὗἩ Εοιηο, ὈΥ͂ {πὸ πεΐρεῃι πο ΟΕ τ ϑι ΠΠΥ ραϊηοὰ ἰη 
411 υἱἱο νοῦ]α ΟΥ̓ ἴὯ6 οοπαιιοϑὺ οὗἨ [8 ΘΘμΌΓαὶ Ὠομιθ 
οὗ {πὸ ποῦ, δηὰ ὈΥ ἰῃ6 ΑΡοβιὶ]θ᾽8 νίοινβ οὐἁ 1116 
Λυΐατα οΥ̓͂ 1[Π18 ἀροϑβίοϊὶο βίδοη, 8566 [ῃ68 αὐοϊδιϊοῃβ 
ἔγοηη αγοίϊυβ δηα δἰ νη ἴῃ ΤΒοΙαοῖς. [Μογοὺ: “ ἐν 
ὅλω τῷ κόσμυν»-αϑ Ρορυϊαῦ ὨγρογΌΟ]6, Ὀὰὺ δάνῖγα 
Βυϊ 6 ἴο (δ6 ροδίοῃ οἵ [ἢ᾽6 οοηρτορδίίοη ἷπ ἴδ 
Π]Θ ΓΟΡΟΙΪ8 ΟΥ̓ [ῃΏ6 πογὶ ἃ, ἴο πο [6 δγοβ οὗὨ 41] 
ὍΟΓΟ αἰγοοίοα," Ἐοιμθδοῦ (6 δάδρο: Ογδὲξς ἐν 
τγδό σοπέϊπσίμ}"..--Ὀ. δ 

γον. 9. ΕἘῸΣ ἐκ τῶν υϊϊμοβα. Τῇ 70» 
ΘΕΆ 8868 ὑπὸ ἔογοροίηρ. Ηογο, τβογοΐογο, {118 
[Πδη Καρίνίπρ ΟΠγουρἢ ΟἾγίβε ἰβ αἰδὸ δχρὶαἰηθὰ (ΡἈ]}, 
ἱ, 8; Οὐ. 1.8: 1 ΤΏοθβ. ἱ. 2). Τῆι βοηβα οὔ {6 
8Βοϊθιηη αϑϑϑυθγαίΐου ἰβ: ΜῪΥ ἀδοϊαταϊζοη ἰ8β Ὀδίοσγο {Π6 
ἴλοο οὗ ασοά. Τῆο ὅπθο δεϑδνυογδαίοηβ οὐ [18 σπδσδο. 
ΤῈ δ.Ϊβ6 ἴῃ ἴΠ6 ΑΡροϑι}6᾽ 8 οδβ6 ὅοπὶ Π6 ἱπῆδγ οἤατβο- 
ἴον οὗὨ Ὠἷ8 τοῦ ἀπὰ {ῃ6 ἸΟΙῚ 685 οἵ Πἰθ ροβΐοη. Ηδ 
σδῃποὶ δἀάσσθ ΘΑΓΙΒΙΥ τ 8865 οὗ (6 Ὀϑου δεν 
οἵἴἩ ἰδ ἔλοίβ πο ΐϊος Ὠ0 89 [0 δββυγο; ΠΟῪ δὰ οὗ 
ΠΘΑΨΘΏΪΥ οΥἱίη, δηὰ ἢ 68}}18 οὐ. Οοὰ δ8 ἐμοῖν πίῦ 
Π6Β8 : ἔπαῦ ἴ8, 818 8016 Κποπ]οάρο οὗ αοά, ἀπὰ ᾿ἷε 
Βροβίο]ς ὀοηβοίθποθ, τουϑὲ Ὀ6 μἱοάροα. Ῥαγϑυβ: 
“ ἠγποίωιδ αα ἱσποίοἑ βδογίδοηδ }ι γαῖ." Αγραϊηδὶ {(}15. 
ΜογοΡ αυοῤο8 ΡΒΪ], ἱ, 18 [ἀπὰ 2 Ὅον. ἰ. 28.---Ρ, 5. 
88 ἀϑοΐβῖσθ. Τὴ6 ΠΘΟΘΘϑ 168 ἔον ϑυ σῇ αἰγοὴρ ἜΧΡΓΘΘ- 
δἷοπβ οὗ [Π6 δγσνθηΐ τϑη ὑγοσο ἰηἀδοα τγγ αἰ δγθηῖ; 
Ὀυΐ ὁπ6 Βροοΐθ8 οὗὨἨ [Πϑηὶ 8 ὑπαὶ δαἀυοθὰ ὮὉΣ Ῥαγοὺϑ 
ΤῊ ρκθΠοΓαὶ οοηβίγαίηὺ οὔ 6 ΑΡροβί]θ ἴο ἰδὲ ἢἷ5 γτοδὰ 
ΟΥΓΒ Βοιηοίϊηθθ ἰοοὸῖκ ἰηΐο ἰἢ6 Βββηςοιν οὗ Ὠὶβ ἰπῆθι 
116, 18 δοουγρᾶ ὈΥ͂ [6 80] θη δϑϑϑνθγϑιίοη ρδιηβί 
Δ} ἀδῆρον οὗἉ ργοϊδηδίίοη. Μοῦ δὐάποθβ δῷ ἃ ἴο 



ΟΒΑΡΤΕΒ Ι. 8-}ῦ. 

ἶνο “86 ἔδει ἐπαὶ Ὧδ, ἴπ6ὸ Αροδῖϊα ἴὸ 1ῃ6 
Θομεϊεα, μα ποῖ γοῖ ὈΘοοπιΘ δοιῖνο ἴῃ 01:6 οἰ αγ ἢ αἱ 
Βοιηο, Δἰμουσὰ ἰδ ὈΘΙουρσοα (0 εἶδ δοῆου!." [ΒεὩ- 
κε]: “Α ρΐουβ δβδβϑουθγδίίοι γοβρθοίϊηρ ἃ τοδίζεγ 
τῴ, δὰ Ὠἰἀάδθῃ ἤοτα τῆθῃ, θδρθοΐδ!] Υ ἴγοπὶ 
ἴδο86 ἨΏΟ ΜΓ σϑιηοίθ δῃὰ ὑπκηονῃ," ΑἸοτὰ: 
“ ΤΏοσΘ σου ὈΘ πο οἶον πϊζο88 [0 ἢἰ8 ργαοίΐοθ ἴῃ 
δὲβ ϑϑογϑῖ Ῥγδύογβ, Ὀὰὺ αοὰ : δηὰ 88 ἔῃ δββογοη οὗἉ 
ἃ ονὶξ οὗὁὨ ᾿ἱποθββϑδηὶ!ῦ ργαυϊηρ ἴον ἰΠ6 Βοιαδῃ ΟἿ γΙ8- 
ὕδηδ, τ ἤοτα ἢ6 Δα ΠΘΥ͂ΘΡ Β66;, ταὐζἢξ θ6 6} [0 ΒΟΥ 
οὗ δὴ Ἵσαρροσγαιθα οχργροδδϑίοῃ οὗ δϑδοϊΐοῃ, πθ 80]- 
ΘΙΩΙΪΥ 8 10 {16 ΟὨΪΥ ροβϑί]9 ἰοϑϊηοηγ. ΤῸ 
ἴδε Ερῃιοβίδηβ, ῬὨΣ  ΡΡίδῃβ (866, μόσσόνοῦ, ῬἈ]]. ἱ, 8), 
Οο]οβείδσιβ, ΤΉ βϑ  ΟὨΐδηβ, Ὦ6 ραν [06 Β8Π)6 Δ880Γ- 
λη66, Ὀὰϊ πίϊπουῦ [ἢ6 δϑβονογδιίίου. Τῇ ἰμυ8 048]}- 
ἱῃρσ (0 τΪϊΠΘΒΘ 18 80 ὉΠΟΟΙΏΠΟΏ ῥτγϑοῖΐος τὐ ἢ 
Ῥαυϊ:; 866 τοῦ. πη Εἰ. Υ,"" ὙΤῃὸ Αροβιϊθβ ἔγραυθηὶ 
ὍΡΡΟΔΙ ἴο Θοὰ (2 Ὅον. ἱ. 28: χὶ. 81; ῬΆὶ]. 1. 8; 
1 ΤΏΒ8. ἰ,. ὅ, 10; Θ΄], ἱ, 20) 18 ἃ ἀδνουῦϊ γθοορηϊθίοι | 2 67Ὸ 
οἵ σα Ἑ οτηπίδϑοεΐθμοο, διὰ ὨΘΏοΘ 8 δοὲ οἵ πογβΐρ. 
Ιε ἀΐαργονθβ [86 1Ἴΐογαὶ ἰπιοτργοϊδιίο οὗ Μαῖϊϊ, τ. 
88 ἢ. ποι ΡΟ 5 ῬΟΓΪΌΓΥ, ἀπὰ 411 0861688 δηὰ 
Βουρ 1688 ϑπθαγὶ Οοιρ. ΤὨοϊυοῖς, 2ὲ6 Βεν - 
βεῆς τϑ Ῥ. 268 δὲ ( 64.)..--Ῥ. ὍΝ 
ἽὝΒοΣΩ ΖΦ βοσνὸ ἔῃ σὼν βρίχίῖ. Τ|6 ἰάθα οἵ 

[06 τοδὶ ϑβεγευΐοθ οἵ αοά, πὰἱοῖ 80 ρου 7 ΡΟῚ- 
γδοβ ἴῃ9 Ἐρίδιϊα ἴο ἴ1Π6 ΒομηδηΒ, ὅγβιὶ Δρρθαγθ Ὑἱτἢ 
1:6 λατρεύω (866 γογ. 21; οἶδρ. ἰΐ. 22. ἰἱϊ, 26: 
νυν. 2: χὶϊ 1. χν. 16: χνἱ. 2δ--27 : σορ. Αοἰβ Υἱὶ, 
Ἵ. ΑΒ ϑυοῖ ἃ λατρεύων, 6 βίδηἋβ Ὀοίογε ἀοάὰ. 
Βαϊ ἢα βοσνϑβ Ηΐπι ἐπ λὲδ δρέγίἐ; ἰδδῖ ἴ8, ἢἷ8 ῥὑγίϑδί- 
βοοὰ 8 ποῖ ΤΩΘΓΕΙΥ Οχίθγηδὶ, θυ {Π6 ᾿ἰνίηρ ΒΟΥ 6 
οὗ ἀοἀ ΌὉΥ̓͂ ἃ ΒΡ᾿ ΓΙ ΓΌΔΙΙΥ ἀὐνδιεοηοά, υἱΐδὶ, δηὰ δίθδα- 
ἴαδι σομβοϊ ουΒΏ658," Θτοίίυβ δῃὰ Βοῖοι πᾶν ουπὰ 
ἴῃ 186 λαξρ. δῇ δηϊπουϊοαὶ γοϊδίϊοῃ ἴ0 (886 Φονίβ 
λατρεέα ἴῃ ἴμ6 Ια. Μογοῦ (ὨἰΏΚΒ Βιο ἢ} δα. ἰάθα ἴδγ- 
(ϑιομοά. Βυὶ γὸ δΐθ γϑίμερ οὗἠ ἴδ6 ορίηΐϊουῃ;. {δαὶ 
6 Αροβεὶθ ἰβ 8{}}} (ηϊηκίηρ οἵ 41} ὄχύθγῃδὶ ομδγδοῦθῦ 
οὗ πογβῃΐρ, δηα θβρϑοΐδι!ν ἰμαὺ οὗ ὑ86 μοαίδοη Ἐο- 
τῆῶηβ. [πη γοΐλ, ΔρρΓΟΥ ΜΙ αὐυοϊοὰ ὉΥ ΑἸ οτὰ : 
“ΤῊ6 ΑΡΟΒΙΪΘ Τθδῃ8 (Ππδῷ ἴ6 8 δῇ ἰπίθ}} [χϑηϊ, σὰ 
Ργοϑὶ οὐ ἰδ αοἄα, ποὶ ἰπ [π6 ἰδιρῖθ, Ὀὰξ ᾿π ἢΐ8 
ερίηϊ : ποὺ δὲ [ἰ δἰζαγ, Ὀπὶ δὶ 186 ροόβροὶ οἵ Ηἰβ 
δοη." λατρεύενν ( ἼΞ35) δἀῃὰ λειτουργεῖν (Ὁ) 
ΔῈ υϑοᾶὰ ἴἰη (ἱ6 βορίυδρίηὐ οὗὨ [0:8 ταἰϊηἰβίγαι 008 οὗ 
16 Δεν Βἢ ρεϊοβιμοοά ἷμ ἴπ6 Ἰοτηρὶα (οομρ. 0 Κα ἰ. 
38. ΒρΌ. νἱῖϊ, ὁ : ἰχ, 21), δηὰ ἴῃ ἴ6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ 
δρρ θὰ ἴο ἴ:6 ΟΠ γι δη τοϊηἸβίγΥ, πα ἴὸ ψογβρ 
ξΕΠΘΓΔΙ]Υ ἵν. 10: ΡΒ]. ᾿ἴ, 17). ΤῊ ποτὰβ ᾧ 
λατρεύω, ἄχο., ρῖνο δααϊξίοηδὶ ἴογοθ ἴο ἢ ΐἷ8β 80] π 
Δδδουθσδύώοῃ, δηαὰ αδἰϊοϑὶ ἰζ8 βἰποογίιυ.--Ρ, 5.]--ἴὰ 
2.7] οὗ ἷα Βου. (ἀδθηϊεῖνο οὗ ἰμ6 οδ]θοί.) 
ΗΪ8 δρί γί: ἰ8 1π6 ἰθίηρ]θ, [6 ΒρΏθγα οὐ 1.8 βουνΐοα : 
[6 ροβροὶ οὗ ἴθ ὅθι οὗ Θοα ἴῃ 186 ρτοαὶῖ ποτὶ οὗ 
ἐνδηρο ζαϊδου, 18 (6 βυθδίδῃοθ δῃὰ ἔοστη οὗ [Ϊ8 β6ῃ- 
νἷοο οὗ αοἀ.--ξο τυἱ Ὅῦὔιιουϊξ οϑαβίηβ. Μογυοε: 
ὡς ἀοεδβ ποὶ δίαπαὰ [ὉΓ ὅτι (08 ἰξ ἰβ πιδ}}}} ἰδίκθῃ, 
ὀτοη ΟΥ̓ ΕὙΪΊΣΘΟὮ6), Ὀυϊ Θχργύδβθοθ [ῃ6 τηοᾶθ (186 ἀ6- 
ξι.0). Τῆβ ἐλαηλίηρ υἱδδοιιέ ἐξαδίπσ 18 ποῦ ΟὨΪΥ 
ΏΟΣΟ ργϑοίβοὶυ ἀοθβηθα, Ὀυϊ ΤΟ ἐπροῦν σοπαϊοἰοηθὰ 
ὉΥ πίδι (0]] τ. 

γεν. 10. Αἰτσαγε ἴῃ ΤΥ Ῥσζασοσα. Ηἰ8 δρὶσὶ ἱ- 
8] Ἰοπρίηρ δηὰ πἰγί νίηρ ἃγὰ αἰγοοίθα ἰοναγὰ ΒΟΌΣ; 
«δεσοίογο ἴς 8 ονγοῦ (απὰ δυουυνθοσθ. Βεοίδοϊποὶ- 
ὧον: διοισηγιιο ἰοοογώηι εἰ φυουΐδ ἐοηιρογό. ἴλν. 

ὩΨΎΤΟΟ: Φ ΝΣ ἱεδενὰ 

βῶν; ἐη πιείπενα Ἀδλέτον οἰμίτελοη δεῖν δοιονδίδοι ἴῃ, 
δίε ἰοδοιδυοῖδ θέτε ῬΡεγκείδίίο ἀόθεε Φιομδίεθ ἐεί." Οἱ 
Β: ευἱεϊευαὶ οὗ Θοὰ, οοτον. Ζ20ΒΏ ἰγν. 34.-- Ῥ. Β.] 

δς 

186 Ὁ: ἴῃ 81} ρ]8058) ριανίηρ τῦζ .ἷβ τοἰπαὰ ὅχϑα οΒ 
ἔοιια. Τδο ᾿ἈΒουρὰϊ ἰδ τὺ8 ἀοβηρα, ἱΐ, πὶ ΤίδοΣ- 
ὁπαοτγί, νὸ ρίδοθ ἃ οοϊησηδ δήσ προσευχῶν μου. 
6. ρῥγϑῖον [πἰ8 νἱον ἴο δαὶ οὗὐὁἨ Μογοῦ: Ἅἐυανα αϑἢ. 
ἐπ ἵπ πῖν Ῥγανοῦδ. [θοπιρ. Β6ΓΘ ΤΩΥ Τοσίυδὶ Νοίο " 
ἴῃ ἀοίδηοθ οὗἨ Μογοῦβ ρυποίυδιοη.---ΗΡ. 5.] ΤΏΘΓΘ 
γγ8, ἀυγίηρ Πὶ8 ΡΓΔΎΘΓΒ, ΔῚ Ὠηοδαϑύηο ΤΘΙΩΘΙΩΌΓΔΗΟΘ 
οἴ τ6 Βοτμδῃβ (6 ἐπέ 8 [Π6 ἀοιρετηϊηδοη οὐὗἩ ἴῃ9. 
εἶπλ6 Οὗ ([)6 Οοοδβίοηλ, δῃὰ {μ18 Ὀδθοϑιηθ ἃ Βρθοϊῆς δηὰ 
ὈΓζΟΩΐ ρΓΆΥΘΓ. ὩΣ ὨΔΡΙΥ͂ ὑοῖυ δἱ ἰδεῖ 1. ΤὨδ εχ. 
ΡΓΘΒϑίου ἀθοΐδγοθ αὖ ἰΠ6 ΒδΙῺὴΘ ἰτὴ9 (86 ΘΑΥΠ ΘΒ 688 
ΟΥ̓ 186 ροϊϊοιυ, δηὰ Ὠυμ]6 ταὶ μτιδίίοη.---ίρμῖ 
ᾶνθ δ ΡΤΟΕΡότΟΩΝ ὈΣΏΘΥ [Ὀσίίονῦ : ΣΡ ὈΘ 
Ῥτοβροσοά.--- Ρ. 8.1] Μεγοῦ: “ Ἴη6 δον εὐοδοῦν 
Βο᾽ ἄόοσῃ ιδβ ἴῃ:6 ὀχϑδοὶ εἰωοϊβοδίζοῃ, ἐο ἐδαά τοεϊΐ͵ εχ}ε- 
ἀΐδιιηι ἑϊξεν Ῥγωδεγε; . . . Ὁπ[ (80 ρῥαβαεῖνθ Πδυοῦ 
ΠΊΘΒΏ8 υἱα γεσία ἱποοίδγε, δαροέξιινη, ἰέεν λαδενε, Ὀαι 
ΔΙΑ [ἀυθῃ ἴῃ Ῥ͵ΓΟΥ͂. χυὶϊ. 8] τοϑίδρῃου Δ}, ;γοδ- 

ο, [ΜογοΣ ἴδῃ αυοίοδ 8 πυτη- 
5.] ὙΤμογοίογο ἔπ 6 ὀχρ  δηδίίοε, 

ΜΠ ΠΟ ΔΗΥΒΟῪ ΚΙγ 8 86 ὑυἱνίαὶ ἰάθη, φγοδρεῦο ἰξίπονο 
μίαν (Ὑ υἱξαῦῖο, Δηὰ ΟἸ 68), ταδὶ ὈΘ τεὐθοιοα." [80 
δἰδὸ ΑἹ ογὰ.}] Νονογιμϑίθαα, (μ6 οδοίοθ οἵ 86 πογὰ 
Μ8 Βυϊοὰ ἴ0 186 ΔἸ] υδίοῃ ἐμαὶ (6 ργοθροσὶ ἐγ ΜΠ] Οἢ 
16 ΑΡροβι]ο ἀοδίγοὰ που]Ἱὰ οομδίϑὶ ἰῃ ἃ 80 
᾿ούγηογ ἰὸ Ἐοτη6: δηὰ ΜΘ ἰδῦϑ βουβρῆϊ ἴο Ὄχργϑβὲ 
{π|8. ἴῃ [86 ὑγαηβιαίοι { Ρολζ(ίαλγε). ΤῊΘ αϑαίγ 18 ἃ 
βυδίοοις οὗἁὨ δἷβ ργαγογυϊ βοϊϊοιυάθ, ον ἰξ ἰ8 ἢοῖ ἴγοσβ. 
Β0 1 Βἤπιοβα, θὰ ΟὨΪΥ ἴῃ δοοογάδῃοα πὶ Οοα᾽ δ π|]] 
{μαὲ ἢ6 Μ|ΠΠὺὺοσια ἰο οπιθ. (βοδοιῖῦ οομποοῖδ (6 
ἐν τ. ϑιελ. τ. ϑεοῖ ποὶ πιὰ ἐλθεῖν, Ὀὰ0 τὶν εὐο 
δωϑήσομαι; Ὀυὲ θη ἴΠ6 τογὰ σπου]ὰ ποῖ βθϑόῖω ἴο ' 
αν ὈΘΘῺ ὙΓ6}] ΟΠΟΒΘΏ.) 

γεν. 11. ἘΣ 1 Ἰουρ ἴο βοο νοῦ, ᾽Επιπο- 
ϑέω. ἘτΙΖΒΟΒ: Β'ΤΡΙΥ σμρίο. [Νοῦ ΥΑΙΒΕ οτ΄ 
ΑΒΡΕΝΤΕΚ σμρίο; οοπρ. 3 Οον. ν. ὃ; ἴον ἐπέ ἀοϑβ 
ποῦ ἰμθηβι υ, Ὀὰπ0 βίο ΘΟ Ργθβθοθ (86 ἀϊτεούοη οὗ 
(6 πόϑος, σι ΐϊο 086} τηθ8ὴ8 βίγοηΣ ἀθβίγζο: 80 
αἰ8ὸ 6 Ὗ οἰΐβ, Μογοῦ, δὰ ΑἹ [ογὰ.-- Ρὶ 5.1 ϑοβοίϊ, 
πόϑον ἔχω ἐπί. Ασοοτάϊΐηρ ἴο ϑομοῖϊ, [Π6 800 γοῦ, 
ἐδεῖν ὑμᾶς, πουϊὰ ἱπάϊοαϊθ ἰμαὺ Ῥαὺ] ἀϊά ποὶ 
ἀοδῖχτι ἴο δίδυ ἱπ Βοηθ. Βαϊ γοῖ ἰξ οοῃβεί υὐθϑ᾽ 88 
Δη 6818 (ο ἴπ6 ΕἸρ'Β.16 ποῦν δρουΐ ἴο Ὀ6 τγίζι6η.--- 
Βοζὴθ αρίτίϊυδὶ σἰῆ, γάρισμα πνευματικόν. 
Ὦς Ὑοῖϊα : χάρισμα ἰδ ΒΙΠΙΡΙῪ ἃ γι, πὶ ουϊ ερθ- 
οἶα] τϑίθγθποο 0 Ὠϊἰνίηθ στο [86 οἴ υπάᾶρι- 
βίδῃβ ὈΥ͂ ἴδ Π|ὸ παράκλησις, τοῦ, 12, δπὰ 8 [0]- 
Ἰονοὰ ὈΥ ΑἸ ονή.-Ρ 5.1] Βυῖ 6 ποσὰ πιυδὶ Ὀὸ 
ὀχρ]αἰηοᾶ ὈΥ͂ Ῥαι}}8 υδβὸ οἵ Ἰδηρίδρο, θβροοΐδὶν ὉΥ͂ 
1 (ον. χὶϊ. 4. Τὴ δβροοΐθο ρἱῆη οὗ Ῥδὺ] οομβὶβίϑ ἴῃ 
ἢἶ8. Ὀοΐηρ (86 Αροβὲα ἴο [86 Οδῃι1 168 ; βηα υἱϊδουὶ 
ἀουδὲ {π|8 Ἔχργθαβίοῃ σωθϑιβ ποὺ ΟὨΪΥ (μαὺ [6 Βο- 
τηδ ΟἸΠΓΟἢ ἰ8 0 ΓΘΟΘΙΤΘ ἃ ζΈΠΟΓΑΙ Βρί γί τι18] ὈΪ βίην 
ἔτουα ἢἷπι, ᾿πὺ 8}}8}} δ'80 ϑῆδγθ ἴῃ [ῃἷ8 Βρθοΐδὶ βρί γὶ 
υ8] σὶῆ, [Βυϊ δυσὶ δροοϊῆς ΓΘίδυθ μοΘ ΒΘθπΒ ἴ0 ὈΘ 
Ἔχοϊυάοα ὮΥ͂ τι, ΠΟΥ ΜἨῸΔ8 [Π6 δροδίοϊδαίθ οὗ ἴῃ9 ὅθῃ- 
1168 Βέγ ΟΕ] Θομησ ΘΑ Ὁ]6 0 ἃ οοηρστοβδίίοη. ΒΘη 00 
Ι ρῬνοίον, πὴ ΤΒοϊυοῖ, ΟἸδδδυδοι, δὰ ῬὮ ρΡΡὶ, ἴο 
ῖνθ χάρισμα 8 τὴηοτὰ ΖΘΏΘΓΑΙ ΔρΡΡΪ]σδίίοι : βρί για] 
ἰηνίσοταϊΐοη οὗὐὨἨ τἴ86 σοὶ ΟΠ τ βίδα Ἰ18, πίέστις, 
ἀγάπη, ἐλπίς, γνῶσις, ἃο. 80 Βοᾶρθ: “ΑἸ ἴῃ- 
ογθαθ6 οἵ Κυοπ͵οάμχο, οὗ ᾳτϑοθ, οὔ οὗ Ρουθ." - 
Ρ. 8] Τὸ δάϊοοῦΐνο πψυευματεκόν, οδΒροοΐϑ! ἴῃ 
οοηποοοη πὰ γάρισμα, οδπ ΟἾΪΥ ἀδποίο ἃ βρὶ τὴν 
ὯΔ] αὐ] γ οἵ ἴδ6 κἷν πῆΐο ργοοθθὰβ ἔσοπι [86 
οοταμλυπίοη οἵ ἐμο ἀϊνὶπα βρίγίς, [“΄ βρτίπρίηρσ ἔτουυ 
[186 ϑρίγϊ οὗ αοά, δηὰ ἴτὰ ἴο ἴ86 ερὶγὶν οὗ 

διιοοοδδμ 
ὈΦΡ Οὗ ῬΒ84968.---, 

Ιπ8ὴ 9 ΑἸέογὰ]. Το [οἹ]Ἱοπίηρ οχρ᾽δπδίοηβ δῖα 
οῃθ.δί 6 : ΜΙγδου]ουβ Ἐν (Βοηροὶ, ἄο.) ; γσὶῆδ οἱ 
16 δΒυιδη δρί γι] 1116 (ΚδΙΙηοΡ, ἄο.). 6 τι 
ΒΟΙΏΘ, ΘΧρΓοβήθθ ποῖ ΟὨἹΥ ἴ:9 Αροβίϊ θ᾽ 8 πιοάοαῖγ 



10 ι 

(Μογογ), Ὀυὺ δὴ δοκηονιϑαρτηοης ἰδδὲ {6 Βοιϊηϑηβ 
ἭΘΓΘ ΔΙΤΟΔΥ ἴῃ [Π6 δία, 186 τῖϊ δὴ ἱμθτοδ- 
ὥοῃ ἴμδὺ ϑοιποι βίης, 'νλδ δἰ πη ΐϊηρ ἴῃ Ἐ}161.--- 
1 οχᾶοσ ἰμαὶῖ γὸ πρᾶν ὈΘ κἰχου σι ϑηθα (866 ΟἾΔ Ρ. 
χυΐ. 25), ΤῊΪΒ ἷα [86 οὨ]θοῦ οὗὁἨ δ οΠδΡ βπιβίῖς οοτῃ- 
ταυηϊοαϊΐοη, [Ῥ8ῸΪ υ868 (6 ραβεῖνε στηριχϑῆναι, 
Εἶηοθ ἢ6 ͵β ΒΙΤΏΡΙΥ (06 ἰπδίγυπιθης Ὠγοῦρἢ ὙΒΙΘΩ 
Θοὰ ΗϊμπιβοΙΓ βισθηρίμθηβ δηὰ ἰηνίβογαῖθβ (ἢ) Βρ  εἰτ- 
ὯΔ] 16 ἴῃ τοδὴ : ΟΟΙΏΡ. χυΐ, 2ὅ : τῷ δυναμένῳ ὑμᾶς 
στηρίξαι, διλὰ 2 ΤΏΘ688. 1ϊ, 17.---. 8. 

ε΄. 12, Τμδὶ ἱπ, ἰμαῇ 1 τὴδν ὈΘ οοτηίοτίοα 
υἱῦδ γοῦ, ἄο. Τηδ οομποοίοι οἵ (86 

ἔπο οὈ͵᾽οοὺδ Βοστθβ 0 Θχρ δίῃ ὁΠ6 88 Ὑ76}} 88 (Π6 
οἴου. ΤῸ Αροβῖὶο πίβῃθθ ἐμαὶ (86 Βοιημδηβ Ὀ6 
Βἰγοησίμοηοα ΟΥ̓ εἶτα (Π6 οἰιοῖοα οὗἩ ἔμο ραβδῖνε ἷβ 
ποῖ ΤΙΩΘΓΟΙΥ͂ Δ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ ΟΥ τηοάοβίγυ, Ὀυὺ 6]80 οἵ 
ἐδ6 ἰηΐοστωδίοη ὑπὸ (86 τηλοῦ ἰ8β ποῖ οὗ Ὠυμηδῃ 
οδοΐοο, Ὀυΐ ἐμαὺ τ06. ὈΪοβϑίηρ τουδὶ οοῦμθ ὥοτῃ [Π6 
1μοτὰ), ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐποῖν ἔα ἢ ἴῃ ρσΘΏΘΓΑΙ, Ὀαΐ αἶδο ἰῃ 
ΓΒΟἷΡ ῬΑΣ ]ΟΌ]ΔΓ ΟΔ]]ηρ 88 Βομπηδὴ ΟἸἾγϑδηβ ἴῃ {Ποὶν 
ΟΘΠΙΓΑΙ γοϊδ οι ἰοὸ ἔθ πουϊὰ. Απὰ (μ6 γοϑυὶῦ [Π6Γ6- 
ὅροσο π|}} Ὀ6, ὑπαὶ ἰῃ6 Αροβίὶϊθ π|ὸοὦ'ὦ';Λὠ Ὀ0 660 
δβῃὰ αἰἀοα ἴῃ 18 υπΐνογααὶ δροβθθῃρ. 7λς ἱ 
ἔοπ, ἰμαὶ 15, ἂς., 18 ἐπογϑίογο ποὺ ἃ βαποία αὐιμϊαίζίο 
(Εταδιμιβ), ΠῸΡ ἃ βαῖ δραϊηδὶ [Π6 ΔρΡΡΘΆΓΔΏΘΘ 
οὗ ργοϑυιερξου (Μογοῦ)," Ὀπὺ τΠ6 Βἰδίθιγθηϊν οὗὨ ἢΪ8 
ἭὮΟΪ6 ΡΌΓΡΟΒΘ. ΤΉ 8 ρΡΌΓΡΟΘΟ ἰβ ποὶ ἰο βοοὶς οοιηίοτι 
δὰ οοηϑοϊδιϊοη δηοης ἴθθτη, 88 {})6 συμ παρα- 
κληθῆναι (ἅπαξ λεγόμενον ἴῃ ἰμο Νον Τεβία- 
τ, Θη) 18 ΘΧΡΙαἰπϑά ΟΥ̓ ΤΑΔΗΥ͂, ἴῃ ΒΒΡΙΩΟΩΥ ἘΠῚ {ἢ 6 
Ῥοβθο δὰ Ὑυϊχζαίθ; Ὀὰὺ Ὠ6 Μ1]1 δηα Ομ γβδη 
Θηοουγαρθῃθηξ διηοηρ ἔθ) ΏΘῈ [ΠΟΥ͂ ΔΓ6 δίγοηρίῃ- 
ϑηοα (Μεγοῦ). Ὑοὶ (μῖ8 18 ποὺ ΟὨΪΥ “ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ," 
Ὀυΐ τὶ ἃ νον [0 δἷ8 Ἦ οδβίθγῃ τηΐδβῖου, Τη6 συμ 
ἀο68 ποὺ ἱποϊυὰθ [ῃ9 τοδθσβ (τι σϑοΒο), Ὀαὶ [8 τΘ- 
Ἰδίθα 88 8 ὑθγιηϊπαιίίου ἴο ἴπ6 στηριχϑῆναν οὗ ἴδ 
Βοιδπθ. ΤῊ ἷβ σᾶ ὈΘ6 Β66η ὉΥ {ΠῸ ΤΟ] οπίηρ : ΒΚ 
ΟἿΣ ΟΟΣΙΣΔΟῺ (τοί ρΓΟΟΑ}) ἔα, Ῥοῖ σψόοῦσχα ἀπὰ 

, 6. ΤῆὨΪΐΒ 8 ἃ Ὀτίοῦ ἔοστη οὗ δχργοββίου (Βοΐομο, 
γδῃ Ηδρηροὶ, δηὰ οἴμογα, ΒΌΡΡΙΥ [86 ἐν αλλήλοις 
νἰτ δὴ ἐνεργουμένης) Β.6 ἀφοϊαγοθ {16 ἔδοϊὶ (δὶ 
[86 σοτμτημπηίοη οὗἁὨ αἰ ἢ Βῃουϊ]ὰ βοῦν [ὉΓ [86 τϑοΐρ- 
ΤΟΟᾺΪ ργοιιοίίοη οἵ ἴδ ἤδϊἢ. ἘΕΥσϑοῦθ δηὰ βοιοιῖϊ 
τηἶβ8 ἐμέ, Ὀὰὺ τ} 15 18 ᾿τωρ] ἃ ἴῃ {Π 6 τογὰβ οὗ 86 ἢγβι 
Ῥογβοη ἰη νον. 11. 

γεν. 18. Βυὶ 1 τυουϊὰ ποῖ αν γψοὺ ἐᾳ- 
Ὠογαηῖ. 7 6}1-Κηόοντῃ ἔοστη οὗ δηῃουησοιηθηῖ, 6806. 
ΟἾΆΠγ οὗὨἨ βοιποιμίηρ ὩΘῪ δηὰ ἱτηρογίδης (οἤδρ. χί. 
ῶδ:; 1 Ὅον. χ. 1; 1 ΤὭθββ. ἱν. 18).-- δὲ οἴϑῃ- 
ἘΠ265 1 ΡυτροΒβοά, ἄς. Τοροίπον τὶῦῃ (6 ΑΡοϑ- 
168 οἰῇοῦ ἱπηρϑαϊπιοηῖβ, ἰὰ 8 οὗὁὨἨ Βροοΐβὶ ΤΘοηβί 6ΓᾺ- 
ἰἰοη τΠαὺ. ΔΘΥ ΘΥΘΕΥ͂ ΤἸΒΒΙΟΠΕΤῪ ἰΟΥΓΏΘΥ, Ὠ6 ἰουαπὰ 
τ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣῪ ἴο γοϊατ 10 ΦοΓΌΒΑ] Θη ἴῃ ογᾶθυ [0 68- 
(ΔὈ] 181}. 116 ἀηῖτῦ ΟΥ̓ πἷ8δ ΠΟῪ οοηρτοραίίοη τὶζ (ἢ 6 
τοοῖμπον σμυσοῦ. ΜΔΠΗΥ ἀοίαυβ γα οσολβίοημθα 4180 
ὈΥ͂ [86 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἱΠΒρΘΟΙΟ. δηὰ γονΐον οὗὨ ἢΪ8 ογρδη- 
ἰχϑοὰ ομυτοῦοβ, ὑμοὶνγ ἰηΐογηδὶ αἰβιυτθλπμοθθ, δὰ [ἢ 6 
ρογβουυοη8 ΟὨ {Π6 ραγὶ οὗ [86 ΨΦεγθ. Τ|6 ἔδοὶ 
[πᾶὶ ἢ6 ἀοβίγοα ὅγβιὶ 0 ΘβίβὈ} 18} Ὦ18 τη ϊβϑίοη ἴῃ 86 
Ἑαδὶ, Ὧ6 οουἱὰ ποῖ 681} δὴ ἱπιροαϊπηοηῖ, ΜΟγΟΡ 
Ῥοϊηί ἴο οἴδρ. χυ. 22. [830 ἀοοθβ ΑἸΐογὰ.] Βαῖ (ῃ6 
ἈΡοβί]α βϑϑιῃβ ἴὸ ἰηθπτηδῦθ ἤθσο (δοοογαάϊης ἴ0 ΨΘΓΒ. 
80, 21) ὑμεὺ "6 τηυϑὺ Ῥγϑρᾶσγα ἴῃ6 ομυγο δ ἈοτηΘ, 88 
ἃ σἢυτοἢ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οχί βίίηρ, ἴον εἶθ νἱϑίς (ὈΥ βοπάΐηρσ 
ουί Πἰβ ἔτίθη 8 ἰῃ δάνδῃοθ). Μαγογ᾽Β γοτηδῦὶς 18 οὐὰ : 
“ ΤΉ ργοίοσα πἰηαογθα ποῖΐηοῦ ὉΥ [Π6 ἀ6711 (1 ΤΏΘΒ8. 
[1, 18), ποῦ ὉΥ͂ 10:6 Ηοὶγ Θ)ιοδβὶ (Αοἰδ χνΐ. 6): [ὉΓ 
μἷθ χζοῦρταὶ ἸΣη ΘΓΆΠΟΘ 8 Βροοϊβοα ἴῃ {Π|686 ὕΒΥΤΩΒ. --- 

Φ (δο αἷοο Ῥοσάσπνοσίδ, ὙΔΒῸ ἀχρ απ τοῦτο δὲ ἔστιν: 
«ὙΠ ποὶ ἐπα ἔ δτὼ 60 ὯΒ δὸῖο δας 
8ιλο ναραδὲ ν111 Ὀθ ἐπ τ μλαύσα, θὐτὰ 8.) ΠΡΆΘΤΙΘ 

ΤἸῈΕ ἘΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ 
ιν ἐσ ον 

ΤΏΔΕΙ τοὶρθΐ Ὡδνθ δοὴθ ἔγυϊι. Ηδγυοδὶ ἤπιξ 
ΔΒ ἃ ἰΔΌογο. 16 βσυγα ἰ8 ἰγοαπθηὶ (ῬἘ}]. ἱ. 2 
[90 μὴ ἷν. 86; χν. 16. Οο]. ἰ, 6.ἁὨ ΤῈ “τυ 'ε 
ποῦ ἴδο του] οὐ Ῥϑ}}8 ἰΔΌΟΓ, ΟΣ δἷ8 τοῦσαγὰ, Ὀυὺι τδ8 
βοοά ποεῖζβ οὗ [6 Βοϊαδα ΟΠ σ  βεϊδηθ τῆ0 πᾶν ὈΘΘΏ 
Ὀἰαδηϊθὰ ἰο Ὀτίηρ ἔοι ἔγυϊι ἰο Θοά, ΤὨΪΐβ ἔγυΐϊ (4 
ἈΡοΒέῖ6 ὀχρϑοϊθὰ ἰὸ χδίμον δηὰ ἴἰο ργδϑβϑοηῖ ἴοὸ αοὰ 
ΑἸίονα.--Ρ, 5.]1. Τὴ6 ομβοῖοθ οὗ δ οχργοϑείου ἰε 
ΟΥΣΔΘΗΠΥ ἃ ΠΟῪ ον άθῃοο οὗ μἷβ (6 ἰσδοῦ δηὰ τηοῦ- 
οϑίγ. ΥΘ σδῃηποὶ ὑγῶοὸ ἐμαὶ σχῶ ἰδ (86 δη 1 6818 οὗἁ 
λαυς (Μογοῦ: σολαδὲ λάϊι6) πιὰ οδέαϊα (ἘΟ]]ποτ), 
---ΟΑΟἰρου γοὺ δοἷδο. ΤΤμθ καί ἰπιθηδὶβοθ [88 
σοι ρασίβοη, ἴῃ ᾿ἰγϑὶν χργοδδίοηῃ. ΤῊ6 Ὄσργθϑϑίοῃ, 
ἔϑνη, ἰΒ ἀϑθοὰ ποῦ ἴο ἱπάϊοδίθ ἀθβηϊ οἷν [Π6 θη» 
{1168 βγϑὶ, Ὀθοδυβθ ἰῃ69 ΒΟΙΏΔΏΒ, 88 ΕοϊΏΒηΒ, 8.6 
Οϑηὔ]οβ, ἤοτη Μότὰ ἴΠ|6 τοπιδἰ ἷηρ ΘΟ ἢ 1168 ἀγὸ αΐρ- 
ἄπρσυϊθηθα ἃ8 δυοὶι ; ἴθ, Ὀθοδυδβο ἢ6 Βαβ Ὠἰ(Ὠογίο 
Ἰαδογθὰ 48 ἐῃθ Αροβίὶα ἴο 86 ἀοηϊθβ. 8606 [}0 
Ἐχοσ. ΜΝοίε οὰ γϑὺ. 14. ϑομοῖξ : ““ ΤΏΘΓΘ τῦπβ, ἴγοπὶ 
γοῖθ. 11--18, (18 ἰπουρη: 116 Αροβεῖο Ῥαδυϊ, ἴῃ ρτθ: 
Ῥαυΐηρ Πἰπιβοι  ἴοσ δροβίο!ο ργθδοβίησ ἴῃ ἢΠ0 τηϊαβὶ 
οὗἩ [86 οσίοτῃ ΘΘῃ 16 που, τοζαγὰβ ᾿ὃ ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ 
0 Βοοῦγο ἴΠ6 βοιθδὴ ὉΠΌΣΟΝ 88 ἃ ροϊηϊ οὗἩ δυρροτὶ 
δηὰ ἀοραγίιγθ---80ὸ [0 ΒρΘαῖς, 88 ἃ Ὀ486 οὗ Ορογδέοῃβ. ἢ 
ὙΤῈΣ6 υκἷ8 ορίηΐοι 18 οοσγϑοῦ ΘῃΟΌΡὮ 85 ΓᾺΡ 88 86 
ἀοβηίξθηθδβ οὗ Ὠἷ8 δίτη 8 οοποθσῃβα, [9 Αγροδὶϊθ νγαθ 
ΤᾺΣ [ΤΟΙ ἱῃρ ΒΟΙ.6 ΤΩΘΓΟΙΥ 8Δ8 [80 Τῃ6ΔΠ5 ἴῸΓ δη 
Θά, πὶϊμουὶ ἤτβι ανΐπρ οἰ ΘΗῪ ἰῃ νον ἴἢ6 ΡΌΓΡΟΘΘ 
οὗ οὐἰγίηρ ἴΠ6 Βοιηδῃ ΟἸπυγοι ἔὸν 118 οὐστι 886. 

γον. 14. Τὸ Ογϑοκα αδαπὰἃ ἴο Ἐβατθαχίδσιδ 
Ὑμαὺ 'ἰ8 [86 ἀορδῖγο οὗ ἷβ ἤθατί δηὰ Ἠἷβ οδϊοτγί, 18 δὲ 
(86 δάπ16 {{π|6 δῖ8 ΟΔ]]πρ δὰ [86 αὐ οὗὨ δἷ8 οἸῖοο, 
ΗΪβ ἀροβι θῖν ὈΘΙοΠμΒ ἴὸ (6 016 ἀδη 16 του] ὰ, 
δΔηὰ [ὉΓ [Π]8 ΓΘΑΒΟῺ ἱποϊἀΘὨΪΔΠΥ αἷδο ἰὼ {π6 268. 
Τηογοίοσο, 'π σοηβοαῦθηοθ οὗ [6 οχίβδηρ υἠΐτν οὗ 
ατγθϑοΐίδη δπὰ Βοιηδη ουϊαγο, ἐμ 6 ατϑοῖζα πὰ ἴμ6 κο- 
ἸΏΔΏΒ ΔΙῸ ΟΟἸΙΠὈ πο ὑπὰ8Ρ [Π6 ἴοστ ΟΥ̓ΘΟΚΒ, ἢ 8ῃ- 
Ομ ῃοβῖβ ὑο (86 80-08]1.ἃ Βαγθατίδηβ (Οἴοοσο, 226 δ ῆῖη. 
ἰϊ. 16: ΔΌηπ δοΐιση, ανγαοία οἱ Παἴδα, δο εἰέαηι οπινὶδ 
δαγδαγία), ΠΒὺ 88 [1:0 ὕθγτω τιοἷδ6 ΘΟ ΡΓΘΏΘΠΒ «(ον 
δῃὰ ατθοῖβ (1 Οον. ἱ. 236), δῃὰ ἔδπθ ὠηπιοδε ὑμοθθ δγ- 
Ὀαγΐίδη πδίϊομβ ῬὮο βίοοα Ἰονγοδῦ ἴῃ ἰηἰθ θοῦ] 60} 
ἴαγ6." ΤΏ6 δηι Πο8ῖ8 οὐὁἨ Ογθοῖκβ δπὰ Βδγθδγίδηβ 
ΤΏΘΔΏΒ, δοοογαΐησ ἴὸ ἴπ6 οτὶρίηαὶ Οτθοῖκ ὑδδσ 
Ογθοκβ δπὰ Πο}-Ογθο9---ἰῃα Ἰδοῦ υ 88 τοκυϊέναιοα 
Βανθαυίδηβ ἴῃ ἃ Ὡδίοηδὶ 8θη86. [ὑ 18 ἴῃ (818 ΘΘΏ96 
ὑμᾶῖ 186 ργϑδοηΐξ ραϑβαρσὸ 18. ἰηἰοσργοίθα ὈΥ Βϑῖοῃθ 
δὰ οἴμοτθ, Βαὶΐ αἱ ἃ 6 θη ὑθοῖκ γγὰ8 τυ 60 
ἴη Βοπιθ, δῃά ἴο Βογηθ, ἴΠ6 ποσὰ υὑπάουθίθαϊν ἱπά!- 
οηϊρα δὴ ἱδίον 8] δ 6 δἷβ οὐ ου]ίαγθ, δοοοσαϊηρ ἴο 
[Π6 Θχργοβδβίοη αυοίϊθα ἔγοσῃ Οἴσοο ; δπὰ Ῥαδυϊ, νεῖ τἢ 
.νἷ8 τοδηδα ἔδοϊϊηρ, οουἹὰ ὨΔΡΟΙΪΥ͂ αν οὨοθθη ἰἢθ 
σψογὰ ἴῃ ἐπα Τοττηον γοδίσϊοῖθα βθη86. (Απλθτοβίδδῦθν, 
δη οἴδθγ8.) δίογον ΟὈ]θοῖβ τπᾶι ἴ[ῃ6 ΒΟΠΛΘΠΒ ΓΟΓΘ 
ΒΟΝΘΓΟ δηυμηθγαῖθα 48 Ης] 668. Βυὺ [Πἷ8 ἰβΒ οοὲ- 
(ΔἸ 6 οα86 ἴῃ νοῦ, 16, τσῇογο [06 ΗΘ.]ΘΠ6 τορῦθ. 
ΒΘη18 Ποδμῃοηάοῃ ἴῃ σΟΠΘΓΑΙ. ΟὈὐτρ. ΟὔΔρΡ. ἱἰΐ, 9, 
10: χ. 12; δηὰ [Π6 ΤΠΔΠΥ͂ Δ. ΠΠ6868 Οὗἁ 8 βἰγοῖ 

Φ (Βάρβαρος--8. οποτηδϊλοροδιίο ποτὰ ἱτη δε ἃ του δὰ 
Πτως μρὰ πη ο]}ἐσ᾽ Ὁ16} 80--τῆοδὴθ οΥρίπ δ Ε αἰτο. 
ΤΥ 8. Ἰουοίαποσ, 8. πδὰ ΓᾺ 8 Βίγσαῃρο ἰοπβτθ (1 Οὐ. 
Σὶν. 11; σοΡ. Οὐ  “ δαγδανγμξε ἢϊς δια, σία ποη, ἐπ- 
ἐεἰ ρον 11}, αι ἀο0658 ποῦ ΠΘΟΘΘΒΒΡΙ]Υ͂ ἸΠΔΡῚΥ ΣΘΡΓΟΆ ἢ, Ὀπὲ 
[86 Οχϑοῖκα, τὶ {Ποῖ ῥχϊᾶθ οὗ σϑοθ δπὰ ουϊζυσο, δηὰ ἐδ 
Ἐοταδσιβ, ἢ ἸΒοὶν τί δ οὗ ρόνοσ, Ἰοοϊεθὰ ἀνε τὶῖῃ δοόγον 
τοῖχτι οομίοσηρῇ ἌΡΟΣΏ 81} οἵδμοῦ πδίζοθβ. Σεἰΐση απὰ Βαν- 
δανίαῃ τοίοσα ἴο [Ὧ6 ἀπέ ηοίλοι οὗ ἢ δ᾽ιηὰ Υγδὸθ ; ισὲϑέ 

πε] οτοθ δε 
συ] το 
ποτὶ,» ἰποϊυἀοᾶ ἰαϊξέγοβ οΥΣὨ 4}1 παδὲεϊοῃβ δῃὰ δὶ 

δὴν ἦρτι Δῃδᾶθσα οὗἁ συϊίοτο οτῶσιοο. ΤΏ δον βῃου])ὰ οἱ ὃ6 
τοϊχοὰ ἰπ ΒΟΙΟ ; ἐδ Α᾿ 6 8 αἰχοΡ οὗ δα ἐπηἀουοᾶ- 
ὯΘ88 ἰο 8:6 ὙΠΟ16 ασῃῖϊ6 Ἡοσὶὰ πιθοῦ ποίζοι οἷ Τ8ο 
διὰ σμέαχο.-- Ῥ. 8.} 



ΟΒΑΡΤΕᾺΚ [. 8-1δ. 

διυλνασίον ἴῃ ἔδο Αοίβ οὗἩ ἴῃς ΑΡοβίοβ, δῃὰ ἴῃ [ῃ6 
οἷδονρ Ῥαυ] πο Ερίδι]!ε8β. ΤὨογοίοσθ ΜουοΥ ΒΒ ϑίδίθ 
ΙλΘὨϊ 8 μιηθοιϊδέλοίοτγΥ, [δῦ Ῥ8Ὲ} τοῦ] ΟἸΪΥ ΟΣΡΓΟΒ8 
εἷθ ΟὀηΠ]θ-δροβίοϊο οΟὈϊραίοη ἰπ ἰζἴ8 υπίγθγβδ  ἴγ, 
δηὰ ἰδδὲὺ μ6 ἀοθ8 18 ἴῃ ἀο }]6 »ησδγέδηιαξίς ἴοττω, 88 
ἯὙ6]1 δοοοιϊηρ [0 Ὡδίο ΔΙ ΠΥ ἃ8 δοοουα πη ἰ0 [6 
Δοστθο οὗ ουὔυτο. ΤὴΘ 8686 ΘΟΥΙΑΙΠΙΥ ἰδ, (μαὺ ἢ6 
«8 νὶ ἴο 811 Θομ]θθ. [πῃ [ἢ8 τγϑἰδίίοῃ, ἢθ 18 
ὀφειλέτης ἴπ [6 8Βρ0η86 ΟΥ̓ ἱπαεδιφάπεδι, πλοῦ ὨΘ 
δοδυτηθα δὲ ἢἷθ 64}}1, ὅθ 1 ΟΟΥ. ἰχ. 10. 

γα. 1ὅ. 8ο, δβ ἔδτ δ5 1ἰθα ἰῃ τὴθ, ᾧ δι 
κοαν. βὸ [ἈΓ 88 10 ἀδρϑῃᾶβ οἢ Ὠΐπι, Ὧ6 8 ποῖ ΟὨΪΥ 
ὙΠΠΠῈῚρ, Ὀυΐ ἀοιθγιηϊηθα : 818. ἱποϊἐμδεοη ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΔΒ 
ἐο 18 ἱπάθὈϊοάηθδθ (πρόϑυμον ΞΞ- προϑυμίαλ 
τὸ κατ᾽ ἐμὲ ἰβ να. ΟΌΒΙ οχρ αίηθὰ, 1. Οὕτως, 
τὸ κατ ἐμὲ: πρόϑυμον (δ. προθυμία ἔστι). »" 
Οὕτως τὸ (κατ᾿ ἐμὰ) πρόϑυμον. ὃ. Οὕτως τὸ κ 
ἐμὲ ΤΘΟθΎ ΝΟΥ (Ξ τὸ πρόϑυμόν μου). 4. Οὕτος: 
τὸ κατ ἐμὲ πρόθυμον. 229  οἰϊθ δῃηὰ δἷ8δὸ ΜΟΥ 
[1π (86 ἐγ οαἰοη οὗἩ 1869, Ὀαὶ ποὶ ἰπ [6 ἔθου. 
--ΠΚ᾿ 81] δἴοὸ ἴον ἴῃ9 Βτβὶ : ΑΒ ἴδ 88 1 δ οοῃοθγηθά, 
ἴδον ἰ8 τοδϊηθαα [ΤΏ18 οχρ δηδίΐοι Θομῃθοίβ τὸ 
ΜΠ κατ᾿ ἐμέ, διὰ ἰακο8 πρόϑυμον 88 ἴῃ0 ργϑάϊοαΐθ 
δηὰ ἃ βυλϑίδηϊνο -- προϑυμία.---. 8.1] Βοίοδο 
Οαϊνίη, ῬΣΡρίὶ, δὴ Ηθηροὶ, δῃὰ Μίογοῦ, ἴῃ (86 
Ὀαγἢ οὐϊοη οὗ 186δ, ψΏΘΓΘ ἢ6 αίνεθ ὑρ .εἷ8 ἴοτ- 
ΤΩΣ Υἱο Υ,.--, 5.7 δῖ ἴοῦ ἴΠ6 ϑϑοοηὰ : Απάὰ 80 δὶ 1 
--ΩΑ8 [ΔΣ δ8 [168 ἴῃ τη6--τοοῦὰντ ἘΕὙΖϑοῆΘ ἷἰθ ἴοσ ἐδ6 
νὰ : λέν τοοάΐποδβα, οὐ ἀθδβίις, ἰβ.Ό. [κατ᾿ ἐμέ ἰπ [μ]8 
ΟΑΒΘ ἰβ ἰδίζθῃ ἃ8 8 ΙΏΘΙΘ ῬΟΙΡΏΓΑΒΟ Ὸὸγ ἐμοῦ, αὶ ἰΐ 
[28 8 ΟΙΠΙΡ ΝΑ βἰ8, πὰ Θχργοϑθοθβ ῬΔῸ]} Β Β686 οὗ 46- 
Ῥϑηάρθῃοθ οἢ ἃ πίρσῃον Ν]]].---Ρ. 8.1] ὙΤΒοΙυοΚ ἰβ ἴον 
[δ ἐουτί : 80, ἔον ΤΩΥ ραγί, 1 δὴ γοδάγ. ἰφεξοι 
τουρσὰ ποῖ σοῦ ἀφοϊάἀοάϊγ, (οἰ ονΒ Βοζα ( μάψωξα 
ἐπὶ πὲ δίξμπι δϑί, ἰά ρτοηπιρέμην ἐεἴ), ἀτούυθ, ΒΘΏρΘΙ, 
διὰ Βὕοϊοτι, ἀπὰ ἰδκε8 τὸ κατ᾽ ἐμέ 88 [86 δβυ)6οὶ 
οὗ {{π0 Βοπίθ 06 Ξ- ἐγο, ἀπὰ πρόϑυμον 88 δΔῃ δάΐθο- 
ἶτνθ δηὰ 88 [26 ργϑάϊοαϊο : 1 δὴ τοδγ. Βυῖ ΜουοΡ 
ΟὈ]οοὶδ ἐπαὶ τὸ κατ ἐμέ 8 ὭΘΥΟΣ βορὰ 88 ἃ ροτϊ- 
ΡὮγαθο ἔου [10 ρϑύβοπδαὶ ῥγοποῦη ; τὰ ὑμέτερα ἴοΥ 
ὑμεῖς, δῃὰ τὰ ἐμὰ ἴον ἐγώ ποῦ Ὀδΐηρ ΡΔΓΔ116].---, 5.1 
1 υὐἰηῖς τῃ6 οχρίδηδουῃ οὐ οῖομῃθ {π0 οοττοοῖ 
ομθ ἡ ον διγΈΠῸΓ ραγύ οι ]αγθ, Βε6 06 Ἦ οἵΐβ, Τη0- 
Ἰυοῖς, δΔῃὰ Μογοσ. Ἰμοούογτα βοδοῖῦ οχρίδίηβ [ῃ6 
οὕτως, διιοῦ οἱγοιμηδίαηοεδ, δὰ ἰχδηβ δῦθβ 
ἴυ8: ὕπαον βυοὶ οἰγουϊηδίαποοβ ἰῦ 18 ΤΑΥ͂ ργοβθηΐ 
ἱποϊπαϊΐοη. Βυὶ Ῥδὺϊ [88 ποὺ δὲ 8}} βροΐίκθῃ οἵ οἷγ- 
συταδίδηοοβ, ΗΘ δϑβοῦὶβ ὑπαὶ οὕτως, υϑοὰ ΔΟϑο] ἴον, 
ὭΘΨΟΓ ΤΉΘΔΏΒ ἑέξαγμό, Ὀὰϊ δἰ ΥΒ “ ἀπάον [ἢ18 60ῃ- 
ἀἰϊοη, {πθ80 οἰγουτηδίδηοοθ," ΒΒυὺ 88 ἴΠ6 οαἰτοῦσῃ- 
ΒΊΔΏΟΟΒ ΤΏΔΥ 6 δἰξοπαάϊηρ, 50 ΠΟΥ͂ ΤΥ ὈΘ οδυβαῦγο : 
ΘΟΙΏΡ. Βοτῃ. τ. 13.-- Τὸ γοῦ αἷδβο ο δἃχὸ ἐπ 
Ἑλοσθ. οϊοιέ τηΐϊηκβ ὑπαὶ ΟΥ̓ [680 ψοτὰδβ ἃτ6 
τοθϑηΐ, ποὺ ἰἢ6 ΟἸγίεδηβ ἰῃ Βοπιο, Ὀυῦ ἴῃ6 Οφηι}]6 
᾿πποὐϊϊληΐδ οἵ Βοθ Το παίυγαὶ οΟποὶ υδῖοη ΠΌΣΙΣ 
(15 νίονν που Ὀ6, ὑμαὺ ἷὶ8 ΕἸ ρί8:16 8180 τηυδβί δνθ 
Ὀδοη ἀραίσηθά [Ὁ [86 Οφῃ 168 ἰῃ βοόταθ. Οὐσία! ΠΥ 
6 Ὠαὰ ἴη τίν ἔγοτῃ ([Π6 δβίαγί, Ὀδδἰά68 ἴμ6 ΟἸγβδηβ, 

 [(σο τοοῃίΐζοι, 86 δῷ οχοροίῖοαὶ ουτίοεὶγ, ἔδαὶ Ὧτ. 
γοτδν τις Βπὰπ ἴπ ἐμὶβ Ῥαδδαρὸ ὑτζοοῦ οἵ Ἰ᾽ τοΐνοσβαὶ 
ΕΝ οί ἸΝΆΚΌΘΕΟ ΤΣ ῬΓΟΚΟΒΠΙΝ ἐδ ρΌδρ6ὶ : “Ηον οομῃ]ὰ ΒΚ. 

Ὁ} Ὀ6 10 οἵἷσε ίδλε ἀεδί ο ἘπῸ ΚΟΟΡΟΙ τὸ Δ διέ νοσσία, ιζ 
8ο μοὰ ποὲ [9 'πέαν οὗ ἱπρ ἰϊ ἸΟῪ σου]ὰ ὮΦ Ῥ8 

[0 οοἷῃ ΡῈ Ἢ 

Ὧο Βαπδοτίς, ἴ6 Τουίϊοπίο, αηἃ 
Ὑ8Ὸ0 πηδοχοξοοα το οἶος, δὰ ἩΒΟΙΩ Ὧ6 

ὐῤήρολόι ΤΈΟΙ ΕΟ ΕΊΣ: 14, ἸΕΨΟΣ α πρετὰ ΔΙ ἢθ 
Ὁπάατοϊδηᾶ ῬΟΡΌΙΑΣ Ἰδηστιδρθ 0 Τχιασσια: 

Ἔδ6 Κυον οάβο οὗ τοῦῖκ δᾶ ΗἩΘΌΣΟΝ πῶ κυδιοίσπξ [ὉΣ Π16 
δροαὶοϊδο ποϊσείου τ δ 11ὸ Ἰἰτοῖϊα οὐ [89 τΠ0]9 ΒΟΠΙΆΣι 

.-Ρ. Β, 

ἶ 1 θεαΡ. τ Τακιυκὶ Νοίο 13 οχὶ γϑῦ. 1ὅ, Ὁ. θᾶ.--. Β.] 
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(Βοβ6 αδῃξ]θβ δἷδὸ γἢο ποῖ γοῖ ἴο Ὀ6 οομνογίϑα 
[τοῖς ἐν “Ρώμη ἰβ8 οι ρΡ δι οΆ}γ δἀαοά, βἴποο Βοτωθ, 
[06 “ οαριι οἱ πιδαίτηι ογδὲδ ἐογγαγιρη.,,") οου]ὰ ᾿οδδ 
οἴ 411} 6 Θχοϊυάοά ἄοτῃ ἰδμδὶ ζΘ,6 ΓΑ] δροδίοϊο οοσν 
τηϊβαίοη. Βϑηβοὶ δηὰ Νογον.---Ρ. 5. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΑΙ, 

1, ΤῊο ροΐπὶ οὐὗὁἨ οοπποοϊϊοη (γον. 8) ΕΥΘΙΥ 
Ῥδυϊΐπο ΕΡίβι]α [88 ἰ(9 ἀσαβηΐϊ6 ροϊπὶ οὗ οοῃῃθροίίοι, 
80, ἴοο, ἢ88 ΘΥΘΙῪ δροβίο!ο βοειοῃ οὗ Ῥοίοσ, Ῥαδυ], 
διὰ Φοῆη, Απά ἐἷδ8 ἰβ 88 τωῦοὶ ἃ Υἱίαὶ ἰδ ὉΓ ΡΓῸΡ- 
οΥ ΟἸτδύδῃ Ὀγοδοῆϊηρ, 88 [ὉΓ τοϊβϑίοηβ, ὅθθ [6 
οοὐδθοίηρ ροϊηῦ ἴῃ Ασίβ χΥϊ, Τμ6 ἀοχοϊορίοαὶ 
οδαγδοίος οὗ ἐηἰβ βοοῦοῃ. ΤΙ μουῦ σταϊυἀθ ἴοΣ 
πῇ αὶ ἰ8 σίνϑῃ, {6 ΓΘ 18 ὩῸ ΓΘᾺῚ] ΘΟὨΕΌΔΗΟΘ, 8}}} 1688 
ΒΥ ΓΟΔΙ ἢ Οτγαϊιιάθ τηυδὶ Αἰ80 Ὀ6 βαποιλθοα 
ΟΥ̓ πονϊκίηρ ἴῃ ΟἸγῖδί, 

2. ΑΒΒΟΥΘΓΙΓΑΪΟΏΒ, ὈΓΔΥΘΓΒ, ΡΓΟΟΙΐΒβ οὗ [Π6 Αροβ. 
{168 Ῥγαγθσ. 8,666 6 δχεσ. Νιοίεδ. ' 

8. Το ἀἰδθδγθηοθ Ὀοΐνθοῃ [ῃ6 Ἰἰοηρσίηρ οὗὨ 86 
Ἀροβίῖΐο ἔος Βοῃλο, δηὰ ἴΠ6 Ἰοῃρίηρ οὗὁὨ [86 τηοάοῖῃ 
νγοῦ]Ἱὰ ἰῸΣ Βοθθ. [1 ἴ.6 Ῥδυ]ἶἷη6 Ομ τίβείβηνιν οὗ 189 
Ἐνδηρο σαὶ ΟἸυΓοΙ ΟΓΘ ποῖ 80 τοποἢ ρδγαὶ γζοα ὈΥ͂ 
110 ἱπα  ΒΌΣΘποο οὗ ᾿υτηδηϊδυδηΐβτη, ὈΥ [86 μαϊγεὰ 
διὰ ἰρῃΟΣΘΠΟΘ ΟἵὗἨ τομαὶ δια, δηὰ ὈΥ (π6 τωογθίὰ 
Εἰ ΘΡ δὰ οὐἁἨ οοῃοββί οὨδ  ἴθὴ δηαὰ δβϑοϊδιϊδηΐβιη, ἰΐ 
ψοῦὰ Ὀ6 δῖα ἴὸ πὶθ] ἃ ἐδ ΘΔΡρΟῺΒ οὗ (1 ϑρί εῖϊ 85 
ΒΟΙΟΪΟΔΙΥ ἀραϊηδὺὶ τηθάϊοοναὶ Ῥαραὶ Βοιηθ--- ὨΙΟῊ ἴθ 
ΠΟῪ Ὀα6δὶ δὺ 80 ΤΩΒΏΥ ΡοΪηΐδ..-88 ῬΑῸΪ, [06 ῬΟΟΣ 
ὑθη κι ον, οοιηδδιθα ραρϑῃ, ἱμυροσα] Βοηθ, ΒΕ], 
ἴΠ6 ζοθροὶ οὗ αοὰ κ]}} ἐσ ατρἢ ἰῃ 186 6πηὰ, 

4͵ ΤΏΘ ργτϑδὶ το ἰββ  ΟΠΔΣῪ τπουρῃὺ οὗ 86 ΑΡροβίὶα 
(νοσβ. 11, 12). ὅθ ἴῃ Αἴϊχόσ. δοίοα. Ὅον. 12: ΤῊΘ 
Ῥοροϑ ἀο ποῖ τῦῖϊθ 188 ἴο 6 Βομηδηβ. 

δ. ΤῊ6 ἱπιρθαϊπηθηΐβ (τοῦ. 18). ΑἸ Βουχῃ 186 
Ἀροβίθ Κηϑθν ΜὙ6]} ἐμαὶ ὁ (06 δοβοϊαὶθ Ὠεῖρμς οἱ 
ἴΔ 10 411 ἱτηροαϊτηθηΐβ ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ΤΏΘΔΠΒ οὗ δάνδῃοθ- 
τηθηΐ [ῸΓΡ Ὀο]ΐονοτβ (Εοτη. νἱ, 28), ἢ6 γοῖ βρθβϑξκβ οἵ 
᾿πηροάϊτηοηΐδ πὶτῇ ἃ {τ} 7 Βυϊηδη (θο ηρ. Βυΐ δδοἢ 
οΥ̓͂ ἔπΠ686 ἱτηροαϊτηθηΐβ Δ ΚΒ ἃ ρμοΐηὶ τοσο Ὧ6 ΒυτΓ- 
ΓΟΏΘΟΣΒ ἴο αοα 8 ἀσδίγθ ἴὸ Ὀογομὰ ἰδμο86 βδογϑὰ 
᾿ϊ τη 8 ὈΠτουρἢ τ ΐο δὴ θηϊδυδβίαβυ τοι ]ὰ αγθ Υἱο- 
ἸΘΏΠΠΥ Ὀγοκρῆ. 

6. ον Ῥβὺ] βυ ὈΒοα  ὨΟΥ αἰϊαϊποὰ τὰ 6 οὈ͵οσὶ οἵ 
δΐθ ψίβὶιθθ, ἐπουρῇ ποῖ δοοογαϊΐηρ 0 ΒΌσηΘΙ ῬυγΡΟΒΟΒ, 
Ὀυῦ δοοογαΐης ἴο [6 οουῃδο] οἵ αοὰ :; ἔγϑι 88 ἃ ῥυίε-: 
ΟΠΘΓ, ἃ αδὺ 88 8 ΤΑΔΙΥΤ. 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἠον ἴ6 Αροβίῖϊο ἱπίγοάυοοβ ἈϊΒΟΗἢ ἴοὸ ἰδ0 
Ομυτοῖ αὐ Βοπιθ: 1. ΑΒ τοιρθιῃθοσίηρ ἰδ ἴῃ ΓΑΥ͂ΘΡ 
(νδγβ, 8-10)ὴ; 2. 28 ἀθδίγίπρ 1ζ8 Ῥογβθοῦδὶ δοαυδίηι- 
ΔΏΟΘ (γνοΙβ. 11, 12): 8. 88 ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ργανθηϊθὰ [ΤΌΤ 
υἱ δι εἰπρ 1ὺ ἀπὰ (}]]Πἔἰηρ ᾿ἶθ ΟὈἸχαοι (το ΓΒ. 18-1δλ. 
--τ ὁ τσ] ΟὨ τι βιίδη Τρϑπηο Ὁ οὗ ᾿πίτοἀποΐηρ ΟΠ 5 
861} ἴο βίγδημθ Ὀ60}]8.---Ῥταῖθο πὶ πουὺ βΒαςΟΥΥ (ΘΓ. 
8).--βπᾶϑν ψμδὺ οἰγουχηβίδῃ οοβ ΘΔ γγ0 68}} οῃὐ αοὰ 
[0 πϊϊπο88ῦ 1. ΘΩ ΜὙΓῸΔΘ ΔΓῸ σοΟηδοϊουΒ ἰμδὺ πὸ 
Βοῦγο Βΐ : 2. δ 106 τηδίϊοῦ ἴῃ δηὰ ἷ'β βαογϑὰ 

γ618. 11--18).-ἘἘῸ: τμδὲ ρύτροθο βου ὰ Ομ τ ϑεδῃ 
Θῃ 5 νἱβὶὲ ϑδοῖ! οἵμβογ ἢ 1, Τὸ γσῖνθ:; ἅ. [0 τϑοοῖνϑ 

(σοσβ. 11, 12).- δῦ] ἃ ἀθῦϊοῦ ἰο ἴδθ ατθθῖβ ἀπά ἴὸ 
ἴΠ6 Βαγθαγίδηβ, ἰο ἴπ6 τὶῖβο δῃὰ ἐπ ὉΠ ΪΒ6: 1. ἴῃ 
μι δὺ αἰὰ ἷ8 ΟὈἸ χαϊοη οοπϑὶδὶ ἢ 2. πῇθη αἰὰ ἢ6 δὸ 
κηοπίοῦρα [Ὁ 8. ον αἰὰ ἢ6 ἀθδίγο ἰο ἀΐβοδιδι ζο ἰξ ! 

οὰ ζεη 9).--- 9 οδηποὶ δἰ ἀο τιιαὶ γὸ που]ὰ 



ἀπρόνρτος μποῦν, οεικαν τος τε ῖτ ιν τς ὡς τ οκοσοτέ σι ροωςς ἃ 

Ν 

ΤΣ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊἙΒ ΚΟΜΑΝΆ. 

(τοτα. 14, 16)..--«ΤῺς ΟὈ χαιίοη οὗ ΟΠ γίαιαπδ ἴο (16 Ι ραΐ ἰοπισὶ 
ὈΘδύΠ θη (το .. 14). 

ΗΤΔΕΚΕ : Ἧ᾽ ὁ ΠΑγο στοδίθι ὁοοδϑίοῃ ἴ0 {Ππδηἰς ἀοα 
ἴον βρὶ γἰἴυ.81 πα ἴοῦ ὑθιηρογαὶ ὈΪοαδίημβ (νθγ. 8).--α 
Ἧοε τυϑὺ ηοῦ Αἰ να γ8 06 Ὀτοῖ ἴῃ ργάγογ, Ὀυῦ γγ6 τηυβὲ 
οοηθηιθ ὑπὲ}} τἴῃ6 Ὠθαγὺ Ὀθοοπλο8 πδγιηθα (νοῦ. 10). 
--“Οοπιρίοίθ βονθγθί χη οὐοῦ δυάϊζοτβ ἀοὸβ ἠοῦ Ὀ6- 
ἰοη ἴ0 ΔΩΥ͂ ὑθϑοῦοῦ ΟΥ ργοδοῖοῦ (νοῦ. 18).---οῦβ- 
και, : ΤὨΔΩΙ ΠΙ] 688 18. οη6 οὗ {Ππ|᾿ τηοβῦ Θχοθὶ θη, Ὀαὶ 
ὁη9 οὗ ἔπ πιοβὶ πορίθοϊθα ἀυιΐϊο8. ῬγθδΟΠΘ ΓΒ τηυδὶ 

ἡ ΒΌΡΡΙΥ ἰηἷβ ἀοβοίθ Ποῦ οὐ ἴ06 μαγῖ οἵ ὠμοὶ βοοῖβ 
ἔγου, 8).---[Ὡὸ οἷ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 Δἰ]ονποά, (ἢ αοαἦ ΒΒ ΠΟΠοΣ 
τοαυΐγοβ ἰδ (νοῦ. 9). ΟΈΆΜΕΒ: ΤῈ6 ργθβοηοο δηὰ 
εἱνίης νοΐοο οὗἁἨ ὑθϑοῦθῦβ Ἵδ ΔΟΘΟΙΡ 8} ταοτο ἰμδῃ 
[88 τηϑῖθ σϑϑαϊηρ οἵ Ποἷν τε ηρθ. Ἰπογοίογο ΟἸγῖθ- 

. εἶδηθ βῃου]ὰ ηοἱ (μἱηὶς ἐΠδὺ (ΠΟῪ παν ἀοπθ ϑηουρΆ, 
ΠΏ ὉΠΟΥ͂ τοαὰ Οοαἶδβ ποτὰ ἴῃ βου ουβ δὺ ἤΟΙΩΘ : 
Ὀυῖ, ὙΠΘΏΟΤΟΙ ἐΏΠΘΥ͂ οδΔη, (ΠΟΥ Βῃου ἃ ἤθαγ ἐμποὶν ἰῃ- 
ΒίγΓΙσίΟΥΒ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ͂, δὰ ἱπαυβιίγί Ου ΒΥ αἰϊοηὰ ρυὉ]1 6 
ποθ ἷρ (τότ, 11).--Οϑιάνραι Δ δέ, ; 76 βδουϊὰ ἀο 
ΠΟ 1688 ἔπη οὐγ οΑἸ]πρ ἀἰτθοῖβ ; Ὀὰϊ νγὸ βμῃου!ὰ ποὶ 
ἰποϊυδο Ὁῃμογοῖη Δ}γ ἰδπηρς ἔμΠδὺ ἀο68 ποὶ Ὀοϊοηρ ἴὸ 
ἰῦ, Ἰοϑὺ τὸ ὑγθβραϑϑ οὐ ἴδῃ ΟΙἾἿΟΘ οὗἨ ἧδηοίὮ 6 Ὁ ὅε 
1ὅ 

 ταρϑο; ΟἹ τδγ8. 9-12: ΤΏ ἔσυϊ οὗἩ ἴη6 (δροδβ- 
10}168}} ϑθῆθε οὗ ρσταϊζιυάε ς (α.) Οομϊίπυδὶ γϑιηθτα- 
Ὀγαηοθ οὗ ἴπ0 Βοιηδῃ ΟἾΡϑιίδηβ ἰἱῃ ῥγάγοῦ; (δ.) 
ῬΓΆΥΟΡ ὑμπδὲ, ΟΥ̓ [86 Μ|}} οἵ αοἂ (νον. 10), δὴ ὀρθὴ 
ὙΦΑΥ τημηῦ Ὀ6 τηδὰθ ἴου ἢἷβ ρογϑοπὰὶ δοαυδιίδῃσο 
πὶ ἢ ὑὴ 6 ΘΠ υτοὮ, 

ΗκΚύΒΝΕΒ, οἡ υεγ. 8: 1. ΤΏΘΓΟ 8. δὴ οχίοπάϑα 
Ομ γιβύάδη οϑ ΘΌΣ Υ ἴῃ [86 δε τηδιίοη οὗὨ Οὐδ γϑ  γοῖ 
ἴῦ τηυδβὺ ποῦ Ὀ6 βουρσῇῃξ ποῦ οἰγουϊαῖοα ἀοδβίρηθαϊ γ, Ὀαΐ 
σομθ οὗ ἰἰ80| 5 2. τὸ Ἰϑᾶσῃ ἰδαὺ ΟΠνϑιίδη ΟΠ υΓ 68 
Βῃουϊὰ ἴακο κπονίοαρα οὗ ϑδοῦ οἴπεγ, Μοίγορο!!- 
ὯΔ οἰτ68 οδῃ δχογὶ 8ὴ ἱπηροτίδηξ ἰηβυθηοθ οἡ (ἢ 
ποἷθ σου. 800. πίϊ Βομμθ αὐ ἰμαὺ ἐἰπηα.----Οπ 
δεγ, 9: ϑδογοὰ Βα θι γ ἴὸ ΟμΘ᾽ 8 οδ] Πρ ἰ8 τὰ Β6Γ- 
νίοα οἵ Θοά. 

ΠΑΝΘΕ: ΤΏ 8 8οΔοι οΟΥὨ ργαΐθθ: 1. 50 (Ὰγ 88 
10 ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ(Β ἴο ἴΠ6 ὑγυι : 2. ἰθ Θῃ! Ὀγδοϑὰ ἰν τΠΔη ΚΒϑ- 
αἰνίηρ ; 8. 8 βαῃοι βοὰ 88 δὴ ἱποίζθιηθηῦ ἰοὸ σγϑαῦου 
Βυ 66688.--“ΤΏς οϑ!ηδθοι οὗὁἨ ρσοοὰ Ὠυτηδὴ οοπάποῦ 8 
ποὺ ἰσῃογοα ὈΥ ἐδ ὀχοϊ βίοι οὗὨἩἉ ἴμ6 τηογὶὶ οὗἩ νόον, 
Ὀυὺ ϑοσυγοα ἀραΐπδί ὑγοίαπαίίοη.--- ΠΟη16 ζουπΊ ΕΪΥ ἃ 

᾿«πρρασκρβισερανεκμκρῦναρ, κρατκαχκσοιαρασῃρ αλκεβρέηαι. 

πα 70 ν ἤονιε: 1. Αἱ ἰμμαρὸ οὗἨ ἐδο ἰοηρίηρ 
οὔ Ομγῖϑὲ (1λικο χὶϊ, 49); 2. ἃ [{{6- σίαγο οὗ Ὠυτηδα 
ἀοβιϊπαίίοη., --- ΤΊ]6. βδηοι βορίίοη οἵὗἁ ἸΟΒΕΙ͂ΣΕ ἘΞ Ξ ΠΗΕ 
ῬΙΌΡΘΥ δβέϊσωδίθ οἵ ἱπωροάϊιηοηΐδ ἰη ᾿ἴ6 : 1. Ἧε 
Βῃουϊὰ ἀἰβύηρυϊδη Ὀδύνγοθη ἐϊηδρ  ΠΑΡΥ͂ δηἃ ΓΘΔ] Πίη. 
ἀθγϑῆοοβϑ; 2. τΟο Βῃουϊὰ ποῖ Ὀδουπη6 αἰδοουγαροα ὈΥ 
ἴδομι, Ὀυ1 νὰ βῃουϊά ποῦ βυυ ΟΓΠΥΥ͂ ἔΌτοΘ ΟἿΓ ΔῚ 
ἰδγουρσὶι ἰμθ ; ὃ. πὸ βιιου]ὰ ονογοοηθ ἴδβοῖὰ ΕΥ̓ 
ὈΓΑΥ͂ΘΣ ; 4. γ͵ὸ Βῃου]ὰ τὈΓΔΗΒΙΌΓΙ) Ποῖ ἰηΐο ἤΘΙΡΒ, 
(16 Ερίβι]ο ἴο ἔπ Βοπιδηδ, θεὰ 68. οὐ Γ Ὀϊ ΘΙ Πρ, 
ΔΙῸΌΒΟ ἴγοιῃ ἴῃ6 ΑΡροβι]6᾽8 ἬΠΟ ΠΡΟ) 

[Βυκκιττ: Ετοα [Π6 ΑΡΟΒ θ᾽ 8 οηρίῃρ ἴο 566 
[π6 Βοιηδηβ, ἰθάσῃ: 1. ΤἸμαῖ (ἢ ΘΕ Δ Βηταθηὶ ἴα 
ἔαὶ ἢ πὰ ΠΟΙ 688 ἷβ ἡοϑάϑα ὉΥ 186 Πο]ῖοϑὺ ἀπὰ Ὀθβὶ 
ΟἸτἰϑυίδηΒ ; 2. ἐμαὺ 186 ρσόθθῃοο οὗὨ [Π6 ταϊἰβίογβ οὗ 
ΟὨτῖβὶ τὶν ὑΠ 6] ῬΘΟΡΪΘ ἰδ ἩΘΟΘΑΒΑΓΥ ἴον (οἷν ϑϑίδὶ»- 
Ἰἰβῃπηθηῦ 8. [παὺ [06 Αροβί]ϊθ ἀρδίγὰ ὑο Ὀ6 ρογβοῆ- 
ΑΙ ργοϑοαὶ τ 86 ΟἸυτοῖ δηὰ βαΐηβ δ Εόυθ ἴοσ 
.ἷἰ8 οὐ Ὀοηθῆῦ 8ἃ8 ΝΟ] δΒ ὉΓ (μοῖρ δαἀναηίδρθ.- 
Ηκνευ: ον. 8. Τ6 (Αἰ οὗἉ (6 Βοσηδη ΟἸγϑείδηθ 
ΟΔΠ16 ἰ0 Ὀ6 (ΔἸ Κοὰ οὗ ὈδοδυδΦ οὔ ἴπ6 ργογηΐτιθιοθ οὗ 
Εοπιθ. ἸΤΠιαῖῦ ΟἿ Ὀοΐηρ, ὙΘΡῪ οΟηδβρίουουβ, ΘΥΟΓΥ͂ 
την ἀοὴς ἴθ γθ ̓ γὰβ ἰδ κοὰ οἵἱἃ, Τυβ, (ΠΟΥ πὴῸ 
ἢδν6 ΤΩΒΗΥ͂ ΟΥ68. ὕροη ἴΠθιη πθοα ἴο ναὶὶς ὙΘΓῪ οἷτ- 
ΟὈΤΩΒΡΘΟΙΪΥ : ἴογ, μϑίθον (ΠΟΥ͂ ἀ0 ροοὰ οΥ 6Υ]], ἴἰ 
πὶ}} σοΥ[Αἶ]γ Ὀ6 γοροτίορα, Ηρ ἴθ [06 ρυγίον οἵ 
Βοιμθ ἀοραρίθα Το Εἰρίβι}6 ἐο ὑῃ6 Βοτηδῃβ ἷ8 δὴ 
ἀτσυϊησηὺ ασαϊπδὲ ἴΏΘΙΩ ---ϑθοττ: ΤῊΘ τοοβὶ οὗ υ8 
τηυβῦ οὔσῃ ὙΠ Βῃδπιθ (μαῦ γὙὰ ΔΓ ποῖ 50 θβγηθβδῖ οὕ 
Ῥδυυ σου αν, οσΘἢ ἰῇ ΟἿΓΡ ὨΔΙΓΟῊ οΟἶγοὶθθ, 88 ὕδὺ] πῶ 
ἴῃ τοβροοῦ 10 ἢἷ8 πιοϑύ δχίδθηβὶγ οοῃῃθοϊ 8 δηὰ 
ταῦ ρ ϊοὰ οηραροιηθηί. Ἧ͵76 οὐρῶϊ ἰο Ἰοῃρ ἔογ ορ- 
ρΡογιιηἰο8 οἱ ἀβοίῃ 688, 88 τΟΡΙΙΥ τθη ἀο ἴον ἃ 
ῬΓΟΒΡΟΓΟΌΒ ἰγβάθ, οὐ οδοδβίοηβ οὐ αἰδιϊηρσυ βηϊηνσ 
(ΒΘ πιϑοῖνοβ δηὰ δοαυϊγίηρ οο]ΘὈγὶἰγ.-- ΟἼΆΒΚΕ : Ὑ 6, 
9. Ῥαὺὶ ῥγθβϑθηΐβ (6 δρὶγέξωμα! πογβηὶρ οἵ αοα ἴῃ 
ΟΡροβίεΐοη ἴο ἴΠ6 ἐχίογπαῖ, Οὐ το]ρίοη ἰβ ἢοΐ ΟὨΘ 
οὗ σογθιηοηΐθβ, Ὀπὶ ὁη6 ἴῃ ἩΠίοη 6 16 δα ροῦγοῦ 
ΟΥ̓ {Π6 δὔθγῃδὶ ϑϑρί τς ἀργὸ δοκηονιθαροα δὰ ἐχρογὶ- 
ΘΗ06α.--ΒΆΈΝΕΒ: 1. Ομ οβᾷδοί οἵ τγχοϊ σίου ἷβ, ἴο 
Ργοάυσθ ἴΠ86 ἀθβῖγε οὐ {πὸ οοϊτῃηιηυπίοη οὐ βδἰπίβ : 
2. ποιδίηρ ἰ8 ὈοίίοΡ βίιεἃ ἰο ργοάυοα στονίϊ ἴῃ 
ὅταοο ἴπδὴ Βυ0 ἢ} σομηπηυπίου ; 8. ἴη6 ἤττῃ [δι τ οἵ 

Φ 

γΟΌΩΡ ΘΟηΥΘΓίΘ ἰβ ΨΟΓΥ τη Οἢ οἝ]ουϊαίοα ὕο δχοϊνθ 189 
ἔθο]ϊησ δηὰ βιγθηρίηθη ὑμ6 Ὠορε οὗ ΟἸγβῦδη ταϊηΐβ. 

δοἸΘὈταϊθα οοηρτορδίίοη οὗἨ Ὀ6]ΊΘΥΟΓΒ.---ΤῊθ αἰ ογθαῦ | [618 : 4. 106 ΑΡροδί]θ ἀϊά ποὶ ἀϊβάδίη ἴο ὉὈ6 ἰδυρλιε ὮΥ 
Ρ.8868 οἵ Βοιῃθ ἱπ υπίνογθαὶ Ὠἰβίουυ.--- 76 αροφίοἰζ. Ἰ τὰ9 απ] οϑὺ ΟΠ τ βιίδη8.---α,, Ἐ, Η.] 

1Π, 

Το Εὐπαδηηοηΐαὶ ΤΉΘΠΙΘ. 

ΟΗΔΡ. 1. 16, 17. 

10. ΒΕὈΓΙ 81 ποῖ Δ53Πδιηθᾷᾶ οὗ [ῃῆ69 φοβροὶ οὗὨἨ ΟὨ γι᾿ [ὁπ ΟἾγ]807: ον δ '8 {δα 
᾿ ὐλὴΣ οὗ Θαοἂ [6οἂβ ῬΡΎΌΣΤΟ πη ΒΑΪν ΑὐΟη. Ὅ0 ΟΥ̓ΘΥΥ͂ Οη6 ὑῃαὺ ὈΘΙΙΘν οί : ἰο {86 

17 96 Ὑ ἤγρί,᾽ δηᾶ 8180 ἰὸ {Π6 ΤΘ 61]. ΕΌΓΣ (ποιοίη 18 06 τἱρῃύθουβηθθβ οἱὐἅἁὁ αοὰ 
μον ΤΊ ὐΘΟΌΒΙΙ688] τουθϑὶθα ἔγοσῃ Καὶ (ο ΓΑΙ : 88 1ῦ 18 
ΤῊ σἱρύθουΒ] 5}4]} ἔἶνο ὈΥ [01] ἴδια (Η48. 1, 4)." 

γυτιτύθη, ΤῊΘ ἦν. 

ΤΈΧΤΟΔΙῚ,. 

Σ Ψα;. .6.- Ὑπὸ σοδάᾶ, Α. Β. Ο. Ὁ., ἄο., τοιὰᾶ τὸ 
οὔθ τοῦ ἀριστον; 88 ἂρ ὩΘΑΣΙΥ 4}} ἔμ6 οσὶ 

εἰαΐη αυὰ λα!" πδοΐ.--Ῥ. 8.1 
Τῆς νογᾶδ ασὸ ἤουπὰ ἰπ (86 Οοτιρ! υἰδηδίδη Τοχὲ δῈ 

μας αν σας ἔπ αὐδεθοη οὗ τοῦ Χριστοῦ. [οὰ, Βῖ.. 
τ, Θεία ΘοΣ δοδδκια, Τἰδοπομδοεή 

ἀ 1 ἘΠκοΥΐ, ἀτιά ἀτὸ ἀσίδμἀοά Ὁ. οὐ 



ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 

γο ἃ ΤΆΠΟΘ. 
ι }.} μὲν βαρέα, Ἢ 

ΝΜ δὲ. 
8 Ψα;. 17.--ΤῈὁ9 πρῶτον ἴδ Ἰαῖ ουἱ ᾽Υ Οοδά. Β. διὰ α. 

β5, 4. 6. Ὁ. Κ.1.. Βανὸ ᾿ς, Τὶβοποηάοσ, ΜΟΥΘΓ, 

ι6, 1|. 8 
ΕΝ, προοοὦοὁου ἢ 

Ὧδ8 11] ; ῬΓΟΌΘΟΪΥ Ὀθοθδο ἰἰ .8.} ΔῺ οἴδν» ἴβοῖ α 
τὰ, ἀνὰ οἴπο τ τοΐδίῃ Ὁ. 1οῦσοθης τυ 

88 ΤΆ 

3 ον. 17.--ἰ ΤῊ 5 ἰκ ἃ ἔγϑο ὑγβη]οη οὗ ἴδ Ηθοῦγον (ΠΡ. ἰἱ. 4): ΓΤ" ἼΣΟΝ ΘΝ ἘΠΊΧ,. Ῥΐι., [λὸ τ χύοοῦ. 

8}}8}} 1ἴνϑ ἐπ (Ὀγ) ἷθ δαὶ] ηθ88. 186 Μαβοσοίΐο δοοϑη δ Ὁ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ΘΟΏΠΙΘΟΙ͂Β (86 θτδὲ ὑνγο τογὰθ : 76 τὴ ΙΘΟῺΒ ἰσ 
μα ταὐτα, 58}8}} νο. Ὑὴο Ηοῦσονν ΓΗ ὍΝ δπὰ [86 Ομ τ διίδῃ πίστις ὈοΐῈ τϑδϑέ οἱ [16 χη ἀασηθτίαὶ ἰὰθα οὗ ἐσαδῦ ἴῃ Θοὰ 

ῬαῺΙ σον ἴῃ Ἠΐδ τοπιἀοσίως (8. ϑορέυπμϊπξ, Βὰξ ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ οσαΐίδ ἐμ6 μον ψἈΙΟΝ (Πθ86 ἰπιβοσέ : ὁ δίκαιος μον ἐκ πίστεωξ 
«ται. Μαυϊμαίο : μδέιιδ τη 

. Ζδημο, ψὶν Βαξὰ αηὰ 
δεΐξῃ, 58}} το 8.66 1Ἀ.6 Ἑχερ. Δίοίεξ... 8.} 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΉΙΚΟ ΞΒΈΟΤΙΟΝ.- Τὴ6 γμπάαπιεπίαί ἐΐδηιθ. Τ7ὴς 
7. 4 ἐλε «Αροϑίϊα ἰο ργοοίαωπ ἐΐλ6 φσοεροὶ ὁ 
Ολγνάδί, εἶποα τὸ ἐδ α Ῥοιοοῦ ΟΥἿἹ Οοι 7ογ ὕει απὰ 
Οεηεῖἶοε αα α γεουεϊαζίοη ΟΥ̓ ἐλα γτἱσλέοοιδηαδδ οὗ 
Θοά---α γἱσλέδοιιδηιεδδ ὃν απα 70» ἐλ6 ζαϊέλ. 

γεν, 16. ἘΣ 1 ἀἷὰ ποὶ δεβασηϑθᾶ [ηοὶ δύϑη 
ἴθ πὸ πηθίγορο] 8 οὗὐἠἨ ἁ ἴμ6 Ὠραίθθη ποῦὶα..--Ρ, 5.1]. 
Ἐν θυ γ, (818 σΘΏΘΓΆΙ] ἀδο]αγδίίοη τοΐουβ Ὠοῦ ΤΩΘΓΟΙΥ 
ἴ0 γοΥ, 1δ, Ὀυὺ 480 ἴο τοῦ. 14. Τθθγο οουϊὰ Ὀ6 πο 
ἀμ οι γ ἴο τ[.6 Αροβίϊο ἴο ργοδοῦ ἴο {δ 6 ὈΘΙΊΘνΟΥΒ ἴῃ 
Βοπιο; Ὀυὶ 1 νὰβ αἰῆου]ς το ῥργϑδοὶι ὑοὸ ἴὯ6 στ 0]6 
Θοητ 6 πον, ὀβροοΐα!}Υ ἴο ἰἴ8 τῦῖβθ πλθὴ, ὙΠπῸὺ Μογό 
80 τηυοῦ ἱποϊϊηθαὰ τὼ ἀοϑρίβθ [Π6 σοβρϑὶ 88 00118}}.- 
ὯΘ6Β8. Απὰ ἢπαυ, ᾿ς '᾿γὰ8 ραν ουμαῦν αἰ βίου ἰ0 
Ῥτγόδοῦ ἴὸ ἴη6 Οδη 168 ἴῃ {Π6 ργουὰ πηρϑίγορο δ οὗὅ 
Βοπλο, {π6 σοηίγ] βοδὺ οὗ (6 οὐδατε δηά ρῥτὶὰθ οὗ 
[16 δηοϊδηῦ τοῦτ], Ιζ 18 ρἰαΐη ἔγοηι γ6ν. 1ὅ, ψοις ἐλαί 
αγὸ αἱ ἰοηιο, ἰμαὶ Ὧθ που]ὰ ποῦ οοηῆηθ ὨΐτηΒο ἴο 
[πΠ6 οοηρστορείοη οἵ ΟὨγδιίϊαπβ ἰη οπιθ. Τμ6 ἀφδβὶρ- 
μδίΐοη οἵ ἢϊβ8 ἀϊβροβίἑϊοη ͵8 Θὁχδοῦ ἴῃ γοϊδιίίοη ἴο ἰμδὶ 
ὑτίἀα οἵ νὶράοτῃ ἢ ]οἢ ΟΥΘΥΥ ΘΓ ΟρροΟΒοα Ὠΐπη, 89 
Ὧδ6 πεαὰ ὀχρογίοποθαὰ ραγιου  ]Υ ἰῃ ΑἸΏΘΩΒ δηὰ Οοτ- 
ἵμἢ, Ηο ἰ8 ποῦ αὐγαὶ οἵ ἴδ ἐλγεαίς οἵ [86 
ποῦ]; [6 ἀ068 ποῖ ανοΐα [16 οὔόποῦ οὗ ἴῃ6 ΦοΒ ; 
ὍΟΡ ἰβ ἢ6 αδλαπιδὰ ἴῃ νἱ᾽οῦν οὗ 16 οοπέεηιρ! οὗ 
(6 Οὐγκεζβ δηὰ οὗὁἨ ἴμ6 οἶδέ γμεπη. Απα ἐλ 18 
ποῦ ΟἿΪΥ οχρυθδδῖνο οἵ δἷβ γθὰ] ἸΟῪ ἴῃ ζϑπογα), Ὀαὺ 
οὗ 8 ΟἸ γι ϑώδῃ δα μυβίαβπι, ΟΥ̓ Ἡ ἰοἢ 116 οου]ὰ αἼΟΥΥ 
ἱπ ἴΠ6 οτΌ88 οἵ ΟἩγίϑὶ (Εοιῃ. ν. 2; ὅδ). νἱ. 14). 
[1 αν ποὲ αδλαπιδα, ἰβ Δ ΔΏΒΥΟΡ, ὈΥ͂ δητοἰραίίοπ, ἴὸ 
8) ΟὨὈ]ΘοΙΐου ἩΝΙΟ τᾺ8 ΓΟΔΟΪΥ βυρροβίοα ὉΥ {Π6 
ποτὰ ἤοηια, ὙΠ} 41} 1ΐϊ8 αβϑοοίϊδίϊοπβ οὗ ἰάο]αΐγγ, 
ΨΌΓΙΟΪΥ ρονον, ῥσῖάθ, ῬοΡ, οοστυρίίοη, ἀδολΥ, δηὰ 
ΔΡΡΓΟΔΟΒίηρ Ρογβοουτίοι οὗ ΟΠ γἰδιίδηβ, Ταοϊζυδ, [Π6 
Ὠοβίἤθη Ὠἰβιογίδη, βαγ8 οἵ Εοιιθ, ἐμαὶ ἰῇοτο σιρεοία 
μπαέσιις αἰγοοῖα αμξ οοπιωτέ οοἰοδγαπ» 
μύφιε (πηαϊ. χν. 44). β66 ΟὨπγγϑοβίομω, ΑἸζογὰ, 
γγογάβπογι, Ηοάρα ἐη ἰοσ. Ἰἤσγουῦ Θχρ]δΐηβ [86 ὕθύτη 
ΤΏΟΓΟ ΓΝ γοίδγοηοθ (0 [Π6 ρϑδὲὶ δχρογίθιοοϑβ οὗ Ρϑὺ] 
πὶ ΟἾΠΟΓ Πδαίμοῃ οἰτ68, 88 Αἰ βθηβ, Οουίπί, Ἐρἢδβυβ, 
ἁπαὰ τὸ ἴΠ6 ΦΘΏΘΓΑΙ ΟΠδγδοίοΡ οὗ ἴῃ6 γα] ρίοη οὗ [86 
ὑτοᾺΒ (1 ον. ἱ. 18)» [ὁ ἴβ ὅσ [δὶ πυμδὴ πδίαγο, 
88 διιοῖ, ἰῃ 18 ΟΑ͵ΠΑ] ὑγίά6, 18 δρὶ ὕο Ὅ6 δϑῃδιηθὰ οὗ 
᾿δ6 ροβροεὶ, Βυῦ (Πῖ8 σΆγπαὶ ῥγίαθ ουϊτιϊπαοα δἱ [ἢ 6 
ἔπλο ἰῃ Βοιηθ, δηὰ [ουπὰ ἃ δϊ οὀχργοβϑίοῃ ἰπ {}|6 ὉΪ48- 
μοηλοῦβ του ρ οὐ (Π6 ΘΙΏΡΘΟΓΟΥΒ 88 ργϑϑοηὶ ἀδίο168. 
δαὶ ΡδῸ] δ88 βρϑοΐδὶ γϑίδγθησθ [9 Βουηθ, ἰβ αἰβὸ ουὺὶ- 

ἀθηΐ ἤοτὰ Ὠἷ8 ἀοἢπ! θη οὗἁ [26 ψοβρεὶ 88 ἃ φοιδν οὗ 
σοά, ποῖ ρυΐὼ ἴο βῆδιθ [Ὧ6 νου] ον οἵ Βοπιὸ 
(δώμη, Βιξοιρο). οι ϊηρ τῆ [Π6 τοθῖκβ, τῆο 6χ- 
Θ]16 4 ἴῃ τίθάοι, δ ἀ6βηθ8 [86 ζοβροὶ ἴο Ὀ6 [Π6 τοΐδ- 
ἴοηι οὗ ἀοὰ, προ ὑασηπβ [μ6 τιθάου οὐ πἰ8 που]ὰ 
ἰπίο [01]}γ7. ὙΏΘΩ δου ΡΒ ἃ Ὀυΐίβοποσς ἰῃ ΒΟΙΏΘ, 
80] νγδϑ ποῖ δϑβαιηθὰ οὗ δἰ8 θομᾶβ (2 Τίμ). ἱ. 12), ἴῃ 
ΨὮΟὮ 86 6] τῆοτο ἔγϑο, τηϊσίισυ, δὰ ὨΔΡΟΌΥ ἰδδη [6 
ΦΓΠΡΘΤΟΡ ΟἹ 186 [Ὡ͵ῸΠ6.--Ρ, 5.1. 

Οὐ Χο ξζοδρ9]ὶ οὗ Ομσχίδί. Ἡτσο, αἶϑο, ΜΘ 08}- 

δια οἱθεί. ΜοΒί σογητοθηὐδιοσβ οομηϑθοῦ ἐκ πίστεως πἰ [Π6 νοῖῦ ἐφήσεται. 
γος, σομποοίβ ἐκ πίστεως Μιἢ ὁ δίκαιος, δηά ἰταῃδὶαίοα: Ηθ ἴδμδὺ ἰ8 γἱχηίθουβ ὈΥ 

Βαϊ 

ποῦ βθραγδίθ 0:9 οομογοῖθ ὉΒΪῪ οὗ ὑ86 ροβροὶ δπὰ ἰῷ 
ΡῬγοιωυραίοηῃ. 

ἘῸΥ ἐὺ ἱβξ ἃ ροσοσ οὗ οὔ." Τίθ 70γ 8ῃ- 
ΒΟΌΠΟ6Β [ἢ ΓΟΆΒΟῺ ς ἰῦ 18 ἴπ6 δἰρηθδὲ τη δη] οϑίδυίοη 
ΟΥ̓ 1η6 ρονοῦ οἵ ἀο04---ἰἴηα. ἰρίσδι τη [οϑιαιίοπ οὗ 
ἴΠ6 οοιηραϑϑίομδιθ ἰόν ἀηὰ στδοο οὗ 60 ; ἰδ ἰ8 γὴ9 
ὈΪΘββίηρ οὗ βαϊναϊΐοῃ ἴον [αἰ ἢ (πγουρπουϊ [86 νου]ὰ, 
71.ὲε Ῥοιοοῦ οΥΓἹ Οοά. Τΐβ οδηποὶ ΔΡΡΙΥ ἴο 86 
Ῥγθδοβίηρ οὗἨ [6 ζο8ρ61 δἱοῃθ, θα ἴο τῃ886 οδ᾽θοιϊνο 
ΞοΒρΘὶ ἰιδοὶ ἤ, τ ϊοὶι οου υἷη 68 Ὑ] ἢ Θνδηρ  Ζαῦϊοη [ῸΥ 
δοτηρίοΐο ορογαϊίοη, Τη6 αυοδίίοῃ ὙὨοίδοΥ {ΠἸθγ ἰδ 
ἃ τηθύοηγτθ { ποτα (866 Τποίυοκ), ὈΘΟΟΠΊ6Β. ἱπρογ- 
ἰδιιῦ ΟὨΪΥ ἤθη 80 ὉΠ 8 αἀἰδββδοῖνοα, ΤΠ16 ΚΟΒΡΘΙ, 
ἴω ὅἦι6 οὐ͵δοῖίνο βθη86, ἰὴ ρ0}}68: 1. ΤΏ τονοἸδϊίοη οὗ 
αοά ἴμ ΟΠ γὶδῦ 2, τοαδιηρίίοῃ ὈΥ ΟἸτῖβι , 8. 18 νἱο- 
ΤΟΓΥ͂, [Π6 ρΊοΥΥ, απὰ [86 Κίηράοπι οὗὨ ΟὨτὶβί ; 4. 6 
Ῥγϑβθηϊδίομ οὐ μὲ βαϊναϊίου ἱβυουρῃ [6 ταϑαϊμη 
οἵ {86 Οδυτοῦ ἴῃ πογὰ δῃηὰ βδογϑδιηθηῦ, ὑπο ν [ἢ 6 
ορθογϑίίϊοη οὗ ἴμ9 ΒΟΥ ϑρίγις ἢ 

Ὁμπϊῖο βαϊναϊίοα. Βοῖῦι) (08 πορϑίϊνο δηὰ ροβὶ- 
Εἶνα βἰάθβ οὐ ἴῃς ἰάθα οἵ ἴπ6 σωτηρία τουδὶ 6 
οἰιοϊἀαἰοα, [μ6 ἴοττηοῦ ἀδποίζηρ τοἀριηρίίου, [16 ἰδῦ- 
ἴον" δαορίίΐοη. ΤΏ6 ορογαϊίου οἵ σωτηρία τΟΘΟΏΘΒ 
ἔγοια ἴῃ6 ἀσρίῃβ οὗ 86}} τὸ ἤθανθη. ἢ Θἢ ΙΏ8Π} ἴ8 
ὑῸν ἀοἰ γογοὰ, 6 8 ΑἸ ΤΑΥ͂ ἀο᾽  γογοὰ ἴσο {86 
ἀδρίἢϑ οὗ 861}, ἀπαὰ ταϊβθα ἴο ἴῃ δε ἢ οὐ ἤθδυθα : 
Ὀδολαδα 6 Β βανθὰ ἤοπι ἰδ οοηάοιηπδίίοι οὗἁὨ δἰ8 
οοηϑοΐδηοθ, δηὰ ἤγτοπὶ ἴΠ6 ᾿υάριηθηῖ οὗ νγδί!ι, δηὰ 18 
τηϑἀθ ἃ Ῥαγιϊοϊρϑηϊ οὐ βεϊναϊζου ἑπγουρ 186 τρθῖ» 
ΘΟ ΒΏ6ΒΒ ΟΥ̓ ΑΙ πο ἢ Ἰοδὰ8 (0 τἰρὐθουβηθθβ οἵ 
6, ΤῸ οχργοββίοῃ, δίφϑβοάγοδ8, ἀθῃοῖθϑ [868 δίψῃ. 
ε8ὲ οἴἶδοὶ δὰ [Ἃ[η6 ἱρὶιοεϑὺ δαἷπὶ οὔ [86 σωτηρία. 
ΟομΡ. Αοἰβ ἱν. 12: χὶϊ. 26. Βοῃ. χ.ὄ 1. Τῇ ορρο- 
βἰ[6 ἰ8 ἀπώλεια, θάνατος, 84 5Βἰπ)}} 8 ὕΘΓΊΩΒ. 

Τὸ ονϑσν ΟἿΘ ἰμαὶ Ὀοϊίονοῖθ. ὃὴὲ Ὑοίϊο : 
“16 παντὶ 18 ορροβοὰ ἴο Ψεν δι) ραγυϊου Γ 86), 
δὰ ἰῃὴ6 πιστεύοντι ἴ0 6» 8} ἸΘρΑ] θγὰ." ὃ ΤῊθ 
Ὠἰρῃοβὶ ορογαϊίοη οἵ αἀοα δ ροῦγαῦ ἰβ ποὺ δ 4} ἃ ἴα]. 
ἰϑϊα ΟΥ τοῦδ 041} ορογαϊίϊοη : ἴθ 8 ἃ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ἀ64]- 
ἱηρ οὗ ον, δῃ ἃ ΡγΘΒΌΡΡΟΘΘΒ βθγῦβοαὶ γοϊαϊοῃβ. ΕῸΡ 

5. [Τὸ δύναμις θεοῦ, φΟτᾺΡ. 1 Οος. ἱ. 24, ψθόστο ΟἸσίδέ ἷν 
οα]]θὰ θεοῦ δύναμις δπιὰ θεου σοφία.--Ῥ. 3.1 

Τ [ὦ δον ΒΘΙ6 γε ἰῷ τηείγμηεειίηι ὉΠ ΈΟΣ Ῥγὸ ἐπείγῳ» 
πδηΐο, 88 1ἴ ")ο 60γΥ, ἴδ ᾿ειὴἷθ συΐα, τ Μΐ6 1 18 [9 ῃΠαπὰ οἵ 
τὰδὴ ἑπαὶ συΐξ τὶ ἢ 186 ᾿κ9. 8.0 10 ἰ8 (ὴ9 Ηοὶν ϑρ τι [Βαὶ 
ΟΡΟΣδῖθΒ υὐρ νὰν κι [Π9 βΌΒΡΘΙ 88 188 ἐπβί Σ Θ ἢ ἐ811{γ.--. 8.] 

1 (δύναμις θεοῦ ἰδ ποῖ ἐο ὍΘ τοβοϊγρᾶ ἰηΐο ἀὐυύημό Ῥόισεν 
{ΠΥ} Ὀπὲ τὴ0 κοδροὶ ἰβ ἃ ῬΟΎΟΣ ἰἢ δηὰ {πΠΣΟΌΘΉ ἘΠ ῚΟΝ 

Ἡ Ϊπιβο}} πόσῖκα οὐδοβοϊοιιίν, ἱ. δον Β0 ἢ [0 δύο (ἢ6 εἰπι- 
ὯΘΓ ὉΥ͂ τουαίηρ δίχα ἴο τοροῃίδῃοο, ἔβίίἢ, δηὰ οὐσάϊθηο6. 
θεοῦ ἷἰΒ σεη, αὐρογίξ ΟΥ ΤΑΙΠΟΙ ροδεεξείυια. Οὐταρ. 1 Οὐγ. ἰ. 
18.. ΑἸζοτὰ ὀχρ δίῃ: “186 ὉΔΓΘ διε μγο ἀπῤκώῳ Βοῖθ 
(αῃὰ 1 Οοτ. ἰ. {) οδιτὶοα ἃ διερεγ αὐ Ὅο Β6ΠΒ86 : μ6 Ὠἱρῃοεὶ δά 
Βο]οαί νϑο16 οὔ ἐδ ἀϊνίπο ρόνογ, δ: 6 δύναμις κατ᾽ ἐξοχήν." 
Ὁταθγοΐῖ γοσπατῖκ ὑμαὺ 0}16 ἸΔῪ ἰδ ΠΟΥΟΣ 0816 Οὐ Β ΡΟΣ, 
Ὀαὶ 8 Ἰίχδξ οὐ ἰδδομέσιρ, ἱῃ ἩΙΟἢ τηδὰ τουδὶ ΜᾺ ]Ὲ.---. ΚΒ.) 

[ΟΥ ταίμου : ἐὐδγψ ὁπέ, ἱταρ! ο8 {1.6 ππέυστρα!ἐΐψ ; ἰλαΐ 
δεϊιευείδ, ἴμο δι ̓θϑοϊένο οοηαιίξέοπ, οὗ [0 βΌΞΡΟΙ βαϊυδείοι ; 
πὰ Βοίπχ 86 ΔΡΡγϑμοηάίμρ δηᾶἃ Δρρυορσίδε:ρ ΟΥΡΒΏ. 
ΔΌ] ΒΆγ8 ποξ : [ο ΘΥΘΙῪ ΟἿΘ ΒΟ 18 οὐγομτηοί δεα, ΟΥ ὙΟΡ  κοᾶὶ 

οΥ οδενς ἰδλε ἴαιο, Ὀπΐ, 0 ΘΨΟΥΥ͂ 086 ἐμπδὲ δεϊτευσίδ. το 
ΦΑΪΏ, βϑοσζασοθοῖθ πὰ χοοὰ ΜΟΥΚΘ αὐ} ιΟἹ ἷωρ. βν ἐτ6 
βαυίηρ ΔΙ 18 ΟΥ̓ ΘΟΌΓΕΘ 8 ᾿ἰνίπιρ δ᾽1}},) ἱποὶυ Κηονϊ 
οὗμο οὗ 186 ἐγ, δεδϑηῦδ ἴο 188 ἰσϊ, δθὰ ὑγυδί ΟΥ 002» 
Βάδθηοοϑ ἔῃ ΟἸγίϑι ; ἐξ δυ τα! ἐδ ἐο 811 {86 οτά!πδσιοοα οἵ ( Ἀσίδὲ 
δι πϑοθαθασῖϊν ὑτοάϊιοοδ δορά ΜΟΣΙΙΣ.---.. Β.] 



'πι------------ -- - ---.--- -- 

4 ἸῊΕ ἘΕΡΙΒΕΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΆ. 

48 ἴὑ οδῃηηοὺ Ὀ6 βαἰ, οὐ ὑπὸ οὔθ Ὠδηά, {πὶ ἔδ [Ὦ οΟτω- 
οἰθίθβ οὐ]δοῖίνα βαϊ ψαϊίοη, 80 6 ὀϑμηοῦ 84 Υ. Οἢ τ] 8 
οἴμον, τθὰὶ ἴν 18 8. ΘΟΙΠΡΟΙΒΟΣΥ͂ Ορογϑίοι οἱἠἨ ϑβεῖνε-, 
ἰοῦ. [| ἰΪΒ 0π6 οσομάϊτίοη οὗ ἴΠ6 ΘΠ ΔΟΥ οἵ ϑαϊνα-: 
εἰοι (Ψοϊιη ᾿“ϊ. 16, ὅς, ; 866 ὅφῃ. χν.), 6 σαδα αρ-! 
ῥ»εἐδεπίοπα. ᾿ 
Το ἴὴ9 οι γυϊ. ΤῊΪΒ ρυϊοσίοΥ [8 ἐοοποιπίοαί, 

ΔΒ ἴῃ γοϑίβ Ὁροῃ᾽ ἴ1πΠ6 ΟἹὰ Ταβιδιαθηὶ γονοϊδιίοη οἵ 
(οά, ἀῃὰ τ86 (αἰ οὗ ΑὈτδδδῖι (ομᾶρ. ἵν. 9); διὰ ἃ 
Βιιοῖν ἰς 18: 1. ΤῊΘ σοπείές ῥγϊουιγ. "" βαϊ να! [8 
ΟΥ̓ εϊὸ δον 8᾽, [908η ἦν. 22]. 2. ΤΏ λιδίογίοαί ρτὶ- 
οΥὐἶτγ ((μνυγβοβίοηι, δὰ οἴμθγθ). 8. Α ἰοσαὶ ρῥτίογιυ 
(8 τὸ ἰογπλ) οὗὐἨ ὑῃ8 δαγθδὺ οἶδιπὶ 0 ἴῃ6 ροβροὶ 
ἐπ δοοογάδηοο ψὶ [16 ἀἰγϑοιϊοη σίνθῃ ἰ0 ἴῃ ἂροδ- 
1166, Αοῖϑ ἰ. 8 (αϊον, 6 Ὗ εἴίε, ΤΠ οΙαοΚ). Βαῦ ποῖ- 
πἰιΠϑιΔηἀϊηρ 411 1818, {ἰὸ δον δὰ μὸ ταὶ στἱραῦ ἴο 
186 φοβρεὶ, βίιιοθ βαϊνδίίοη, 1. 18 ποῦ 8 ργοάαυοῖ οἵ 
δυαάλίδηι, Ὀμιὺ οὗ ἴδ στδζθ; 2. δι [ἢ 8 οἱάθγ ἴδῃ 
ΦΔυάαΐδιη (οΠδρ. ἷνγ.); 8. ἔαϊ (ἢ 056} ἰ8β (ὴ 6 γϑα]υν δηὰ 
βιυὈϑίληοα οὗ ποῦ ΨΦυάδίϑιη γαϑ ΟὨΪΥ [16 Βγιλθο0}. "Ὁ 

Διὰ αἷεο ἴο ἴδ Οτϑοῖς. Τῆς Ε λλην ἴθ Β6ΓΘ 
[00 τοργοβϑοηϊδιίνο οὐ 41} ὙΠῸ ἂγὸ ποὶ δονϑ. [υζειο 
δὰ Ογεικ Ὠθτα τοΐδσ ποῖ ἴο 186 παέέοπαέ ἀἰδιϊποιίοη, 
828 Ογεεΐ δὰ βαγδαγίαη, νον. 14, Ὀυΐ ἴ0 [Π6 γό- 
ἰἰσίουδ αηἰαροηΐδπι οὗὨ [Π6 ψΟΥ] δὲ ἴΠ6 τἰπι6, 80 {πα 
Ογοεῖς ἰδ Θαυϊναϊθηξ ἰο Οἰεηίδίο. “Ελλ. κ. Βάρβ. ἰΒ 
1Π6 γεοῖ, ᾿Ἰουδ. κι “Ελλ. τ}6 υειοὶδῆ, ἀοεϊσπδίοη οὗ 
81} τδκἰηὰ ; ΘΟ. Δοίβ χίὶν 1: 1 Οον. χ. 82.-- 
Ρ, Κ, 

6Γ, 17. ἘΠῸῚ ἱμοχϑίῃ ἐδ [9 χὶ σὐθοῦπη ΑΒ 
οὗ οἁ. Ριοοῖ οὗἉὨ ἴΠ6 ργδανίουβ ργοροβίϊίοῃ. Τἢ6 
δύναμις ϑιοῦ εἰς σωτηρίαν ἰὰ ἀποκάλυψις οὗ 
(0 δικαιοσύνη ϑεοῦ, ἄο. 

ΓΡΒΕΙΠΙΜΙΝΑΒΥ ΡΗΙΚΟΙΟσΙσΔΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ δι- 
καιοσύνη ΑΝΡ τῆς ΟΟΟΝΑΤΚ ΤΈΒΜΒ.--- ΤΠ 688. ΔΘ 
οὔ ρῥυϊτλΑΓΥ ᾿πηροτίδποθ ἰῃ Ῥδ}}}8 ΕΡΊ ΒΕ] 68, Ἔβρθοα!ῦ 
ἴ86 Βοιμδηβ δηὰ Οἰδἰαίίδηβ. ΤὨΏοῖν τοοῖ, δοουγαϊηρ τὸ 
Αὐβίουο (Ἰλ. Δίο. ν. 2), ἰ8 δίχα ΞΞ ὑνοίο!α ; δῆοα 
δικάζειν, ἴο ἀϊνίἀ6 ἱπίο ὕπο ὁαυαὶ ρᾶγίβ, τὸ ᾿υᾶρο ; 
δικαστής, Ἰυάχο, ἀἰϑροηβογ οὐ ᾿πβιϊοοθ. ΟἾΠΘΓΒ ἀδγῖνο 
ἴθθπὰ ἔτοτῃ δίχη (6 ἀδυρθῦον οὗ Ζθυβ δηὰ ΤΒθμιΪ8), 
ουϑίοτῃ, ταῦ, ν" οὶ, Αἱ 8}} δνυθηΐίβ, ἴῃ6 ἤιπαδ- 
τηθη14] ἰά68 οὗ δικαιοσύνη ἰβ δὴ ΟΥ̓ τοϊδοη ὃ6- 
ἔσθ {ὍὍ0 0 ΟΥ ΙΏΟΓΟ ραγίβ ΜΏΘΓΟ Θϑοῦ ᾽δ88 ἰἴ8 ἀυθ, 
ΟΥ ΘΟΠΟΡΙΥ [0 ΔῊ δηὰ ουδβίομμ, ἃ ΠΟΡΏΔΪ] Τηογα] 
ουπάϊτίοη. Αοοοτγάϊΐηρ ἴοὸ Ηομοῦ, ἢ6 18 δικαιότατος 
ψ00 Ὀ:80 {01}8}6 Ὠ8. ἀυτ168 τὸ αοὰ δῃὰ τϑη, ῬΡ]αΐο 
ἀονοίορα ἴμ6 ἰάοα οἵ τἱρῃιθουβηθθθ ἴῃ ἷ8 οϊῥ'οἱα, 
δηὰ ἰάἀδη 868 ᾿ὺ πῖι ἢ ΤΟΓᾺΪ ροοάηθδα, [ὦ {πὸ ΒΙΡΌ]6, 
(6 νὑ}}} οὗ αοὰ, 88 εὐμνοα ΝᾺ 186 το ῃ Ἰανν, δπὰ 
Ὠλοτο [ὉΠ ἴῃ [Ὧ6 ροτγίδοι [6 οἵ Ομ τίβι, 19 [ῃ6 βιδηα- 
διὰ ὈοΟΠ ΟΥὗὨ τηογα}8 δηα τοὶ χίου, ψϊσς ἀγο Αἰ ΤΥ 
γἱονοὰ 8ἃ8 ΘββΘΏΠ18}}}7 οοπποοίθα, Αοα ἨΗϊιη86}  ἰ8 
γἰρῃύθουθ--οὶ, 6.,) ΔΟΒΟΙ ΘΙ ρογίρος ἴῃ ΗΪπιΒ6] , δηὰ 
ἴῃ 411 Ηἰἶ8 ἀθαϊίηρβ πὶθ]ϊ Ηΐ8 ογθαῦυγοθ, δ θα 8 
ὭδΔη [0 αἰτῇ δὖ [8 ραγίδοϊίίζοη (Μαϊϊ, ν. 48). Αοοογά- 
ΉΨΙ͂Ύ, τ πιο  ἀδθηθ (μ6 Βα τ ΓᾺ] τΘΓΙη8 (γοίογτίηρ ἴὸ 
.ιὸ αἰοιίοματῖθ8 δηὰ σοῃοογάδῃοθθ [Ὁ Ῥ,Β88068) 88 
(ΟἹΟΥ͂ΤΒ : 

δίκαιος, ἘΠΊΝ,, οοπίοτγῃι ἴ0 {Π)6 αν, ἱητάγ Ϊν 
88 Ὑ6}} 85 ουὐγαγαΪγ, ὨΟΪΥ, ρογίθοι, [0 18 υϑοὰ ἴῃ [ἢ0 
ΔΌσΟΙυἱ6 βοπϑα οὗ ἀοά, ἰῃ ἃ τοἰαυνθ 86η86 οὗ τηδῇ, 
Αἰδὸ οὗ {πηρβ. θὰ Οδηρε: ““έκαεος αἰοϊέμν υεἰ 
ὅε γὲ υαἱ ἀε ρεγδοπα, ὧι φια πδὸ αδωπαάαί αἰϊχιιϊα πιόο 

Φ. ΑἸΐζοιὰ: “Νοῦ [δὲ ἰὴ9 δον δὰ ΔΗΥ͂ »γηγέγεποῦ ὉΠΟΣ 
ν Α΄. βοθρυς ΟἿΪΥ Ἀ6 ἱπλεγὶές δτιὰ ἤδη ἃ ργεοεάδηξε."" ἭηΟταβ- 
ποτ : “ ΕἸσϑῖ, ἴῃ Ββαυΐηρ ἃ ὑυΐοῦ οἰαῖτα, 88 ἴμ οσονοπδηῖοὰ 
ΒΡΌΡΙΕ οὗ ἀοὰ : Βγδί, ᾿πογοίΐοσο, ἰῃ {π0 δϑαδοῖὶ οὗἁ [15 οὔδοτ, 
αὐ τοῦ ἰπ 86 οοπάϊεοτι οὗἁ ἰΐθ τϑοὶ ρθη! δ αὐίεν ἰΐθ δοσθρῖ- 

“169. [γ. Ηοᾶμο χοΐοσχβ πρῶτον ἸρθῦΥ ἴο {86 ὈΓΙΟΓΙΥ 
τ ἰιηλ, π ἰοἢ ἐδ οί δυδβ)οϊθηΐ.---Ῥ, 5.} 

ἀεβοιέ, φιαα πτπογὶ κο ΡάΥ ἐεί, πιπιογὰδ διὸ αὖϑο 
ἐ ἐα." 

δικαιοσύνη, ΤΕΣ, 7μεϊδα, ἰὰῺ89 ποετωδ 
Ἰπο τὰ] δηὰ σοὶ χίουθ ουπαϊίου. 1 υδεὰ οἵ τηδη, ἱ 
16 8}}8 ΘΟΠΙΟΓΙΩΪΥ ἴο {πὸ ΠΟΙΥῪ ΝΙ}} ἀηά ἰανν οἵ σα, 
Βοάϊϊηιβα, οὐ τ ῥἱοῦῦ τυνγὰ ἀοα, 8. νἱγῖας 
ἰοναγὰ δῆ. [1 υϑοὰ οὗ ἀοά, ἰδ ἰΒ ομο οἱ Ηἱἰ» 
ΤΟΓᾺ] αὐ  ι 68, 586 ΠΕ14}}γ Ἰα θυ σ8] πὶ Η}5 ποὶ,- 
688 δηἋὰ σοοάμαβ8, ἃ8 πιϑηϊοδίθα ἰῃ ΗΪΐβΒ ἀθλ}ηςὶ 
{10} Ηἰἷπ5 ογοδίγοι, θβρϑοΐδ! νυ πεῖ τηθῃ. 

δικαιόω (λογίζειν εἰς δικαιοσύνην), ῬΛΈΧΠ, 
}μδιξβοανγε, το Ρὰῦ τἰρις πῖτῃ (86 ἰανν, ὁ. 6., ἦο ἀθοϊδτο 
ΟΥ ΡῬγουποιιποθ 086 τἱρ υ θοῦβ, διὰ ἴο ἰγοαῦ Ὠΐτὰ Βοοογα- 
ἱπαῖγ. Εἰγπιοϊορίοα!ν, 016 ποσὰ οὐρ' δ τὸ τλθδῃ, ἴο 
ἡπαζε 7αϑὺ (δῃοα τΠ6 νϑγὺβ ἴῃ ὁὼω, ἀογίνοι ἴγοια δᾶ 
ἡοοῦνοβ οὐ τῃ6 βεοοῃὰ ἀθοϊθεβίοη, β᾽ στ ἐν, (0 τρδῖκα 
ἃ Ῥοβοῆ οὐ πίῃς πιδὶ ἐπ6 ῥγιιυϊνα ἀθηοίεβα, 
88 τυφλόω, δουλόω, ὀρϑόω, φαγνερόω, τελειόω ΞΞ 
τυφλόν, ἃσ.) ποιεῖν) Βαϊ ἴῃ ΒΘΌΓΟΥ δηὰ Ηδ]]6πῖο- 
ο, δηὰ οἴζθη δ8οὸ ἴῃ οἰδββίοαὶ ὑβαρθ, ἰξ 88 ἃ ΤΌ γϑηβίο 
86:86, ἴο ψΐοἢ, πόνόνοῦ, ψΏ 6 ῃ υδ6α οὗἉὨ σοὰ, 6 οὔ» 
ἡοοῦννα βίδίθ οὗ {ΐηρΒ, οἰλποτ ργθοθαϊηρ ογ βυοοθοά- 
ἴῃ, τηυδῦ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΩ, ἔονς αοα 8 ἰυσθρτηθηῦ Οσ8 ΠΘΥ͂ΟΡ 
ΘΡΡ, 8π4 Ηΐ8 ἀθοϊδγϑοῃ ἷἰβ αἰ γ8γγ8 οἴδοδνο. Μοτε 
οὗ τ0ΐ8, αὐ ἰΐ. 18 δηὰ ἰ᾿ἰ. 21-8]1. Νὸον ἴον [Π6 Ρβγ- 
υἴουϊαν οχρ δηδίϊοι οὗὨ δικαιοσύνη ϑεοῦ ἴῃ ΟἿΣ 0δ88- 

ων ΟΡ 
δικαίωσις (λογισμὸς τῆς δικαιοσύνης) 7δὶ 

Ποαίδο, [μ8 δοῖ οὗ ρυϊηρ ἃ τηδὴ στῖρμι νεῖ (Π6 ἸΑῪ 
οὗ ἰηἴο ἴδ βἰδῖθ οὗ διχαωοσύνη. 

δικαίωμα, ἃ τἱριιθουβ ἄθογθο, ἱπάρτησπὶ, οταϊ- 
ὨΒΠΟΘ..-.ἈἘ, ἢ, 

Ιῃ νίονν οἵ 18:6 πιά} ἀϊνοσχοηξ οχρίδπδιοηβ, ἰς 
8 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 186 οἶοβα ἀἰϑιποῦὔομβ. Ἴδη τίρῃι- 
δουβηοθθ οὗ σοα, υηἀοτγαιοοα ΔΌΒΟΪ 16 }Υ ἴῃ 118. οὐι- 
Ρἰεῖθ Νὸν Τοοϊδιηθης τγονοϊδοι, οὐ ἀποκάλυψις, 
᾿δπηοὶ ΔΡΡΙΥ ἱπιπηθαϊδίο! Υ ἴ0 τἱρῃυδουϑηθβθ δὲ) ὁ 
σοι (ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ), ἴῃ πμῖο οά56. [36 ρϑῃηὶ- 
εἶν 8. Ἄκου οὐ͵δουίνο! Υ ἴῃ ἃ σία γοϊατίοη (ἰδ 
μαΐπον, Εὐϊίζϑοδο, Βαυν, ῬΏΜΡρΡΙ). ΕῸγ οἱ 5 τὴ!» 
δουβηθβ8 οὐ ἔα ργοδυρροβοθ ᾿υβ  Πςϑιίο. ΝῸΓ ὁδλὴ 
16 σψογὰ οὐ ἰἰβοι ἡ ἀδηοῖο {Π|ὸ αοὺ οἵ υξκβοδοοα, 
δνϑη ἢ χὰ οοπηϑοῦ μὴ} ἰῦ [86 τόϑα]ῖ, υἱ16 τέσλδεοιεκο 
ποὺ οὐ 7αϊδι, τ6 σοπιἶνο Ὀδίηρ ἴάκοι ἴὰ ὉΠ}8 Θῶ86 
βι ] ον οἰ Κ' ἴῃ {{||8 8686: 76 γἰρ τη 688. σι ἢ 
Ρτοοθοὰβ ἔγοιῃ οὐ, {π6 τἰρ}νῦὺ τοϊδιίου ἴῃ ν} ἢ ταδη 
8 Ῥαοθὰ ὈΥ͂ 8 ͵παϊοἶα! δοῦ οἵ Οοἀ " (Μόγοσ, δἵνθοι 
ΟὨγγϑοϑύοπι, Βοηροὶ, 9 εἴθ, δινὰ οἴμογβ) Ὁ ἔοι 
186 ἠυδβυϊβολίίοη ργθϑιρροϑοθ ἰμ6 διοπθιμθηΐς (οΒΔρ. 
11}, 25), δηὰ {Π6 διοπϑιηθηΐ ἰβΒ ἰουηἀθαά οα ἴ86 δχϑῦ.- 
οἶδα οὗὨἨ ἀοἀξ τἱσζῃίθουδβηθθα, ΤῸ 118 Θχϑγοῖβα 188 
ΑΡοδί]α Θν ΘΕ ΓΟίδυβ ἴῃ οἰδρ. ἰ). 2ὅ, 26, ἀπά ἢΘ 
(ΠΟΓοίογο ἀο68 1 ἸΟΓΘ 8150 ἴῃ (6 ἰῃδτηθ, τ] ΟὮ, ἴσοι 
18. ΨΟΡΥ͂ δῦαγα, πλυδὺ ΘΠ ΘΟΙΏΡΔ88 ἴπ6 ΤΠ0]6 ἰάθα οὗ 
ἴπ6 ΕΡίδβι]ῖ6δ.Ύ Αὐβοϊαϊθ τἱρηυθουβηθβθ, 1 δοβο]υῖε 
δτδρα δηὰ ἵγαῖ, 18 ἄγϑὺ τονϑδὶθα ἴῃ ΟὨγϑιἰδηϊον. [Ιἰ 
ἰ8 ἴὍ56 τἰριῃύθουβηθϑθ Ὑ]]οἢ ποῦ ΟὨΪΥ ἰπϑταυῦδβ {116 
Ια οὗ (6 Ἰοίοῦ, δῃηὰ γϑαῦγοβ γἰὐθουβηθαβ 1 τηδῃ, 
δηά, ἱπ ἰΐϑ οΠαγδοῖο οὗ ᾿υάζα, ργοπμουηοθβ ϑοηΐθῃοε 

᾿ [ως 88 ποιὶιϊνο ΟἹ οἰ σίῃ πὰ ῥγοοοδαίοῃ. 8.9 Μογου. 

ἢ [8ο 4160 ΑἸήοτὰ : “σα γἰν υὐϑουδηθη85--Ποῖ ΗἨΐ δῖ 
ἐγ θαΐο οΥὉὨ τἰ μη θουβηθ88, ὁ ἐδ9 τἰκὶιθουθηθοθ οὗ Οοά,᾽ Ὀαπὶ 
Τὶ ΧὨ ΘΟΏΒΠΟΘΒΒ [0 ζγοτα απαὰ αοσοιρίαδίε ἰο Ηἰϊἶτ."" Β6 
μη ΘᾺ] οἷ π5 ὙΝοΙοΒ ποθ. Ησοὰδθ: “Τὴο γἰχδέρουε- 
ὯΘ644 ΒΊΟΣ Οοά μἦνοβ, πὰ πο Ηα ΔΡΡσγοτοθ."" Ηὸ β|50 
αποΐοβ {Π6 τορατὶκ οἵ 0)6Ὲὲ οιῖα: “411 ἱπέοσφρσϑβηείοσι: 
ὙΠΟ. ογθσϊοοῖι ἔδ ἰάθα οὗ ἱτιρυΐδιΐοι, 8 ἰΒ 0:6 πη [86 
ΘΧΡΙ ΗΔ 0.8 ρίνθη ὑγχ180 Βοταμηδίβ, ηὰ 4180 ἐπ ἐμδὶ οἵ 
ατοϊϊυδ, ε16 [Ἀ186.᾽᾽ . ϑιίυαχε οομ οι ηἋ8 δικαιοσύνη πὶϊ} 

αἰωσις δπὰ ΟΧρ]λΐηβ : “ δικαιοσύνη θεοῦ ἰ5 ἐδ 6 :5ι1808- 
ἐἰοὴ τος αοὰ Ὀοδίον, οὐ 0 υδίβοδιοτι οὗ ψ αν Θοὺ 
ἰ5 τὴο δΔυ ϊδοΣ.""--. 8.1 



ΟΒΑΡΊΤΕΙΒ 
φαύσαια, υπωπίπεωνση., ,. ἀνλανακαμευτανπεαικαραςἠ σππαπωθεσαντυσρενμςσειαιυ ἐδοναες,ἠ παακοσινε πανμσεαν. 

ῬΟΤΟΡ οὗ ἱμ6 δἱοηδθιηθπῖ, 2. [ἢ ἴ)|6 ΡΟΘΣ δηὰ βυΐ- 
[οτὶπρ οὐἨ ἰδ ]5 ρογβομὶ τ Ὠυθουβη688, Ὁ Βα .18868. [86 
ἀοιμαηά8 οὗ ἴΠμ6 σὶρ υὐθουβποθδ Οὗ Ἰὸ ἰανν, δηαὰ ἔδπυ8 
οἰδηροθ [86 Βυ7ιη 0] ο4] ἐλαστήριον ἰμῖο ἃ γΓθαὶ Οῃ6. 
Τα δἰοποιηθηῖ, 8. 1 σου! οαῖθβ (0 ὈΘ ον τ [86 
ποῖ δηὰ οἰοΒΟΥ οὐἁ ΟἹ γἰδο 8 σὶρ ὐθουθηοβδ, ὈΥ ἰἢ6 
δρὶτὶ οὗ Ηἰ8 γἰρῃιθουβηθββ, 88 ἃ μὶδν οὗ ρτδοθ δηὰ 
Ῥυηοῖρίο οὗ ἴ8}6 ποὺ 116 ἴῃ ογοδῖῖνο, ορογαῖνο }υ81]- 
Βοιϊίοη. 

ον ὑγίοθγ : 186 τὶ ὐθουβηθϑβ οὗ αοά ἰβ ἴδ 86]1- 
σοι αηἱσϑίοη οὐ [6 Τρ} ΘΟ δ 6 88 τ οἢ Ῥτοοθθὰβ 
ἤἴοπι αοα, νη ΐο ὈΘΟΟΠῚΘΒ ῬΟΓΒΟΠΔ] τἰρ ὐθοῦβηθβ8 ἴῃ 
[6 Ρούβοῃ οὗ Ομ γῖβι, νιΐοὶ, ἰῃ ΗΪἾΒ Ῥδββίοῃ 88 ὑγοὸ- 
Ρἰμδιίοι, βα[ 8868 [6 τἰρῃὐδουβηοθθ οὗ ἴδ0 αν (ἴῃ 
ἸΔΓΤΩΟΗΥ͂ τὴ} (Ὧ6 τοαυϊγοιηθηΐ οὐἨ Θοῃβοΐθῃοθ), δηὰ, 
ὈΥ ἰδ βοεὶ οὗ υϑυϊβοιίώοπμ, ἀρρ]}68 τ86 διοποιωθηΐ ἴο 
η6 6 ιοτοῦ ἴον [86 βαηου βοαιίου οὗ [}18 118. 

ΑΒ (Π6 δόξα, προ ἀνα] ]β Ὀαΐοτα Οοά, ἐδ Ὁθ 
ὨΟΠ6 οἴδον (δ ἴῃ6 δόξα, ΜΙοἢ ργοσθθαβ ἔγοτῃ σα, 
δη ὈδΟοΒη6 ῬΟΓΒΟΏΑΙ ἴῃ ΟἸ γὶϑῖ, 80 ὁδῃ ἴπ6 τἰρῃίθουβ» 
Ὠ6Β8 ὙΠῚΙΟ ἀναὶ]β Ὀδίοτα αοἀ Ὀ6 Ὠοηδ οἶον ἴμδὴ ἃ 
τὶ ϊθουβιι688 Ὑγῃΐο ἢ σΟΙ68 πὶ ἀοά. [Ὁ ἰβ ἴῃ6 
δικαιοσύνη ἐκ ϑεοῦ, ἴῃ ορροδίϊϊοη ἰο (Π6 διὲκ. ἡ 
ἐμή, ῬΒΙ. 111, 9: διὰ ᾿μογοίοσγο ἴῃ δικαιοσύνη 
ἐνώπιον ϑεοῦ, ΒδιΩ. ||. 21, ἰῃ ορροβίοῃ ἴυ 6 
δικαιοσύνη ἐκ τοῦ νόμου, οἸδΡ. χ. ὅ. Ἰλογο- 
ίοτο ἰξ '8 (ἀοτΒ τὶ ρμιβεθοιβη 688 8180 ἴῃ 0818. 86η86, μδὶ 
ἸΏΒ ΟΔΠ ΠΘΥ͂ΘΡ τηδῖζο ουἱ οὗἁὨ ἰὕ ἃ γΥἱχῃιθουβηθ88 οὔ 
λὴδ οὐσπ, τῃουρῇ ἕδο Ὠϊνὶπο υδυ βοδίίοῃ Ὀθοοι με 8 [86 
ργΪποὶρΙ 6 οὗἩ δίβ πον Ὁ. Τμοϊυςκ Κα νῖθα 810 8 ἃ 
σοΙἰ πδιίοη οὗ ἴα οδ͵θοῖδνα δηὰ βυθίθοϊῦ γα πιθδῃ- 
ἵηρθ, Ὀυῦ ἀφο α ] Ὁ ταὐθεῖθ τΠη6 ἰηϊοιργοίδιοη οὗἁ 
διχαιοσύνη, 88 Δ αἰϊγϊθυῖθ οἵ αοά, νοὶ} ἢ6 οοῃβὶὰ- 
6ΓΒ ἱποουΩ ρδΌ} 016 τῖϊῃ [6 ργορμοιΐο ραβδαρο δα ἀπιοοα, 
Βαῦ {π18 αὐοϊδιίίοι ἀοο8 ποὺ ὄχρί δῖ τἰρὐδουβηθββ, 
υὰῖ αἰ. ΤΖπ6 βἰδίοιηθηὶ οἵ ΤΒοϊυοῖκ, θα Ἠοΐῖ- 
ϑηη (Θελγί ιδειοείε, ἰ, 62 1.) ἀφδογίθθβ ἐ6 δικαιο- 
σύνη Θεοῦ 88 δὲ αἰϊεῖθαϊο οὐ Οοά, 18 ῃοῖ Θχϑοῦ ; 6 
ἀροίαγοβ 1δ ΟἿΪ]Υ͂ ἃ8 ἃ εἰρηϊδουβηθβϑ οχίβοηρ Οἢ 0Π6 
Ρασὶ οὗ σοα." Ὑῦε γὸ 80 [ὯΓ 88 ἴ0 ὑπάρθυβίδηα ὮΥ 
εἰχηίθουθηθ 88 ΘΓ ἃ ΒΥΠίμ 6818 οὐ τἰρῃυθουβηθβϑβ πὰ 
οὗ Ἰονο---α Βυηῃοβ18 Μΐοῖ,, 88 στδθς δοοογαϊηρ ἰο 118 
ἰδότοης το δῇ! ἢ Ἀπᾶὰοῦ [Π6 ΒΟΡΓΟΠΊΔΟΥ οὗ τἱρηϊθουβ- 
ΠΘΒΒ, δηἀ 85 (δ6 στδοθ {παῦὺ Θ5(Δ 0} 15}}68 1Π6 ὩΘῊῪ δῃὰ 
186 Δοβοϊαῖο τίσῃι οὗ ἰῃς ϑρίνι(, 18 ο8116ὰ τἰρῃϊθουβ- 
πο88, Ὀθϊ υϊοἢ, ὉΠ Ὁ [6 ΒΌΡΓΘΟΙΏΔΟΥ Οὗ ἸΟνΘ, 88 1886 
ἰουηίαΐη ΟΥ̓́ (Π6 ΠΕ ἸἸἴδ, 18 οδ θὰ ἰΙονθ. ΤῺ 18 ἰτρδῦ. 
[64] στ ΘΟΙ 5658 18 γουθαὶθα (0 ὈΘ᾽ΪΟν ΘΒ 88 5186, 
δ ἰο ὉΠ ΘΙ ΘΥΘΣΒ 48 ταὶ. ἮΝ ἤθη ὙΒΟΙΪΌΟΙ Β6γ8 ἰΠδὶ 
δικ. ἰδ ποὺ ἴπ6 τ ηςθουδβηθ88 οὗ αοὐἀ ἴὰ 1] πηοπῦ οὗ 
ἐπ6 Ῥγοχηΐβοβ (ΑΠΠ ΌΤΟΒΘ6), ποῖ γοϊγ  δυϊ να ᾿υδῦοο (Οτὶ- 
ξ6}}, ποι 786 δεβϑηξίαὶ τἰρὨϊΘΟΌΒη 688 τ] ΟὮ ὈΘΙΟΏρΡΒ 
το (8 Οβίαπᾶδς οὔθ ἰδυρῇϊ, ἀπὰ γθοθηΐν Ηοΐ- 
ἸΏΔΠΠ), ΠΟΣ {Π6 ροοάῃοδϑ οἵ Θοἀ (ΜοΓΌΒ), ΠΟΥ ᾿τραγ- 
δ! τονασὰ ὅΦεν8 δηὰ ἀδηι]ε8. (βογ]6 0), Β6 Ὧδ8 
οοἰοοϊοαὰ ἰαΐο ομὸ 411 [π6ὸ αἀἐε)δοέία ηιεπιῦγα οὗ 16 

5 (ἩἨοΐσιδσιτι δΒΆΥ͂Β, ἔ. 6.) Ὁ. 620: ““ Σίπενδείίς δεδείενηπεῖ 
ἐκαιοσύνη θεοῦ εἰπε Θενεολέιρκείξ, τοεῖϊοδε Θοίίες δέ; 

απναϊενεν εείί8 τοτὲ παοὶ ἄδηι Ζιδανιμιεπδλαηρε εἰιοας ρονείηξ 
βείπ, αϑ τι διε Τλεί ιοΐγα." ἯΠῸ ἰακοα [6 τογὰ ἴο τῇϑϑι, 
σὲ δὲ αἰϊτί υπὲδ οὗ αοὰ, Ὀυἱΐ ἃ σἰἰθουαμουδ μοῦ Θοὰ 88 
οείδ Ὁ] ͵5 διιὰ ΜΒ οδ οομπιδιἐξη 68. τη} 8π᾿0]θοἐ ΟΥ̓́ ΞΏΘ βΌΒΡο] 
᾿λλιμεν τὸς εὐλλαρμος ΤΏΘΪΚΟΒ ἰὑ Δ Ρότοσ οὗ Οοἂ υὑυὴϊὸ ΒΑ ΔΏΟη ἴ0 
ΘΥΟΓΥ Θ᾽ θνοσ. Ηδηοθ ἔδθ δροϑίο ο οδἕοθ ἰθ οδ θὰ ἡ δια- 
κονία τῆς δικαιοσύνης. ἴῃ ΦΡΡΟΘΠΟΒ ἴο ἴδο διακονία τῆς 
κατακρίσεως, 2 ('οτ. 111. 9... Β.} 

1. 10, 11. 4 Ε 
δε 

ΘΘὨΐΓΑΙ ἰάδα, ἐμαὶ 16 δικαιοσύνη (ἴτοῦλ ὀέχα, 8 τῷ 
Ἰαϊΐοη ὑοίπθοῃ ὕπνο, διιοογάΐι ἴ0ὸ 1ῃ6 Αὐδυοΐθὶϊασ 
ἀοτγναϊίυη οἵὁἨ ἴῃς πογὰ), δβίδὈ}Π βῆ 68, πιδί ηϊαΐηβ, πα 
Γοβίογοϑ ἴῃ6 τοδί θονγθοι 16. ρογβόμαὶ ἀοα δμά 
τς ρμεγβοηὰ! νοῦ] δοουγάϊημ [0 ποῦ γοδρθοιδνε 
οδαγαοίον (Ὁ 66 ρῥγοϊθοιίο ΟΥὗἨ ρθγβοιδὶ), Τ8Ὲ 
ΟΠλἰββίοη οὐ [᾽6 ἀγιίοῖϊς ἀυθα ποῦ 780} Ἐ}Υ Ὁ8 ἴῃ τοδαϊηρ 
Β6γθ, α γέσλ θοιιδιιόν οΥἿἹΎ Οαυά;, ὈεΕΙῺ ἱΠθΟΡΑΓΔΌΪΣ 
οοπηροίορα ψ ἢ θεοῖ, ἰὕ ὨΙΘΙῺΒ ΓΑΒ ἐΐδ ὑγοροι 
τἰρΒιθουβηθ88 οὗ αοἀ (866 ὙΥΪΠΟΓ᾽ 8 Ογαριηι.)."" 

[ὕροῃ 6 σβοῖθ, 1 ἄψτοο τ ῖϑ (8 ἱπίογργεία. 
ὥοη. Τῇδ στρ] οΥ Ὑ οὗὁὨἨ δνδηρο]οδὶ Οοτϊηζηθηϊδίοτγε 
γΓοϑιίσοῦ 6 δικαιοσύνη ϑευῦ ἴο Θοδβ 2ειδίε) ψέγιρ 
Υἰ Ι ΘΟΌΒΗΘΒΒ ; ΒΟΙῚ6 ΘΥΘΙῚ ὈΠΡΤΆΤΩΤΩΔΙΪΟΔΙΥ ἰάΘΩΟ 
ἶς ψ ἢ }υδυ! βορίίοη (δικαέωσις), οὐ αοαΒ “τορι μοὰ 
οἵ )υδ βοδίίοη." Το πἀδιηθηΐδὶ ἰάθα οὗ ἴδ ΕΡΪδβ. 
116 ἃ8 βοῖ (ὈγῸ ἴῃ [86 ἐπθῖμθ, ΘΥΟΡΥ͂ ἜΧρΡΓΘΒΒΙΟἢ δορὰ 
ἷῃ γοῖΒ. 16 δηὰ 17, δπὰ {πὸ οοπίγαδιὶ ργοβθηϊθα ἴη 
τοῦ. 18, ροϊηΐξ 0 ἃ ΠΟΘ ΘΟΠΙΡΓΟΠΘηΒΙν τ ΘϑῃΪ(, 
ΔΩΒΗΘΡΪΩρ (0 (6 ἀεβηϊιίοη οὗ {16 βΌΒρΡΕΙ ὡ8 “ {86 
ρονον οἵ αοἀ υπῃῖο βαϊναίίοη," [}}} δηὰ 8118], ἔγοσῃ 
“ὁ. 8}} ὉΠρΟΘ] 688 ἀπ ἈΠ ρὨ ΘΟΌΒΏΘΒΒ οὗ τηθ." ΤΠΐε 
ἱτα ] 168 ἃ ΓρὐΘΟυ δι 688 ἱπῃραΓΙΔ 6 88 νγ6}} ἃ8 ἱπιριν 
ΔΌΪ6, ΟΥ̓ ΒΑ ΠΟ ΠΡ 88 611} ἃ8 8 [γ]ηρ.--ἃ χη ῦ 
Θουδηθ88 ᾿ῃπογοπῖ ἴῃ ἀοά, δπὰ τηδηϊίεδιθα ἴῃ ΟἸγῖεῖ, 
Ὑ Ὠἰσ., ΟΥ̓ ἃ ᾿ἰνίησ υπΐοῃ τ} ΟἸ γίδι, ἰθ ᾽ο ὈΘΟΟΠῚΘ 
186 ῬΘΙΒΟΠΑΙ ὈΓΟΡΘΓΥ δπὰ Ὠΐρθοῦ παίυσο οὗ ἴμ86 Ὀθ- 
Ἰΐονορ, 80 ἐμαῖ, δἱ [μ6 δ)δὶ ᾿ιθρτηθηῖ, 80 ἰγδοθ οἵ 
ὉηγΙ σὐδουϑηθδα ὙΠ] σασημδίη. ΥΥ̓ογαάθοσ (ἃ ΑἩ- 
Β᾽Ἰο8}) δῃὰ Εοτθθβ (4 βοοίοι, Ῥγθβογιίθγδη 1,1...) 
ἸΠἀΟΡΘΠἀΘΠΟΥ αγτῖνο δ ὈΒύδη 4}}} δ [ῃη6 βδῃ)6 υἱοῖν 
ΜΠ Ιδηρχο. ὙΥογάβπσίβ ἐπ ἰοθο ΒΑΥΒ: “ ΤῊΪΒ βὶψ- ' 
μἰβοδηῖ Ρῆγαβο, ἐλ γιρλέεομδηδδδ ΟἿ Οοὐἁ ἰδ ποῦ ἴὸ 
Ὀ6 Ἰονογοά, τϑακθηθα, δηα ἱτηραίγοα, 80 88 ἴ0 πηδϑῃ 
ΟὨΙΥ͂ ἴῃ6 πιείῤλοαά ο7᾽ ἡιδίι  βοαίίον. Ὁ ποῖ σα δι- 
αὐ δηὰ ᾿υβ 868 τηδηκίηα, Βυΐ ἰξ ἰβ (Π6 νΘΓῪ σὶρ 
ΘΟΏΒΏ658 οὗ αοἀ ΗϊμΒο]ζ, τ ὨΪΟὮ ͵δ8 θὰ ωρυϊδα δὰ 
ἱπιραγίθα ἴο θη ἴῃ Φοβὺβ ΟἸγίδι ὁ μ6 Εἰἱρδίθουβ᾽ 
Φομπ 1ϊ. 1), τῆ ἰβ “86 ογὰ οἂνρ τὴρϊθοῦδβιηθβα ἢ 
ἝΝ ΧΧΙΪ 6; χχχίϊ!, 16), δὰ σ0, Ὀοΐησ αοά ΠῸΠι 
δυο δείϊηρ, δὰ ΠαυΐΪηρ 8180 ἰαχοη [06 παίΐυγο οἵ 
τηδΔῃ, ͵β ταδ 6 τἰρηθουβηθδβ [0 ὺ8 (1 Οον. ἱ. 80), δηὰ 
ἀοε8 οἰδοιυδι!γ, Ὁ. Ηΐ8 ἱποασγηδίζοη, πὰ ὉΥ͂ ον ἰῃ 
σογρογδοη ἰηΐο Ηΐπι, [80 γ 8 Ὀο]ἰονίηρ οὰ Ἡΐιῃ, 
Δ τηακίηρ Ηΐτ οὐἵθ ὈΥ [ἈΠ 80 ἰπαῦ ὍὙὄὔο ΤΊΔΥ ποῖ 
ΟἿΪΥ Ὀ6 δοαυϊιοα ὈΥ οὐ, Ὀυϊ πηΔΥ Ὀδοοίη6 86 τἰρἢϊ- 
ΘουΒη 688 οἵ σοἀ ἰη Βΐῃ (2 Οον. ν. 21)" Ἐοτθοβ, ἴῃ 
ἃ Ἰοπρ; 8ηἀ 80}6 ἀἰββεγίδίίου (4παὶ. Οοηι,, Ρ. 102 8), 
σομἴη68 ἤοσο 6 τῆγθε δουϊρίυγο τθϑηΐηρβ οἵὗἱ 
δικαιοσύνη, πΏΘη υδοα ΟΥἹ αοα, νἱχΖ. : “1. αοαἘ 
γοϊγεῤιι(υς τἱρὨ ΘΟΌΒΠ 688 οὐ ᾿υδύϊοα. (ΠΟ τηδηϊοβιθα 
ἴῃ (οὐδ οοπαοιμηδἝοη οἵ 8'ῃ, δον ἰῃ ρἰνίηρ ΗΪ8 
ϑοῃ ἰ0 αἶα [ὉΓ Τηλῃ ΒΒ δ'ῃ ΟἹ ἴῃ ογοβϑ----ῦο ἰηάθοο 
ΚΒΟΓΘΌΥ ἴἢ6 ὈαΙίονοσ ἴο οοποὺν ΘΟΓΟΐ ΔΙ ἴῃ 118. Ο0Π- 
ἀοπιπδίίοα ἴῃ ἰτ86}); 2., (ὕΟἀ᾽ Β 2εδέέγνίηι  τῖσῃι 
ΘΟυΒΏ688 (ΠΟΙ͂ τηδηϊίεεϊθα ἴῃ ΟἸ γβι 'Β Ἔχ ὶ εἴην ἴῃ 
[Π6 οἰαγβοῖου οὗ ἴδῃ ἃ ρογίδοϊ τ ὨἰΘΟΌΒΠΘΕΕ----ἰ ΠῚ 
Ρυΐαθ!α ἰο δῃὰ δρργοργίδοϊθ ὈΥῪ ἴδ Ὀθβ]ονοῦ, (Ὸν ἢ 
Ῥάγάοῃ δῃηὰ δοοορίδῃοθ πεῖ 604). 8. ἀο(Β δαριοίί- 
τσ τἱσὶυθουβποθθ (4180 τηδηϊθδιθα πῃ ΟἸγίαι ἃ9 
“ῃ6 μογὰ οὖν σὶρ ὐθουβη 688," Ομδηρίηρ ἴπ6 Ὀδ]ίον- 
ΟΡ Β Ὠραγῖ {π6 πηοτηθηΐ Π6 8 υὐϊῦθα ὉΥ͂ (10 τὸ ΟἩγίρι, 
δ ᾿ΓΟΡΤΟΒΒΙΥΘΙΥ του γ ηρ τ ΐη Ὠΐπη 41} δἰπ, δηθὰ 
᾿πιραγίηρ ΘΥΘη 08}}}7 ἴο Εἷπὶ υμίνογβαὶ γρῃ Ουιοδς 
“--ἀρργορτίδὈ]6 ἴῃ ΚΘ ΤΔΠΘΡ ΓΒγουρἢ (αἰ ἢ Ὁγ (δε 
Ὀ6] ον ον)" ον Γατίμον Ἰῃξοστωδίοη, οοσαρ. ἴα Εἴχσο 

5. (Βονε ἢ οα. Ὁ ΤΠΆΘΌΒΕΒ, 80, Νο. 26, ». 118. ΤῈς 
δτθο α Ἕ [}7:.} 50} ᾿ ὈαΐοΣΘ Β00} δαῤσίαηξίνοι 88 ΟΝ 
ΟὟ Υ ἢ μοῃϊνο οὗ Ῥοββοδαὶ ΟΏ, Ὁ. 9., εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ 
ΒΕοτω. 1. 20; ἐπὶ πρόσωπον αὑτῶν, ἡοΐ!. χνὶϊ. 6; νοῦν κυρίον 
1 σοτ. 1. 16, ἄο.--Ῥ. Β.} 



Ὁ 

δοίεΒ οα οἤαρβ, ἰϊ. 18, δπὰ ἰἰ, 21-81.; )οοαίγίπαὶ 
απ Εἰλισαὶ οὐ ἰἰϊ. 231-81, Νο. δ; αἰ8ὸ τ᾿ [Ὁ] οσίηρ 
ὙΟΤΚΒ: ὙΠ ΏΖογ, δ γοσν. ἀδ νοσο. δίκαιος, δικαιο- 
σύνη εἰ δικαιοῦν ὃ Ρ. αὐ Κονι. Ερ., 1μεἰρΖὶᾳ, 
1881; Βαυποηθῃοῆϊ, δέκεριέκίξϊο ἐδ ἰοτο αμίϊηο, 
παρα ἄἀε δικαιώσει, ἰμὰρά. Βαῖ., 1852  [ἰρδίακ, 

6 αμέιπίδολο ες «γεγιἰσωησείρλνε, πο Ῥογιοονέ 
υοη Ζλεύπεν (πιο αἀἠΠἶἴδτβ ἴσο 1 ἱρδἰυ8), 1 οἰ ρΖὶς, 
1868 (220 ρΡμ.); " δοϊπηϊά, δέ ἐμοῖς Ἵ7)εοίοσίο, 
διαῖρ., 18δ,, γ0]. ἴἰ. Ρ. 381 ΒΕ... ὙΥ Θβο]ογ, Οοιω. 
ΟἹ ὍἋΟΔ]. ἰΐ, 16, αὐϊι., 18δ9, ». 176 δὶ (νὩὨὩΟ νϑῦγ 
ἰΘΑΓΏΘΟΙΥ δηα ΔΌΪΥ ἀοίοηβ ἴπ6 οτίβοάουχ Ῥγοιοβιδιϊ 
ν]6ν):; Βοάρο, οὐ ἤονιανα, 'ἡϊ, 20 (πον δα., ΡΠ δά,, 
1866, Ρ᾿. 120 ἘΝ ἘοτθαΒ, οἡ οπιαπα (ΕαΐηΡ., 1868), 
ρΡΡ. 102-144. ΤὨΘ ἀοοίγέπαϊ ἰτολιῖβοβ οἡ δι Βοιιίοη 
ΟΥ ἰδί τη τε} Ὀ6. τηρηϊοηοα Ὀεΐον,, αὐ ἰἰϊ, 21--81, 2οο- 
ἐγίηαἱ απα ΕἸ οαί, Νο. δ, ρρ. 188 ἴ.---Ρ, 5.1 

18 τονϑαϊϑὰ [Ϊἀποκαλύπτεται ἐδ ἰσὶπρ γ- 
υεαἰφά ; ἴΠ6 ργοϑϑηΐ ὕθηβθ τηϑγκβ ἴΠ6 οοῃτίηυοιιϑ, ΡΓΤῸ- 

βδῖγα γϑυθίδιίοη οἵ τὶ ῃυθουβηθεβ.--Ρρ, 5.1. ΤῊΘ 
ἀποκαλύπτειν 5 αἰβιϊηρσιυίοι, θα ἴτοπὶ ἴῃ6 φανε- 
ἐπ ὉΥ Ὀοϊηρ Οοἀ᾽ 8 γονοϊαιϊίοπ, ἢ ϊοἢ ργοσθοαὰβ ἔγοτῃ 

ἃ, δηὰ δά άγοβϑθοβ ἰἰ86 ]  ἴο ΓΠ6 ἱππτγαγαὰ βρίγίυιδὶ νογὶα 
(ΘΙ. ἱ. 16); τ 8}16 [86 φανεροῦν ἀθποῖθβϑ [Π)|6 βϑπηθ 
του θίδι 0 ὼ8 τ ϑη] οϑἰοα ἴῃ ἴΠ6 ουϊτγατὰ 116 (Γοπ {Π|6 
ἱμπαγὰ βρί τἰτδ] τοῦ (Φοῦη ἰδ. 11). Τῇ γονοϊδίίοι 
ΟΥ̓ τνιγαΐῃ 18 4180 8ὴ ἀποκάλυψις (τόν. 18), ΔΙ νουρὶι 
ἴΠ6 ττϑὶ 8 τουϑαϊ θὰ ἴῃ οχίθγοαὶ πηδηϊρϑίβιοιι : [ὉΓ 
ἰς 18. ΟὨΪΥ͂ ὈΥ̓͂ [η6 οοηϑαΐθπορ, ὑπαὶ ἴΠ6 (Δοΐ8 οοῃηδοίοα 
(ΒΡ ἢ το γί γθοοζηϊζεα 88 ἴΠ6 ῬῃΘΏΟΤ ΘΠδ οὗ 
πιὰ, δηὰ ἰΐ ἰβ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ἰχῃν οὗ 6 Νὸνν Τ68- 
ἰδηθηῖ τυ ὑπαὶ ΠΟΥ͂ ἅΓ6 τοοορπϊζοα οοιμῃρ]οῖοὶγ. 
ἐν αὐτῶ. Τια Ϊ ̓ἴ8 ὑπὸ τωϑαΐυῃ. 

ἘΎΟΙΩ ἔαϊ! ἴο ἔαϊϊῃ. [1 ἰβ οοηηδοιθὰ σψῖἢ 
ἴΠ6 γοτῦ ἀποκαλύπτεταν ὉΥ ὃ εἴίε, Μοεγοτ, 
ΤΠοΐυοκ (θά. ὅ), ΑἸξοτὰ ; τὶ τἤ06 ποὰπ δικαιοσύνη 
6. οὖσα οὐ γενομένη) ὈΥ Βεοηροὶ, ΡΠ ρρΙ, Ηοάρο, 
οτῦοϑ. ΤΠ6 [ὈΓΠΊΘΡ ἀρτοοβ Ὀοίτον πὶ} τΠ6 Ῥοαίοη 
Ἡ τὍὉὴ6 πογάβ, ἀπά πὶ εἰς πίστιν, ἴΠ:6 Ἰαϊίον πίιῃ 
ἐκ πίστεως, οορ. οι. ἰχ. 80: χ. 6.--, 8. 
{1ὸ ἰάδα οἵ ἔαϊγ Ἀρρϑᾶγβ ἤθγο ἷἰπ δοιθογάδῃοο νὶϊ 
1Π6 ΘοΟΙηργο Βοίβινο ἰάοϑ οὗ τυ ὐδουδϑη 655, ἀπαὰ (Π6Γγ- 
ἴογϑθ 88 ἢ ἤθαΥΥ, ὑγυβυ Ὁ} 861 {-ΒΌ Στ ον (10 τοϑὺ δηὰ 
ἰϑδῃ ρου, 1 ΝΠ), πΒῖοἢ ᾿ποϊα 68 μοι Κηον]θάρα 
δηὰ ὈδΙϊοῦ, δβϑοηὺ δηὰ δυγγοηάθνῦ, δρργοργϊδύοη δηὰ 
ΔρρΙ Ιοαοη. [ἘδΠἢ ἰδ ποίϊμον τῃ6 οἰδοϊδηῦ σϑυβα 
ΠΟΡ ἴΠ6 οδ͵οοῖϊνα στουπὰ οὗὨ ἐπδβιϊ βοδίίοη, Ὀυΐ (Π6 ἰῃ- 
Βίγυηθηϊαὶ οαυ36 δηἀ Β.] ον οοπαϊτίοη ; 88 οαϊϊηρ, 
8 [ῃ6 οοπαϊτίοη οὗὨ πουγίδιτηθηί. Α8 [Π6 ΠΟΌΣ Βηϊπρ᾽ 
ῬΟΥΟΓ 8 ἰπ τἴῃη6 ἴοοἀ, νΒΙΟΏ, Βοναυοῦ, πησδῦ Ὀ6 τὸ- 
οοἰνοὰ δπὰ ἀϊσοβίθα Ὀδίογο ἰδ σδῃ Ὁδ ΟΥ̓ ΒΗΥ υ86, 50 
[ἢ 8 βανίηρ ρονοῦ ἴθ ἰῃ ΟἸ ΓΙ 805 βουβοὶ δηὰ πουῖϊ, ὑαϊ 
ὈΘοΟΠηΘ 8 ΡΘΓΒΟΠΆΙΠΥ͂ ἀνα Δ Ὁ]6, δ 18 τηδὰθ ΟἿ ΟΥ̓́Τ, 
ΟἿΪΥ͂ ὈΥ ἴπ6 δρρτγορτγίαιϊίηρ οὔζᾶῃ οὗ ἴα. ΤῊ] 
ΔΡΡΙΟρΡγίδίίου δηα Ὡἰββ᾽ ]]αἰου τηυδὲ Ὀ6 ΘΟὨΟΠΌΔΙΪΥ͂ 
Γοποοά: παποθ ἐκ πέστεως εἰς πίστιν.-- 
Ρ. 8] Τῆι αἀἰθϑυϊποιίοπ Ὀθίνοοθη ὕγοπι ἴαϊ ἢ δηὰ ἐο 
Αἰ ἰ8 ναγίουϑ Υ οχρ δηθὰ, οσίζθι τοίθυβ ἰὺ ἴῸ 
ΟΙα Ταβίδπιθης δπὰ Νὸν Τοβίδτηθηϊ ἔδιῃ.{ (ἔου- 
τοθηΐυβ [ΟἸἰβαιβου, θὸ Ῥεῖία, ΑἸίογὰ, Ῥμὶρρ]]7 : 
ἀπὸ πίστεως εἰς πιστεύοντα 70 ἐδ δείϊουεν ; 
Φ οι. ἰἰϊ. 22, πθΘΡα ἴῃ6 δικ. θεοῦ ἰ8 βαϊὰ ἴο Ὀ6 εἷς 

ὁ [1γεῖτπδ δαγβ, Ὁ. 22, τἱϊίπουΐ Ῥγοοῖ: “ΤῊ6 ρβϑῃσσαὶ 
Θθσϑοκ αἱ 69 εἶ ἐ086 νυτὰ ΤΟΤΛΆΪΤΙΒ ᾿ὐμριίαυῳ ͵ {α- 
θογε, διὰ τητδὶ ἐπογοΐοτο ἤᾶγθ ἐδ Ῥγϑύργθθοθ ὈθΐοσΟ ᾿ρρῃ 
(νι λαδεένε."" Το ἰδῖ8 Ὧν. Γὐοῦποσ, δηὰ 1 θοῦ, οὔ β 
ἢ, 16, ρ. 179, ᾿πδὲ]ν οὈἦοοι. Ιιἰραῖη 4 δάπι! 5, Πονόνον, (μαῖ 

ἔω Ῥαπὶ πλοῦ 7μδέωπε ἐγ ἐ, ΟἿΪΥ ποῦ ΔΙΤΑΥ͂Β, ΠΟΥ 
πο σε τοῦ 9.] 

{|{8Βο δἷϑο Ομισγβοείοιῃ δῃ:ὰ Ἰμοοάδογοῖ. Α τηοάϊβορίΐοι 
»« 5 νον ἰ8 Τογί } ]δη δ : 38: βὰς ἱερὶε ἐπ Ἀα᾿ “““ συαπρεϊεί. 

᾿ 

᾿ 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΞ. 

πάντας τοὺς πιστεύοντας.--. 8.]. ἸΤΒοοργὶοοξΣ 
ἀπ ΟΥΠΘΙΒ: ΕΓ [86 ῥγοιηούοῃ οὗ ἴδ. [υυἷ6Ὲ: 
ἔσοπι οΚ ἴο βίσοηςς ἔα." Βαιτηρσαγίθη- Ογιδία : 
Ἐτοτὰ ἔαϊτδι 88 οοηνίοιοη ἴο ἰδ 88 ϑοηςππῆοη, 86 
γειῖο: 1. ΕπὶῸ} 88 οοησϊυϊοηδὶ : 2. δὶ ἢ 88 Ὁ 
ἰἶνο. ΕῸν οΟἴδμον πηϑδηΐηρβ, 866 Τ)ιοΪ οἷς (αἰδὸ ἰδ6 
γἱον οἵ Ζπίηρὶὶ, (μὲ τΠ6 δεοοηὰ πέστις ΘΔ Π8 ἰῃ6 
[αἰ ξα] 88 οὐ ἀαοά). [Μεγοῦ: Τα γονοϊδιίοη οἵ 
εἰσι δουβηθδθ ργοοθοβ ἴσου [δἰ δηα αἰτηβ δὲ {81}, 
μὸ ἥάσρε λαδεοαίνγ (Β᾽ ΝΠ] ΔΥΪΥ Εν Ζβοῦθ, ΤΒοΙυοΚ) 
Βοηροὶ δὰ Ηοάρο οοπηθοὺ ἐχ πέστεως εἰς πέστιν 
ΜΠ ὀιχαιοσύνη, Ἀμα ἴΔκ6 ἴθ 45 ἰηϊθηβῖνο, {κὸ [86 
ῬΠΓΆΒ6, “ ἀοαῦδβ υπῖο ἀθδιῃ," “16 υηΐο 118.) 580 88 
0 πιθδι:} ᾿πεγαηῖ, ΘᾺΓΙΓΟΙΥ οἵ [δἰτὰ, πίθουϊ ΔΩ͂ 
πογκ8, Ἐπαϊὰ πἀηἀογδίδηαἀβ ἐκ πίστεως οἵ “ιυένδ 
[αἴ (9), εἰς πίστιν οὗ δλεηιαπ [αἰτ, τ ϊο τυ δὲ 
πιθοῦ [ῃ6 ἴογιηθν.---Ἐ. 5.}] [Ὁ τΙΔΥ Ὀ6 δδκοὰ, ἵ{{ (δ 
ΚΟΥ͂ ἴ0 (6 ΡΑΒΘΑΡῸ ΤΩΔῪ Ὠοῦ 6 βουριῦ ἰπ οΒΒρ. ἰ}, 
22, βἰποθ (ῃ6 βϑοοῃᾶ διῇ οὗ (ῃδὺ οὔαρίον ἰδ ἴῃ Κθῃ- 
ΘΓᾺΪ ἃ ΘΟΠΙ ΠῚ ΘΠΙΆΓΥ ΟἹ [8 ραβθβᾶρθ. Οορ. Ηοῦ. χὶϊ, 
2: “Τ|.8Ὲ δυίγοῦ δηὰ βηΐβηοσ οὗ οὖν (δ. Αἱ ὯΓ 
ονοηῖβ, ἴῃ6 Αροβ!ξα δοκηον)θάροβ, ἐκ ἐλ6 δαϊποῦ οὗ 
[6 Ερίδβι]α ἰο ἴῃς Ηφῦγονα, [μΠ6 αἰδδγθησος Ὀοίπθθη 
ἄἀομγοο οΥ͂ (10 πη] ἢ τϑοθῖνοϑ τ[ῃ6 γουθ]δοη Ρῥγο- 
ΡΒ ΘΕ ΟΔΙΥ δηὰ ἀροβίο ΠΑ }}Υ, ἰπ οτάὰθῦ τ0 ρῥγοοϊαΐμ ἷξ, 
πὰ ἃ ποῦ ζθηθγα] ἄόρτοα οὗἁ [αἰιἢ, νοῦ, ᾿γουρὶι 
[86 ΔΡΘΩΟΥ͂ Οἱ ργοδομίηρ, οχίοπάβ ἰηΐο ἴ86 ποιὶα, 
ὑοωρ. ΗδοΡ. χί. 1 δὲ 

Δ8 ἐὶ ἐκ τυτὶϊτῖϑῃ. ΤῊ βδτηο αὐυοϊδου ἔγοιῃ ΗΔ. 
ἰϊ. 4 18 [οαῃὰ πῃ 64]. 11], 11 δπὰ Ηοῦ. χ. 88. ΤῈ6 Αροδ.- 
(16 μὴ} ΠΟΓα (48 'π νοῦ, 2 δηα οΠδρΡΒ. ἱν. δηὰ χ.) Ρτοῦθ 
1Π 6 ΠΑΓΠΊΟΙΥ͂ οὗ ἴΠ6 ροβροὶ πὶ [86 ΟἹὰ Τοβιδιηθηξ, 
ΤΏΡ 6 ἰὴ (ῃ6 Ρτορῃοὶ ΗΑ Καὶ ἀδοίαγοδ: ΤῊΘ 
7αϑὺ 81.411} ᾿ἴνα ὈΥ μἷβ8 οοηβάσδηοο, Ὠἰα (αἰ (18. χανὶϊ, 
16). Ἰμποτγείοτα (ῃ6 τηοϑῦ οὗὁἨ ἴπ6 6] 6 ὀχροηίνοσα, 
δηα βοιηθ οὗ [Π6 τϑοθηῦ οπϑϑ (Ῥ ΝΠ ρρΙ, δηὰ οὔθ τ), 
ἐλ Ἔχρ]αϊποα (6 πιαχίτῃ οὔὁἨ ἴῃ6 ΑΡροβίϊο : Τὴ6 ἴυδὲ 
ΒΠΑ11 ἵν ΟΥ̓ δῖ8 ἔπ, Βυΐ δοοογαΐηρ ἴο Βοξαᾶ, 
Μογον [Βοἀρβ], δηὰ οἴπογθ, [86 Αροβι]θ᾽  ἀχργοβϑβϑίοῃῃ 
τλυϑῦ Ὀ6 οοῃδίγυρα τδὺ8: ΤῊΘ τὴδιὶ ΜΩῸ 18. ᾿υϑεθοα 
ὈΥ͂ (Αἰ(ἢ,, 8.14}} τὲ. ΜΥ͂ΘΟΣ ΡΓΟΡΘΥΙΥ ΒΆΥΒ: Ῥδὺ] μὰ 
ἃ Κοοα τϑαϑοι) ἴ0 ραϊ {}]|8 τηϑδηΐηρ ἰηῖο (6 ργορβοῖῖς 
ΘΧΡγθδβίοη : βίποθ ἴπ6 ᾿υδὲέ τρδη, ἰἢ 6 πουϊὰ ᾿ν6 ὈΥ͂ 
[αὶ τἢ, τηυϑὶ μᾶνθ ὈδΘὴ ᾿υββοα ὈΥ αἰ. Ὅ7εὲ τοδὰ 
ἴῃ Ηδθδκκυκ ὑνοὸ οοπογοῖθ ἀθδηϊοπβ: “ Βοδοϊὰ, 
Ρυβεὰ ἃρ [ΓΡῺΡΣ ΤΙΣΙ 1, ποῖ ἀρτίρμι 8. ᾿ΐδ βοὺ] 
[μΐ8. 116] πίθαΐπ δίπι {2 ἼΞ 2 ΘΝ]. Βαὶ 
16 ἦαβὺ πιδῃ,, ᾽6. 8}4}} ᾿ἶνθ ὈΥ δΐ8 αἱ." ΤΠμδὶ ἰδ, 
858 ἴπ6 ρυβδοα.ρ 800] 8 ρυβαὰ 'Ρ Ὀθοδυδθ ἰξ 18 ἠοῖ 
υρτίρμῦ, ἀπά Πᾶ8 ΠῸ βουμα [ἰΐδ, 80 ἷβ ἴΐ (Π8 τηϑεῖς οὗ 
16 78 τηδῃ ὕπαῦ Ὦ6 ἀσαυΐτοβ ἢ 8 {Π{ 6 ὈΥ 4}. ΤῊΘ 
Δἀάϊοηα] ργοΐαμαϊν τ ]οεῖ 6 Νὸν Τοβίδσηθηι 
Εἶνοι ἴο (δῖ8 ΟΙά Ταδβίδιηθηῦς οχργοϑαίοῃ, ἀοθβ ἴΠ6Γ6. 
ὉΓ6 ποῖ ΓΟΔΙΪΥ οἤδηρθα οσοι ἴΠ6 ΧΡ Θββίοα, το 1688 

1(ῃ6 8θη86. [1 ρτγοΐδς 1π6 ὀοῃημῃοοιίοη οὗ ἐχ πίστεως 
πὶ} ζήσεται, ΜΏΪΟΙ ἰΒ ΠΊΟΓΘ ΔΤ  ΘΌΪῈ ἴ0 ἴΠ6 Ηθ- 
ὈγῸ (αἰ πουρὴ ἰη6 οἴδον ἰ8 ἰἀσογοὰ Ὁγ {π6 Μαδβογοιίς 
δοοθηθαδί 0), δηα {18 ἰ8 δαορίθα 480 ὉΥ ΤὨοίυςκ, 

ἴδιια- Φ [ΤῊ 18 ΟἿἿΪΥ 8 πιοάϊδορίίοιι οὗ ἔμπα Ῥγοοοάϊηρς 
οἢ- τίου, δηὰ 5 δὸὺ υὑδίδη Δ}}ν μαϊὰ 480 ὮΥ ὍΒ, ΜΘ 

{ἢσῃ, Οαϊνίη, Βοδα, Ὑοσαθπνογίῃ, ΕὌΣΌΟΒ. ὙΠῸ Β6.)96 ἰδ: 
Βορίπὶπρ διὰ οπάϊηρ πίε ἔι 1, ἔσοτα Οη6 ἄορβτοθ οὐὔἨ δεῖ 
ἴο δποίῃου ; ἐδ! ἢ [8 ἃ σἱΐδὶ Ὁτίῃα0]6 διὰ δυτώνταν στοπῖὶ, 
τοοοίνέμ ας ζτδοο [ὉΣ Ὡρ ἴτοιι οἱ 
Ὁ] ἰξ ἐδ βίο ἔγοτο βίοσυ ἴο Εἴοσγ. ΨΟ]ορσηθπΐ ἐδ 
τ} 6 Δὰν οὗ ερ γα] 18 σοὶ δοὸ ῬὨ γϑίολ! 1186 ; Ὀθϊ ἴῃ 41} [86 
δίαρκον οἵ ριοπίέ οὗ ΟΕ χὶσ δ 189 Υἱῇίαὶ ρσίποὶριο ἰδ ᾿Ὲ 9 
ΒΆΤΩΘ ; ὮΘΏΟΘΘ ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, 7ΥΟᾺ ΟΥ ομῖ 97) 7ζαίκ 'ὧὐ 
ἐδὸ τοοῖ, ὠπίο ζαϊ ἢ δὲ 6 ὈϊΪοβδοτα δηὰ ἔγυϊί ; δἰ ἴηι, δ. Β61.- 
οὶ βαυϑ, ἴῃ 6 »χγοόγα εἰ ρερρίε, (9 Ἰοτϑ-ϑεϊς διὰ Ἀἰηἀ-ἀθοὶς 
οὗἨ ἃ βρρ--ἰ 6.) 811 ἴῃ δΔ)}}. πε εἰς δόξαν. 
ἐἐἤγοχ ΔΊΟΣΥ ἴο κἴοττ,᾽ 2 Ὅος. ἐἰὶ. δηὰ “ εῖΓο 
.ο ῥώντ ταν ῬΆ. ἰχχξίν. 1.--». Β.] "ΕΝ 
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ἢο οῦδο, ῬΕΣρρὶ, θοϊδεκοοῦ (ὦ Ἠδὺ, ἰϊ. 4), Ἐπδ!ὰ, 
Ἐοτοθο. 86 Τοχίηδὶ Νοίθ " δῦοσθ. ΤΏῈΘ Βον- 
ὄγογ, 8 ἢοΣ Θαϑϑ} δ !} δ᾽ιοεθὰ. ΤΏΘ Θαρ ἢ Δβ18 1168, δὲ 
11 ὀυθῃῖβ, οἡ πέστις, ποῖ ἰ8, οὗ οουγδο, ἰδυΐησ ἴα 18, 
ζήσεταιν ἷἰβΒ ᾽ο ὉΘ ἰακοῃ ἰπ [Π6 [}} βθῆβθ οὔ (86 

ἡ αἰώνιος, 88 τονρδὶϑὰ ἰπ ΟἸμγίει. Το Αροβί!α, 
ὦ δο ἸΣϑοῖ γοσηδυῖζβ, ρυϊδ ἢ ΤὈγοθα τηθληΐης ἰηΐο (86 
ψοτὰβ οὗ ἰδ6 ῥγορμῃοῖ, Ὀὺϊ δἰ ΡΥ ὑ]δοθ8 [Ὠθιη ἱπίο 
8ο Ἰίρῃς οὗὈ ἰδ09 Νὸν ἸΤοδίδιωθης, δθακίκυῖς ομὰβ 
ΨΒΕΣΘ ΔῈ] ὈορίηΔ.---Ρ, 5.] 

ΘΟΟΤΈΣΧΑΙ, ΔΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τὴε Μιπασηιονίαὶ ἐλεπα. Το ᾿οΥδΪπθθθ οὗ 
6 ΑΡοθεῖο ἰῃ δηϊοϊρδεΐου οὗ ργθδοιιΐησ [00 ζΌΒΡ6] 
πιοῦν βἤδπιθ οὐΘ ἴῃ Βογη6, [06 οθηίτ αὶ θοδὲ οὗ [89 
οοδοσὲξ οὗ ἰἰυτδη ϊϑάοσι. Τ110 δοῦΓοΟ οἵἉ [Π||8 οἴ)θ6:.- 
ἔαϊηο88 : ΤΏ6 ροδροὶ ἰ8 ἴ[Ὡ 6 ρόνασ οὗ αἀοά, ἂς. ΤῈο 
Βογοὶς βρίγὶ οἵ δὶ, ἘΣ] ΔΕ ΠἼΡΟΡΥ, δὰ ἢοραϑ, οἷϑ- 
ΥΔί68 Ἠΐτη ΔΌΟΥΘ 4Δ]Ϊ Ὠραϊϊδύοη. Βαϊ ΠΒΟῊ [ΔΓ 18 [86 
ζοθροὶ δ Ῥονον οὗ Θοἀ ἢ Ξ83960 τοῦ. 17, διὰ ἴΠ9 Αἴχοσ. 
Δοίοδ νόσου. Ἐδρθοΐδ!]γ οὨ Π6 τἰραϊθουδηθδ8 οὗ 
σοᾶ, δἀπὰ τῃ6 τὸ {ιπαδιηθηῖαὶ ἔοστωβ οὗ 18} (186 
[αἰ ἢ πιο ὯΔ8 ΘϑιδὈ πο ῥγθδοβίηρ, δηθὰ [86 [ΔἸ 
γ(ΐοῖν 15 ΘΘ Δ Ὁ} 8 ἃ ὈΥ͂ ργθδοϊίηρ). 

3. δι. Βογμπαγὰ : ομοίμδ ὦ Παάδ δμα υἱυοί, ιεδέφιιο 
δὲ υἱυαί σέ ἱρδα : αἴδίον υἱέαηι ἀαδίξ, δὲ ρα 
εἰἱ γεογίια (6 ᾿υδὺ τῆδὴ 8}}8}} ᾿ΐνθ ὈΥ ἷ8 ἴα τῃ, ἰῇ 
8 ὅλ ἱ ᾿ΐνθ. οἰμογνθο ΠΟῪ 88}8}} ἰῃδὲὶ πῃϊοὶ 
6 ̓ ἰδ6 17 ἀϑδῖδ, εῖνο ᾿ἰ{ὁ ᾽).---Ρὶ Β.] 

[8. “1 τΠ6 βιιθ]οοὶ οὗὨἨ 1[Π6 Ερίδι]ο 18 ὑο 6 βἰδιϑὰ 
ἴῃ ἔστ πογάϑ, [Ππ6860 δῃο! }  ὉΘ οἤοθθη: τὸ εὐαγγέλιον, 
δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὲ τῷ πιστεύοντι. 
ΤῊΪΐ8 ΟΧΡΤΟΘΘΟΘ ὁ Ὀοιϊον ΤΆΘΓΘΙΥ "7 μέ βοαξδίοη ὃν 
ἡαὰλ," πο ϊοῖ ἴ6, ἴῃ ἔδοῖ, ΟὨΪΥ ἃ βυθδοτγάϊηαϊα ραγὶ οὗὨ 
(δ)6 χστοδὶ [ἢ θῃ}6--ΟὨ Υ 06 δοπα ἑέοη ποοεεοίἑαίεα ὃν 
πιαπ ὁ δἰ μἰπεδδ ΓΟΥ ἀὲδ οπίογἐηρ ἐδ6 εἰαίε 977 βαίυα- 
ἔπι ;Σ ἩὮΘΡΟΔΒ [6 δγχυπηοηὶ Ἔχίθηἀβ δεψοπά ἐλὶα, ἴὸ 
6 ἀδαίλ ὡπο δὶη ἜΣ ἐγ μὴ ΠΡ ὅΠ σαγγνὶηρ 
7 ονιοαγὰ οὕ ἰδὲ δξαποξγγίπο Ἰοογῖ ο ἐγ, (τοῖα 
Ἰ8 ἄγει ᾿ἄρῳ ουθῃ ζω (εῖν ἐξ ερ (Ω ΑἸίοσα. 
Βοῦροθ (“4παϊ. Οὐοπι., Ὁ. υἱ].) ἐἰκονΐβο ἀθηΐοβ [Π8ἱ 
)υε ΟὨ ὉΥ͂ αἰ, οδρϑοΐδιγ ἱ{ ῥγοβοηϊθα ἴῃ ἃ 
Ὀαγα, ἐοτοπβῖο ἴοόγι, ἰδ [86 Ἰοδαΐηρ ἀοοϊτίηο οὗὨ τῃ6 
Ερίδ!θ. “Τῃὸ ἃ τυ Βοτθ ϑῃηυποίαιϊοα ἱβ ἰῃ6 
πδττη, ᾿ἰνἱηρ ΓΟΔΙΠΥ οὗ 8 ῬΡΟΓΒΟΏΔΙ ὕΝΙῸΝ ἩΠῚ ΟΗΕΙΒΤ 
(οσπἰταδίθα τ ῖτ 106 ργονίουβ αηΐοη τὶ Αἀδη)), ὈΥ͂ 
ἩΏΪΟΣ, ἴῃ ρἶδοθ οὗ [πὸ 81Ν ὑπο ΡΕΑΤΗ οοτϊητηυηϊολϊοα 
ὈΥ [80 βὅτοι μοδὰ οἵ δυιηδηΐ, ΟΠ τβ Ὁ 8. ΕΙΘΗΤΕοῦθ- 
ΚῈΞΒ δῃἃ ΓΠΠἈΠἩΨΙ,ρὈἨβ δῖο σοιιηπηϊοδίθα ἰο ἴῃ6 ὈΟΘΙΙΟνΟΣ, 
δὰ Ὀθοοπηθ ἴδ6 ἱηπαγὰ αὐἱοϊκοπίηρ' ΤΟΥ οὗ ΘΥ̓ΘΓῪ 
ἐδβουρδι, ἔδο ηρμ, δηὰ δοϊΐου. Τῆυ8 15 ἴῃ6 ἀϊδξῃηοίίοῃ 
ργεθοσυϑᾶ, γοὶ 6 ἱπαάϊΐβϑοϊ υ0]6 ΘΟΠΏΘΟΟ. οΟἰοΑΣΙΥ 
ενὐϊηοοά, Ὀδίτθθῃ μδίἐΠοαίίοι δυὰ δαποίἐβοαίέονι, 88 
Ὀεΐης Ὀπὶ ὑπτὸῪο]ϑροοίδ οὗ ὁ0η6 δηὰ (ἢ) β8πη6 ὕΝΙΟΝ οὗἁ 
(δ6 Ὀο] ον Σ τὰ ΟῊΕΙΒΤ---ὐιδῖ 88. [80 ἀγίης ὈΓδηοὶ 
ἰηρταϊδιοά ἰηΐο [80 ἰνίπρα νἱ!8 'β ἴΠ6η ΟἿΪΥ γεοζοποά, 
ΔΗ ΤΩΔῪ ΒΥ Ὀ6 ἀδοϊαγοθα ἰοὸ Ὀδ, ἃ βουπά, ᾿ἱνίηρ 
Ὀγδηοῖ, πΏθη {π6 ππΐοη Πδ8 ἰδίκθη ρἶδοθ----ὈΘΟΔΌΒ6 
[86 δοΈδύγαποο ἷ͵δ {Π6} ρίνοη οὗ [18 Ὀεΐηρ πιαάδ 80 
βη4}}γ διὰ ᾧἼ}}γ, [86 νἱίδὶ λυΐοοβ οὗἨ (ἴθ τυἱπο μανίην 
ἰγροὰγ Ὀδζῦμ ἴο οἰγουϊαῦα Ἡἰτΐῃ ἰϊ.".- Ρ. 5] 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΤΉΘΏΟΘ ἰδ ἰξ (πὶ ΤΩΔΗΥ͂ 86 δδῃιδιοδϑᾶ οὗ [6 2Ὸ8- 
ρΡεὶ οὐ Ομτίει" Εἰον, 1. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ Κπον ἰΐ 
ΤΠ: οὐ, 2. ἰδ ΒΥ ΚΠΟῊ ἷδ, ἸΠ6Υ δνο ποῖ {Π6 
ΦΟΌΓΔΘΟ (0 :ΟὨ 88 ἰϊ.--- (ὁ τΘ ποῖ πορὰ ἴὸ Ὀ6 

Τ᾽ 

δδιῃιδτηϑὰ οὗὨ ἐδθ ροῦροὶ οὗ ΟἸνίεὶ ἢ Βϑοδῦρε, 1. 1 
6 οὗ Ὀϊνὶπο οτἱρίη; 23. οὗ Ὀἱνίπο ἱτωροσὶ; 8. οἱ 
θἱνίηο οροτϑοῃ..--Ηθ ἨΠῸ ͵8 δδβδιηϑὰ οὗ [)6 ρὸ8 
Ρ6], 8 4180 δϑῃδτηϑὰ οἵ ἔδο ᾿οτὰ, Ττῦθ δμθσηθ Θομλθε 
ἔγοια αοα, ἔδ᾽βο βῃδιηθ ἔγοῃῃ (86 ἀουὶϊ. Ξϑμιδῖηθ δῃὰ 
8 81η6.--- ΓΒΔ ἰῃ9 ποΐνθεθαὶ το]ρίοι..--ΤῊε 
Βῃδαοβ οὗ (1:ὸ ἰδ νη ϊβῃ : [86 δῖδιβ οὗ ὅτθοοθ γτὸν 
ΡΔ]6 δὖ ἐῃ6 τἰβῖπηρσ δὰ: οὗὨ [86 |..-Τῦο τἰχίθοουδ 
688 πῃ σοῦ αοα ΔΡΡΙΌΥΘΒ ἷ8 (6 οἰϊοῦ ἱπηροτῖ οὗ ἰξε 
ξ08Ρ6}].---Τὴό. Ταπαδιηδη8] τπουρὰξ οὗ ἰμ9 Ἐρίβιε τὸ 
ἴὴ9 Βοχιδηβ ἰβ δἷ8ὸ (80 ἐπηἀδεθηΐαὶ ἐβουρ}ιὶ οὗὨἨ (16 
Βοϊῤοτγιηδιοῃ. 

ἔυτηκε: ΤῸ ρόποῦ οὗ αοα ἰδ δθοϊβ ἃ ἴΌΓΟΘ 88 
ἴο αἰονδίθ σδῃ ἔγοσῃ βίη ἰὸ σὶρ ΘΟΌΔΏΘΘΒ, ἤτοτ ἀδαί ἢ 
ἰὸ ᾿ϊἴοα, ἔγοῃι Π6}1 ἰο ἤθανθη, ἔσο (9 κίηράοτι οὗ [ἢ 6 
ἀον] ἰο ἴδο ηράοτῃ οὗ ; δῃὰ ρἶναβ Ὠΐπι οἴθ τ. 
ὯΔ] Βα γδίου, 

ΠΔΕΚΕ: ΑΒ ἔθ ρΌΒρεὶ ἱβ ἃ ρονγοῦ οὗ Θοὰ, ἢ9 
ἀϑηΐοβ ἰὸ ΠΟ ΘΟΠΒΙΔΏΪΥ ΔΡΡΘ418 ἴο ᾿νβ δίκῃ 686, 
δηὰ ργϑϑϑηΐδ ἰξ ἰῃ ορροαϊξίοῃ ἴο [86 ρΌ8ρε].---Τπουρἢ 
(86 χοροὶ ἰδ (9 ροττονρ οὗ αοἄ, 0 ὁη6 ὙΠ}}} ὯΘ ΘΟμ- 
Ῥο]]οὰ τὸ ὈΘ βανϑά, Ὀὰϊ ΘΥΘΣῪ ΟΠ0 ΡΟΒΘΟΗ͂ΘΟΒ ἢΐ8 ΟΥΤῚ 
[γϑθάοτῃ (0 γϑδίβὶ, δῃὰ ἷἰβ ἐβογθίοσ γοϑρο δ Ἶ}]6.-.-- 
Ηερινακε: ἯἍὯμἼὄο πουἹὰ Ὀ6 δεβδιηθὰ οἱ πηθαϊοΐῃθ 
ὙΒΘΩ ΠΟ ἰδ βἱοῖς ὃ οὐ οἵ ᾿ἰχϊ τ βϑὴ ἰ6 ἷ8 Ὀϊ πὰ, ἀπὰ 
ποῦὰ [ἰκπὸ ἴο 8ο66 5 ο [0 ἴΠο86 ἯΠΔΟ δΓ6 δδιδιηδὰ 
οὗ (ῃ6 ΟΓᾺΒ δπὰ οὔῖοθ οὗἨ ΟἸ γίδβι 1 
ΑΝ: ΜΕΥ ἃ ΡΟΙΒΟῚ ἰδ Ὠοὺ δδιδζηθὰ οὔ 88 
Ροὶ οἵ Ομ γίδι ; Ὀαυϊ γοῖ, “ἢ Ὠ6 8 Δβμαιηϑὰ (0 [Ὁ]]ΟΝ 

Ὠγὶϑῦ, ἢΘ ἰβ ἴῃ ΓΘΔΙ ΟΥ͂ δδδαθὰ οὗὨ [86 ροβροὶ ἰϊδοὶ 
ἴῃ 8 ἰτῦρ ΔρρΙ]Ποδὔώοη δηὰ Δρργορσγίδίοῃ.---- δὶ} ἴδ 
{πΚῸ ἃ Ὀυοϊοῖ, Ὁ ἩΔΐοι ΓΔ ΑΥΔῊ ᾳΙδοθ [ὉΓ ζ,τῶσθ 
ἔτοιη ἴπαὶ ἔμ] πο88 οἵ Φοβυδ υΐςἢ οοηϊδίπβ [Π6 ζοδ- 

ΚΡΚΝΕΕ : Ἑαΐί ἴῃ ΟἸγῖβι, οοηβάρησο ἴῃ 116 στδοθ 
οὗ ἀοάἄ ἴη Ομ τίδι, ἰβ ἴῃς Ὀορίπηΐηρ οὗὨ ΟΌΓ “αἰναιίοη, 
δηὰ νὶ}} τουωδὶη 118 ἰηδίσυσοθηῖ ἰὼ ἴῃ9 ὁηὰ. ΤὭοΓο- 
ἴογο, ἔδι ἢ τηυδῦ ΔἸ ΤΔΥΘ ομάυτο δηὰ ἱπόῦθαβο, δηὰ Ν]]}} 
[18 Ζ5ΤΟῪ ἔγοσῃ ἔμϊτἢ 0 [Ἀ11}}.---ἰγοὰ 0816 ἀσρτοο οὗ 
Ἰσῃς δῃὰ ρόῦγουῦ ἴῸ ποίου. 

ΒΕΚΝΟΚΙ,: ΝῸ ὁη0 Ὠδϑα Ὀ6 δδιδαζωθὰ οὗ Ἡδαὶ ἰθ 
τοὶ δηὰ Ὀἰνίηθ (νον. 16). 

ΟἼΒΙΑΟΗ : ΤΏΘΓΘ ἰδ βοιηοίηρς ἰῃ ἴΠ6 ροβροὶ οἴἁ 
ψ ἘΠ Οἢ [Π6 πδίΌΓΑΙ Τηδη ἷβ δϑδῃδιηθὰ, (πογοίοσο ἰὴ 
ἈΡοβι]6 οοῃέθθϑοβ ἰπδὺ [18 ββδιηθ 18 σοπαυδγϑὰ ἴῃ Ὠΐκ 
ΟΡ 0886.---ΤῊ οἴδοϊνθ ροῦοῦ οὗ 604 18 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
ἐπ 116 ροβροὶ, Ὀυΐ ἰν ἐδ 186 ζοβροὶ 8! , [τ ἷ5 ποὶ 
ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ βίγοηρίῃ, ἔγοθ αοα, Ὀυΐ ἰξ ἱβ Ηἰβ οὐ 
βίγοη χη, Ηθο σπόοσκϑ ἴῃ δηὰ ἱπγου ἢ ἴῃ:6 ρΟΒρΕΙ. 

1800: Τηο ροβρεὶ 5 ἃ ροιδεῦ οὐ Οοά ; τὶ ἷα, 
ἃ ΡῬΟΝΘΡ ἰπ νοὶ Ηρ ορογαῖοβ Ηΐτηβοῖ, ἸΤμδγοίοσθ 
ἵν 5. ἃ ΠΟΙ͂Υ, τσ, οΥθαῦνο ΤΌΓΟΘ, σΑΡΘΌ]6 οὗὨ βανιη 
4}1 πνιῦο Ὀο]ΐονο ἰθ, Οπ Οὐγ ραγῖ, γχαίέλ ἷἰβ τῃ6 οοῃ- 
αἀϊοη ἰΠδὺ νὸ ταυδὲ [18], [8.6 ΔΥ ἴ0 ὙΠΟ ἢ τ τουδὶ 
ΟΠ ΌΓ, ἰῃ ΟΓΟΡ ἰο οὈίδίη ταὶ βαϊναϊΐοη ἐπὰ ἀθ. 
Ἰἰνθῦδῃοθ Γ!ᾺῸᾺΓΟΤᾺῚ ἐΘΙΏΡΟΥΙ δηὰ οἴογῃδὶ ἀσδβίγυς 0) ὮΥ͂ 
1Π|6 φοΒρεϊ. 

ΒΕΌΒΝΕΚΒ : ΤῈ ἀδηροῦ οὗ Ὀαεΐῃς δδῃαπιϑὰ οὗ ἴῃς 
δοΒροὶ 8 ϑδδὶὶν ἱποιγγοὰ. Ὑοῦ ἰΐ ἰθ ἃ Βδθ σοὶ 
Ϊ8 ΨΟΓΥ ΤΟΡΓΘΙΘΏΒΙΌΪΟ. ἴον, 1. [0 8 ἃ πιϊβογδθὶο 
ὙΘΟΚΏΘΒδ δηα πδηῦ οὗὨ ρτίποϊρ]6 ἴὸ Ὀ6 δϑῃδιηθὰ οἵ 
ΜὮδί 18 Ὀ6θι : 2. [0 ἴδ [ῃ6 στοκβθοϑὺ οοπιοιηρὺ οὗ ἀοὰ 
[0 μυἷδοθ ἴη6 νόου Ὠΐρθοῦ δηὰ ἴδαρ ἰΐ σῦοτο ἴἤδη 
ἐπὰ ; 8Δηα, 8, ἰδ ἴθ [6 πιραῃοϑὶ ἱηρταιτυ46 ἰοπνατὰ 

Εκ. Α. ΤΟΙΥΥ : Τη6 ογο ἴμ6 ποιὰ Ὀοκβίβ οὗ 
ἰδ υῃ ρα το, [Π6 1688 Βου]ὰ τὰς ΟἸ τἰβιΐδιιβ Ὀ6 δβῃδιηθέ 
οὗ (οἷν (Αἰ, ΤῊἷ8 18 τοαυϊτοὰ : 1. ΕῸΓΣ (ἢ ΠΟΙ͂ ΟἹ 
Οὗ τἪ06 ἴσαι: 2. τῃ6 σοηνογβίοη οὐ υπθοϊΐανα,Ἐ: 
8. ἴῃ6 βαϊνδίίοιι οὗ ον ον βοιῖβ. 

ὅδ. ΡΟ ΤΆνος : ΗοῸνΝ 86} (6 οοηςγασὲ ὈΘΈΘΘΏ ἴδῃς 



“Ὁ ΤῊΗΒΕ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗῈ ΒΟΜΑΝΑ͂, 

βιῖοο κἰιδι)ο οὗἩ ΟἸἠ τἰθεδηδ πὰ ἴΠ16 ὈοΟΪ 688 δη ἃ 814π|6- 
ἰοδαῦθϑβ οὗ ἰι9 που]ὰ. ---ο δῃουϊὰ Ὀ6 δδιδιηθὰ οὗ 
186 ζοδρο] 7 ὁ. ε.). 1. ΟΥ̓ αοὐ δ ρΡον ὺ πὰ Ὠόμοῦ; 2. 
οΥ̓͂ τιΏ6 ἀοἰνοσθποο οὗ το ἴον ἱποὶγ ὅπ8] βαἸναιίοη ; 
8. οἵ 106 ἃ τδβῖ οἵ υπίηρ δον δηὰ ὑθοκβ 
(6 ἰὰν δῃὰ ουλία το) ἰηο ἃ ὈἶσθΕΡ ᾿ἰ6.---ΤῊ6 το οἱ 
ΘΟΒΒΤΩΔΙΟΣΥ ΡΟΝῸΓ ΟΥ̓ [06 μΌ3ρ6] ; 1. ΤΊιο Βεβὶ 70»: 
ἰὼ Ὀἱνίπο οροταιίου (τεσ, 16); 2. [26 βϑοοπὰ 7ῸΣ : 
ἰι5 Ὀϊνίπὸ ἱπιρογὲ (νον. 17). --Ἴτο (Πγϑϑίοϊ ἃ ζ0᾽ 
νογβ. 16, 17), οὐ 116 ἐλγθθ6 στουμάβ οὗ ᾿ογουβ, ον δῃ- 
δ ϊσίης ἈΟΌνΙΟΥ. --- ΤΊ6 τὐριθουδηθδθ οἵ ἴδίιῃ : 1. 

ΘΡῪ οἷά (ΗΔ ΌΔΚΕυ) ; 2. ΘΙΘΣΠΔΙΥ πον (Ρδ0], [.υ- 
(86); 8. αἰνναυβ οομεσιηρα ὈΥ γα ἰδ, 
ἡ πκῶμοι ΤῊ6 ρόῦτονῦ οὗἩ [290 ρΌΒρΕ] ἰβ ποῖ ΠῸΠ} 

[86 ῥγϑδοίιθυβ οὗ [Π6 ρΌΒρΡ6] ; ἱμογοίογα ἀο ποῖ ἴΔ0]- 
ἶσα ἴθ. Βιυῖ {ΠΥ τὸ οὐ δ ἱπβδιγυπιθηῖδ, δηὰ {οἷν 
ΜΟΓὰΒ ὅγὸ {Π6 Ογζδῃ οὗ ἰῃ6 Κρ  γἾὉ ῬΡΟΥΤΟΥ ἢ ὑΠΟΓΘΙΌΓΘ 
ἀο ποῖ εδνξεΐς τπηόδη}Υ ΟΥ̓ ἱΠ6 τὰ --ἡ 7υδυϊθοα πιδη ᾿ἶνοδ 
ἃ πιογὸ ὨΟΪΥ, ὑϑ0 [Ὁ], ἀμ Θσχοο]]οηὶ 116 Ἰθδη 41} οἱἷῇ- 
618 : ὃυΐ {πὸ ἸΠ6 ὑπαὶ ἃ ᾿υδιϊβοα πηϑδῃ ἴνϑϑ '8 δἰ Δ Υ8 
οο οἵ [11}}.---ΠἸΈ ΝΥ (οοπαθηβ64) : ΤῊΘ τθᾶβου ὙὮΥ 
86 Αροβιὶὸ τδὰθ βιιοῖ ἃ Ὀ0]4 ρῥγοίοβδϑίοηῃ πδ8, (πδὶ 

ΒΙΏΠΟΣΒ υΐρἢς Ὀ6 βανϑὰ δῃὰ Ὀδιίονοσθ οὐϊβοὰ.---λδέλο 
ΚΝΙΘΗΤ: ΤῊΘ ΑΡοΒβ]6 ἰμϑίπυδῖθβ πίο στοαΐ ργοργοῖῃ 
(Ππαὶ ("6 ροθροϊ 18 ποῖ δὴ ἰηδϊυθοη {κὸ 6 μοδῖμδι 
τογϑβίθγθα, πο τ γα οοποθαϊθὰ ἴγοιῃη 8411 Ὀὰΐ ἴδε 
ἰηϊαῖοά, Τὴ6 ῥργοορι οὗ ἴ16 ροβροῖὶ, Ὀδΐηρ ὨΟΠΟΡ 
ΔΌΪΘ ἰῃ {μι βο) νγ68 δπὰ Ὀθηθβοῖαὶ ἰὸ ϑοοί θυ, οδπδοί 
6 ἴ00 ΟΡΘΏΪΥ Ρυ]18}66.---ΗΠΟΡΟ Ε : ΤῊΘ βαϊνδὥοῃ οὗ 
τΆ6ῃ, ἰποῖὰ ἴη6 ραγάοῃ οὗὁὨ {ποὶγ δίῃβ δῃηὰ ἐμὲ 
ΤΏΟΓΔ] ΓΟΠΟνΜΠΟΩ Οὗ (Ποῖ Ὠθαγίβ, οδῃ Ὀ6 οδδοιθὰ ὈΥ 
ἢ᾿6 βΌΒΡ6] δἰοῃβ.---ΤῊὴθ ΡΟΝ ον οὗ ἴῃ ροβραὶ ἀο.8 ποὲ 
116 ἴῃ 15 ρυγο (ἢαίϑιη, ΟΥ ῥογίδος ΤΏΟΓΆ] οοάσθ, Ὀυϊ ἴῃ 
108 (Β088---ἰπ ἴῃ ἀοοίγίμο οὗ ᾿υββοολίίζο Ὁ. ἔαϊτἢ 
ἴῃ ἃ ογυοϊβοὰ Βραδριμον.---Π ΠΟ. ΜΔ Ὀ6 νῖβα οἱ 
ὈΠΥΤΙΒ6, ΟΥΙΠΟΘΟΟΣ ΟΥ̓ ὨΘΙΘΓΟΟΘΌΣ, 1Π|688 Ἧὸ ἃ Ὀ6] 16 Υ- 
ΘΓβ, δηῃὰ γϑοϑῖνο “ἴη6 τγρηϊθουβηθθθ πο ἰδ οὗ 
αοα᾽" 868 ἴΠ6 στουπά οὗἉ δοοορίδῃμοθ, 8 ΒαΥΘ ὯῸ Βῆ8Σε 
ἴπ ὑπ6 βαϊνδίίοῃ οὗ (ἴν6 ζοβρβὶ. --- ΘΟ ΤΩ ΟὯΒ. ΟἹ νοῦ. 16, 
ὉΥ Β. Ὑπισησοτε, ΦΟΗΝ ΟΥΕΝ, ΒΙΒΗῸ0Ρ  Ἄπρ, 6. 
Ἐδτυ, . ΕΈΒΚΙΝΕ, ΒΙΒΗΟΡ ΟἸΒκητ, ἴβαλο Ἧ ἀττᾶ, 
ΒΙΘΗ͂ΟΡ ΞΤΙΚΕΙΝΟΣΥΚΕΕΤ, ΖΟΙΊΚΟΡΕΕ, ἢ ΒΒΑΟΚΕΚ.- 
ΒΟΒΥ͂, 6κο. Βυκρκβ, Ἦ Εἰ. Οβπάνκινο, ΗΒ. ΜοΌηκυχε. 
δὰ ΤΉΟΜΑΒ ΑἙΝΟΣΡ;.--͵ἰἸ Εὶ Η.] 

ΡΑΒΒΊ ΕΙΒΕ5Ί. 

Το Ἀοοίσηο οὗ Φυβιβοδίίου ὈΥ ΕΔΙΓῺ 88 (μὰ Εοδβιοταϊοη οὗ (86 ἴτυο Ο]οτ βοβίίου 
οὗ σοα. 

ΟΗΠΑΡΤΈΕΒΒ 1.-Χ]. 

ΕΙΗΒΒΤ ὈΙΥΝΙΒΙΟΝ. 

ΒΙ͂Ν ΑΝῸ ΟΒΑΟῈ ΙΝ ΤΉΕΙΕΒΕ ΕΠΕΒΤ ΑΝΤΙΤΉΗΕΒΙΞΠ, ΤῊΕΡ ΒΕΑΙΓΥῪΥ ἘΒΕΠΙΟΙΟΌΒ ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, 
ἽἍΠΕΕ. ΤῊ ΑΟἸΌΑΙ, ἘΝΤΕΒΑΝΟΕ ΟΕ ΟΟΒΕΌΡΤΙΟΝ ΑΝῸῺ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ. ΟΟΡΞ ΨΈΑΤΗ 

ΑΤ Αἴ, ΗΜΑΝ ὈὉΝΕΙΟΗΤΕΟΌΒΝΕΒΕ, ΤΗΑΤ 5, ΤῊΕ ΨΟΒΙΡῈ ΒΕΑΙ, ΟΟΕΒΕΌΡΤΙΟΝ 

ΜΑΤΌΒΙΝῸ ῸΒ ῬΕΑΤΗ, ΑΝ ΒΑΞΤΕΝΕ ΒΥ ΤῊΒ 0 ΜΈῈΝΤ ΟΕ 60. ΑΝῸ ΤῊΒ 
ΟΡΡΟΞΙΝῈ ΨΟΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΞΕΙΝΝΕΕΒ ΤΗΉΒΟΘΗ ΤῊΒ ΜΕΒΟΥΘΕΑΤ, ΟΕ ΡΑΒΌΟΝ ΙΧ 

ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΚΕΕΒΡΟΝΒΕ ΤῸ ΕΑΙΊΤΗ. ΤΒΕ ΕΙΑΗΤΕΟΞΝΕΘΣΒ ΟΕ ἙΒΑΙΤΗ. 

ΟἬΑΡΤΕΕΒ Ι, 18-Ὁῇ. 1]. 

ΕἸΒΒΤ ΒΕΟΤΙΟΝ.---7:ὲ δεσὶππῖπρ ΟἿ αἱΪ ἰλα τεαὶ σογγερίϊοπ ὁ ἐδ τοογἰα,͵ απὰ ὦ (δε Οον δῖε ἐπ ρανέδουϊαν 
ἐορείλεν οὐδ ἐδ λωάσπιοτιέ ργοποιρισεα ὁπ ἐΐ. πεσίεοέ ο77 ἰδὲ σοποταὶ γουοϊαίίοπ οΥ7 Οοα ἐπ ἐγεα- 
ἐέοηι ὃν (δά ποσίεοί οΥὁ ἐδ γεαΐ τογδὴὶρ οΥΓ Θοά ἵπ ἰλαπκζεριυΐησ αἀπαὰ ργαΐδε (οἶναρ. ἱ. 18.-21} 

ΒΕΌΟΝΟ ΒΚΟΤΙΟΝ.--- Τῆς ἀευεϊορηιεπί οΓ Ο'επεϊϊς οογγωρίίονι Ὡπεν σού: ͵)μαὐεῖαί αδαπάοπηκεκέ (ἐλ “16: 
Ῥαγίωγε οΓ Νὶδ δρέγι!, «πὰ ἐλε 66 ΟΥ̓ γί ροπδαδ γον μασπιδηῖ).  Ύονη αγδίίγαγν ἐνηιδοῖξδνι ἰο ἐδε 
τὩοογδλὲρ 7 ὑπασεβ απαὰ δεαδί ; 7γοπι ἐλεογείϊοαὶ ἐ. ργαοσίϊοαϊ σοογγμρίϊοη ; ὕτγοηι παίωγαϊ ἰο ὠπηπαιεγαὶ 
οακά οἰ πικαμς δῖν8, ἰο ἰΐλε Ἄοοπιρζοίίοη ὁ αἰΐ ζὐπαάβ ΟἿ οτίηιεβ απ ἱπέφωϊεδι, απα ἐσ ἐλε ἀεπιοπέασπὶ 
δμιεί 7 ευἱ!͵ ἀπά ἐνενι ο7 ουὲἱΐ πναχῖηιδ (οὨδρ. ἱ. 22--2). 

Ι8.. ἘΕῸΓ [860 ττϑῖὰ οὗ αοα [Θοα᾽β ψγϑ0}}] ἰδ γουϑβϑὶϑᾶ [ἐπ ὀρροθιείοι ἰο ἔμαι τονοϊδέίαιι οἱ 
Θοάϑε τί κμέοοιιπεσεα, γατ. 11] ἔγοτὰ ἤΘΑΎΘη Ἀρδίηδύ 81} ἀΠρῸ]η688 [ρ] 686 Π 688) δπᾶ πῇ 
τ Ὦ Θουβη688 [᾿πίχυ!γ] οὗἮὨ πιθη, γο Βο]α [Πο] Ὀ8Δ0Κ7᾽ τῃῆ6 ὑτα ἢ Ἰῃ πητΙσῃίθουν 



ΟΒΠΑΡΤΕΒ 1. 18- 3». 1 
ΕΞ ΞΞΞΟ ΝΞ ΕΣ ΞΞ ΞΦῚ ΘΙ π΄ -Ξᾷ πᾳ π΄“ «πᾳ πᾷ πᾷ πιο π΄ π΄ ν΄ “Πα π΄ πΠπ' Ψ  ΜΟ ΠῚ 

19 ηο688; Βοοδῦβο ᾽ {πδὺ ὙὩΟΝ ΤΔΥ Ὀ6 Κηονσῃ [γϊοὶ 18 πον] ᾽ οὗὨ αοἂ ͵δ πιδηϊϑοὶ 
80 ἴῃ {861 ;" ἴὉγ Θοα δίῃ βῃονϑά [(οα τηϑηὶ δια ]" ἐξ υπίο [10] ἴπθπι. Εν [86 
Ἰην 81 016 ὉΠ πρΒ οὗὮἁὨ ἰπη [ὨΪ8 ἀηβθοιι αὐτὶ θα168] ἔσοπλ 0.6 ΟΥΘΔΌΊΟΩ ΟΥ͂ [86 νοι] 
ΔΓΘ [8Γ6. Βῖη06 186 ογθδαϊοι οὗ 1Π6 ψογ]ᾶ,] " ΟἸΘΑΥΪῪ βθοη,ἷ Ὀοὶηρ ἀπαογβίοοα ὈΥ 
186 τὈῃἱηρΒ {π8ὺ ΔΓΘ τηδᾶθ [ὍΥ ΠΙ6Δη8 Οἵ λὲὴϑθ ΨΟΓΕΒ], ὀυόγν ἢ18 ϑῦθγῃϑὶ ΡΟ Γ δπά 
Θοαμοδὰ ἀρ ρομ ϑειότης, τοὶ θεότης]; 80 τῇδο" ΠΘΥ δῖ σίου δχουβθ 

41 [᾿Ἰποχουβϑῦϊο, ἀγαπολογήτους]. Βοοόϑαβα {πᾶΐ, ΒΘ η ἴμ6Ὺ Καον Θοῦ [ὈδοϑαΒ6, 
ονϊηρ αΟά, οε, ΔΙ Ποῦ ἢ ὑπ Υ Κηον Θοά, διότε γνόντες τὸν ϑεόν], (Π6 Υ σ!ονῆοα 

λύηι ποῦ 88 αοᾶ, πρὶ μοῦ γα {μβδη Κι] [{π6ὺ ἀἰα ποὺ ρ]ονι ἣν λέηι 88 ἄρα ΠΟΣ 
εἶνο ᾿ΓΒ8δΚβ ἐο λέηι αϑ αοα]; Ὀυὺ Ὀδοδπιθ γϑὶη πὶ ὉΠ6]Ὁ ἸπηρΊπδῦοπδβ [{Βουυρἢ[8], 
Δηα {Π6ὶΓ [00]18}} θατύ νν88 ἀδγκοηθά. 

22, 28 ῬῬτοίδββίηρ [ΠΘΠΊΒ6| 768 ἴο ὈΘ 186, ἴΠ6 Ὺ Ὀθοδῖηθ ἴ0018, Απα οἤδηροα [6 Σ 
ὀμδηρ64} (ῃ6 ΡΊΟΓΥ οὗ [86 ὈΠΟΟΓΓΙΡΕ]6 αοα ἰηΐο 8 ἰτηδρθ τηδᾶθ 1 [0 ΘοΓ- 
ΓᾺΡ Ό]6 δὴ [[ῸΓ 8 ᾿ἸΚΘΆΘΒΒ οὗ 8ὴ ᾿τηϑρθ οὗἁὨ ΘΟΓΓΟΡ]6 τη8}], Ἀπα ἴο [0[ Ὀἰγάβ, 
8δηα Τουτέοοῦοα Ὀθαβῖβ [αὐυϑαταρθα8], δηα οτθορίηρ ὉΠἱηρΒ [το ρ1}]68]. 

24 ὙΥιογοΐογο ἀοα δ]80" σᾶνὸ ἴθι ἊΡ ἴο πποϊθδηηθβα, ᾿Ὠτοῦρἢ [Π6 Ἰυδίβ ΟἹ 
186 οὐ δολτγίθ [αοα ἀοίνογθαὰ ἰμθτλ ΟΥ̓́ΟΣ, 18 [86 ]Ἰπβίβ οὗ τοῖν Βοασγίβ, ἴο 
ὈΠΟΪ]ΘΘΠΠ688], [0 ΙΒΒΟΠΟΙ ΤΠ61]} ΟὟ Ὀοαΐθ8 Ὀθῦνγθθι) ὑβθιθβαῖνθβ 80 ἰμαῦ {Π6]Γ 

ῶδ ὈοάϊοΒ 6 "6 ἀἰβῃοπογθα διποηρ {8 6πὶι]}.} ὙΠῸ ομδηροα [ΤῸ 1110 ὁχοβδηροα] "ἢ 
[6 {τυ} οὗ αοᾶ [1ηΐο [0] 8 116, Δῃηἃ ᾿νΟΓΒΕΙΡΡΘα 8πα βοσυϑα 186 ογθδίῃσγα τΊΟΓΘ 

26 [τϑῖμογ] ὕπδπ 786 ΟτἸθαΐου, " 0 18 Ὀ]ββθα ἴόοσθυθσ. ἄτηθηῃ. ΕῸΥ {18 οδϑι8θ 
οὐ γσᾶνα ἵπθλ ἃρΡ [ἀρ] σου ὑῃθη) ΟΥῸ Ὁ] πηΐο [10] γ1190 αδοιύϊοηβ [βῃδιηθίιὶ 
ἈΒΒ]0}87 : “ἡ [Ὁ αὐϑη 861] ψοπῖθῃ ἀἰὰ οὔδηρθ [ἀχοῆδηρθα)]) ὕΠ6 πϑίηγαὶ 86 ἰπΐο 

21 [ἴογ7] Ὁμδὺ σὨ10}}) 18 δραϊπδῦ ἡδίυσο: Αἀπᾶ ᾿ἰκουῖβθ αἷδο 166. τηθῃ, ἰθανὶηρ (860 
ΒΑὺαΓΑΙ 86 οὗ 186 πψοϊηδῆ, Ὀυτποὰ ἴῃ {ΠοὶΡ Ἰυδὺ [᾿πδ0} οχοϊΐθιηθηῦ} ΟΠΘ 
ΤΟΥΑΤ ὉΠΟΊΟΥ ; τηϑη ὙΠ τθὴ σουκίηρ [πδὺ τ ΒΙΟΏ ἰβ ἈΠΒΘΘΙΪΝ [πτοτκίηρ τῈ6 
(τοι! κποπα) ᾿πάθοΘ ΠΟΥ, τὴν αἰσχημοσύν } δηῃ τϑοοϊγηρ ἴῃ ΓΒ ΘΠ βοῖγ 8 1ῃδι Τθοοιω- 
ΡΘΏΒ6 οὗ ὑμ6] ΘΙΤΟΥ ὙΠ] Οἢ τ 88 τευ 6 ἄπ τονψϑγα οὐ ὕΠ 6}. ΘΙΤΟΡ]. 

28 ΑΔπᾶ ουύϑῃ 88 {860 ἀ]ὰ ποῖ |κ [πὰ 88 ἴῃηϑγ ἀϊὰ ποῦ ἄθθπι ἰῦ ἡ ΟΣΊΔΥ, οσ ον 
ΨΈἘ116, οὐκ ἐδοκίμασα] τὸ τοϊδίη αοἀ ἴῃ ἐλοὶν Κπου]οᾶσο, αοα ρσᾶγϑ ὕμθπλ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 
8 Τορτοραίθ [τνουΐῃ] 688, ἀδόκιμο»] ᾿" τηϊπᾶ, ἴο ἀο 1Ποϑ6 ὑβίηρϑ ΠΟ. δγὸ ποῖ 60η- 

29 νοπὶοπῦ [Ὀθοοιηΐηρ)] ; " Βοΐπρ Β]]οα τὶ 411 ἀητὶρὔθουβηθββ, [ου πλοδίίοη, ̓ἦ τ 10 Ἐ- 
Θη088 [τ18]106], σον ϑιίουβηθδβ, τ] 1Ο] ΟυΒη 688 [ὈΔ6 688]: [1] οὗἩἨ ΘηνΥ, τηυγᾶθγ, 

80 ἀοραῖο [βιγϊ ἔθ, ἔριδος], ἀθοοθῖῦ, τηλ] ρηϊγ ; τ ΒΊΒρογοσβ, ΒΑΟΚΌ ΟῚ Β [ΒΔ ἀοΓ ΓΕ], 
Πδύογβ οἵ σοι," ἀδαριιαία] Π  οΙστ ἢ, του, Ὀολπύοσθ, ἱηυθηΐοτβ οὐ 60]}} ΤΏΡ 

81 [ν]]]Δ0168], αἰβοθθαϊθηῦ ἴο Ῥδγθῃηΐβ, ὑηδοαυῖ πηαονείδηίηρ, ΟΟΥ̓ΘΏΔΏ-ὈΓΘΔΚΘΓΙΕ 
82 [ὉΓΌΟΘ- ὈΓΘΔΚΟΙΒ], τὶ βουΐ παίαγαὶ δβδούζοη, παρ] ΔΟΔὈ]6,." πηπθγοὶ ἃ] : ΒΟ, Κηον- 

την [Δ Ππουρἢ ΤΠῸΥ γν6}} Κηον} {86 ἡυαρτηοηΐ [1υδύῦ ἄθογθο] οὗ αοά, [δῦ 1Π6 Υ 
νΐο [π}οἾ ὁοττῦ [ρτϑοίῖοα, πράσσοντες] Βὁ}} ΤὨΐπρΒ δτὸ ψοσίῃγ οὗ ἀθδίῃ, ποῖ 
ΟἾΪΥ ἀο {86 βᾶτηθ, θαῦ ἢδγο ρ]θαβαγο ἴῃ ὕπο (Πδῦὺ ἀο {86πὶ [ΔΡΡσΟΥΘ οὗ δοβε 
ὙΠΟ Ῥγδοῦϊβο ἐλοθηι, συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιφ]. 

ἘΕΧΊΌΑΙ, 

1 ΨαςΣ. 18.--ᾳοὐ λίπεν. Κ80Ὸ [πρὸ πὰ ΜόγοΣ: σιαϊέεη. ὙὨΪ8 ἰο [80 τοραηΐσιβ οὗ κατέχειν ὮΟΓΟ, ΑΒ ἱῃ 2 ΤΉΘ88. 
4,1 ἱ Σαῖκο ἵν᾿ ἀν. Οοτρ. ἴδ ὥϑερ. Δοίοε, τὴς εὐδι τράγος οὔ ΑἸέογὰ ἔῃ 1ο6.--. ΒῚ 

ας. 19.--ἰδεότι, οοπίζη ἔτοιι δι᾽ δι τι, Τηρα 1:8 (Ἰἶκο διό) οτἰ κί 4}}ν, φμοά, ὙΝ οὗ τέ, σα γὸ, Θ᾿ 
σοοοπμ μαῖα τολεγζἤογε, Ἀτιὰ ἀγβνθ 8) ἱπέθγϑηιοϑ ἤτοσι [ὴ9 Ῥχοοθαΐῃρ ϑοῃΐθηοο ; Ὀΐ ἰη (ὴ9 Ν, Τ', 10 15. δἰτναγβ, δπὰ ἰπ 
186 ΟΠ] γ, υθϑὰ ἴπ ἔπ: 86:86 οὗ διὰ τοῦτο ὅτι, ᾿γ εα φιιοᾶ, φμία, δεοιμδε ἰδαΐ, δεοσιιδε, αὐτιὰ ΒΑαΙρΏΒ ἃ ΤΟΒΘΟΏ 
ἴοτ ἃ Ῥζγοοϑάϊηρ δαβϑοσίοσι, [19 ,720ονυ. 1Τι τιν Βοσὸ αἶγα 1ἴ) 8 τϑαϑοὸὴ ΜψὮῪ ἦα γαίῃ οὗ αἀοὰ 18 τονοβ)οὰ (Μογοτ), ον ἐξ 
ΓΒΥ ἰεῖσι ἰὯ6 ψτοΣὰβ τῶν τὴν "τ οἰ λὸ κατεχόντον (06 Ὑ οεΐο, ΤΒοΙυοΙ, Αἰοτὰ . 8660 Ζχνεσ. Δ οες. ἐρηκῆθ ξεα Τίβομϑη- 
ἀ01 ΟΥ̓́ΟΣ, ΑἸοσὰ βδορδσαίθ διότε ἔγοτω γὙῸΣ. 18 δἰτρὶ)ν ὉΥ͂ 8 ΘΌΣΩΣΩΔ ; ΤΒοΪθοἷ,, ἘΣ (πβο 6, ΤΠοῚ16, ῬΈΣΠΡΡΙ, ὉΥ ἃ γΡοιϊοά.. - 

8 αν. 10..--[ἰτὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ, χιρα ποίωπι ε2ἰ ἢ εΐ {ὑπ ΤὨΐδ ἰ6 [Ώ6 ΒΕΣΙ80 οὗ γνωστός ἱπ ἴδ Ν. Τ΄, ἴ86 
ΒΟΡΕΥΒΗΝ τι αὶ δ (υκὸ δἰ. 44; οΒη χυἹἹ]. 16,16; Αοὐκὶ, 19: ἰἡ. 14: ἱν. 16, ἄο.), 18 ἄγνωστος τηρᾶτι8 πχηποιση (Αοἱα 

. 23); π8116, ἐν δῺΘ ΥΣ ΤΡΌΑΙΥ εἰκηϊδοο ζἀποιοαῦδῖε, ἐγ κεηηδαν, 88 ατἸβιϊησὶ ἔγοσῃ Ὄ κηποισπ (ὙὈΪΘΣ 
ψοακὰ ἀοοσδ τιοῖ ΟΟΟΌΣ ἴῃ ἐδ ΟΙΘ0 ψαώρκαν ϑλυ 6 δυϊποσίκοα νοσζεῖοι", [ΒΘΓΘΙΌΤΘ, 8 ἱποομαίδίρειϊ νυν τἢ 86 ἢ 0104] (ἰὨου σὮ 
ποῖ τὶτἢ 116 οἰαϑεΐςα!}) παρὸ οὗἉ [6 ἕσττη, ΟΌΥΕΤΝ ἃ ἴλ1]66 ἰᾶθα ; 10. ᾿Ὧ6 ὨδαῖΏθ ἀἰϊὰ ποὶ Κον 41] ἐπ αΐ τδν ὈῸ ἰσλοντι 
οἵ Θοὰᾶ, πὲ, 55 οἰδασὶν ἃ ΤΒ ἴγοτο τ ῃαὶ 20] Οσβ, ΠΟΥ͂ ἘΠΘῊῪ ΟΕἹΥ τὲ τ ὨΙΟᾺ πιλν ὕο Ἰοαγποᾶ ἔΤΌσα [ἢ ΟΠ ΟΣ δΙ σϑυ δ]! αι 
ἴ; ἔδο ἤσοκ οἵὅἁ παξῃτϑ δὴ οδδΟῖ, 88 αἰδιϊοοί ἔγοτη [ἢ 6 βρϑοΐδὶ τονοὶαἰΐοι ἐπ ἐπ 6 Β10]9 δῃὰ ἱπ [ἢ 6 ΡῬογβοι οὗ Ομ γίδέ. ΤῸ γϑ- 
(δἱπ [πο Β. Υ., δηὰ [0 ΦΡΡΙΣ πὶ Βοῦίμδοτι, δμδ γνωστός), ἐοϊζλοιέ γεσεϊαϊίοῃ, ἰα ἀΥΌἰΐταΣγ. Τδυρὸ ἰσϑηδ᾽δέοβ εη πίη δε, 
ὅποιοίεεῖσα; ὈὰΣ ο ἵγο, γνῶσις 18 Βυ υὐοσίίγο, ππὰ ἀοθα Ὡοΐ δὶ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς. ΤΏΘτΙΟ [8 Π0 πῈΣ- 
κοιῦί πὶ ἴῃ δῶ ἴοι ἴ:9 ἔπτο, ὑη]οδο ἰδ Ὀ6 αο2. ἰὶ. 9, : γνωστὸν καλοῦ καὶ πογηροῦ. ΤΏ ΑΡοκδί!9 
ῬαΓΡοθοὶν αγοϊαθα δ.}9 ἴαττὴ γγῶσυξ ΟΥ ὀπίγνωσις τοῦ θεοῦ, το ἱδ υϑοὰ ἰῃ ἰμ6 Ν. Τ΄. οὗὨἨ δ ἔστιο Κηον)ομο οὗ Θυὰ ἴῃ 

(οοΡ. ϑοδη χυ]ὲὶ. 3), δινὰ ο)059 ἐδ ΤΟ ζθῃΟσΑΙὶ δηὰ οὐ᾽θοῦῖνο ἔτ γνωστόν, ᾿μδὺ τ ἰοῦ ἴα ναΐϑες ἴο 811 τῶϑσι ἰ8 
ἴδο πυεῖίκα οὗ σοι οι.---. Β.] 

4 Ψος. 1θ..-[φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ἐν Πὶς (]ᾳ.), ἱ. δ.., ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, ἐπ ἰΔεἰν Ἀεατίε ; οοταρ. ἡ. 



δῦ ΤῊ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙῚ, ΤῸ ΤΗῈ ΕΟΜΑΝΝ. 

οπέοϊορίοδὶ δσρυσω 
ίλενι. 860 ἔχερ. Νοίεε. ἸλατΠ οτ᾽ 8 νοσείοι (1λη|6η} ἰβτίοσθη ἔπ 6 Ῥγϑροαίείου ἐν.---Ἐρο. 8.} 

Ψαχ. 19θ..-ἰ[-.ἐφανέρωσε νν», ἴδε Ὠἱϑίοτϊο δοσὶβῖ, γοΐοσείπρ ἴο ἴδ 6 οτἰβίηδ! ογϑαῖίοσ,.---. 8.) 
ον, 20.--ἰ.τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμον τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται. κτίσις ὮΘΓΘ 66. ἐδ 

Ἴ Ψοτ, 20.---[ΑἸτοσα ον͵ϑοοῖς τὸ ἴη6 Ε. Υ, δηὰ ἐγ βὶαῖθδ αγέ »έ! οεϊοεά ; Ὀὰΐ [815 ἀδθέσονε [9 δ Γλημ οχγτάοτυσι, ἀόρατα 
καθορᾶται, ἱπυὶϊειδιϊία υἱεῖ", ἐα4 σιικομαμδυτε σεν ἐτϑοπαμῖ, (δε ἐποϊείδίε διεοοῦι ς υ. εἰδίδ, ΟΥ ἐλεὲ εδέεη ἰδ ξεν, υἱκ, Ὁν 
486 ταϊπὰ᾽ 5 6ὁγ6 (νοούμενα). Τιθ οοΙΡΟΙ ΠΩ͂ καθορᾶν (ἅπαξ λεγόμενον ἴῃ ἴλ6 Ν. 1.) τχθϑτι8 (0 Ἰοοῖὶς ἄονσι ἤτοσα ἃ ΗἰρὮθι 
᾿ δ ἴο ἔδῖκο ἃ ΒΌΓΥΟΘΥ, δὰ ΘΠ 06 Οὐϊοῃ ἰηἴι Πεῖῆθ5 (δ δίτα }}]6 γοσ ΞΞ ἀκριβῶς ὁρᾶν, ρετυ.ἄετε, Ῥεγερίοενε, ἰο δες οἰεανιψ.-- 

8 γοσ. 20..--[θειότης, Οδι(,τοϊικειί, ἴσγοτλ θεῖος, ἀινίπεδ, τοΐογα ἰο ἴη6 Ὠἰνίπο δέει σί Ὀπ:66, διιολ δα το δ θεῖΎ, μόνοσ, πὶ» 
ΜΘ ΔΙῸ τηδηΐίοδε ἴῃ ογθηιίοη ; Ῥ ἢἾ6 θεότης, εείίας, είν, Θοαλεαά, Θοξδει(, ἴτοτι θεός, τοΐοετα ἴο 1.9 

Τὰτιυς Βοΐηνσ ἐἐδο]7, στ ἢο στοαϊοὰ {116 οτὶὰ ἀπὰ ἀνγοὶῖ ἰη ΟὨτδὶ.---Ρ. 8.} 
9 Ψος. 20.--[-εἰς τό νἱτὰ ἴπΠὸ ἱπθηλίνο (πο ὉγΥ Ῥ4Ὰ] ϑουθαίΐθθη ἔγλοδ ἰῃ [86 ΒΟΙΏΔΏΒ 8]029), ᾿ἱκὸ ἔδο Σδίη αα πὶ 

ν ἰῃδιοαῖθθ ῬΓΟΡΕΣΙΥ [86 ἐπέεπένυν, τὴ ἢὸς μέ, ἐπ ογάεν ἰλαΐ (οὐπιν. Βοπι. ἱ. 11 ; ἐ"). 26; ἐν. 11, 16, 18, ἄο.}; ὕὑαι 
Βότῖο ἰδ πιιδὲ ἑηἀ!οδλίο ἔδο (Ἰη1 6 π ἀ64) γέδιξ, -ΞΞ- ὥστε, ἰἕα εἰ, δο ἰλαΐ (νὶ. 1; 4,δ; 2 Οογ. ἑ. 4; οοζῶρ. ἴδ νῳς. Δ᾽οίεξ, δηὰ 
Βυξίσηδησι, Δ. Τ. Θ’.» Ρ. 227).-ΟΡ]. Β.] 

19 Ψοσ. 34.-- Καί ἰ6 τοίαϊποὰ ὉΥ ΜΟΥ͂ΟΣ ΟΣ δοοουπέ οὗ ἰϊ6 δἀηρίδου, [1|ὶ ἰπάϊςαξοβ (ὴ6 οοστοσροηᾶδοτιοθ Ὀδέτγϑος 
τοῦ δ συλ διὰ Θοά᾿β ἰυὰδρτασηΐ; Ὀπὺΐ [26 οχίςγδὶ διε μογί(θα, δὲ. Α. Β. Ο., γυϊκαῖο, Οτὶχ.. ὅἄσ., διὸ δρβὶστιδὲ μι. 

. Β.) 

Δ1 αν, 394, [τοῦ ἁ εσθαι τὰ σώματα αὑτῶν ἐν αὑτοῖς. Το τορύΐηρ ἐν αὐτοῖς ἰ6 δυοίδἰηοὰ ὃν δὲ. Α. Β. Ο. ὯΨὔ., 
δικοϊπδὶ (Π0 ἐεχέ. τέο., ἐν ἑαντοῖς, απιοηρ (λεπεδεῖσος, τεοσίρτοοαί Ϊψν. Μογον ἀοΐαπάα ἐμ. Ἰαξξος σοϑάξηρ ( ἐ 
[0 τ Ῥόγϑοῦδ, αὐτῶν), ἰῃ γνἱοῖν οὗ 1.6 Τγοαυοηῦ πορὶοοὐ οὗ [89 Τρῖθχ ῬΓΟΩΟΌΩ ὈΥ [86 ἐγβιδοσί ὈΘΓΘ; εἐ. ., το. 32.-- 
ἀτιμάζεσθαι ἱἷἰο ρμαπεῖνο (Βεοκα, ὯὈ6 οίία, Μογοσ, [1δηβο, ΑἸΐογὰ), διὰ ποὶ τοϊὰ]6 (Εγδδιηυδ, ᾿αΐμοσ. Εἰ. Ν.); δηὰ 
Βοϑϑ αὐτῶν ἰδ Ὁ10 ἴο αὑτῶν, απὰ ἐν αὑτοῖς ἰο ἐν ὁανυτοῖς, Ἡ ΒΊΟΝ ΠΙΔΥῪ ἤδγνο δτίϑϑῃ ἴγοσῃ ἰτηδρίοϊπα ἐμαὶ “ἴδογ," 
ἐμοίοδὰ οὗ τὰ σώματα, "πα [9 δυ ̓ θοῖ ἴο ἁ --ἼΒο κοιλνο, τοῦ ἀτιμάζ, τᾶν Ὀὸ δ ίζϑ δἰΓΟΡΙΥ͂ 88 σεπ. α ἀτοδές, 
ἀαχρ αἰτίης ἀκαθαρσία, ν᾿ Ὠἱοῖ οοχιδίἰδίοα ἴῃ {Π61 68 ὑοῖα ἀιδῃομοχϑὰ ; ΟΓ 88 ἱπορὶ γἱπρ ἰδ 6 ῬΌΓΡΟΡΘ υζΖ : ἐπ ογδδῃ 
ἐλαί (Ξ «εἰς τό) ; ΟΥὙ Δ8 ἀδῃ οί β [0 ΟΟὨΒΘΟΏΘΙΟΘ : 80 ἐλαί. ἴ ῥτϑίονγ [86 Ἰ8δῖ.---. πὰ ἢ 

ΓΚ, ὑπ Ἤσττινος ἱδ υοδοὰ δ τσλργιτος ἄμε φιι, δεείπρ ἰλαί ἰλεν, διολ αδ, ἰπἀ)ϊοαξίηρς ἘΠ6 οἶδδῷ ἰο ἩΔἰοὮ 
91:6 Ὀδουμα, δα ᾿πρ᾿ γίπρ ἐΠ:6 ΣΘΟΔΘΟΌ Ὧν ΝΣ ἰῶρ δἰδίοιιθϑηξ. μετήλλαξαν, ππιαμεολίεπ; 1ἴπ6 οοτηρουδα ὧθ 
βίσοωιβοτ ἔρμα ἤλλαξαν, ἰωμεοδίεπ ; γοΣ. 22.--ἘΡ͵ Β. 

λ8 ΨοσΣ, 25.---ἰ παρὰ τὸν κτίσαντα, δεγοπά, ταίδετ ἰλαπ, 80 88 ΟΥ̓ΘΏΓΌΔΙΙΥ [0 ὀχοϊαὰθ ἔπθ Οτγϑδλίος δ οζϑίθοσ ; ΟΟΚΩΡ. 
παρ᾽ ἐκεῖνον, Ἰ,κο χΥϊὶὶ. 14, Πα παρὰ » Υ͂ΟΣ. 286, ΤΊΘ πδίσγο οὗ [89 0426 ΠοΙΤΘ ἀδοὶάθα ἴοσ ἴυ ὀχοϊσῖὶνγο ταῖν ἔμδῃ 
[}6 ὀοΙ μα σδεγο βε}86 οὗ σ᾿ βἴτιοϑ 1 ΟἸΒΗ ἱποοσωραῖδῦ}ο πίξ ἐδ τόσ μΐν υΥἡὨἨ [9 ἴσυο αοὰ, το διδσοα Ηΐδ Βοσιοῦ 

ἐριλλων ἀτὰρ ἀρμς με αν τὶ, μετ ύῳ ἐσεί υν ΜΗ ἄθη ἀτιμίας, “ δίτοιι ας ἰμδῃ ἄτιμα πάθη, δα δοϊξίπρς ϑοτ ἴδε οσ. 26. Β ο ΟἼΩΣ, σ΄ Ξ τιμα πάθη, δα Ὡδ 
δίαίμε, ἀ ἀμησὰ φῇ ο [806 πάθη Ὀοϊοηρεὰ᾽" (ΑἸοσὰ). [ἴθ γ: «λάπαϊκολε ἐβείς. Ἰδῦρο: ζΖαειαεηδολαΐῆεπ ἐν 
δομαπάς. ΜογαῈΣ : δολαπάδανε Ζειαεπεολαίεη.---Ῥ. 8.} 

16 ας, .8.--τ-786 Ῥαγομοσηδδία Ὀοίποοῃ δοκεμάξω διὰ ἀδόκεμος, ΟΣ εἰσ  κἰ ΟἿ ὑσχίσιμε οὐ ἐλ δα πδίτηδεί 
οἵ ἐδὸ Ρημίδηταϑθηςξ ἰὸ ἰδ 6 εἶπ, ἱα Ιοδὶ ἐπ ἔθ Ε΄ Υ. Το Ψ6ῸΙς. σϑπάθσα ἰϊ σα ρογίθοι! Υ : ΔΌΗ ΠΡ Υ͂, δε. 
βιιι. ' : Νιολ δϑναῖρ Ἀἰεϊδη---οπιοῶνγἰρε (πἰολιδημέειρε) δίππεϑατί. Οοηγὕθασο πᾶ Ηονθοσι : “4.8 ἔμον ἐπουσδὲ 
δι ἰο οαδί ἘΠ 6 δοῖηονὶ Θῃΐ οὗ Ταῦ θα δυο 1.8Ππλ ΟΥΘΣ ἰο ἂσι οὠΐοαδὲ ταὶ! ἃ.) ΑἸϊοτὰ : ““Βροδίδο ἐδ 67 γερεὸ- 
δαΐξεὰ ἰμο Κηον]οάρο οὗ Θοὰ κὰνθ ΟΥ̓́ΣΣ ἴο ἃ σεργοδαίε ταὶμα,᾽" Βπΐὺ ὈΟΪὰ Οομγῦθασο πὰ ΑἸογὰ οσἱοῖξ 186 

.- Ὁ. Β.] 

1Φ ΨαΣ. 28..--[τὰ μὴ καθήκοντα, ποί δεοοπεΐηρ, ΟΣ ὠπϑϑοοίηρ, ἱπαδοεηΐ, ἱπειπογαὶ. ΤῊΘ Ε. Ὗ. ζο] ον ἴδ ΨῸΪΚ. : εα 
ποπὶ οὐποεπίαηί, Βαυΐ οοηυεπίεηξ ἰδ 9 οὗ ἴδοϑε τοσὰδ τῇ 89 Ε'. Υ͂. πο δυὸ οΥ τηράϊβοα ἐπ οἷν ταοδηΐησ, 

Θ Ὠγτευρηί, ἰςέ, ἄς., διὰ δῖὸ δρί ἴο Ὀονίδος [6 τοδᾶοσ, δινὰ ὕο πιλαϊϑθὰ Ὦ1ΠῚ γε ἴαϊου Ἰίσῃξ. Οοτορ. τὰ οὐκ ἀνύήκοντα, 
ΡΒ. ν. 4; διὰ οι 106 ἀὐ ἴθγθμοθ Ὀοΐθθη μύ διὰ οὐκ ψίωοι, ἢ δὅ, ὃ, ν. 440 (ἢ οἀ.).--. Β.} 

11 ΨοΣ. 29.--.-Α48 πορνεία ἮΔ8Δ6 δΔἸχοαὰγ ὕ66: "16 ἢ » ἴδ ἐδ Β6Τ6 ῬΤΟΌΘΌΙΥ ἰηνογίοα ζῸΣ Θοτα ρ] οἰδμθαδ᾿ βακο Ὁγ Οοὰ. 1. 
δορὰ οὐμοσα, οσ διιθοιἐτυϊοα 70. πονηρία. 8606 Τὶοοποηάογί. [1 ἐδ (ἰοὰ ὉΥ͂ Ἀς. Α. Β. Ο. Κ΄., ΙΔΟΒΣΩΆΠΩ, Τἰλομβοηάοχῷ, 
ΑἸΐοσά, Μογονῦ, ἴδηρο. [Ὁ ΤΩΑΥ̓Ὶ ὮΔΥΘ ΔΙΪδΘΏ ἤγοτα πονηρία, Ὀπὲ ΤΟΥ͂ 88 Υ Βαγο Ὀθθ ονοσϊοοϊκθα ὁπ. δοοουηςξ οὗ [89 
αἰσαΐϊαν ἰγ. ὔποτο [9 υππαϊωχαὶ πορνεία, ψὨΐοΟΝ ττὴδ τη οηθὰ Ὀοΐοσθ, Ῥγανδὲ!δ, [6 ΟΓΥΠΔΣΎ πορνεία αΌουχ δ 6]δο. 
Ὅροι ἴδο νο]ο, 1 ψουϊὰ τοίαΐῃ ἰϊ..-.. 8.) 

16. Ψον, 80.--[θεοστνγεῖς. ΕΙΜῈΣ5 Ὀδοὰ ἴῃ 189 ἷνγο ΒΘΏΞΘ : λαίεὰ ὃν τον (ρσλη τις το Βἰσμοδὲ ἀὁ- 
δτοο οὗ τοοϊκίοδο πἰοϊκο δ), δ ἃ 80 6ἢ Ἰατα ὃν Βυιίσεομο, 6 οιῖο, ἈΠ ΡΡΙ, Μόνον, ΑἸέοσά ; ὙΔὲ19 86 το ϑ] ΟΡ Υ οἵ 
οοῃγτηθηίδίονβ (Ἰ πμοοάοχοίῖ. ἰϑφουπιαπίμε, Ταῖλον, σαϊνίη, Οτοῖξίυα, ΤΠποϊυοῖκ, Εν], ἮΝ ογὰ ποτέ, Βοὰβ6) πιὰ τοσσίοἢϑ 
ᾧ Ψυθῆ., Ε. Μ.) ἱποῖξπε ἴο [6 δοὲλνθ β6:86: μισόθεοι, εἰ οξυτεδ, “ποιιίος 7 Οἀ, Θο(ίοχγείπάε. 80 ϑαυϊάδε: 
«οστυγεῖς θεομίσητοι, οἱ ἀπὸ θεοῦ μισούμενοι καὶ οἱ θεὸν μισοῦντες " παρὰ δὲ τῷ ἀποστόλῳ θεοστνγεῖς οὐχὶ οἱ ὑπὸ 

θοοῦ ξιαονεσεου «ἈῚς οἱ μισονντες ΤΥ Ρενς 188 πο τόσεῖεε οὗ [89 δοῖϊνο ἀἰξττρι Ἄὐϑῳ 0 θεομεισής ΑΔ βροτοστυγής 86 
διιδ] ορίοθ: Ὀὰ ΘΓ ἰπβὶσίο (Πα (666, ἴοο, Βανθ ἢ}. Ῥβδεῖνθ πιϑϑηΐην, ΘΕΡΘΟΙΔ.ΙΥ ϑμίσης “- ϑεύστνγητ; ἜΠ 6 ὀὁρροδιέο 
οὗ θε : ὕεαρὸ 16 υπαουθῖθα!Υ ἰπ ἔατοσ οὗ [86 Ῥάθηῖνο ; Ὀὺξ ἔμ9 οοπηφοοῃ, δηὰ ἐπ δοσίρίηχο ἰάδα οὗἩ ἀοἂ, κσὸ ἰῇ 
ἴαγοσ οἵ ἴδο δοῖνο σθῆδϑο. ΤῊΘ ΑΡοδἕὶθ ἤθσὸ ἀϑϑοσί 066 ἐ9 ἐπε οὗ ἐδ: 0 Βοδίδοη, δηὰ πο ἔοι; ρμηδδνεεηέ δηὰ αοὰ δδῖο 
δίῃ, ὈὰῈ Ἰονθδ ἴδ9 δίῃπεγ. 860 ἴδο ΕΖερ. ἈΤοίεε.---Ῥ. Β.] 

19 ψον. 81. -ἀσπόνδουνς [{π| [080 ἐεχέ. γεδ. ΔΙ͂ΟΥ 1 ἰΒ ηοΐ δυο η ΟΥ̓ δυδίαἰηοὰ Ὁγ Οοάδὰ. Ο. Ὦ., αἱ. δπὰ 
δουπὰβ σαίθμοῦ πσοδὶς Ὀϑίποη ἔδ680 δίσοτρ' ὑθσοβ. [Οταϊ θα ὉΥ͂ δὲ. Α, Β, Ὁ“. α., διὰ οδῃοοὶϊ θὰ Ὁγ ΜΙ], 
ΤΊϑοουἀοτσί, ἌΚΟΥΕ. ΑΙἸΖογὰ τοχασάα ἰ δὲ 8 βἷοβδβ ἰῃ τοδσμίη ἕο ὀχρίδὲτι ἀσννθέτους ; ΜΟΥΟΣ Δ8 δι; ἰπδογίϊομ ἔγοτι ἐδ αἰταΐ» 
Ιασ οδίδιορτο, ν] ΐ {1}. 8.--Ε. Β,} 

ξ 

ΟΥΝΣκΑΙ, ΒΕΜΑΕΚΒ.-ἼΠ6. πΏΟΙα δοοίίοῃ, ἰπ ἰῖ8 
ἴο ἴῃ6 οπὰ οὗ [86 οἰαρῦογ, γϑ αῦθϑ ἸΏΟΓΘ ῬδΓ- 

ὨουΪΑυγ ἴο ἴῃ6 ᾿οδίμθη ποῦ]ὰ (ἸΠΟΪυοΚ, Μθγον). 
οι ἴτ ἀφβοτῖθθ8 ἴἢ6 οογτυριίοη ἴῃ 18 οτίρίπαὶ ἴοστω ἘΤΕΕῚ ΒΙΒΟΤΙΟΝ, ΥᾺ 58. 18.231. 
88 ἃ ζϑηογαὶ οοττυρθίοη οὗ δὨυμηδηΐϊςγ. ΤὮΘ δη0}}6- 
αἷδ: Ἡρδιῃοπάομα δπὰ Ψυάαϊδῃ! τὰ8 ἃ δυθθοαυδηὶ [ . ὑον 18: ΤΌΣ ΤΡΟΘῚ ἐηῤφμος: ἴε ἀλόρμεθα ΤῊ 
ἀθνοϊοριπεπι. ον, 24, πὶιν 8 σΔΌΒΑΙ ΠΥ ἰὴ γότα. ὙΠ Ι ἐὐμμρ τ κυ ὶ “ἢ ΟΕ, οι.) 88 85. ὀὐ τεσ 
32. δηὰ 98, οοπδιίξαῦαβ 16 τῆογθ ἀθδηίτο Ὀερίπηίης "οἰολ ΜᾺ ἸΕΟΤΊΘΗΠΥ͂ ΘΆΓΙΘΓ, ἰ σοῃ Γαδίρα 0 {δι 
οὗ ᾿ιοδιῃθηΐβῃΏ. ἸΤπηοϊαοὶς γοοοιητηθηὰβ ἐ.6 ὑγρϑαϊΐβο γον ο]δίίοη οὗ ἴμε Πρ θ ΘΟῦΒη 688 οἵ Οοά ἔτοπι [αἰ ἢ. Ιξ 
οἵ Αἄδτι, Αἰτογοί(αίζονιοε Κτοεροίίοα, 1113, Ῥρ. 601- 19 ΤΡ ΓΕΜΙΩΩ ἱπεϊπιλίθά ἐπα μαι τἰρ!νὐθοῦδηε88 ἀθῃοῦθα 
88, οπ ἴῃ βθοίϊοῃ σψϑγβ, 18-832, ΤΠοΙαοῖς τοιηδγκθ : | δ 6, ΟΓ }υβυ γε Τρ ὐΘΟυΒΏΘΕΒ ; Ὀὰϊ (δμαὶ (6 ὀργὴ 

ϑεοῦ ἰΒ δὴ Θχογοῖβα οἵ ρθη8] τὶ βῃυθουβη 88 πο ρΓΘ.: “αὶ ἴ86 ΑΡΟΞΒ[]6 δε ῦβ οἵ 1Π6 γϑ]α τ οἢ8 οὗ (6 ὅδ ῃ- : Ξ 
116 ποτὶ ἀ, δῃὰ δϊογπδγὰβ οὔ {πΠ6 ὅϑνβ, ἰο Θοὰ, παίΐυ- οϑοθ 1.5 ΤΡ6 τογαζλ ογ΄ Οἰοά, 8 δι δτδοίίου οὗ Θοὰ, 
Δ} ΔΡΡΙΪ68 ἰὸ {μαῖγ Ὀῃίνογβα Υ, Ὀὰὶ τὸ ἱπαϊνα- 
αἷδ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ ζτθλῖθῦ Οὗ 1688 ἀομτοο," Ὧε εἀὰ: 850 ἘΠ ύος τταίλ οἱ Θοᾶ ͵6 δῷ δηίμτοροραίμῖο ὑπξ τοοσί 
(Ναὶ ἃ τοἰϊδιϊνο ορροβίοη ἰ8 οι γαοοὰ πϊΐη τ 6 Αδαρ Απιβι βιὰ μού τονε μᾷ γεν ἰδεναιλας : γξιυ τωρ σι Ἰατὴς Ἢ 
κοπογαὶ ἢ ̓Ἰἀρτηθηΐ (866 οὔὰρ. ἰϊ. 6 [1 Ἰστνοθ, τυ ἷς ἢ Ἔ ὨΟΙΥ͂, πὰ γορϑὶβ (ἢ 9 Μ 4 πὶ ἐδλο 66 π}8 6ἐ. ὦ,» 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 



ΟΒΠΑΡΤΕᾺ 1. 18-32. δι᾽ 

ον Ἠΐο Ῥθεδοιδ]ὶ αἰβριίθαβυσο δὶ αἷμ 88 ἀσέβεια, 88 ἴθ [6 οομῃθοίθηοα οὗἩἨ Βυτηδην, δϑρϑοίδι!ν τ 6 Ὀοὰγ 
ΘΟ δοϊου8 ἴοΣ, 88 Δροβίδδυ, 88 ὑπὈθ οὗ, δηὰ 
Κδοσοίοσο 88 {πὸ ᾿ἰαιϊ διίοη οὗἩἨἉ Ηΐδ ρϑγβοπαὶ γουο᾽διίοη 

οὗ Ὀοϊΐονεγθ. ΤῺῈς ἰάθα οὗ [6 οὐρανός 8 ἴ88 ᾿νθοῶν- 
ΘΩΪΥ͂ που ἰη ἰϊθ ἰάθα! ἰανσβ, πνιϊοὴ 116 δ]8ὸ αὖ ἴ}64 

ἴπ 180 ποιϊὰ. [Ιὲ ͵ἰβ ἃ αἰβριθαβιγθ ἩΒΙΟἢ ἰδ τον θα]θα ) ἐουηἀδιίοη οὗ [86 Θασίμ! Υ συν], δηὰ γοδοῦ ἀρδἰ πϑή 
ὉΥ δυοὶ ἀδθοζθαβ οὗ ρϑῆδὶ ᾿υδιῖὶοθ ἃ8 ἀθαῖ δηαὰ {ΠῸ6 
ἐθιτοσα οὗ ἀοβιὶ, ἐὐρεν εὴν ἴῃ τοι υυ οι ἴοὸσ οὔ- 
δΒιτυ σου} ρἰδοθὰ ἰῃ [16 ἮΔΥ οἵ τ[86 ἀἰνίης |ἰ6 (Εχοά. 
ἷν. 14, 24; ῬΒ. χο. Ἶ, 8), ὉῚ ἃ ἀδέγθθ οὗ ὉΠ πάη 688 
ἔπ τοισὶ δυϊοη [Ὁ [86 ΒΙΠάΘΓΆΠΟΟΒ ἴὸ ΗΒ ἰΓ} (016 
Ῥτγοϑοηὶ : [8. νἱ. 10: Εοπι. ἰχ. ; 2 Οογσ, ἰἰ!. 
14; Μαιϊ. χὶν, 14: Φοῦῃ χὶϊ. 40: Αοἰϑ χχνὶϊ), 26), 
ὈΥ ἴ06 δυαπαομιηθηῦ ἴ0 ἰ86 Ἰυδῖὶ8 οὗὐἠἨ ἴΠ6 ἤσϑὶι ἴῃ 
τοῖσ υϊΐζοη [ὉΓ [10 Θ,ἜΘΏΘΓΔΆΙ Γοδιβίδηοο ἴὸ Ηΐβ δρ᾽ τἰϊ 
(Ερϑ. ἱϊ. 8), δὰ παν, ὈΥ̓ ἃ ἀδογθα οὗἁ σγοργοῦυδιίϊοη 
διὰ οοηαοτιηπδίοη ἴῃ γοισὶ υϊζίοη Ὸν [6 ΠΙΠἀΘΓΆ 068 
ἴ0 Βαϊ νδαϊΐοῃ ὈΥ̓͂ ΔΡΟΒίδηΥ δηὰ υὑῃθο]ϊεῖ (Μαδῖι, 11], 7 ; 
χχίϊ, 18 ; Φοδη 111, 86 ; Βοιῃ. ν. 9) ΟὈΤΩΡ. ΤΩΥ δγιϊ- 
οἷα, ζΖογη Οοίέεε, ἴῃ ΗΠ γΖορΒ ἐεαϊεπουκίορωαία. ΤῸΪΐΒ 
ὀργὴ θεοῦ ΔΒ ἰἰ8 ἀποκάλυψις ἱπαγη αἰ! ίοΙγ, 80 (ἋΣ 
88 ἰὺ 16 ἀοοϊδγοαὰ ἰὸ ἐ)0 ΘΟμπβοΐθῃος οὗ 8 88 Οο Β 
ἄδογοο ἴγοιῃ ἤθάνθῃ ; Ὀυΐϊ ἰξ ὈΘΟΟΙΉ6Β ΘΒρΘοἰ ΔΙ δὴ 
ἀποκάλυφις ὈΥ ἴ6 πίϊηοββ οὐ [86 ἰατν, δι ἷἰβ ρϑῖ- 
[δορὰ ἴῃ ἐπο Ἰἰροῦ οὗὁἨ ἰῃ6 φόβρθὶ. [0 ἰ8 γαυθαϊοὰ ἴῃ 
ἃ Υ68] ΠΠΔΠΠΟΡ ἔσοϊα ὨΘΑΥΘΩ; 88 ἃ τηθᾶβαρθ Ότη ἴ86 
δοΐρἢν οὗἨ [86 ΠΟΙΥ, ΒυρογηδίυΓαὶ που], δηθὰ ἤοσα {86 
ἴδγομο οὗ Ὀἱνίηο ρονογμηθηῖ, Απὰ ἰΐ 8 τουϑαϊϑὰ ἴῃ 
8 ἰάθαὶ ὝΔΥῪ ὈΥ ἴδ Ἰίρῃϊ οὗὨ τἱρῃιθουβηοδδ, πῃϊοῦ, 
᾿ἰκὸ ἃ βδπ)θ οἵ στδῖἢ ἴσου ἰπ6 κἰηράοτῃ οὗἉ ἴδ ϑρίτίϊ, 
διυΐηεθ ἀοντ ἰπῖο [86 ταὶ οἵ ΤοομθοϊΟΟΒΙΥ σον 
Βύσοδη 16, ἀμ οχρ δίηβ ἰ5 ἀδνεὶς ἔδίθ. Τὸ οἱάοΓῦ 
πτίίετα ἀπάεογειοοά ὈΥ ὀργή, Ρυμίβηγηθηΐ δίοπο, ἰδῖκ- 
ἴπρ' τὴ ΟὨὙτοΐ ΔΙ ἰὯ6 ορογαίίοι [ῸΡ ἰμ6 οδῦθο [πηιδίο- 
πνηϊδα οαϑαι ᾽7Ὸ εἤοοίμ Ξ-- κόλασις, τιμωρία]. Βυὶϊ 
πὸ πιυδῖὶ Ὀπΐΐα ὈΟ ΤΏ ορροεῖϊα οὗ ὀργή ἰδ ποῖ 
ἜΠΕΙΣ ἀχόπη (Ὁ πο οἰκ), θὰ ἔλεος (6966 τὴ οδέδυδ 

ἐκ, Ὁ. 109) Αὐοονήϊηρ ἰο 6 οἴια [δηὰ 
1, τναίλ, ἰβ ΟὨΪΥ͂ 8 δ γοροραδίπὶς οοποορύοι 

οὗ (20 τἱριϊθουβηθθθ οἵ αοὰ ἰπ ρυπίβῃτηοπῖ ; Ὀὺ ὈΥ͂ 
15 ἰυϊεσρτοιδιίοη ἰζ ργοοοδδίοῃ ἀπ᾿ οὐρανοῦ; 'ἴΒ οὗὔ- 
Βιογαῖθα, ΤΟ ἰπίοτδὶ ἀποχάλυψις οὗἨ πταϊῃ ἰῃ- 
γΟἾΪγ 66 ἰΐβ δσίοσηδὶ φανέρωσις, Ὀυὺ ἴθ ἰΒ οῃρ-8ἰἀ θὰ ἴο 
οομπο ἰδ ἴο [86 ῥιυηϊδητηοηῦ ποι αοἀ [88 ἀσίϑ. 
τηϊηθαὰ [ὉῸΓ 1πΠ6 Ὠθαΐπο που]ὰ ()6 οι), οὐ {6 
πτοιο θα οομαϊξίοη οὗ ἴΠ6 ποτ]ὰ αἱ [πδὺ ὥσηο (ΚῸ]}- 
67}, ΟΓΥ ἴ0 ἴΠ6 πιδηϊεϑιδιίοη οὗὨ ἴῃ 6 ρυρβητηθηὶ ἴῃ 
[6 οοπβοΐθηοο (ἸΒοΙ .61Κ), ον πὶ 86 ροβροὶ (τοι). 
Ῥγοῖὼ ἴΠ6 Ὀορὶπηίΐηρ, [Π6 ἀδοαβ οὐἨ τγαΐθ ἤαυθ ΟΥΟΓ 
δυοοοοοαὰ {π6 ἀσέβεια ἰῃ ἰΐ ορροκϊὔοῃ ἴο Θοὰ 
ξονοσησηθηΐ δηὰ τονυοϊδιίΐοη, Βαϊ [Π6 οοτηροΐθ ἀπο- 
κάλυψις ἱΠποΓοοῦ ἀοθβ ποῖ Δρρθαῦ Ὀοίοτο τῇς Νον 
Τοδίοπιοηῖ ἀποκάλυψις οὗἩ ζτᾶοθ, Τὴ σϑαϑοὴ οὗ 
(ΐ6 ἷα, [αὐ [Π6 που] δ συ ὺ γοϑοῆθα ἰ18 οἰϊπηαχ ἴῃ 
106 στυοἰβχίου δηὰ ἠθδῖῃ οἵ ΟἸτὶθι. ΤῊς ἀσέβεια---- 
[06 το ο]ο οἵ υῃθοϊϊεῦ ἰο [6 γονοϊαιίου οὐἁὨ {16 
αἰνίηθ Ἰ᾿ἰχίν δῃὰ 16 (οἴδρ. 11. 4, δ  υἱῖϊ!. 6, 7}--τθατηϑ 
ὮΡ [8.6 ὙΠ0]6 ἰά68 οὗ βίη ὙΠΟ ἢ ἰποῦγα ἴΠπ6 σαὶ οἔὗὨ 
ΘΟοαβΒ παῖ, ΤῈ ἰάθ8 οὗ ἴΠ6 ὀργή ᾿ἰ(Β6| 8 ΘΟοα Β 
ΔΒ ἀοητηθηῦ ΟΥ̓ δὴ ἴὼ ἴπο Ἰυαρτηρηΐ οἵ ἀρδίῃ. 
Απὰ 186 468 οὗἨὨ [88 ἀποκάλνψῳις οὗ τἷ8 ὀργή ἰΒ 106 
οηξίτο γονοϊδιίίΐοη οἵ (Ὡς ὑπάστησηι οὗἨ αοά ἴῃ ἴ80 ὁ0Γ- 
τυρίίΐοη οὗὨ ἴπΠ6 ποιὰ διὰ {6 Ἰίσῃὶ οὗὨ {Π6 ροβροὶ, 

ΒΥ Υἱῖξ ποῖ ξξ δὲϊσδοίδ ἐἢ ροοὰ. Νο τῇδσι ὁδ ἶονο, πο 
σδηηοὶ Ὠοίοθ. ὙΊΔΙΙ, ΟΣ δεϊχοᾶ, ἰ6 ἱῃγοσίθα Ἰογο. Βυΐ 
ΨΙΠ]6 ἴΠ6 τυϑῖν οὗ τῆδχὶ ἰδ ἃ μαδαίουι, αμὰ ἀδαίσογε [6 αἰη- 
ὯοΣ, ΟοαΒ τυδί 16 ἃ οδὶην διὰ ΒΟΥ θη , δηὰ χοδίοχοθ 
τδο εἰ 8: ἢΥ͂ ἀρ ΟΥ̓ ΠΛΕ, δ18. ΜογοΣ ἐπ ἰοῦ. “Δ εΥ Ζοττι Θοῖ» 
ἐεε ἱμί αἷε ζίεδε ἄεε Νεί ρεπ θεν ὅν δ εν ΘΈΝΤΕΣ ἐπὶ ἸΆΓΕΥ 

φοίδέίοη Ἐπετρὶς α ε. 6 ᾳυοῖον 140» 
"αι τὶ Αὐρ ε τα ἢεί, γν. : “ δὲ δεὼδ πο Ἰγαδοϊίαν ἱταριΐξ 
α ᾿ὐπμδίε, πδὸ ρίοε λιιδίοϑημα αἰϊίριί; ἐπ τεδι ἐπίῃ αἀιυενεὶξ 
αυΐ τῇ ΓΟ γος Ῥατίριαε τἸλουετὶ πορεξῆς 641, αὐ ἴῃ πειΐγαπι." 
ὕον δἷοο ΤΟΣ οἷ οἱ Μαίϊ. ν. 22, ἀνὰ Ἠατίοθα οἱ ἘΡΈ, ἘΠ. 
8... Γ Β.} ͵ 

ἈΠ) δθμοιτηδὶ οοηάυοι τὶ} ρυπίδι δῆς δηὰ ἀδαῦ 
ΤῊ ργοβοηῖ, ἀποκαλύπτεται, τηυϑῦ Ὀ6 οΙαρμθδίκοα, 
ἴς 15. ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΊΘΓΘΙΥ 8 Ὠἰβίοσί δὶ γοίθγθησα ἴὸ 1116 πιΐδ. 
ΟΓῪ ΟΥ̓ [86 οἷὰ ποτὶ ὰ (ΚΟ] ον, ἀμ ΟΥ̓ Π6ΓΕ), ΠΟΥ - ΠῚ 
ΟἸὨγγϑοβίοη), δηα οἱ γ8) ἃ γοίδγθῃηοο (0 ἴΠ6 [αἴυΓθ 
ἀδγ οἵ ψγαῖῃ. [1 ΤΏΘΔΏ8, ΓΆΪΠΟΣ, ἃ ρτορτοββῖνα ΓΕΘ 
Ἰαϊΐοῃ οὐὗἁἨ {πὸ Ἰυάρτηοηΐ ἴῃ ορροβίϊτίοη ἴο ψ}ἶς ἢ {Π| 9 
Ῥτορτοβδῖνα γουθ διίοη οὗὨ [86 τἱρῃνδουβηθ88 οὗ 88}78» 
οη ἰῃ ἴῃ ροθροὶ ΔΟΘΌΪΡΟΒ ἰ9 ρογίϑου βἰ χη ἴσδηοθ 
δὰ οἰδαγηοῖβ. Τη6 ἀπ᾿ οὐρανοῦ οαογίδί ΠΥ τοίεγς 
ΒΥ τὸ ἀποκαλύπτεται, Ὀυῦ ἰὲ 'ἰ8 ἱπάϊγϑοῦ!" ἂν 
οἰαγθὰ {ΠΟΥ ἴπαὺ 17π6 ὀργὴ ϑεοῦῖ 8 ἔγοτῃ μθδυοα, 
ΔΙΒουρὶ, 868. ἃ ᾿παμπιοηὶ Ἱπιηδυθηῦ ἴῃ, 11{ 1186}, ἰΐ 
ὈΓΘΔΚΒ ΟῚ ἴΤῸΠλ ἰζ9 ἰηΐοσηδὶ βιδῖθ, οὐ ἰ8 οδυδοα ὉΥ͂ 
ἰς, Ξϑρθοίδὶ ἱπίογργοίδύοηβ οἵ ἰμ0 ὀργή : 186 τοϊϊρίοι, 
οἴ τῆς ΟΙα Τοϑίδιηθηὶ (ΒοΏ 961) ; βίουτωβ δηὰ πιδίυγαὶ 
αἰδβαδίοσβ (Ῥοϊαρὶ5) : οχίοσηδὶ δηαὰ ᾿μίοσμαὶ πθοθϑβὶ- 
[68 οΥ̓ ἱΠ6 Εἴπη68 ( «Ὁγαυβίυ). 

411 υἢ 9858 διιὰἂἃ υυσρμίθου. 
Ὧ0456. Τῇ ἀσέβεια [ροἀ]οδδποδα, ἱτηρὶ οὶ] ͵ἷβ [ἢ9 
ἤαπάδιηοηϊαὶ! ἴοστη οὐὗἠἨἠ ρϑυβοηδὶ τγϊβοομυοὶ ᾿οναγὰ 
ἀοά; θυϊ (Π6 ποτὰ '8δ πογΘ θβρϑοΐδ!ν δἰ τι δοδηὺ ἰῃ 
[υδὺ 1 ἀρβογίῦθ8 ὑπροά!θ88 88 ἐλε αὖδδνιοθ οὐ γϑν67- 
ὅπιος 70γΥ ΘΟοά. 8366 γοσ. 21. Τηδ ἀδικέα [ππτὶρὶν- 
ΘΟΌΘΠΕ6Β8, ἰηἰαυΐιγ] ἰδ [6 οογγοδροπάθηῦ Διμαδιηθηι) 
ἴοττα οὗἉ τηϊδοοπάυοὶ ἰοναγὰ Οοα δ αν ἰῃ 116, δηὰ 
{Βογοίογο ποῦ ἰοναγὰ ΟΡ ποῖρῃ ον δἴοπο, ΤΏθο- 
ΡἤγΪδοῖ, Ἰπο]υοῖ, δηὰ ΤΏΔΩΥ οἴοῖ: γογαπίζαι 
ἐπ οωηι, ἐπλωγία ἐπ ργοχίπποι, [8ο Ποάρο 
ἀσέβεια, ἱτηρἰοὶγ ἰοπατὰ Θοὰ ; ἀδεκέα, ἰηυϑέοθ 
ὑοῦ Σὰ 26 η.---Ῥ. 5.1] Μογοῦ, Οἢ ἴπΠ6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ : {ττοὸ- 
Ἰρουδηθαθ δηὰ ἰτητιογα τυ, ἩΔΪΟΝ ἷἰβ ϑυρροτίοα ὮὉΥ͂ 
ἔπι6 ο]]ονίηρ ἀεκοτρίοπ, [᾿““σέβεια ἰδ [86 ἰουπῦ- 
οἴη οἵ ἀδικέα, Ὀυὺ ὈοΓὴ δοὲ δπᾶὰ τοϑοῦ ὑροῖ ἐβοῇ 
οἴδιοι.--Ρ, 5.]-Αὐ σϑῃ. Απειῃοαίβ οὐ ὀργὴ ϑ οὗ. 
ΤῊ6 ποΙᾺ εἰρσηίβοβ, ὅγαὶ, 80 Ὁηΐν Βα ν οὗἨ συϊὲ; 
Βοοοηᾶ, 6 ἬΘΔΚΗΘΒΒ ΟὗὨ ΙηΔΠ Β ΘΏΣΩΠΥ δραϊηβὶ ΑἹ]- 
τηὐρηΐν Ουὰ. 

ὝΜῈηο μοϊ]ὰ Ὀδοῖς ἴδ9 ἰσιϊ, οθοσί ρου οὔ 
1η6 οΟὈδίγυς0η8 ΜὨϊοῖ,, δ [116 πος τοδοζώοῃ δρβίηβὲ 
1ἴη6 τονοϊδίίοη οὗ αἀοα, οαυδο ἔῃ τγοδοϊοῃ οὗ Ὠἱνίηθ 
ἀϊαριθαβαγο ἴῃ [86 ἔοστη οὗ (80 ὀργή. ΤΏΘ ἐγιλ ἰδ 
[86 τονοϊ βίου οὗ αοἂ ἴῃ ἐΐβ τωοβὶ ΘΓΔΙ 86,86, 88 
τ ὡὠπέΐν απα λαγηιοην οὗὨ 811 (16 δἰηρὶο Ὀἱνίῃο δβοῖδ 
οὗ τονοϊδϊίου, ὙΠῸ) ἃ βρϑοΐδὶ γϑίογθῃοθ ἤθσο ἴ0 ἴΐ0 
ὨΔΙΌΓΑΙ τονοϊαϊΐοη οὗὁἩ αοάὰ Αὐύοὸρ 19, 20); δ μουρὴ 
188 ἀοοίγίῃθΆ οἵὁἨ {86 ροθρεὶ (οὗ πη ΐο ΑἸΏΤΩΟΙ 6 Χ. 
Ῥἰαἷπηβ ἀλήϑεια) τηυβῦ ποῖ Ὀ6 ὀχοϊυὰοὰ ἔγοσῃ 1Π6 ρθῆ. 
ΘΓᾺ] ᾿ἰάθϑ, ΠΟΙ τηῦσδὲὶ ἴὴ6 ΠδίΌΓΑΙ ἰΓΛΟῊΪ οἵ ἀοὰ 
Ὀ6 δυρδυϊιυϊοὰ ἔον (ἢ6 τονοϊαοη οἵ αοα. ἴπΠο κατ- 
ἐχεεν (0 ΒτΡ, ἴο δο], ᾿ιοσγ πὴ τηὴ6 δοίοβ. 
ΒΟΓῪ ἰάθβα οἵ ποϊάϊηρ 86.) ΕἸ ΕἸ ΠΡῚΥ ἀσηοῦίοβ μἷη.- 
ἀογδηῆοθ, ζεορίησ δαοῖ (Μογον, ἱπηργορουγ, πρ 
ἀοιση) ; 88 ἷ8 πΠ6 6886 π|}}) καταλαμβάνειν ἴῃ Φοὶιν 
ἱ, δ." ΑἹ οὐὰ οχρ]απδίίοη ἱβ (δ ἷ8.: “" Ἧ ὯΟ ΡΟΒδοθβϑ 
ἴ86 ἐγ πὶ ὉΒΥΙ Ὠ ΘΟΌΒΗΘΒΒ ; {Ππὺ ἰΒ, εἴη ἀραϊηδὶ 
ὈοΐοΡ Κπονϊοῦρο᾽) (Μίοπδοὶβ, Κορρα, Βαιιτὴ.--- 

Φ (ογάβνοσ ἐπ ἰοα. : “ Ἡοϊαΐηᾳ, Κεοορίηρ ἐλ4 
ιἢ ἴη νὴ ρος ἀλύρ ας 88 ἷπ ἃ  ἐδούφα ρόντιος Μέρη δδγο ἰὩ- 
οβσοθσαίοα [ἢ ἐττῖδ, δβηὰ Βοϊὰ Ὦ 

Ρ 
πα μυβ θὰ 6 τοΐοτοποθ ἴὸ καὶ 
ᾳυσοίίοπ Ὁ]6. Βυΐ 560 ΔΩδ6 ἐπ ἰοο.--Ῥ. Β. 



ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, 1ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΆΒ. 

στη θουδβηθεα. Νοῖ δανογυΐδὶ (Βοίοιο, εἰ αἱ,), 
θυ} ἰηδισυμθηῖαὶ (Μογοῦλ" ΤΠο πογὰ τηυδὶ ὮὈ6 τ- 
ἀεγθίοοὰ ἤθγο ἴῃ ἴδ πὶ βθῆββ, δοουγάϊηρ ἴο τ] ΐοὶὶ 
ἃ}} δἷῃ ἰβ ἀδικία. 866 1 Φοδῃ 11}, 4. ΤΌΘ Ββοηύθῃηθθ 
σϑὺ Ὀ6 υπάοτγβίοοα, Βονονοῦ, ἴῃ ἰΐ8 σΘΠΘΡΆΙ [ΌΓῸΘ, 
τὨουμὶ τὶ Βροοίαὶ] τϑίργθῃοθ ΔΙΓΟΔΥ ἴὸ ἴῃς ὅθῃ- 
εἰ686, Τη6 ὨἰβίοΣΥ οὗἁ (818 κατέχενν ἰΒ [26 ὨἰΒίοΟΥΥ οὗ 
(6 Κἰηράοτῃ οὗἨ ἀδυκηθδβ ἰπ Πυπηδηϊίγ, ποῖ ἰΒ ΘΟΏ- 
Βιαπγιηδιοα ἴῃ ἴ06 ἀντικείμενος, 2 ΤΏ 668, 1], 8 ; ΘΟΙΏΡ. 
ΘΒΡΘΟΊΔΙΙΥ α͵80ὸ 2 Τοβ8. ἱ. 8. Δοοογαάϊης ἴὸ ἢ6 
οῖα, [06 χκατέχενν ΟΡΟΓΔΙΘΒ 80 88 ποῖ ἴὸ ἰδῖ [6 
ἐγ ἢ οοίηθ ἰο Δρρδδγᾶπου δῃὰ ἀδνοϊοριηθηῖ, Βιῖ 
8180 80 Ορογαίθϑ 88 [0 ροσυοσῦ [86 ἱπάϊνϊ ἀνα] οἰ θϑπηθηίβ 
οὗ τΓΠ6 ἐγαϊῃ ἰπῖο ἀϊβίογ! ] ΟΠ8, ΘΥΤΟΙΒ, πὰ βίγοηρ ἀ6. } Βέζο 
Ἰυΐοῃθ, δηὰ ὑπ γ ΟΥ̓ 68118 ἀότ {Π6 τδίῃ οἵ αοά, 
ἵγο τηυδὲ ΟΌθβοτνο ΠΟῊ ἀϑοϊἀοαϊν [86 Αροβϑέϊθ ἤθγθ 
ψίΘντΒ ἴ[Π6 ἀπιστία οἰ ΐσΑ}}γ δ ἀπεέϑεια; ἀπὰ ΒΟΥ 
80 ἀοτίνοθ 6 ΘῳτοσΒ οὗ Ὁῃθ6]1 οἴ ἔγοπι υὐτὶ ρῃιοουβ- 
ΏΘΒ8, δηἀ ἔγοιῃ τηϊβοοηάποῖ ἰοταρὰ 106 οἰμΐοδὶ ἰδ 8 
οἵ 1ῃ6 ἵππον [ἴ{8. 

γον. 19. Βϑοδῦδο ἐμαὶ τοιίοῖ ἰδ Ἰσθοτσῃ οὗ 
αοα , Τὸ διότι ἴῃ νοῦ. 19 ΠΥ Ὀ6 γεμαγαθὰ 88 
8ΔῺ Θχρίδηδίοι οὐὗὁἨἁ {6 δβίδίθιηθηῦ ἴῃ νοῦ. 18, πὶ 
Βροοΐδὶ γϑίδγθῃοθ ἴὸ [86 Βο]άΐηρ Ὀδοῖς οὗ 186 τγαῖῃ οὗ 
αοὰ; ἰῃς διότι ἴῃ νϑῦ 21 88 ἴῃ6 δχρ᾽δηδίίοη οἵ 
(86 ρῥτϑοθάϊηρ ἀναπολογήτους εἶναι, δπὰ [86 διὸ 
ἴῃ Υϑῦ, 24, ἃ8Β γὙ6}} 88 [ὴ6 διὰ τοῦτο ἷπῃ νοῦ, 36, 88 
(Π6 οχρίαπαϊίζοη οὗ ἴμ6 γονοϊδθΐοη οὔ Οαοαδβ τγαίῃ. 
ΤΟΝ (56 διότι οὗἉ νοσ, 19 18 ποὶ ἴο Ὀ6 τεραγάδὰ 
ΘΧΔΟΙΟΪΥ ὑΠ|6 ΒᾶΠη6 88 γάρ, ἰῦ ἀο68 Ποῦ ΒΘΓῪΘ Βρθοΐδ 
ΔΒ ἃ ῥιοοῖ οὗ ἰδ τηοΐνο ἴον Ὠἰνίμθ στα, ΕῸΓ 
τΔΟΓΘ ρΑΡ ον ἰπέοττηδίίοη, 866 ΤΉ] ος δηὰ Μογ- 
ΘΓ. 
προ Ἰτυοτυϊοάρο οὗ οὗ ξβ Τηοίυςκ ἀϊδϑίϊη- 

Ευΐδιιοβ ἰἢγθθ τηθδηΐηρβ οὗ γνωστόν: 1. Τμαῖ 
ψ ΒΟ ἐδ ἔπουπ οἵ Θοὰὐ (1814, Ψ υϊρ., 6 Ὑ εἰῖα 
[Μογον, ῬΒΠΡΡΙ, ΑἸέοσα, Ὑ ονάβυγογίῃ.---Ρ, 5,7}; 
2, πρὰὺ γᾶν δὲ ποῖοη (Ῥηοῦυϑ, ἀπ ΠΔΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΓΒ : 
Βαοϊκογ); 8. ζποιοίεάσο  -ΞΞ γνῶσις. Ἐτ᾽ζΖΒοΠ 6, ΤΏο- 
Ιυοἷς͵ ΗΠοάρθ.---Ρ, 5.1. ΜΠο βῆονβ ἴμαΐ γνωστός, 80- 
οογαϊηρ ἴοὸ [06 οἰδΒβί θα] υ86 ΟΥ̓ [86 ᾿δηριιδρα, ΠΠΘΆΠΒ, 
ιὐὐ αὐ πιᾶν ὃ6 ἔποῦπ; ἩΐΠ|1Ὶ6 γνωτός ΤΘΆ}8, τολαί ἐξ 
ζποιη. Βαϊ ἴῃ (6 βοριυδλρίηπι δηά Νον Τοβιδιηθηὶ 
(Π6 πἰρηϊδοαιίοη, ἔποιοπ, ἰδ υπάουδίοα, Νονογίῃο.- 
1688, ΤΩΔΩΥ͂ Οχροβίνογθ, ἴτοια [86 πι|6 οὗ Οτίσοη ἀόντῃ 
10 ἴ[Π6 ρῥγοδβθηΐ [ΤὨΘορ νυ δοῖ, (Εσυμηθηΐυβ, Ἐπταβιηυβ, 
Οαϊνίη, Βοζα, ατοίδυβ, Εππα] 7, βανα ργοπουποοὰ ἢ 
ίανοσ οὗἨ 8 ὑγδηϑιαἰΐοη, τολαέ πιαν δε ἔπουπ. Βαϊ 
Ε}υ18 δἰ συ βοδύώοη ἀο068 ποὺ τλᾶκθ ροοὰ 86η86, βίποθ ἷΐ 
ἰ8 ἀϊ ῆσαϊς ἴο ἀϊδιϊησυΐθῃ Ὀούπθθη νι ἢδὺ ππᾶυ, δηὰ νἢδὶ 
ΠΛΔΥ͂ Ὠοῦ Ὀ6 Κηοπη οὗἩἨ Οαοἀ, δηὰ βἴποθ δυθῦῦ (ἰδίην 
ταὶ ΠΩΔΥ Ὀ6 Κπονῃ οὗ αοα νγαϑ8 ὈΥ ΠΟ Πηθ8}8 ΓΘ- 
γρδ]θὰ δὖ ἴπΠ6 Ὀορππΐηρ ἴὸ [86 ἡδίίοηβ (866 Μογοτ). 
Ὗ᾽ ε υῃάοιβιδηα τ ηδῇ 8 πόση οὔ Θοὰ ΘοΟπογοίθὶυ 88 
κηοιοίοάσε [ Καριπέπἶδα, γνῶσις], ποίέῥίέα αἀεἰ--- ]6ἢ 
βιιου]ὰ Ὀδοοτθ ἰστὰθ ἱκηονίθάρο [γχοππίν δε, ἐπί- 
γνωσις] ὉΥ Ἰἰνίηρ' δρργορτγίδιίίοη, ᾿α 6 Ὁ Ὧ48 τηδὰθ [Π6 

ΦΊΑἸδο ΑἸΐοσά, πῦῆο ΒΕ, σοιθδυξκα τ8ηδὲ ἐπ 9 ῬΓΡΕΙΘΗΙ 
ἐν, “ἴῃ αηὰ ὃν." παρ] 66 (μαὶ ὑμποῖρ ἀδικία ἰδ ἐδ πίαΐῃβ 
“δοτοίη, δηὰ [δο ἰπείτυτησθηΐ ἩΒογοῦν, (ον Βο]ὰ δαοῖκ ἐδ 
ἀγα 1[Ὁ ὩΡ ἴῃ τ οἷσ οοηβαΐθτιορδ.---. 5.} 

Τ [Ἴἴοχβ. 19, 20, 85 α]εοὸ νόγβ. 230-26, πὰ νοσ, 91 οὗ (18 
οδδρίοσ, εσ.' αὐυοϊοὰ ὮὉγ Ηἱρροϊγέυπ, ἴῃ μῖ6 ΤΟΟΘΘΕΥ ἀΐθοον- 

ῬΡλιϊοδορλπιεπα, οτ ὦ. οταπίμτα ἣτες.. ἸΌ, ἰχ. ὁ. 
.}: τῦ δῃὰ γ. ἢ, ». 140, οα. Θυποῖοῦ απὰ Βομδοϊ δον ίη. --- 

2 {1π6 86 ἔπο δοϊητωθηίδίυτα 
᾿ [ ἀπιοηῦ ἐλεπι, ἰπδίοδα οὗ ἐη ἤδιθηι. 

πόπτανοσ, αὐἰθον ἐπ ἐμποὶν οΧ- 
μαυτὰ οὗ διότι. Β66 Τοχίυ ] Νοίο 3, ΤῈΘ ΑΡΟΒΕ]6 ῬιΟΥΘΒ ! 

ἐμαῦ ταόῃ λαά [86 ἀλήθεια (19, 20), ἀπὰ ἐμθῃ ἰμαὶ ἐμόν | 

ὈΠΙΘΙΒΌΪ6 ἀἰδποὔθῃ, ἐπδὺ (ἢ 6 τθϑϑοι οὗ δὴ ὁδῃ π0Ὁ 
παῖ Οαοἀ ἰ8, Ὀὰὺ οδηηοῦ ΚΩΟῊῪ ψ0 οὗ ἢν Ηο ἴδ. 
ΤμοΪυοἷς [Β}}} τοιραγκα ἴῃ81 [86 ΑΡοΒί]6 ἐπι θα αὐοὶγ 
δίνουσαγαὰ Βρολκβ οὐ ἃ σογιδίη ησνίοάρο οὗ [86 Ὠδίυγε 
οὗ Θοά. [106 Ὀοοϊ οὗ παῖυγο 8 ἃ παιδεντήριον 
ϑιογνωσίας, 88 Βα8: “εχαδηιόγοηπ, ἷ.} 6Ά8}}8 ἰἴΐ, 8 
β0 800] οὗἁὨ ἰ᾿Ἰ6 σϑηθγαὶ Κηονίοαρο οὗ ὅσα, δπὰ ἐμδι 
8 ὯῸ ἠδίϊοη Οἡ Θαγο ὙΠ] οὶ ἰἴ8 οπείγ ον ἀοϑεζαῦθ ο, 
[δἰ Κπον]θᾶρο.---Ρ, 5.] 

᾿ Γ διλοῦςβ ἱοσι. ἘΕταβιηυβ, ατοῖ α 
ΚΟ ποῦ, διὰ Βευμιραγιθη-Ογυδίυβ, δάορὶ 0}}}8. Θχρ δ» 
πδοη Οὐ εἰτἸὸ οοηίγατΥ, ΤἸΒο]υοῖς, Μογοσ, πὰ 6 
Ὑ οὐνο--πἰτὰ τοίογθησα (0 ΠΡ. ἰΐ. 1ὅ ; 64]. ἱ, 16--- 

ἸΥ δανοοδαίθ Οὐδ νη 8 ἱπιογργοϊαϊίοη, οογάξδμῃ 
ὲ ὠπι. [850 αἷδο Βοζὰ: “)π ἐρδογιθπ απὲπικΐδ, 
φιῖα 7)εὶ ποξξέα τεοοοπιάδία ἐδὲ ἐπ ἐπέξηνὲκ τιση δ 
»οεποίγαίδιδ ;" δηὰὶ Ηοάρο: “1Ὁ 15 ποῖ οὗ ἃ "610 
ΘΧίΘΓΏΔΙ τονυοϊδίίοη οὗ ππϊοσὰ ὑῃ6 Αροβι]θ ἰβ θρϑαδαϊι- 
ἰηρ, Ὀυῦ οὗἁἨ ὑπαὶ ονυϊάθηοο οὗ (86 Ὀεΐηρ δηὰ ρογίδθο.- 
οη οὗὨἩ αοἀ ΜὨϊοδ ΘΥΟΡῪ πηδὴ ἮΔΒ 'η {πὸ οομδβιϊ υἰΐο 
οὗ ἷ8 οὐσῃι μδίυγο, ἀπ ἰηῃ νἰσίυο οὗἁἨἁ νὩϊ ἢ ἢθ ͵Β οΟη)» 
Ροίθηϊ ἴῸ δρργθῃοπὰ [6 τωηβδηϊ βιδίξοηβ οὗ αοα ἴη 
Ηΐ8 νοτίκβ." -ἰρὶ 5.1] Βυῖ ἀποκαλύψαι: δἰαπὰβ ἴῃ 
ΘΔ]. ἱ. 16 ; δπὰ ἴῃ ἔοῃι. ἰϊ. 1δ, ἐμ6 αυοϑιίου 15 αἀοαἢ» 
Ταδηἑ δϑίδι οη ὈΥ οοηβοΐθησθ, πὰ ποῦ ὈΥ ογοδύοη. 
θ6 Ὑοίο βαγ8.: [{ ἴἪ80 Κκηον]θασο οὐ αοά πιὰ Ὀδδη 
ΒοΟΙ Θ Βΐηρ᾽ ΘΟ Οἢ διηοῦς ἴδοιμι, ἰξ που]ὰ ποῖ ἢδνθ 
ὈΘΟΩ δυρργθάθοὰ (χκατεχόμενονλξ Βαυΐῖ μΐ8 ἰδ 
ποῦ οοῃοϊυβῖνο. Ὑὔα οου]ὰ ΒΑΥ ὙΠῸ} ΙΏΟΓΘ ὈΓΟΡΓΊΟΙΥ : 
ΠῚ ἴμοτὸ δὰ Ὀθθὴ Ὧ0 χϑῆθγαὶ κπον]οᾶρε οὐὗὁὨ Θυὰ 
δι οηρ ἴπθπι, ἴπογο ποιὰ αν ὈΘΘ ὯῸ ΟΟΙΏΣΟΏ 
συλ, Υ͵7ὸ υυυδὺ δάνηϊν, Ὠόπνονοσ, ὑπαὶ αμην ἰλδην 
ῬΓΘΘΌΡΡΟΒΘΒ ἐπ ἕλει, οὐ τἴπ6 δχίβίθποθ οὔ ἃ πο Νὶ- 
οἄρο οἵ αοἀ ἴῃ {πεῖν Ὠθαρι8.- --Εοα τιδηϊξοβιϑὰα ἐξ 
ἴο ἴδϑσι. ΤῊ ΐ8 τὰ8 ηοῦ τϑι οὗ 4}} ἀποκάλινψιες, Ὀπὶ 
φανέρωσις---ταδηϊ ϑἰδίίοη (Πτουρ ἢ ογοαίίοθ. Απὲ 
ἴλυ8 ἴΠ6 ΓΟ ἀῦοβο ἔγοιῃ ἱπαάϊνί0.}8 ἃ πηδηϊοθι Κα ΠΟῊΪ. 
οὐρε οἵ ἀοἀ-τὰ φανερόν. Τῇ τγϑΐδγεπος οὔ [ἢΐϑ 
φανερόν ἴο ἴϊπ6 σηοβίβ οὗ [86 ΡῃΪοϑορίιοτβ (Εγαβηνυδ, 
Οτοιίυ8) 'β ἴοο ἐεοπίταοίοα, Βαϊ [6 Γ6 88 ἃ ἰγδαϊ οι 
ΟΥ̓ (Π6 Κηονίοαμχα οὗ αοα διθοηρ πιθη σπΐο ῥγὸ- 
οϑαοὰ (η6 ἀσνοὶοριμθηῦ οὗὨ Ποδι βοηΐπι. (11 8 μαγὰϊγ 
γοῦ ἢ ἩΔ16 ἴὸ πηθηϊΐοη ἴΠ6 Θχρίδμδίοι οὗ [μυἴδθγ, 
Κορρθ, ΕἸδῦὶ, ἰμὰΐ ἐν αὐτοῖς ἰΒ [Π6 τχοτα ἀδέϊνβ.) 
[ΤΈΘτὸ ἰ8. ἃ ἱῃγθοίο!  τονοϊαΐίοη οἵ αοὰ : 1. Αἢ ἰῃ- 
ἴΘΓΏΔὶ γουοϊδιϊΐοη ἴο [6 τϑδβϑοὸη δηά οομῃβοΐθησα οὗ 
ΘΥΘΓΥ͂ τη8ῃ (σΟΠΆΡ. ἰδ. 1ὅ ; Φοἢη ἱ. 9); 2. δὴ δσίθγῃδὶ 
τουϑ]αιϊίοηυ ἴῃ ῃ6 ογοαϊίοη, σηΐϊοῦ ργοσϊαίτηϑ αοα δ 
ρονοῦ, πιβάομι, δῃὰ ροοάμοϑϑ (οι. ἴ. 20); 8.8 
ϑρο οἷα] τονοϊδοη, ἐπγουρὰ {Π|6 ΗΟΙΪΥ βουρίαγοθ, δηὰ 
ἴῃ {116 Ῥοβοῦ πὰ ποῦ οὗ ΟἾγσίβϑί, σοῦ ΘΟΠΒΎΤΩΝ 
δηα οοτῃρίοῦθβ [ἢ 6 Οὔπον τονοϊδίίοηβ, δηὰ ὀχ ἱ οἱ [ἢ 6 
}υδίϊσο, Ὠο] 688, δῃὰ Ἰἴοτὸ οἵὕἩ αοὰ, Τῃα6 ἔγϑι ὑπὸ 
ΔΓῸ ἤΘΓῸ ᾿π 6 Π66α6.---Ὁ Κ', 

γεν. 20. ΕἾΟΣ ἷἶβ ἰηνὶβὶ Ὁ]9 αἰἰγέθυϊοα [τὰ 
ἀόρατα αὐτοῦ]. Ἐχρίαπαιίοη οὗ τῃ6 ἀδο 
ἰοη: “ἀοὰ τηϑηϊίοβιθα 11 ἴο {μ6π|.7 Μογοῦ: “ 7ΤῪαί 
πια! ποί δὲ δοθη οὗΓἹἩἨ ἤἥππη (δεῖ Ὀπδολαιδαγε8), ἰμ6 ἴη- 
ν᾽ β: Ὁ]6 αἰγὶ θυΐοβ Ὑΐοῃ σοπβιϊαϊα ΗΐβΒ δββθῆσθ, ποῖ 
αοἰέοποε 7) εἰ ἑπυϊδε δι 68.) (ΤὨθοαοτοῦ δηὰ Ἐτ Ζβοῃ 6: 
ἴῃ χοἰ δἴϊΐοι ἴο ὈσΐΒ σγοδέϊου πὰ ργονίἀθηςθ) Τι6 
Ρἰοίατοβ οὗ ογοδύοη, ΠΟΎΘΥΘΓ, ΔΓΘ δ'80 ῬδγΔηΘη 

9 (80 ἢχ. [πχὸ ἰγδῃεϊαῖοβ ἂν αὐτοῖς, ἩΠΙΟΤ τλπεν, 
809 Τοχί, Νοίο 4.--- Ρ. Β.] 

Τ{ [Εγρβσῶσ δὰ τοί, πιίῃ πὸ τϑοϊγ σέο ἐο ἐδ 
ΒΕ ΡΟΓΙΟΣ πον]οᾶσο οὗ μοι θη ΡΒ] ΟΘΟΡῊ 34 Ῥγὶ 
Τ ΙΒ, Βοοχεαῖθα, Ῥ]αἴο ; οὐ μετ ἰπ [Ὧ9 Β6.56 τη δῇ [86 ΚηοΝὶ 

δεϊά ιἱ δασί, ἀπὰ ρμοτνογίοα 1ὲ ἱπίο αὶ [16 (21-293), απὰ ἐπαὶ. οἵὗἩ ΘΟοἃ 'τῶ8 ἃ ὁοοσωσηοῃ σονοϊδίίοσ, δοοοβαὶ Ὁ]. ἴὸ 41]. Α 
ἀολνοΝ (διό) Οοάβ σπταῖῃ σαπιθ Ὄροσι ἔδοπὶ (34. 8..-- ἐπ νις (αῖκθα [89 ΔΕ Γ νίονν, ἃ5 δρυρθαγφ ἔγοσῃ δαὶ 90] να. 

' ᾷ [80 Ὅν. Τρο ἐγαπεϊαῖοα τὸ 
4ρρ Τ' ἍΣι1ΟἹ αρῶρ ρχένη, Νηο Ν 

ηνωστὸν τοῦ θεοῦ, ὕυ!ϊ Τ | 
Ῥᾳ" 

ΐ [Ρτϑοῖδοὶ [η9 8816 ὙΟΙΔΆΣΪ τκα τάδ ὉΥ͂ ΑἸέογὰ, ν ὃς 
οἾ ΔΉ ἤο᾽ ον Το ὍΣ ΡΕ 6 νοῦν οἸδωρῖν.--ὉἩ 8} 



ΟΗΑΡΤΕΙ 1. 18-δΣ. 
“----Ρ τὰν. σα» 

4εί. ον 68, διὰ 80 αν ρτουϊάθηοθ ἰδ δὶ ᾿ἰϑδϑὶ ἰηαϊοδιϑα. 
[1|.ὃὸ ἀόρατα ἰδ βυῦροαυσηίγ οχρίαϊποὰ Ὀγ δύνα- 
μὲς δὰ θειότης, δηὰ ἴΠ6 τέ, [Οονοα ὈΥ κα , 
86 ἸποΙυοκ ἐκξιιν ἀοορῶ ποῦ ΔΏΠΟΧ 8 ΠΟῪ ἰάοα (απαΐ 
αἰφ0}. Ὀυΐ ἰὰ ραγιοηβ 186 ἀόρατα ἰηῖο ἴπ6 ἔττο ἰἀ688 
οὗ δύναμις ἀηὰ θειότης. ῬΑ δ48 ἴῃ νἱοῦν δἰ ρΡ 
0126 οὗ 86 Ὠϊνὶπο αἰϊγὶ υῖοβ, ποῦ ἴῃ6 πθοϊο Ὠϊνίη6 
Ὀεΐης (πο που]ὰ ταίπον τοαυΐτο τὸ ἀόρατον); [86 
ρθαζδ ἱκηον]οᾶρο οὗἠἨ Οοὰ 8. ΟὨΪΥ ραγιΐαὶ δηὰ ἔγαρ- 
ΚὨΘΏΓΔΣΥ, ἰΠουρὴ βυϊδηοίοης ἰὼ ἰοδνθ ἰθοθθ ἯΏΟ ΡοΒ- 
Θὺ58 ἰὺ πὶτῃουΐ ΘΧΟΌΒ6.---, 8. 

ἙἘΊΟΙΩ ἴὴ9 ἴθ οὗ ἴδ9 οτϑαϊίοῃ οὗ 89 
φυοΣ. Νοὶ “τῷ ο7 ἴ80 ογοαϊώοιῃ (μυΐϊμονῦ, δηά οἱ ἢ- 
68). Τρ ἰάεα ἷἰβ οοηίδἰηθα ἴῃ τοῖς ποιήμ. 
(06 ὙΥοῖι6). χτέσες, τοογθουύογ, ἰδ ἤθγθ θαυδὶ [0 
καταβολή, (ΕΥῚ 1286 }}60).---ἘΒ οἰπδ' πο ἀοτεϊοοα Ὦν τ. 9 
τοἰπρθ ἰραὶ ΔΥΘ τοϑδᾶθ." ΑἹ ΟΧΥΠΙΟΙΌΝ, Ατίϑὶ, 
ὃὲ πιωπάο (΄. [νἱ.]: [πάσῃ ϑνητῇ φύσει ἀφαω 
ἀϑιώρητος ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων ϑεωρεῖται 
δεός ἢ ΜΟΥ Ρ ἴπιι8 ΡΑΓΒΡΏΓΑΒΟΒ ἰἢ6 γοούμενα καϑο- 
ρᾶται: 1ι 18 ὈΘΠοΙὰ ὈΥ͂ Ὀσΐηρς ρογοοίνοα τὶν [86 Γοᾶ- 
ϑοῃ. Ἧ6 τι ϊ ιν δὶς : 5Βουὰ ἴῃ6 βοηΐθηοο τοϑα, ΤῊ6 
ἀμυ 8016 ὈΘοοτΏ 68 νἱ δὶ Ὁ]6 ὈΥ Κπον]οάρο, 88 [Π} τη 68 }8 : 
οτ, ἰὺ Ὀδοοσηθ8 νἱαβὶ Ὁ]0 88 δοιηδε νην ἱκποόπτῃ, ῬΟΤῸΘΡ- 
Το ἴο [Π6 τοϑβοῦ ἢ ΤῊ ᾿δίίδν τῃπουρον 8 Ῥγοίδγ- 
δὺο βθγθ, εἶποθ ἰδ ἰβ Ὀδίοσ δαδριϑὰ ἴο {ἰὸ ραγιὶἷ- 
εἷρὶθ, δῃὰ Ῥγοβυρροβοα ἴῃ 6 ἱροῦ οΥ͂ [26 ΡΟΥΤΟΓ, [Π 6 
ἘΠπουρ "δ οὗ τη. ῬἈΙΠΙΡΡΙ δἷ8οὸ ᾿ἐπΐ 8 Βἰπηβο] [0 
ἐπ6 τοι 10 ἔοτῃ : “ ΤΏ ἰην βι ΌΪ6 ἰδ Β66 ἢ : 8}: ΟΧΥ- 
ΤΩΟΓΟΏ ὙΠΟ 'β οχρίαἰηθὰ δηὰ αυδιδοὰ ὈΥ (ῃ6 δὰ- 
αἰτίου οὗ νοούμενα. [{ ἴθ ποῖ Βοοῃ ὈΥ̓͂ ἴ86 ὈΟΟΘΙΙΥ 
4Υ6, Ὀυϊ ΌΥ [6 6γ6 οἵὨ {π0 ϑρίτῖϊ, (ῃ8 γοῦς, (6 τοᾶ- 
Βοη.᾽ Οὐ Υἱοῖν ἴθ ἔδνογθα ὈΥ̓͂ ἐπ6 οΥἰ κίηδὶ δϑῦβο οὗ 
καϑορᾷν, ἃ Θοποορρίϊοι ψὨΐοΣ ἡμρδα {προυρὰ ἰοοξίησ 

Πα ἰοοζίπο οὐδῦ ἰηῖο ἰοοζίηρ αἱ.--ἜΝ τἴῈ9 
Εὐἰηρα ἴδπαϊῖ τὸ τωδὰθ [ΨΥ δπὰ ἰὴ (λὲ) τσοσῖκα, 
τοῖς ποιήμασιν, ἰῃδίτυϊηθηϊαὶ ἀδίίγο.---. 5.1. 
ΤΊθ66 ἃγὸ ἰῃοτοίοτο αἰζῃβ οὗ 106 αἰἰγϊθυῖϊοθ οὔ ᾿ 
ΒΒ μΘΟ ΘὨθαγχον (ἴον Ἐρίβοορίυδ, δηα οἰ θγ8) ἐῃ- 
οἰυάεθ διηοηρ ἴθ (6 ρσονογητηθηΐ οὗἩἨ αοἀ ἴῃ Ὠΐδ- 
(οΥ7. Βυΐ ἰδΠ6 οοπορρίίοη οὗ ΓῺ Ὁ, ογεαίμγα, ἰδ 
διραϊηδὶ {πΐ8 νον. Βαυτηραγίοη-Ογυβίυδ, ον ίην 
πὸ ϑγγίδο δηὰ οἵποῦ σϑγβίοῃβθ, ἰδοδ ποιήμασι ἴῃ 
Δ Δυϊαϊδνο 8β6η860---ὸν ἐλα ογδαίιινε---Ὠϊοἢ 16. αὐἱθ 
“Ὠ[6Π806.---ἘΠῚ5 ΘοἴΘΧΏΔΙ Ῥοῦσοσ απὰ αἰν ηὶϊν. 
[ἀΐδεος, ἤῸπι ἀεί, ονοτ-θηἀυτίηρ, οἴθγηδὶ, Ὀθοημβ 
(ο ὈΟΪ᾿ πουη8. Ηδγο ἷἰβ [86 σοῦ οὗὁἨ [86 ρἢγβῖοο- 
(Βοοϊορίοαὶ ἀρσυπηθηΐ ἴον [86 οχἰβίθηοα οἵ αοά, 88 ἰῃ 
νοῦ, 109 [80 οηϊοϊορίοαὶ! δρζυπιθηΐ ἰβ ἰηὐμηδίοι, --- 
Ῥ. 8.) Βεγο, 88 ἰπ {πε Ογοθὰ [1 Ὀοιϊονθ ἴῃ Θοά ἰδ 
Βαῖποῦ ΑἸπλὶ ἢ Ἐγ], οπηπΐρούθηοα βοῦνθθ 88 ἴῃ 6 ΓΟρΡΓΘ- 
ϑορίδιίνο οὗ ἰῃ6 διιγὶ θυΐ68 οὗ α6οα. ἸΤΒοΪαοῖ : ὁπ 
41 οοπἰοτηρϊδιίοη οὗἨ πδίυγο, [6 ὅγβι αΐηρς ἩΒοἢ 
βιτῖκο8 πιδὴ πὶ ΟΥοΓΡΟΝ ογίηρ πο οϊ ἰ8 [Π 6 ἐταρτοδ- 
δἷοῃ οὗἉ δὴ ἰπϑηΐϊθ, βιιρογπδίιγα! οταπὶροίθηοο (Βοοκ 
οἵ Ὑ ϑάοαι χἱϊϊ, 4). ΑΧ11} τοὶ σίοη 88 [18 γοοῖ πῃ ἴῃ 6 
ἐρεϊϊηρσ οὗὁἨ ἀδοροηάθηοθ οἡ βϑυροιπαίυγαὶ ρόπογα (7). 
Τὸ τ6 ρμαϊγίδιουβ αοά ἢγβὶ γουοθδαϊοὰ Ηϊΐβο 88 
ἜΠθ δ (80 Αὐηέσλέν ; Ἐσχ. νἱ. 8 (6 θη. χυϊϊ. 1).} 

Φ δυρο: 2ίε σηδολαιδανκειίεη έτη αἷο Ξγκαπηΐεα 

Οἴοατο, 2ὲ Φίσίη., 
παίπμταικ 

. ο»ΛΝοΝνίᾶο πυρί οΥ γεΥμ οὐεδέίνι οὐρσὶΐ ὁ6η8.- 
[ἐγέ 5" διὰ φιμεεί. Τ7μ8ο., ἰ. 89: “δεῖμα ποη υἱάδλδ, ἰαπιεπ 
ὕνυπι α 2 ἐξ φ)μεὲ ορεγίδωε."" ΟὐΣΆΡ. αἷθϑο Βοσιροὶ ἐπ 
ἴοε.: "4 Ϊποπραγαδίε ἰδιδίϊία ᾿, δ τη» 
φιμιπς, θεγίε ἐπ ογεαξίοπε 7ιοία εδέεηΐ ουἱείδιϊία : δε ἰωμι 

. 5.) 
4 (ΑἸθυτὰ : ““ Ἐίοστδὶ, δηὰ ἰσαί δ ἴδτο δ τᾶν ὈΘΘᾺ 

5.5 ὑ κων ουξἐδποίο οὔ τἴ86 Οτοδίοσ. μα, Β.} γε 

δ 

--Αὐὰ δῖ ὉϊνίηϊξγΥ. ϑειότης, ἔτοιι ϑεῖος, ἷ! 
186 δυϊηΠΔΕΥ οὗ ἰμ0 αἰνηἰτί68, οὐ αἰνίπϑ δχοὶ θη. 
αἷοθ, δῃὰ τηῦδὶ Ὀθ ΒΝ ΒΕ ΟΝ ἴτοπιη θεότης, ἴδε 
ἴοση πΐοῦ ἀοποῖοθ ἴῃς ὮὈἰνίπο Βοίηρ ἐιβο!, ΤῸ 
οπιηἰρούθηοθ ἷ8 οοιρ οἰθα ὈΥ ἴδ Γοιη)δἱ ἴῃς Ὠϊνίης 
αἰγὶ υΐο8, {πγουμἢ πο ἰδ ΓΘΑΙ]Υ ὈΘοΟτλθ8. Οταπίρο- 
ὕθῃσο ἴῃ [πΠ6 [1]1] οἰ ΐοαὶ] 88. Ὑ7}} δ8. τῃϑίαρ γαὶοδὶ 
Β6η86. [ξ ἰβ οποϑἰἀοα ἰΓ ΟΠ ΠΘΟΚΟΠΌΓΖΟΣ τοίοσα ἰὶ 
ΟἿΪΥ ἴο Οοὐ δ φουάποβθ. θ᾽ Β τπουρῶὶ ἰβ Ὀοίξαρ, 
[δαῖ νβάοσῃ δῃὰ σοοάῃθ88 ὅγὸ οἰ ΘΗΎ τηθδηῖ, 

Βο ἴδαῖ ΠΟΥ δἵὸ τυἱϊπουΐϊ ἀχοῦδο. ὕογοι 
ἀοα8 ποὶ τορδγὰ ἴδε εἰς 88 Θχργββίῃηρ 8 ΘΟὨΒΘ]ΌΘΠΟΣ 
--}δῃ τηοϑὺ οι θηϊϑίοῦτΒ ο ᾿ς Τα υἱὲ εἰπὲ ὧν 
ἐχομϑαδέίεδ ; ΟΠ γγϑοβίοιη, [υἵπον, Βοίοδο, ο ὟΝ οἴζο, 
Ἐτίίζβομο, ΤΒοϊυοῖς, ῬΕΙρρὶ, Επαϊὰ, ΑἸΠογὰ, ΤΠ ογὰβ 
ποτ, Ηοάὰμρο]---Ὀυὐ 8 ρύγροθο (ἴῃ ΠΑΓΤΩΟΩΥ͂ τὴ 
ΟδΙνίη, Βοζα, δηὰ οἱ] θγ8): 7πτ ογάδν ἰλαξ ἰλδῃ πιαῦ 
δὲ ωἱ ἐχομδε. Βυῖ μἷβ τοπάογίης ἰοδαβ (0 ὃ 
ΤΔΟΠΒΊΡΟΌΒ Υἱοῖν οὗ [06 ρυγροθο οὗἩ ἴπ6 ογϑδιϊΐοῃ οὔ 
1η)6 πον] ἃ. [Ι ἴθ ἴοο ἔδιδ βιῖς ὄνθ ἴον [06 ΘΟΠΟΕρ- 
οι οὗ ργϑοαάδειί παϊίοι, ποῖ ἰδ νὰ8 ὁποὺ ἀδείσιηρα 
ἴο βυρρογτ. Μουοῦ ὈΓοθ ἴῃ 18 ἀοίθμῃοα [δὶ εἰς, ἴῃ 
186 ΕΡΊ5016 0 6 Βοχηδηβ, θη ιἰϑοὰ πίιῖ} τό δηὰ 
[π6 ἰῃδηϊνο, ᾿88 ΔΙ Ὑ8γ8 8 ὑ6] ΘΟ] οί 8] Θ6Ώ8Β6, ἀραίηδὶ 
προ [06 ῬειίΘ δηὰ}] ἸδΒοϊυοῖς (ρ. 67) ρτοίοβιὶ, 
ΤΏ Θη ἢ ἰπϑίβίϑ ὑμαῦὺ {Π6 τϑδυ}}β τηυϑὶ α͵]8ὸ 6 ἀρίος. 
τηϊηρα Ὀοίογομαπα, Βυΐ ἰῃϊ8 πουϊὰ Ὀ6 ἃ Κἰμὰ οὗ 
Ργοαοβιϊπαιϊίοη το ἷβ βο μοοηιγδαϊοίοῦῃ : Ῥγοάοϑε- 
δίοα---ἰο Ὦανα ΠΟ Θχοῦθο. [δδὺ ἷβ, ῥγοἀοδιϊπαιθα 
ἴὉΡ χα, Τη6 οὗποῦ οσχρ δπδίοη ἱπρ] 68 ὈΥ 0 
ΤΩΘΔΏΒ ἃ δηι)οίεπέϊα γοἰσἱοπῖδ παίων αἰέδ αὦ 
Ὀυὺ ἰῦ ρεγιλδ [Π 6 ΡΟΒΒΙ ὉΠ οὐὨἨ δῃοί!οῦ ἕοστῃ οὗ [86 
οουγβθ ΟΥ̓ ἀονοϊορπιθηῖ ἴγτοτῃ Αἄδπὶ ἴο ΟἸτῖβε, [Τ86 
ΟὈ͵οοὺ Βαῖθ ἷἰβ ἴἢ0 ΒΟΥ τηδη δ συ, ποὺ Οοα ΒΒ βου. 
ογοϊχηϊγ. Οὐοιηρ. οὨ εἰς τό ἴδ Τοχίυδὶ Νοίβ 3. 
Ηοάρο: “Ῥδὺ] ἀοδθβ ἢοΐ Ὠθγὸ ἰδδοὶν ὑμδὺ ἴδ 8 ἐπ6 
ἀραίμη οὗἨ ἀοὰ, ἴῃ τονϑδ]ϊηρ ΗΒ οὶ ἢ ἴ0 τρθῃ, ἰοὺ γϑῃ- 
ἀον [ΠπῸγ ορροβί οι ἰποσχουβαῦϊο, Ὀυΐ ταίῃον, δἷῃοθ 
[818 τον αἴΐοῃ δ Ὀθθη τηδᾶθ, ΤΠΟΥ δῦ ἷπ ἔδοῖ η0 
ΔΡΟΪΟΡΎ ἴον τποῖγ ἱβποόῦάμοθ δηᾶὰ περὶοοῖ οὗἨ Θοά, 
ΤΠουρὴ (Π6 τονοϊδιίοη οὗ αοὰ ἷπ Ηΐβ ποῦκβ ἰ8 βυδὲ. 
αἰδιῦ ἴἢο γϑηθυ τλθἢ ἱποχουβαῦϊο, ᾿ς ἀο0685 ποῖ [ἸῸΝ 
ἐμαὶ ἰξ 18 βιδδοϊοηῦ ἰο ᾿οδὰ τθῃ, ὈΪ πάρα ὮὉΥ βίη, ἴο ἃ 
βανϊηρ Κπονήθαρο οἵ ΗΪπ8ο11,,.) Ὑ͵ογαάθπογι : “1 
6Δη ᾿ΔΡΟΪΥ Ὅδ6 τἱποιρῶῦ ἰδὲ ἴπὸ ςοηνϊοιΐοη, ΟΘΟὨΗ͂Ι- 
βίου, δη ἃ σομαἀθιηδίοη οὗἁ ΤΏ6η 8 ΔΏΥ ρατί οὗ ἰῃ9 
Ὠϊνίπα ρίαπ ἷἰπ οτοδζοῃ, δἰ μουρὰ ἰδ ΤΟ] ονοὰ 88 8 
ἐῶ Ῥω ΤοΙ ἰϊ."--Ρ. 5. 

ΘΓ, 21. Βοοδῦδο, αἰϊποῦσ ἴδον ἴκυουυ 
αοά, ἂς. ΤΏο διότι οχρ αίηβ σαι οὗ 41} Ὠον ἴδ 
ΠΟΥ ἀν πίϊῃουν ὀχουδα ; θη, ἱπά γθοῦγ, μον ᾿μθὲ 
κε οὗἁἨ μοΙαϊπρ Ὀδοῖ ἴπ6 ὑγαϊῃ ἴῃ ὑῃτὶ ιθουδηθ88 
δοιηϊηθηοοα, [Ιησοτγτοοῦ οομβίγυοίίΐοῃ : ομηι ΘΟσΉ08- 
οεγε »οξωϊδδοπί ((Εσυτϊηθοηΐῃδ, ΕἸδιῦ)." ΜΟΥΟΡ 88 ΠῸ 
ξτουῃὰ ἴον ορροβίπᾳ ἴμ6 ϑοϊυϊοη οὗ [Ππ6 ρα οὶ ρ]θ 
γνόντες ἰπίο [16 βοῃηίθῃοθ: αἰλομσὰ [ΏΘΥ ΠΟῪ 
Οοἀ (ῃοῖ, »ογοοίυεά Ηΐ). ΤΠ} οοπίτδαϊοιου. Ὀ6- 
ὕπϑοη Κηοπίηρ αοα διὰ ἰῃ6 ἀοδίρπιαϊοα πορίοοῖ οὗ 
Ηΐπ ἰ8 οὈνίουβ ἱπάθϑα : Ὀυι ΠΘΡΘΙ ἢ ργθοβο Υ οΟμββια 
186 ἱποχουβαΌ] ἢ θθ8. ΤῊ ἰρῃογδηοο (ἄγνοια) οΥ̓͂ (89 
Οεοποῖϊο που]ὰ, Ερῃ. ἱν. 18, ἄσ., 8 ᾿π ρΥΟΡΟΥΪΥ Τὰ» 

ρα ὉΥ ΤΟΙ ΟΚ 88 δὴ δρραγοηΐ ἐοπίγδαϊοι 0 
ον ἴη6 ἀἰ6η0)]6 που] γχὰ8 ποῖ διιοῖ αἵ {Π6 ουϊδοῖ, 
(8 ᾿ζποόγδηοα ἰβ Π6 ΓΟΒΌΪ. δηὰ ρῥυῃβησηθηὶ οὗ ἱἰΐδ 
ἔτεα βίη οὗ πορίοοι. ΤΈΟΥ Ἰοβὲ ουϑθῇ ποὶνγ ἱτηρογίδοϊ 
ποπϊορο (γνῶσις), ὈΘοΔΌδ6 {Π6Υ αἰὰ ποῖ ταΐβα ᾿ὶ τὸ 

5 (ΑἸοχὰ : " γγόντες, "τολ ἰδὲ Κηοιοϊεαρε αδοος δίας 
Ῥασέιρῖο ἐοδεΐδοο ῬΊΉΪΩΙΥ δὲ ταδέίξον οὗ 7αῖ, 

δὰ ποῖ οἵὗὨ ροεεϊδιϊτν, ὯΔ Ὅθοπ ἔδο Βα Ὀ͵ἦοος οὗ [80 Τοτοροίπῇ 
γόσϑοα. το ἐπἰ8 ροΐηξ, τὸ ἰΔ|κθ ἊΡ τδαῖΐῖ [ΠΟΥ τοδί 6 
ἄοηε, ὃμί ἀἰά ποί.᾽" -““Ῥ. 8. 
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Δ] Κποπίοάρο (ἐπέγνωσις) (Ὀγουρὰ (Π6 ἴδον οὗ [δ 
μοασῖ, [τὸν ϑεόν, [88 οπ6 συ ἀοὰ, ἰπ ορρο- 
δἰου ἰὼ ἴμ6 ἴλ]86 ϑεοὶ νπομὰ ἴπ6 ὨΘδίΠΘη ΜῸΓ- 

ἶ --Ρ 8. 
τ τα Εἰ ποὰ Ὠΐγῃ ηοἱὶ 45 (Ξοἅ. Αοοογαϊΐηρ 
ἴο Ηἰβ ἀϊνϊηἱτν (Φοθη ἰν. 24). ΤΏΘΥ πνόσθ ποῦ πηΐ- 

ἰπ πουβῃὶρ, Ὀὰϊ ἰῃ ψογδιὴρ δυλδ]6 ἴο υά. 
ΜοΙΔΠΟΒΠΟυ τοῖοι δοξάζειν ἴο ἰῃθογοίίοδὶ, δηά 
εὐχαριστεῖν ἴ0 ῥτδοίοδὶ οοπάυοϊ ἰονατὰ Θοὰ (88 
ἐΘΟΟρπ ἢ πα του 66); Ὀυϊ ΤΒΟΙΌΟΚ ὙΘΡῪ ᾿80}} 
Γα͵θοῖβ βυοῖι ἀἢ ἰηϊογργοιδίίοι, πὰ τοζασγὰβ δοξ α ζέον 
88 ἴηΠ9 ρσοηθγαὶ ἴθστα [ὉΓ ἩΟΡΒΗΪΡ, δὰ εὐχ. 88 186 
δρϑοΐαὶ ἢ ϑιρηδξῖοη ΟΥ̓ ὑμαὺ ϑρθοΐθβ ἴῃ τ ΒΙοἢ 0Π6 ἴ66]- 
ἰηρ οἵ ἀορομάθηοθ δχ! ἷ18 ἰτθοὶ ἢ ἰη 186 τηοβὺ ἰθηᾶθν 
δηὰ ἰΣῸ]Υ ἢυϊηδη ΜΗΥ. [Ι͂ἢ ΟΌΓ Ορίηΐυῃ, [16 [ὈΓΙΩΘΓ 
ἀθηοίθθ ὑδίμοσ 8}} τοσβῃΐρ, 80 [8 δ8 ἰΐ βου ὰ Ὀ6 
ῬγοδιηϊΘΉΥ ἐμ6 αἱογβοδώοη οὐ αοὰ; [86 ἰαιῦοῦ 
ἀθῃοῦθθ ἰῃ6 βϑὴθ ΜΟΣΒΗΪρΡ 88 ἴῃ ρτγδίθ! γθοορ- 
πἰῶοη οὗ ἴ86 Ὀἱνίπα ρσονογπιηθηῦ ἴοῦ Ὠυθμιδὴ Μ6]- 
ἔασο " 

Βαϊ Ῥϑοδιηθ ναΐῃ [ἐματαιώϑησαν]͵. ΤΉΟΥ 
ὈΘοῦτηθ ἰά]6, Ὁ] 8, ἴῃ ἀδνϊδίηρ νϑπιΐθβ (18, χ]ῖν. 
9), ναΐῃ ἰάοἶδ, μάταια (Αοἰβ χὶν. 16). [ματαιότης, 
53Γ1, υαπίέίαϑ, ἰδ ἃ ομαγδοίογίβιϊς ἔθσταὰ 0 ἰά0]-πτοῦ- 
δυὶρ; Ὠουῖ, χχχὶϊ, 2]. 2 Κίηρβ χνΐϊ. ὅ : δον, ἰΐ, ὅ ; 
ΑΘ χίν. 1ὅ..--Ρ. 5.}] “48 πιδῃ, 80 ἢἷβ Οοἀ." ΤῈ6 
ἈΧΙΟΠῚ ΤΩΔΥῪ 4180 Ὀ6 ΓΟΥοΓΘΘαὰ: ΑΒΘ ἷ8 αο(, 80 τηδῃ 
ἰυὐνηδ6} (8. οχν. 8): 7Τ΄εν ἐλαὲ πνιαΐδ ἐλόπι αν ἐδλ6 
ωηίο ἐλαηι, ΤἸΤὨ6 Ὠυτηδὴ τηϊπαὰ ἰδ τηδθ ἀυτοῦ, ποοά- 
θη, δηὰ δίοῃθυϊκο, ὈΥ ἀστηῦ, ποοάδη, διὰ δίουϑ ἰάοἷ8 
(οορ. Αοῷϑ χυϊϊ. 29).». Βαῦ (πδῖ γὙδῃ της ἴῃ {80 
ἰηναγὰ |1{6.---1 ἸΒμοἱσ ἱπλορί πδιίουκ [πουρὨῖ5, 
Σϑδβουίη σα, Βροουϊαίίουβ, δια λογισμοῖς]. Τηο- 
Ἰυοῖς : “76 οδῇ ΒΟΔΡΟΘΙῪ οοἰηοϊὰθ πὶ 16 Ὑ υϊραῖο, 
Ετίσβοιῦθ, Μόγοῦ, δηὰ ῬΒΠρρὶ, ἰη ἐγδησ αἰΐηρ δεα- 
λογισμοΐ ΒΙΏΡΙΥ ὉΥ οοσίέξαία. Βαϊ δίηοο (πὸ πογὰ 
8 δοιὰ 50Δ}}} »ιαΐο δοηδιε, ἀνὰ [Π6 ΔΕ οΒἷ8 18 θοῦ 
ΟΧΡγοδαίνο, ἯΘ ΤΩΔΥῪ ἰγδβ]αίθ ἰδ, πὶ ΓυἿΠ6Γ: ὁ [π 
(μοῖρ ἱπιαρίπίηρ ; ΒΟΣΖΑ: γαϊοπέδιδ διδ. Ὅ] 6 πορὰ 
ποῖ ἰΐης Ὅσο βί ν ΙΥ οὗἨἩ [6 γΓϑαβο 8 δηὰ οοῃοὶυ- 
δίοῃβ οὔ [86 ΡΒΠΟΒορ οτΒ (ΡΠ ρρὶ).᾽" γε βοΊ αν ὍᾺΒ 
οοωρί οὐδ ἢ ἰζ8 στον οὗὨ ἰά6 818 δηὰ ἱπιαρϑᾷ Ἰοῃνῦ 
Ὀθίοτθ ἢ ]ΟΘΟΡὮΥ ΡΓΟΡΘΟΙ ττὰϑ οομποαοϊνρα, 

Απὰ ἰδοὶν ἔοο]βῃ θαχὶ τῦδβ ἀαιϊεθηθϑά. 
Τη6 δυρροβίοη ἴμαὶ “ [0118 (ἀσύνετος) ἴ8 
υϑϑαἃ ρῥγοϊορ δ! ἰῃ {Π6 Βοη8ο (δι (Ποῖὶν μοαγί γγῶ8 
ἀδγκοπθα 80 88 ἴ0 1086 ἰἰ8 υπἀογβίδυαϊηρ (6 Ὗ οἴἴ6), 
ἷ8δ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὈΠΠΘΟΘΑΒΑΓΥ (ΤΟ. 6 Κ), Ὀὰΐ δ οχοῖμ 
ἱγροϊοναιὶ (ΜΟσγοῦ: κ᾿ Ὀοσδυβο ἰὺ ἀΘΒίγουβ πὸ οἱΐ- 
τοᾶχ ἡ). 1 Ῥοδβίεἶῖνα ἀλυζηθθβ 88 ἴΠ6 τϑϑυὶὲ οὗὨ (86 
πορζαῖϊνα πορίθοὶ οὗἩ ἴΠ6 ποαγὶ 0 γοβραγὰ ἐμ Ὠϊνηθ 
Κοϊκοηϑ, δηὰ 0 ποϊχ ὑπθαι υηαἀογβίδηϊηρὶγ. ΤῊΘ 
καρδία, ἰῃ6 σοηῖγα οἵ ᾿Ἰἴδ, 8 θγαὶ ἀδγκθηβὰ  ἴῃθη 
[Π6 δειάνοεα, ἴα ἀσνοϊοροά ᾿Ἱπουρῃ (Ερῆ. ἵν. 
18). ΤΒοΪυοῖ : [ἢ (μὶ8 βοοοη (ἢ Αροβίὶα οοἰῃ- 
οἰάθϑ 8ὸ δι ἰῇ πογὰ ἐπα τπουρῃῦ τι ἴΠ6 ΒοΟΚ 
οὗ ὙΠ βάοτω, οὔαρβ, χἰϊὶ, αν, ἰδὲ ΝΙΖΒο!) τοχατὰβ ἰΐ 
“ ΑἸτηοδῖ ἱπηροβϑ' Ὁ]6 ) 10 αβογί 6 ρογίδοι οτἱ ρίαν τὸ 
μίω. Ὑοὴ ἢ6 Πἰπιβοὶ ἢ δάμἱδ ἰπαὲ ἴπΠ6 Γιηἀδηηρηίαὶ 
ἐουμηῦ---ἴὸ τσδοίηρ οὐἁὨἨ ἰἀο]αῖγΥ υδοῖκ ἴ0 8]}----ὐγδβ 
ΠΚΠοσ ἰὼ ἴῃ Αἰοχαηγίηθ δὐΐδογ, ἄς, (σοπιρ. 
ΝΊίΣβο, Ζερίδολα Ζοϊίβολτι, 18δ0, Ρ. 887., ΒΙοοϊς, 
ϑιμά, πὰ Κευκοη, 18δ3, ρ. 840). 

Φ [Βοηροὶ: “ ΟΒΑΤΙΔΒ ΔΟΙΝΒΕ (εὐχαρ.) ἀεδόπις οὗ δεπέ- 
ἐπ ̓  ΘΙ. ΟΒΙΕΊΟΛΒΕ (δοξάς.) οὗ ΡΝ υἱγίωίεα αἰνίπας.""-- 

1 [ΑἸογτὰ : “ὙΒΕῚΒ ἩΒΑΒῚ (καρδία οὗ [Π6 ἩΠ1016 ἰὩὭΣΙΟΓΣ 
ΘΗ, ἐπὸ ϑοδὲ οὐὗὐἨ Κηοπὶϑᾶρο δηὰ ἔρϑὶ ἐπα) ΒΕΙΧΘ ΨΟΟΣΙΒΗ 
(ποὶηῖ6]}}βοηΐ, οὶ Δ γράναν αοἄ 1 ἰΐα Κπουν θαρθ) ΒΕΟΑΜῈ 
5Δ5κ (ἰοδὲ {6 ἩΕΟ σῶν 16 δὰ, διὰ παῃδοσοὰ Ὀ) πα]γ πῃ 
8810 τηδϑοδ οἵ [0]}γ}.""--". 8.) 

ΤΗΝ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸὸ ΤῊΣ ΒΟΜΑΝΆ. 

ΒΕΟΘΟΝ ΒΕΟΣΙΟΝ, σοσ. 293-81. 

γεν. 22. Ῥχοίοβεϊῃρ ἱπϑηλβοῖνοα []. 6., εοὐὲρ 
πο ὀδοάαμ8α, ἴΠ6Ὺ ργοίοβαθα {Π)ϑπιβεῖνοα, φάσχον 
τες, ΟΓ ΡὈτγοϊθπαθὰ] ἴο Ὀθ υσῖβθ. Ὧο  εἴϊο: “ Τινῖς 
ἴ8Β Γοίογγθα ὈΥ̓͂ ΠΥ, δημα 4180 ἈΥ̓ ΤΟΙ Ὀοἱκ, ἴὸ τΡὲ 
ΡὨΙΟΒΟΡΒΟΣΒ οὗ δηοϊδηῦ Οτθθοθ δὰ Βοπιθ.Ό. ἰδὼ 
[6886 ΝΟΓῸ δῦονο ἰαοϊδῖγυ, απ, Ὀοδβίά68Β, ΘΓ 1... 
ἴπδὴ ἴΠ6 οτἰχίῃ οὗ ἰἀοίαιγν,,") ἃς.“ ὙΤΏ6 Ἰαϊῖοῦ γὸ 
τηϑτὶς γοαυΐγοθ βρϑοΐβὶ αἰϊοποη. Τη6 αὐυδδύοῃ ἢετε 
ἶθΘ ΘΟποοτΐηρ (080 ΥΟΥῪ δηοίθην οτἱρίη οὗἨὨἁἧὨθατῃ 6. 
ἄρχῃ, 48 ομδσδοίθσ Ζοὰ ὈΥ ἰμ6 [δγεϑιομοα ἱπροηυϊον 
οὗἁ βυιιθο θοαὶ ταγιἰοΐβιθ. Νὸογ οουἹὰ Ῥδϑὺ] ἀνὰ μα 
ἰπ Ὁπουρηῦ ΠΊΘΡΕΙΥ (δ ῥγίαθ οὐ ἀγθοίδη πὶδάοπι 
Βυῦ ἴῃ σοῃιθιρ]δίίης ἰξ, ἢ οουϊὰ α͵80 ᾿υάρο οοὨ. 
σογΐησ [86 οτἱρίῃ οἱ Ἰιοδίμθηΐϑιη. Οοωρ. 1 ον. ὶ, 
190-26: 112. 19. ΟΑΙνΐπ : “ τῳ δπΐηι τὰ Ῥγορυὶς 
ἐπ, Ῥλιείοδορῆοβ οοπιροίδί, 6έο.,) δο ἀριδ σοηωηλίνδ εεῖ 
σοπέδιση, ογαϊη ογπέιρη. ἥσω ἐπὲπι {πιὶξ, 

ὁ ποπ υοἰμεγὶ δ εὶ πιαλεδίαίεπι δωδ οαρέμηι δμμηὶ 
ἐποίμάσνο, αἋ ἰαέεηι ἤει 7ασεόγό, φυαΐεπι ἐρέτα 
»οδϑδαί διιορίε δβεηδι."-- ΤΟΥ ὈΘΟΔΣΩΘ ἐοοΐμ. ζοι, 
ἸΠΟΥ μάν ὈΥ [μ]8 τηθδῃβ ΒΟ ΓὨθιηβοῖυοδ ἴὸ ὑθ 
ἔοοϊβ (ΚΟΠΠ1π6:), τοῖν θα κθηβ ὑπ6 Ἰβουρῃι, [ΤΠιοΐν 
(ΟΠ τπῶϑ ἴῃ Ῥγορογίοῃ ἰὸ ἴποὶρ Ὀοδδὶ υὗὁἨ πίιθάοιι. 
ΤΏΘΓΘ οδη Ὀ6 ΠΟ ρτοδίου [Ὸ]ΪΥ ἤδη ἴ0 ψογβῃΐὶρ ἃ Ὀθδϑὶ 
ΓΑΙΠΟΡ ἤδη ἀοὰ, ογάθνγουι ἢ ἐπ ἐος, : “Ὃ [η06}}} 
ἄθῃοθ ἰ8 ΠΟ βαίδρυδγα δρϑίηδὶ βιιρογϑι ἴοι. Κπονΐϊ. 
θάρθ ρυδδι ὰρ (1 ον. υἱῖϊ. 1). 10 οἴθη οηροῃάρι 
ῥτίαθ, ἀπὰ ρῥγίἀθ ἰβ ρυηϊβῃηοθαὰ ὈῪ ρα στ βρίγιτυδὶ 
ὈϊΪ πάπθεβ, π ἶσα 18 τ06 τροίθοῦ οὗὨ ἰ(ο]αὶνγ."--Ἐ, .] 

γογ, 28. Αμπὰ οχομβδηροᾶ, ὅθ. ΤΟΥ δδνθ 
δυδηἀοηδὰ [}:0 τϑαὰὶ δόξα [Γῆ ὙἿΣ2 1---ἰῃ6 οοῦ- 
ἰοτρίδιίου οἵ Θοά᾽Β ρἴοτγ--- ποῖ πτῶϑ Θομπιτουηί- 
οαἰθὰ ἴο ὑΒοπλ Γπγουρῇ (Π6 βρί γί] οοπύθιιρ διίοη 
οὗ {Π6 ογοδίϊοῃ, νοἢ ΜῊᾺΒ τηδηϊ οϑίθα [0 ἴΠ6 [πτγϑοὶ- 
(68 ἰῃ [6 'Βοἰκί παῖ ἰῃ ἴΠ 6 Θχα] θα τηοπιριῖδβ οὗ νυἱβ- 
ἴοῃ, δηὰ πῇ ϊο τᾶ βῃΑ}ΠΥ Θοπητηιπί διθὰ ἴὸ ΟΠ γὶβ- 
ὕδῃβ 'ῃ {Π6 εἰσ οουδβηθδα οὗ ΟὨεὶδὶ ἴον ἴδ! ΤΏΘΥ 
ὀχοβδηροὰ 1018 ρΊΟΥΥ ἴοσ (οἷν το σίουβ ἱπλαρ66-- 
(μπᾶ ἴθ. ΓὉΓ σδηλιυ, (Ὁ]1γ, δηὰ ἀδικηοδθ. “ΤΏ ἐν 
οϑηηοὶ Ὀ6 ἵδκθὴ ἴοὸγ εἰς (Βοίοδο [Ε. ὕ7.7}, Ὀὰϊς ἰδ 
ἰπϑίγυτηθηιαὶ " (Μογογ). [Ιἰ ἀθηοῦθβ ἴΠπΠ6 Θχίθγηδὶ 66. 
πιθηΐ οἵ ἰδοὶνρ ὀχοῦδηρθο. [Τ)0 νοσὺ ἀλλάσσειν, 
ἩΏΠΘῺ ᾿ῦ ΤΘΔῊΒ ἔο ἐχσολαπρό, ἴδ ἀβυ8}}} οοπβίσυσα πιὰ 
τί τινὺς οὐ ἀντὶ τινος, ρεγηιμίαγ6 τϑηὶ τόπι οΥὐἵ 
γε, Ὀὰὶ ἴῃ (6 ΧΧ, υἱὸν ἐν, αν 6 Ηθῦτον 
2 ὍΛΟΣ, 88 ἴῃ Ῥβ. ονΐ, 20: ἠλλάξαντο τὴν δόξαν 
αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου, κιτιλ. ὙΤΒοϊυοὶς ᾳφαοῖοϑ 
Α͵50 Ξορδοοῖοθα, Ἅπέέρ., τοῦ, 986, ἔοῦ [6 βαπιὶθ ᾿οη- 
βιγυσίοπ. ΤῈ οοηίταδίὶ οὗ ἀφϑάρτου δῃὰ φϑαρ- 
τοῖ Βοῖ8 [Ὀγἢ ὑπ 6 (ΟἸ]Υ οὗ βιιο δῇ ὀχοθδηρο.-«ΡΑΙ] 
Οτγοίυ : ὁμοίωμα εἰκόνος, ἤσωτγα, φῶ ἀρραγαΐ ἐπ 
δἰριωίΐζαογο. Μογοῦ αυοίθ8 ον, ἰχ. 7 ἴῃ ἔδνον οὗ (μϊ9 
νον. Βῖ ἴΠ6 Θχργοθβί ἢ ΒΟΘΤῺΒ (0 ἱπαϊςαῖα [Πδὶ [6 
ψΟΓΘὮΪΡ οὗἨ ἱπηᾶρθθ ργοοοθϑαρὰ ζτῸπι 8ῃ δυὈ ΓΆΓΥ, 586}- 
ογθδίθα βϑυτθο δα. ΤΏΘΥ Ὀοϊϊονοα ἐμαὺ ΓΠ6Υ͂ τ β  ὶ 
ΘΧΡΓΟΒΘΘα δηὰ πιδἰπίδίηθα ἴῃ6 δόξα οὗ αοἀ ἱπ (ἢ6 
ΒΥΓΩΌΟΙΪ ΟΥ ᾿ἰκΚϑθ88 οὔὗὁἨ ἃ δυπιδὴ ἔπδρο. ΕῸΣ {δἷ8 
Ῥύγροϑο [ΠΟΥ͂ Ὠδίαγα γ τηδὰθ 086 οὗ (6 ἱπηδρθ οὗἩὨ τ[Π6 
ΟΧύογῃδὶ δηὰ {ΠΟ ΡΘΟΡΘ ΡΟΥΒΏΔΌΪΘ Ὄστω οἵ ἤδη. ΤἸἘι 
ΓΒ ΒρΡΘΟΙΔΙ (Π0 οᾶ86 διπος ἴδ6 αγοοκθ. ἸΤΏοΙθ 
ΟΓΘ αἰδὸ 16 Εργυρύϊδη ἱπηδροθ οὗὨ Ὀδϑϑίβ : οὗ δέκα 

Φι1}π Ἰἴχο τοθῦτοῦ, ΜΟΥΟΣ δηάᾶ ΑἸήοτὰ σοΐοσ ἐῆο ποσὰξ 
Ὡοῖ 80 ταϊ οἢ ἰο [᾽6 ΒΟ ΟΟΪΗ οὗ ἐΠΙορΟΡῆτ! 88 ἴο {8:0 δϑδαδιτη 
Κίοη οὗ πὶδάοσῃ ὈΥ͂ [(ἢ9 ἀτγϑοῖκβ 1 βοπ γα (1 Οος. 1. 31), πὰ] 
ἷβ των ἃ οοπποοίοα ψἱϊ} δὴ αἰ]ἰοπαίϊου ἔγοτλ ἐμ γι οἵ 
Θοὰ. ποιοῖς, δἰδὸ. ἰπ 8 ΤΛΛ οὐϊξίοιι, τοΐοσα ἘΏ 6 Ρ χθλα9 
ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ ἴο 189 Ὑ8Ο]6 οἰ ϊἑποὰ ᾿οδίἢ 6. ψοῦ]ὰ νΏνοι, Ἰοοϊκοέ 
ἀοων ἀρὰ 180 τοῦ οὗ ταδηκίηα μΆ οιἱδίάθ ὈΑΙΌΛΙ. ἢ. (ι΄. (4) 



ΟΒΑΡΤΕΝΒ 

“-ἰδε ἱρὰ Γὺΐθ; οὗ ἑουχοξοοϊθα Ὀθαπι8---ἰῃ 6 ΑΡ]δ, 
16 ἀορ δη (Π0 οεἴ ; δπὰ οἵ ὦ 60 [ΐηρ8--- 
ἔπ 6 Ὁγοοοῦΐ!ο δηὰ (Π6 ϑεγρθηὶ. Τμοίυςκ: ΤῺ ΕΖΥΡ- 
ἔἶδῃη πόογϑιΐρ νϑ δὶ ἴμαὺ ἰτὯθ ἀοτηρβιοαιθα αἱ 
Βοιηο : " δηὰ [6 Ἔχργοβδίοη οὗ Ῥδι] τεϊαύθθ 88 τ 6}} 
[ο ἴδ διϊογαυίοῃ οὗἨ ὉΠ 6 βυ 0], σΘΠΘΓΡΆΙΙΥ͂ ρῥγαο 86 α- 
Ὁ.) [6 οαἰεἰγαϊοα οἰαδβδθδ, 85 [0 ἴΠ δἀογβίοη οἵ [86 
ἱπηᾶρο ἰἴ86 } Ὁ, ἃ8. ἃ σϑὰ] 160], τ 810} ργενδ θὰ δπιοης 
ἴ:.6 ρζτοδῦ τη83868 (866 ΤΏΟ]υ.Κ). [ΤΉ ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΡΘ0- 
Ρὶθ ΒΔ ἰῃ {6 (015 ἴῃ6 χοάβ {πϑιηβοῖνϑβ, {0 οὐ] υ- 
γαϊθαὰ Ὠοδίμθη, ΒΥΙΌΟΙΪΟΑΙ ΓΟΡγοβθηϊαιοη8, ΟΥ, δἱ 
Ὀαδβῖ, ΟὨἹΥ [ῃ6 ογβδηβ ὑπγουρὴ σψ ΐο τῃ6 σοαβ οροῖ- 
αἰοὰ. Α εἰπιῖϊδν αἰ ἴδγθηοο οὗ ἃ ὕτῸβ8 ἅτ 8 ΤΠ ΓΘ 
τοῆηρα βυροτγδιϊοη 18 Γουπα ἴῃ τ 6 Εοτηδη Οδι οὶ ϊς 
ΟΒυγοῖὶ τὶ τ τοχζαγὰ ἴο [Π6 ᾿πηᾶροβ οὗ βαϊηῖβ' Τὴθ 
Βοεὶριῦγοθ τη πὸ δοοοασηὶΐ οἵ {μῖ8 αἀἰδιϊποιίοη, δηὰ 
ἀθπούηῃοθ 8]] ἱπηᾶρθ- ΓΒ ΡΡΟΓΒ 48 ἰἀο]αίοΓΒ.--- Ρὶ 5.] 
ΤΏο ΑΡροβι]θ ἰγϑοθϑ [6 ἀοπηναγὰ τθηάθπου οὗὨ ἢθ8» 
ἰδοηάοιῃ, ὈΥ̓ ραββίτρ, ἢγβύ, ἔγοσὰ τὸ ΚΘ 688 0 (ἢ6 
ἰγαδρο, δηα, βοοοηὰ, ἕγοπη ἴῃς ἱπιρα οὗ τῇδ) ἴὸ Π6 
ἰσηασοθ οὗ ογθορίηρ δηΐπηαΐβ. [ὙΥ ογάϑνονῖι; “ καὶ 
---“καὶ--κα ---οῦβογνο ἰΠἷ8 τοροι ἴοι, τπηαγκίηρ δ0ο- 
οοϑαίῖνα δίδζοθ οὗ {ΠἸ6ῖ Ὁ ΤΟΓᾺ] διὰ ἰηϊο! ἰθοῖα8] ἀορτὰ- 
ἀδίοι : οπαϊΐηρ ἴῃ ὉΠ6 τραηβιλυϊδίίοη οὗ ἴἢῃ6 ᾿ἰνίηρ 
Θοὰ οὗ ᾿ιεάνϑη ἰηῖο (6 1 Κ 688 οὗἨ  ὈΠΟ ΘΔ ῃ τρί] 68 
ΘΑ Πρ ὑροὰ [ἢ 6 οαγῃ 1"---Ρ, 8.] 

γεν. 324. ΜΈ΄οτγοΐξοτγο αοὰἂ αἷκο ζανθ ἴἤϑσῃ 
ὌΡ ἴο Ὡποϊ]θδΏΘΑ5. ΤΊΘ ΑΡοβίϊθ ουϊάθηι ἀϊδι!η- 
Κυϊθμο8 ἵἴπτὸὺ ἀοβγοοβ οὗ 0818 Δδηαομμθηΐ ; Υοτ. 24 
διὰ νοῦ, 26, ΑΒ {26 υῃπαίυγα! β'η8 οὗ ᾿ἰυδὲ δ΄Γ6 ἢοῦ 
τηοῃ!]οηθα ὈδίοΣσΘ ΥῸΓ. 26, 80 ΙΔΔΥ͂ ἯΘ6 υὑπαογδίδηα 
γΟΓ, 24 88 γοίοστί πο ἴ0 {16 παῖ γα] [ΌΓΏΒ ΟΥ̓ βϑηβυ]- 
ἰἴιγ. Βυὶ ἰονγάμοββ ἰ8 {Π6 εἴη οοιηοη ἴ0 ὈΟΓἢ ἀ6- 
Εἴϑοϑβ οἵ οοττυρώοηπ, Τηδῖ ἴΠ6 Αροβίϊα βῃου!α τὸ- 
ξαχὰ β᾽}8 οἵ Ἰυδῦ 88. 86 ᾿πηπηθαϊαῖο γοϑυ! οὗ το] ρίουϑ 
ΦΡΟΒίαΒΘΥ, γοϑίβ : 1. ἡ ἴδ Ηδοῦγον ἰάθα οὗ σ]ιοτο- 
ἄοπι, δοοονάϊηρ ἴ0 πῇϊοῃ τοὶϊχζίουβ Ὑῃογθάοι---ἰὨαὶ 
ἷα, ἰάοἸ]αῖνγΥ ---ἰοα 8 ἴ0 τηοτὰὶ ἩΠΟΓΘάΟΤῚ 88 108 πηοδὶ 
ἱπηπηοαΐαῦθ σοϑυὶϊς (Ναὶ. χχν. ; Εζοϊς. χχἑδὶ.): ἰυδὺ 
8Δ, ΤΟΥΘΙΒΟΙΥ, ΙΔΟΓΆΪ ὉΠΟΙΒΔΑΙΥ ἰοδὰβ 10 τοὶ χίουβ 
ἰονγάποϑα (Βοϊοιηοη, ΗθηγΥ ΙΥ͂. [οὐ ΕἸδης6}]). ΤῊ 
Ὠδδιίθθη (Ὀστὴδ οὗἠ τΟΓΒΕΪΡ ἀγῸ {Ππογοίογο οοπηροϊδᾷ ἴῃ 
νριΐουβ ὙΔΥΒ ΠῚ [ἢ6 ῥὈΓΑΟΏῦΟΘα οὗ Ἰυδῖ, ΟΥ ΠΟΥ ΓΘ 
ὁνθὴ [6 πογβηΐρ οἵ Ἰυβῖ, 2. Οη 6 οἰ Πΐοα] ἰανν, 
ἐπδὺ τοΓα] ὈΥΪ οἷ Ρ] 68 βίδηα ἴῃ γϑοϊργοοδὶ δομπθοίΐοῃ 
τὶ τἢ σοὶ ρσίουβ Ῥυῃοἶρ]68. ΤῊΘ ἰστηδρο ΟὗἉἨ  ΘσΟΥΙΤΌΡΙΕΙ6 
ἸΏΒ ἴδ ΔῺ ἱπηδρα Οὗ ἰὴ6 ΠαϊΌΓΑΙ τηδη, ἮὮΟ, [ἰἶκ6 ἡμὰς 
ἴοτν, 'πὰι ἴῃ Ιονὰ ἱπισίσυθβ. ΤὮΘ ἑιηδρθ οὗ [86 
ΌὈ0υ]1} ΡΟΝ ἰπαϊοαίθϑ τὸ ἈΥΥΑΤΣ οἵ {πὸ ζϑῆογδ- 
ε«ἶτο γόνος οὗ πδίυσο. 

ὙΜποχϑοέοσο αοὰἃ μᾶνο ἴμϑηι υὉΡ [παρέδω- 
«ἐν, αεἰλυενεά ἐλειπ οὐον]. ΤὴθΘ δοδῃάομιμθηϊὶ τουδὶ 
Δοῖ Ὀ6 τοχαγάοα, συ [86 Οτθοῖκς οχροβίίοσβ [βίποθ 
)τίρθ}, 88. ἃ τὭθγθ μοστηϊββίοῃ { (σιγχώρησις---Θ66 
σΒγυβοβίοτη Β γοιρασίβ, ααοίοα ὈΥ ΤὨοΪυοἷὶς [πῆ ἀϊ8- 
δοηΐδβ ἴγοῦι Ὠΐπι]}, ΠΟΓ, Οἡ ἴΠ6 οἶμον Βαῃα, 88 γοίδγ- 
εἴης ἴο ἃ Ὠίνίης ργθαοβιϊπδιίοῃ οὗὁἨ δαπαοῃπιθηῖ (0 
[δ ἰυάστηρηϊ οὗ οοπάἀοτηπδέίοη. (ἸΠοϊτποῖ, [Π6 οαϊ- 
ἴον οὗὁἨ Ομ! νη Β ΟΟΙΩτ Θη ΣΙ 68, 04118 ἰΠἷ8 (Π6 ΟΑ]νίη- 
ἰσιῖο νἱον, δοοογάϊηρ ἴὸ ποϊοῦ Ουά ἰθ ἰῃ6 οβδοῖνο 
φαῖδοσ οἵἉ δἷῃ :---Όυϊ ἰδ18 Ὠ6 οου]ὰ σοΥδί Υ Ὠοὺ ΡΓΟΡΘ 

Φ (Τοϊυοῖς αποίοο ἴτοπι 1,.ποδπ (Ῥῆαγε. τὴ}, 88): 
οι ἐἰῃ ἰφιαρία ματι ονιαηα γεσίρίπειιδ Ἰοίπι 
βενιίἀδοδοιδ οαπεδ.--Ῥ. 8. 

ΞΞ εἶασε 
γαιμμοάστου, Τΐδ ἰαρογεσινῆος οὔ ἐὰο ὐδκὴ ἔλίδοΥ ἨΔ 

ΌΣ ἴδ9 γα οΣδ) 
ξὰα οὗ ἰδο ποτὰ (666 Μογοῦ). Τί οσρλαΐτιο τ ἴον ὥ 
Θοὰ ρΡοσπϑλίδ [6 δίτιτιοῦ ἴ0 δἰ Ὡἶκ ἄθοροσ ἱπῖο υΥἱοθ, Ηδ ἄἀσθα 
οἵ Ὑ«ἱἢ τῖδο 88 τ γηεϑρ 
δοάξᾳο.-- . 8.1 

1. 18-8.Σ. δὲ 

το Οδ  νἱ  οχροϑιου οὗ [86 Ὀγϑϑοῆς μβαδδβι χα. 
ΤῊ δρδηἀοητηθηὺ ἰβ ΓΑΙΒΘΓ (16 γβὲ βίαρο ἰὴ [ἴῃ 6 ὃΣ 
ὀγοῖδθ οὗ ραμίνθ δου ον (860 τὴν “οδέενε 09 
φιαί ἴον, Ὁ. 468). ἀοὰἀ Θχοουϊοα {8 Ρυμίβητηθηΐ οχ 
ἃ ὡταηαὰ βοδῖο ἴῃ ἴΠ6 οτἰσί δηα στον οὐἨ Πολίδοιν 
ἄἀοῃν. ἢδ δἰονρὰ ἴπ6 (ἀθμ1198 ὕ0 γαῖ ἴῃ ὑΠ6Ὶ} ΟὟ 
ΝΔΥ8 (Ας χίν. 16 ; ΡΒ, ἰχχχὶ. 18 ; οσχ]νὶϊ, 20) ΤῊ 
»ογπιϊίίεγε ἴῃ ἀμ ῖ8. ΡΒ ΒΕσηομῦ ὈΘΟΟΙΘΒ δὴ 47760. ἐυε 
οροσαῦου ΟΥ̓ Οοα᾽Β νι άϊανα! οὗἠἨ ΗΪ8 ϑρί τ ; προ ἢ 
πιοϑβυτυ ΗἾ8. ΠΟΙ πο 8. γοαυγοβ ' ῬΘᾺ] ὯΔ8 δἰγθδαν 
ΒΕ 0πδῦὺ (18 τ τ άγανταὶ 8 γοισ θυαῦνο - Ὀὰ᾽ Ὧ6 ΠΟΤ 
ἸΔΚ68Β ἰδ ΘΕρΡΘΟΙΆΠΥ ῥγοπιίηεηῖ: ἐπ ἴλ9 Ἰυδὲπ οἱ 
ἐμοὶσ πϑαχία, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις, ἃς, ΤῺθ 
ἐν τουβῦ ποῦ Ὀ6 ὑπάεγβίουα 848 ἰπϑισυμθηῖδὶ [ὧν ΟΥ̓ 
ἐλγοιιρ] {ἘΠῚ Μὰ Ἷ γ.], ἀ:α οὔ 6.8), ΠΣ 1 εἰς 
(Ρίδβοαι,, Εδβιΐυβ, δμαὰ οἱθυ8) [Ὀὰϊ δἰρηῖβοβ [86 οἷθ- 
τηθηΐ ΟΥ̓ πΟΓᾺ] οοπαϊοη ἐπὶ τ} Οἢ ΠΟΥ͂ ΘΓ δἰγοδαν 
ἩὨρη αοα, ὈΥ ἃ ᾿μπα] οἷα] δοῖ, ἀοἰνεσοα ΓΘ} ΟΥ̓ΘΓ ἴθ 
ἃ 81}}} τόοτΑΘ ουπαϊθοη.---. 8,1. ΤῊΘ πορβῦνο ρυῃὶ 
ἔἶνο ἰυάρτηθηῦ ὈΘΟΟΠΊ68 ροβίθνο ἴῃ {π18, τδὴ [8607 
ΟΔΏ ΠΟ ἰΟΠΡῸΣ ὁοηπίγοὶ (Π6 ᾿υϑ8 οΥ̓͂ ἱμαὶν Ὠρασὲ δου 
Οοα δ δρί γῖς 18 ψ πάσαν ἰγοῖὰ ἱπθη. [Ὁ ἰβ ἰῃ δτσ.- 
ΤΩΟΠΥ͂ ὙΠ} Οοα δ τἰμμίθουβηθδβ ἐμαὶ εἶπ βῃου!ὰ ὃθ 
Ῥυπίδ δα ὈΥ̓ βίῃ.--ἶὸ ὉμΟΙθδηθθΒ. ΤῈ δἰ η8 οὗ 
πουρηῦ δῃα Ἰιορατὶ Ὀθοδῖηθ δ'η8 οὗ ἀθοὰ, ΤῈ ὃχ- 
Ῥτγοβδίουῃ ἡίλέηπεδε ( νη Πάλεγεῖ, ΘΥΘΥ) ΒΘΘΒ ἴοο 
ΒΟὨα, ἰοῦ {πΠ6 Ὀορὶπηΐης οὗ 186 ἀσνοϊοριμοηῦ οὗὨ υῃ- 
οἰθδῃηθεβ. [ἢ Ὁ]. ν. 19 (Ὁ0 ν] οι Μο οῚ γϑῖθ τ), 
(6 ἀφβοῦῖ ρου; ρᾶβϑθ8 ΠῸΠι [6 ΚΤΌΒΒΟΓΡ ἴο [ΠΠ|6 ΠΊΟΓΘ 
8016 ΌΓΤΩΒ. 

Βδο ᾿ἢμαῖ ᾿[ποὶγ Ῥοάϊοα τνοχο ἀἰβῃοποχοᾶ, 86 
οι δηὰ ΤΒοϊυοκ [Μογον, ΑἸέογα, αἰ, ταδϊ ἰδ 
πὶ ἀτιμάζεσθαι ἀοεβ ποῖ ΟΟΟΌΡ ἴῃ ἰπ6 σζηϊάα]ὸ 
(Εταβιηυβ, μυΐπον [Ε. Χ.] ) Ὀυΐ ΟὨΪΥ͂ ἢ [Π6 ρϑβϑῖνο 
νοΐοθ, Τθ6 ὈοαΐοΒ ΘΓ ἀγ ἀἰβῃοπονγδὰ ὉΥ͂ πιϑῦιι- 
ΤᾺ] ἸΘἀηθ 88, ὈὉῪ ἩΒΪΟῺ ὉΠΟῪ ἰοδὺ ὑμὶν αἰ χη δ 
16 Ώ}0168 οὗ αοα, δηὰ πόγὸ ἀερταάρα πο ἰηδίσυϊηοηίβ 
οὗ βοηβδὶ ἰυδὺ (απ ποὶ ΠΊΘΓΟΪΥῪ “ πομηδῃ .᾽ ΤΠΟ- 
1. Κ). 8.66 1 Οὐογ, νὶἱ. 16.--Βοῖτσοθη ἐπϑεηβοῖνθ8. 
ΤΏγοο ὀχρ ῃδίίοηβ : 1. ΤῊ ἐν 18 ἰμβίγυπιθηΐδὶ (Τ᾿ 160- 
ΡῬδγίδοι, Κύ!] μοῦ). ΤΏ) [86 τηογὰὶ βυδήθοὶ ἰ8 ψδηῖ- 
ἰηζ. 2. Τ|6 ἐν αὐτοῖς 88 ἃ ΓΘΟΙΡΓΟΟΑΙ δἰ βρη βοδιϊοῃ 
θαυ] ἰὼ ἐν ἀλλήλοις, τεοϊργοσαίίῳ (Ἐταδίαυβ, Ὠθ 
είτε, ΤὨοΙαοΚ, δὰ οἴῃ θ 18). Μουοῦ: Ομ6 αϊβῃοη- 
ΟΥΒ ἴΠ6 οἶμον. Τι8 ΘΟηΒιΓ ΘΟ 18 ἀνογοὰ Ὁ [86 
Τϑοΐργοοαὶ βοχυδὶ ἱπίθγοουγβο ποῖ αἰβΑρΡΘΔΥ8 ἰῃ 1Π|6 
ὈΠΗΔΙΌΓΑΙ Ἰογη688 ἀθβοσ θα ἴῃ νοῦ. 26. 8, Βο- 
Βοχῖνο (γαυΐϊρσαῦθ, [μα μος, δἰ νίη, δηὰ οὐμθγθ). Τδο- 
ἴυοΚ τοιηαρκβ οὐ {{Π||8, {πᾶ ἐο ἐλοηιδεῖυθδ ἀο68 ποῦ σὶνθ 
ΟΙΘΩΡ 86η86. ΟὈΠΡ., ΟἹ ἴπ6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, 1 Οον. νἱ. 16. 
ὁ 0ΔΥ δάορι [06 δβοοοῃὰ ὀχρδηδίίοῃ, δηὰ γοῖ {πε 
[νὰ ποοὰ ποῖ Ὀ6 ρίνθη ὕρ---Παιμον, ἰμαῦ ἴῃ παίαγαὶ 
Ἰονγά 688 οΐ ΟἸΪΥ ἀοθ8 οδ6 αἰβῃοποι {6 οἶδοσ, Ὀυΐ 
686}" ἀἰθῃοῃογθ ἢἰτη 86  , 

Ψεν. 2ὅ. ΤΟΥ το οχοδβδιυροὰ ἴδ9 ἰχϊ οὐ 
Οοῦ, Αἰὐοοταΐης ἴο Μογοῦ δηὰ Ἰμοΐυοί, Ῥαϑὰὶ] τὸ- 

Φ (Οδίον : “ 7γααιἐΐ ξμηί α 1.0 ἨΟΉ ἘΨΨΈΟΤΙΥΕ, πές 
ῬΕΏΜΊΔΟΙΨΕ, πε ἰαπίνιπι ἐκβατικῶς, ξιὰ δικαστικῶς εἰ 
7 ιαϊοίαϊζιεν.," 80 ΤὨοϊποῖς, ΕΠ ΡΡὶ, ΑἸζοσὰ ("ποῖ ΣΏΘΓΘΙΥ 
Ῥοστηΐοεῖνο, Ὀὰὲ μα ϊοϊΆ)᾽"}. ΜΟΥ͂ΟΣ, δΒίΓΟΏΒΟΣ : “ 
ΟΧΡγοϑαθθα (ἢ γεαὶ αοἰίυ6 αδαπαυπηοπὲ (ἐδ ιοἰτἀϊ τοῖς αοὐῖνε 
Ῥνεώρεδιωηρ) οὐἱὐ ἴθ Ῥασξ οὔ Οοά." 18 (06 Βίδ]6 διά 
δὲν ΘΧροΣΊ 06 ἴσο ἐμῇ δἰ 18 Ρυτιί δηθὰ ὈΥ͂ 85 Υἱσίυθ 
δ ΤῸ Θὰ ὃγ νἱσίυο; δηὰ ἐμ ΐδ 5 6, Ὀἰνὶπο) τυϊοὰ ἸΔῪ 
πῃ Ῥοσίοοξ ΒΑΣΤΩΟΩΥ ἩΠῚῚ ΟΣ ῬΟΣΒΟΙΔΙ ΟΙῺᾺ δηὰ τῇοσα] 
ΒΟΘΟΙ ΣΙ ΔΌΪΠΙ ; 701 ΣΩ81|8 ὙΠ] ἰδ 'Ὼ ϑνόσν δοὶ οὗ εἷῷ δβ υ0}} 
88 οἵ οὐθάϊθηοο, ἀτιὰ ᾿ΘΏ09 Ἡμδῖ ἰ6 Σϑρσχοδβοη θα ἢ 006 ῬἈΘδ» 
μα δὲ 88 10:6 ἩτοΓκ οὗ Θοἀ, ἱδ ἐν ποῖ οσ Ῥαϑδαρο ἐμὰ 88 ῬΙῸ 
οσῖν ἐὰν βϑοεροτόμος 85 ἴδο ποσὶς οὗὨ ᾿ζ δῇ, οοζῶρ. Ερῆ. ἵν. 198: 
οἶτινες ἑαντοὺς τῇ ἀσελγεία, κιτιλ. ΟΘοα Ὠατάσερᾷ 
ῬΒΑΣΘΔΟΒΒ Ὠοασί, Ἐχοά. υἱὲ. 18; ἰσ. 12; χ. 1, 20, 21; χὶ, 10; 
ἜοΙΩ. ἰσ. 18, Ὀὰμΐ ῬΏΑΣΔΟΣ ἔχοι Βαγάθηθὰ Ἠὲβ ΟὟ Ὦ 
Ἔ χουά, γτἱῇῖ!. 1ὅ, 32 ; ἰχ. 84, 8δ, δο ἰδαῖϊ Ουὰ ρυπίεηοα μία ὉΤ 
.νὴ8 οσει αἰ. Οὐσαρ. Φοοίγίπαὶ απὰ ιλίοον Νο. ", -Ῥ. ΒΕ} 
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ΦὈΓΏΒ ΟΧΡΓΟΘΟΙΥ (0 [Π6 οὔπρῈ ΟΥ̓ [6 Δὐοδηἀοηπθηΐ, 
Βυῖ ὉΥ͂ [18 [ΠΟΥ ογοεϊοοῖς 6 ἀσβηΐϊία ῥσοόρτοβδ οὗ 
του ιν - τ 6}, ἴΠ6 ἀγρυμοηΐς ἴῸΓ τῃΠ6 δὺϑδηάοη- 
'μθηῖϊ οὗ (Π6 δεοοοῃὰ ἀθζγοα ὙΠ|Οἢ (ΟἸ ΟΝ 8 'π νοῦ 36. 
ΑΒ ἃ Ρ.«Πἰδηπηοηὶ οὗ (Π6 ΠΒοδίμθη ἴοῦ βᾳυδηδοτγίην [86 
)οξα οὗ σοὰ ον ἴ[Π6 ρΔΙΕΓΥ Βῦπι οὗ ἱπιδροϑ, (μοῖρ Ο 
Ὀυάϊο8 αν ἰοβὶ {ποῦ δόξα. Βιυῖ (ΠΟΥ ἀγὸ ἔσθ ον 
εὔδιποὰ τὴ Ὀδγίθγίηρ ὑπ6 τσ οὗ Οοά (ον ἴμ6 119 
οὗ ἸΔοΟἸΔΌΣΥ, βίμοα [Π6Υ̓ ανα βεσυθα ἴΠ6 Ἑσγοδιγα ὰ 
τὸν χτίσαντα. Ἰποτγοίογο αοα ρΑΥ͂Θ [Π6ῖῃ ὑρ ἴο α ἧἰς 
ΟΥ̓͂ δεχιιἶ ἰμδέ, ἴο ἃ Ἰυϑὶ παρὰ φύσιν. [ὶ ἰΒ Ὅπ) [818 
ῬΆΓΔΙΪ6], “ἰοῦ {π6. Θοιπεπιδπίδίογβ Βᾶγ6 ονὐϑ]οοκοά, 
ὑμδὶ οχδαοῖ χοροῖς ἀθβηϊάοηθ οὰ {Π|8 ρδββαρθ 
διίβο. -- ον το οὁχομδσρϑᾶ, Οἵτινες, Ομέρρε 
φυὶ, Τῃθ6 οχργοββίοῃ ἀθηυΐοδ ὑἤ θη 85 ἴῃ6 βαπιθ, Ὀὰϊ 
Ὠαγδοίογζοα ὑβθῖ τοῦτο ἤ}}γ. ἸΤη6 βϑῆϑο ἰβ, ἐδεν 

, ὁχολαηφο. 7ὸν (εἰ6 ἰαυδολέδη πὶ), μετήλλαξαν, πὨϊοἢ 
8 ΠΟΐ ΠΊΘΓΘΙΥ “ ΠΙογα διηρῃδίίο ᾽) (Μεγοῦ) ἰλδη ἤλλα- 
ξαν. [ἐ ἱποϊυάοϑ, νιϊῃ ἔμ6 ὀχοδιδηρο, 8 ΥΘΟΓῪ δβίγοῃν 
οοποορὥου οὗἉ οἶἰιδηχο, οὗὈ ναγίδίοη.--- 0 ἔτπιῖ ἢ οὗ 
οά, ἘΕχρίαηδίίομβ: 1, Τ.6 (σὰ τονθαὶ θα ἴο [Π6 
ἀσμῦ]ο (Οδιμογαγίυβ, Βοίομο, πὰ οἴδογθ). 2. ϑιοῦ 
ἰδ σεπῖ!, οδ)εοί, ; τιοτγοίοσα ἴ86 ἴσυο κπονίθάρο οὗ 
Οοάἀ (Ρίδβοδι,, ὕδιογὶ, [ΑἸ ογὰ : [6 ἔγαθ ἠριίοη οὗ 
Ηϊτπὰ ἃ8 186 Ογοδίογ]) 8. ϑεοῦ ͵8 σεπὲξ. δμδΓεοί.; 
1Π6 τγυ}} ΟΥ ΤΟ ΠΥ οἵ ΘΟοά, ἐδ ἴσο δινίπο ΘΆΒ6ΠΟΘ, 
δοοογαϊησ ἴ0 ἴΠ6 ΔΔΊΟΩΥ τὴν δόξαν τοῦ; ϑεοῦ (ΤΊο- 
ἴυοκ, Μογοῦ). ἸΒοΙυοῖ (πὴ ΤῊ ΟΡ γ]ασῖ, [ας ΠρΓ, 
8011 ΟἾΠ6ΓΒ) [Δ (68 ἰξ ΘΧΘΟΟΥ Δ ἀληϑινὸς θεὸς [πὰ 
ψεῦδος ἴῸΓ οὗ φειιδεῖς ϑεοι. 50 δΑἷ8ὸ Ηοάὰρὸ : ἃ ρογὶ- 
ΡὮγαδα ἴος ἰδ6 τι αοα--Ρ, 5.1}. Τῆς δοξα οὗ αοἀ 
ἰ8 Οοα δ τονοίδείοι ἰπ ΡΊΟΣΥ, δηὰ 80 18 ἀοὐἦδβ ἐγ ἢ 
186 φανέρωσις (866 γος. 19) οἵ 11]8 Θβθθῃ [14] ἰγυϊἢ ἴῃ 
[6 ἐσ] το] αἰϊομβ οὗ ογοαϊΐοη. Τῇ παπιο οὗ σοά 
ἰ8 [6 τονρίδιίίοη οὗἨ Ηΐβ8 πδίαγο ; οὶ Βΐ8 παίυγε ἰὴ 
8ηα οὗ ἰἰδο], Βυῖ {μΠ18 τονοϊδίίοη ἀἰνιὰθβ ἰϊ86}} ἰηϊο 
τπ6 δόξα πὮθη Μὸ παν ἰη νἱον ἴΠ6 ΠΟΙ 6 ΓΔ] ΘΒ Υ͂ 
οὗ Ηἰβ πϑιιθ, δηὰ ἰηἴο [πὸ ἀλήϑεια πίθῃ νγα ἰοοὸκ δ 
[ῃ68 γϑδὶ ΠΑΓΙΏΟΩΥ οὗ 1.8 δΔηυ 6868. ΤΉΘΥ ἴμανο [ῸΓ- 
βαίζθη ἴΠ6 ζΘΠΟΓΑΙ τηδη οδίδυίοι οὐ ὉΠ8 ἰσυτῃ οὗ ἀοά. 
ΤΠΟΥ͂ Βᾶνο, ἰηάθοα, ΟὐὐοῦὶΥ ϑαυδησογοὰ ἰθὺ [ῸΓ [}16 
σαί ΟὗἁὨ 8 ἴὭθγο 116---ἴονυ 016 ᾿γίηρ ἰἸάοϊα, [ψεῦδος Ξξ 
ΡῈ, ἰβ υβϑὰ διαρ δι ον ἴον ἰάὰ018 ἴῃ (Π6 ϑοτγὶρ- 
[ΌΓΟΒ; Φογ, χἱ, 2, χνὶ. 19. 188, χχυ . 16 . χ]ΐν. 
20; Ὀδοδιβα (μ6 Βοαίμο ροὰβ ἀο ποῖ δύὐδῃ οχίϑι, 
ἃιλαὰ γοϑῖ [ΠΟῪ ΔΓΘ ΟΡ ρρΘα ἴῃ τῃ6 ρίδοα οἵἉ {ϊΠἸ6 ΟΠΙΥ͂ 
ἴσα αοά, νῆο 8 [Β6 ὕδυδβο οὗἁὨ 4}1} οχ᾽βίθῃοο, δηὰά (Ὠ6 
Αὐἴδον οὗὨ 8}} ἔτα!}}.---Ρ. 5.1 Ι(ο]8 ἅγϑ [168 ποῖ βἰπι- 
ΡΙΥ ἃ8 αὐὲ ὡπασίὶπαρὶὲ (ἀτοι8).. ΤΉΏΘΥ ἅγὸ δι θοάϊορα 
168, Μδη πιυβῦ τ κα ἴδμ6π), δηαἃ ΠΟΥ ρῥγοίθπα ἴο 
Γοργοβθηῖ Ηΐπ ΤἯβο παδὰθ πιδῃ ([βι. χ]. 19, 20). 
ΤΉΏΟΥ δα πλουΐῃδ, Ὀαϊ (ΠΟΥ͂ ΒρΘαΚ ποῖ; ογο8 Ἦδνο 
ὍΠΟΥ, Ὀὰῦ (ΠΘΥ 866 ποῦ (ΡΒ. οχΥ. ὅ ; οχχχν. 16: ΥΥ|8- 
ἄοπι χν. 16). ΤΏδ πογβῃΐρρογ οὗ ἰάοἱβ ἢδ8 ἃ ἀν 
θοηϑοϊουβη 688 ΟΥ̓ [818 οοπῃιγααϊούΐοη, Ενθη [18 νγοῦ- 
Βῃΐρ ἰθ τηοηἀδοίουβ. Ἰποϊυοῖς αυοίο8 ΡΏ]]ο, 2) Ρὲέα 
Μοδῖα, ἷἴ, 8. [πῆϑγα 1ζ ἰ8 βαϊὰ οὗἉὨ ἴ06 ΙΒγϑ δ! 68 τῇ ο Ὠδὰ 
Π18416 (Π6 χοϊάθη οΔ1Γ], Μοδοβ νσοπάθγοὰ ὅσον τεῦδος 
ἀνϑ᾽ ὅσης ἀληϑείας ὑπηλλάξαντο. ΟΟἸΏΡ. α͵δ8ο [88. 
χὶϊν. 20: Φ6Γ, 1}. 10; ΧΙ, 2ὅ : χτϊ, 19..--Απὰ τῦοτ. 
Βῃϊρρϑά. Σ᾿ ἐβαΐζομαν [ΟὨ]Υ οὨσ6 ἰῃ {π6 Ν, 7.] ἀ6- 
ὨΟΐδ6Β. το ρου τούθγθηοθ ἰὴ ΨΘΠΘΓΑΙ ; λατρεύω ἀ6- 
Ὡοΐο8 ΜΌΓΘΙρ [τ Βαουϊῆσο, ἀπά οἴμοῦ δοίβ δηὰ 
τ 68]. Τῆ6 οοπορρεοη οὗὨ [(Π6 σεβ. Ρ68868 ἴγοπι δα γ 
δὰ γούόγοηοθ 0 πογβρ. ΟΥ Κἰηάτγοα Ὀμυλ ποὶ οὗ 
[ἀοηοα] Ομαγδούθγ ἰ8 [6 ἀἰδιϊμοιΐοη οὗ ΤὨΘΟΡ »]δοί, 
βηὰ οἴποῖδ: ἴῃ ογηδὶ δηα δχίογηδὶ Μογβ ἶρ.--- 89 
ογϑαΐυσο σαῖμοσ ἴμδὴ ἴῃ Οχοαῖοσ. [χτίσει, 
αλν ογεαίρα δεῖησ οὐ ἰλίπσ, ὈΘΙοΩρΒ ἴο Ὀο(Ὠ γνογῦβ, 
Ὁ ἰθ οοπίοσμηθα ἴἰἴῸ λατρεύω 88 ἴΠ6 ποαγοβῦ, τ }}}6 
σιβάζομα, ποιὰ τοαυΐγο 10 δοουδαῖίνο.---Ρ. 8.] 

᾿ροιαραγίϑοη [δηἀ Θχοϊ υβΊο}], τῳ ογδαΐοτυ, 
60 

ΤῊΕ ἘΡΙΕΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ἸΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 

Τ|6ο παρὰ τὸν χτίσαντα δι88 ὈΟΘΏ ἰηίεσρι οὐδὲ 
ἰη τὔγθ Ἦδγε: 1. Μίογε ἴλη {1Π|ὸ Ογοδῖογ κε ["ε 
τοϊδῶνο βθηρο], (γ υἱρδίθ, Εγαϑηηυβ, [μὸν [Εἰ Υ͂, 
Οτοϊύυμ], δπὰ οἰμο.8); 2. αφαϊηκέ τ[ῃ6 Ομτπθδῖου ἰδ 
ἔγα ογέαίογεπι ; ΘΟρ. παρὰ φύσιν, γος, 26], (Πἀπν 
τοοπᾶ, ἘΠ Ζθοθα, ἀπ ΟἸΒ ΕΓΒ); 8. ἴπ ἴΠ6 Β6π86 οὗ 

γαἰενέξο, 
ΟΥ γεἰϊείο εγεαίογα  Ηὶ]ατίαβ, Ρηνϊδοῖ, ΤΡρο 
Ἰυοῖς, Μεγον [Οἰδιαυδοι, 6  εἰζο, ΡΒΠΙρρί, Αἰτογὰ, 
Ὑοτγάβπορι, Βοάρε], δηὰ οἴογ8). Τῃοὸ «τὰ ὁχ- 
ῬΙβηδίίοη ᾽β οογττϑοῦ ἰῃ [Π6 ϑθῆβο ἴδιαι ἴς ἱποϊυὰθ8 (Π6 
βοοοῃὰ: Ῥαδβδίησ ΟΥ̓ οὐδ πὶ ἴΠς αἰδγοραγὰ δηὰ 
Τοὐοοίίοη ΟΥ̓ ἴΠ6 βαπι (8606 ἔυκο χυ]!. 14) ὙΤΠνῈ 
παρὰ φύσιν ἴῃ νον. 26 ρεγίδοι! Υ Θοσγοϑροπὰβ ἰὼ (δὶ 
τοπαογίησ. [π Ὀοιὰ ἴ6 δἰδιθιηθης τασδὶ ΠΟ’ 
6 υῃάοτγϑιοοὰ δΔΌΘΟΪυ ΟΙΥ  ΟἸΒΘΓ 80 ΠΟΘ ΒΘΠΘΟΙΕ 
σουἹὰ παν Ὀδοὴ 16 ποραϊίοη οὗὨ 8}1 τγοϊρίοη, δηδ 
πη ϑίγα! ᾿αδὲ [Π6 πορβίίοη οὗὨ δ]} ρσγοραρβθοῃ οὗ ἴδε 
Ὠυϊηλη γϑοο. [{ ἀοηοῦῖοβ [ἢ 6 ουὐϊοτεακίμρ βουθγοί ιν 
οὗ ἃ τγοϊϊρίουβ υἱςθ, τ! οἢ 18. οοιηρ οἰ α ἴῃ ἃ Β6ηβιδ. 
οδ6. [Ῥογαβπονι ἀοεῖνοθ ἔγοτῃ εἰ18 ἰοχὶ δὴ ἀρὰ 
τηδηῖὶ εραϊπδὶ [ῃ6 ΑΥὐΐϑηβ, ὙΠῸ αϑϑοσὺ ΟἸτῖβὲ ἴοὸ Ὀ6 
ἃ ογδδίυγο, δηὰ γοῖ ῥγοίρββ ἰ0 πόογρβῃϊρ Ἡΐιη; δηὰ 
ἀραϊηϑιὶ [Ώ0886 ΠΟ ΡΔΥῪ ΓορίουΒ Ογβἷρ ᾽0 ΔΠΥ͂ οΓθλ- 
ἴαγο, Βῃ66 ΠΟ Οη6 ἷβ ο Ὀ6 πογβῃΐρροά, δοοοιίηρ ἴῸ 
[86 Βογίρίυγοβ, το 18 ποῖ αοα ὉΥ͂ παΐυγο, δι δἰ ηο8 
16 ΓΕ ἰβ ΠῸ πὰ ]6 Ὀοίπτθοα Οτγοδῖου δηὰ ογθδίιγο.-- 
Ρ. 8. 

Ὑὔμο ἐβ ὈΙΘβεϑὰ ἔογονϑσ. Ἰδοϊποϊς : “ ΤΏ 
ἀοχοίοργ ἷβ δἀ δὰ ᾽ὸ 186 πδηιο οἵ ἀοὰ ὈΥ δεν 8 δπὰ 
ΜΟΙ δάδη8 θη ΓΠΘΥ͂ ταυδὺ βίδίθ βοιηθιῃίηρ {Πιᾶὲ 
ἴα ἀηπογίῃΥ οὗ Ηΐπι, δ8. ᾿Ἰβουρῇ {Ππ6 τγϊίον σσουἹὰ τ. 
ΤΩΟΥ͂Θ 8}1 ϑιβρίοΐοη ΟΥὨ ΔΩΥ͂ Βμᾶγα ἰμ ἴῃ 6 οἰδιοσηθης" 
ἂς. [τ ἰβ τοῦθ πδίυγαὶ ἴὸ ϑοοῖς [86 αχρ|δηδιίοη οὗ 
τΠ18 συδίομῃ ἰῃ (Π6 ἱπαϊκηδίίομ οὗὨ γϑ]! ρίουβ ἔδβεο! ησ, 
δηὰ ἴῃ ἰϊ8 οοηδάοθποο ὑπᾶὶ αοἂ Ϊ8 Ἔχαϊιθὰ δῦονθ ἴΠ6 
Ῥγοίαδπαιίίζοη οὐ Ηἶ3 παι. ὙὩΤΒΟ]υ οἷς ἰῃΌΓΠ8 08 {81 
8) Αγαθίδη τείϊεν δα θά, δήϊον δὐΘΓῪ ΠΟΓΕΒΘΥ͂ ΓΟ Β 
6 τηοηϊϊοηοά : “ Οοὰ ἰ8 Ἔχαϊιθὰ δῦονε 811 (μδὲ [Π6Υ 
ΒΑΥ 1)" ὙὍΤηὸ ΑΡροβι!ο᾿Β ὀχργοϑαίοῃ, αὖ 4}} ευθῃΐβ, ῃηπδὶ 
ποῦ Ὀ6 τοραγάθα 88 ἃ τοῦ ἴοϊτη, Ὀπΐ 88 σδηθὰ 
οῃηοοι (Μογοῦ): υὶο γεῖ ἀοο8 ποῖ ὀχοίθθ {Π6 
τπουρηξ ἰπαϊσαῖθα δῦονο (ΟἸ]ιγγβοβίοιῃ, ΟγΟ  Π8).--- 

εὐλογητός, ἼΠΠ3. 1 Ὑ|ο ἱἐβ διοαβϑᾶ, πἱϊ 
ΤΟίΌΓΘΠΟΘ ἴἰ0 4}1 (αΐυγο ΘἰΘΓΏΪΥ, 18. ᾿ἰκ ΎΒ6 δὴ 6χ- 
ργοϑβίοη οὔ {Π|| οοηβάθηϊ ὀχροοϊδοῃ ὑπαὶ ἂς δλαίϊ 
δέ διοεβοά (Μδγον τπογοΐογ ταϊθοῖβ, πτπῃοῦῦ ροοὰ 
γθδβοῦ, [6 Θσχρ᾽δηδίίοῃ οὗ ΕὐἰἴΖϑο Πα : πάπα). 

γεν. 26. Εοχ τα οὐδ αοὰ μχανο ἴπϑια 
Ρ. Το διὰ τοῦτο τοίδγβ βρϑοί β Ά}}γ ἴοὸ γον, 26, 
δηα ἐδῖκοβ 118 ρ]δοθ τὴ ([Π6 διό οἵ νϑσ. 34 δπὰ 116 
διότι οἵ νοῦ. 2] δ8 ἃ ϑ0 ἀν] ϑ] Ο ΠῸΘΡ Ὑογ, 18. 

Ὅπῖο 5βμδιροί ΟὨδ. ΤῈ ἀτιμέα ΝᾺ 
Αἰγοδαν ἴῃ σοῦ. 234, Ὀυῦ ΠΟΥ ἰῦ Ὀδοὺυπιθ8 ἃ Ῥϑββίοῃ. 
Μεγοῦ: πάϑη ἀτιμ.. σεπὲϊ. φιιαί. ϑῖποοθ νβογθάοιῃ 
8 4|80 ἃ βηδιηθίαὶ ραβϑβίομ, ἰὯ6 βυϊδδίδηεϊνθ τουδὶ Ὀ6 
τοιδίπθα : Ῥαββίοηβ οὐὁἨ [πὸ βιιδιηθ} δηὰ ἀορτοαοὰ 

5 (80 δ'δ8ὺὸ Μογοῦ (γσιιδεὲ ἀεν ἐγτορίεη Ῥιείζ), ΑἸζοτὰ, 
πὰ οἴμειβ. ΤΏ ἀΟΧΟΙΟΡΎ ἴ6 ἐπ πιδίπιγαὶ ουξοῦσθξ οὗ 8 ΒΟΙΣ 
ἱπάϊκιιαθοη πιο Ρυΐα [πο εἶχ οἵ ἰὰυ Δ τ πὶ 8 σοσϑ δἰ σι κίως 
Ἰίσΐ δὰ μο]άβ ἐξ ἂρ ἰὸ 8 ΔΌΒοτγΓΟμοΘ οὗ 8}} Ῥίουβ σαϊπ δ 
ΟΟΤΩΡ. δἰταΐϊασ ἀοχοϊοσίου ἰχ. ὅ ; 1 Τίτα. ἱ. 17; 23 Τῖπα, ἱν. 18 
ΟΟἸΏΡ. θη. ἰΣ. 26: χὶν. 20: χχίτ. 37.--Ρ. 3. 
ΤΙ ἰ8 ἴπ ἐπα ΒίΌ]9 ΟὨἹῪ Ὡρρ θὰ ἕο Θοὰ, Ἡλ16 μακάριος 

ϑηὰ 189 οοττοαροπάϊηρ' ἩΘυΣΟ “πἶν, λαρῃν, ἰδ ἀρρ!ἰοὰ ἴὸ 

ΤΩ, ΨΟΤῪ ΤΆΓΟΥ [0 Θοὰ ΕΙΣ μὲ ἐνῦ βαδδαξος οὔ 186 Ν. Τὴ 

Ῥδϑεβζθβ 
ζαΐζυχο σἴοτγ οὗ βαϊπία οὐ ἑἢς Ὁ] 

ΐ, 1; χχχὶϊ. ἰ; Τκο ἰ. 48; Μαιί. ν. 38-11;1 Τὰ. 1 ΔΕ. ἰ. 1; 
ἢ 11; γὶ. 18: τΤιῖζυδ Σ᾿. 13.-". Ά.} 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 18-32. 

οουάϊοη. ΤθαΓο τΒ βγοΐ ἃ ἀδραγίυγο ἴγοπὶ ὨΟΌΟΣ 
ἴο δἰπιρὶθ ἀἰβῆομπονῦ : (θη 80}}} [Ὀγίμ6ὺ ἀοπηπαγά, ἴο 
ἃ ρλϑεϊοῃδῦθ οουγβα οὗ αἰβποόμον, ἩΠΙΟῺ ταϊρῃν δἰπιοϑὲ 
Ὀ6 ἀδθοσϊ θὰ 88 ρβββϑίοῃ ἴον υἱ]Ἱθηθθὰ, ΤῸ υππαῖυγαὶ 
αἷῃ8 οἱ Ἰυδὶ τοδὶ ὕὑροὴῦ υπηδίυγαὶ ραβϑίοηβ, δῃ ἴῃ 686 
δργίηφ ἔγοπι ἴῃ9 τοοί οἵ [6 ἀππαίαγαὶ, Ἰνίηρ ἀοίβοα- 
θυ οὗ ογοδίυγεθ δπὰ ἰτηᾶρθθ. ήδη ἷἰ8 [Ὁγ ὅοὰ ἷπ ἃ 
τοὶ ρου Β6η86, 88 [6 τηδὴ δπαὰ ῬῬΟΠΊΔΏ 8ΓῸ [ὉΓ 680}: 
Οἴπον ἱῃ ἃ ΙΩΟΓᾺΪ ροϊηὶ οὗ νἱ ον : ὉΠ 18 18 [16 Ὡδί! ΓΑ] 
οοπαϊείοπ, (Π6 ἰγατῃ οὐὗἨ (Π6 τεϊδιϊοηβ (ΕρἈ. ν. 26). 
ἘΠογοίογο (ἢῃ6 ρογνογβίοη οὗὨἨ πδίυγθ, ὈΠΗΔΙΌ ΓΑΙ 688, 
οὐ ἴΠ6 ᾿ἰ6 οὗἩ [Γῃ6 βογνυΐίοθ οἵ [86 ογοδΐυγο δηὰ οὗ [Π6 
ἰάοἶβ, 8 ρυηίβηθα ὈΥ {Π6 ρογυθγβίοη οἵ παίυγρ, ὕη. 
ὨΔΙΌΓΑΙ 688, ΟΥ 16 ἴα οἵ βοχυδὶ σταϊβοαίίοη. Τ|ι0- 
ἴυςὶ ργαΐϑοα [Π6 τοοάσβὶ γοίΐοθηοα οὗ 16ὸ Αροβί!α ἰῃ 
6 οχργεββίοη, διιμβοῦρ Πὶβ δχργοβϑίοῃ 18. Οἶδα 
Θηουρῃ. Ηδ 480 ΒΑΥΒ : “ ΤῊ6 Ββεὶ ἰ-ααρτααδίίου δπὰ 
Βο] ἐσοπαἀθιηπδίΐοῃ οὗὁὨ τῆϑῃ ΔΡΡΘΟΆΓΒ τιοϑὺ 801 Ἐ| ] 
ἴπ [6 ρμΘοΌ Δεν (9) Οτθοΐδῃ βίη οὐὗἨ ρϑάδγαβδίυ (ἀρσε- 
ψοχοῖται, 1 Οὐογ. νἱ. 9), τ μίο,, αὖ (Π6 υἱπι6 θη Ῥδ80} 
ἩΤΟΙΘ, ἨΔΒ ΔΥΡΟΪΥ ὑγδοϊϊβοα α]8ὸ ἴῃ Εοπιθ. Αἴἶθσς 
ΣΧΟΒΟΡΒΟΙΝ, 2 ὲ Ζαοοάσπι. Κεριδί,, ἰδ. 14, ὯΔ8 τηθῃ- 
οπροὰ (μας {818 νἷοθ δ [Οὐ ἀθὼ ὉΥ υγουγχυβ, πὸ 
δαβ, ἐμαὶ {8 18 οὶ Ὀδ]ονθα ὈΥ βοιηθ, ἐν πολλαῖς 

χρ τῶν πόλεων οἱ νόμοι οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς 
πρὸς τοὺς παῖδας ἐπιθυμίαις. Ἐνοῃ [Π6 τηοϑὶ αἷθ- 
εἰηρυϊδηθα 6 ἰᾶνα ἱπουττθὰ ταν βυβρίοϊομβ ἴῃ 
(8 τηδίογ, ΒΟ ΌΒΟΪΥ, ΟἸΘΥΒ ὑπ] δι, ΟΡ. 
Οὐοδβηοῦ, 22ε ραάεγαδίϊα ϑοογαίξε ἷι υαί. αἷδ6. Οοί!. 
᾿ἰ, Ρ. 126. Ξϑηθοβδ, ἃ ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΕΣΥ οὗ δῇ], τγὶΐθϑ 
ἴη Βοπιο, Ὁ. 8ὅ: 7γαπδοο ρμογογμηι ἐη 7 οἰξοϊιηι 
ϑτόρέε, ὍΣ »οδὲ ἰγαπδασία οοπυϊυΐα αἰΐα ομδὲσις 
οοπένεποίδ ἐχερδοίαπέ; ἐγαηδουὺ αρηιΐπα ὁχοίοίογιη 
6 παέϊοπεδ οοἰογόδριε «ἐδογέρία. ΤῊΘ τηοβὶ Ὠἰά6- 
ΟἿΒ δηὰ γοὶ 106 τηοβῇ δοουγαῖθ ῥἱοίῃγα οὐ Βοιωδῃ 
᾿Ισθηἰουθηθδδ δὺ ᾿θαῦ της, ἰδ σίνοῃ Ὀγν Ῥεϊγομπίυδ, ἃ 
ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΘΙΎ οὗ ἴΠ6 Αροβθ. Εἔνϑῃ σοιηθη (0816 
ἐγὶδακδε) οοτηπιϊ δα [86 Βδηθ οὔΐταχο, ῬθἼο γα 
σΑἸ]θαὰ ὈΥ ἃ βιῃοοῦδογῦ ἴδετη ὉΠΘΣ ἃ ἴδιηουβ ργϑάθοθβδ- 
ΒΟΡ ἴπ [6 οὐἴτηθ, “ βαρρῃὶς [γ6.7 [θηοοα τγὶ 68, 
Ἀ’.9δ: “7 ἰδιάϊπδ υϑγοὸ πὸ τιαγέδιιδ ουΐάσηι οοάμπέ, 
Ραϊὲ παία ; αἱὲ ἐἰαα ἀδρώψιε πιαῖΐς πε, αὐτο "87- 
νογειώγι οοτγιπιδνία σεπιδ ἐπιριαϊοίξο υἱγοα ἐπειιμ.}" 

ἘῸΣ ονϑὰ ἰποὶν Ἰσοσθθ. Θήλειαν δῃὰ 
ἄρσενες, ἱμδίοθαα οὗ γυναῖκες δπὰ ἄνδρες, Οἢ 80- 
οουηῖ οὗὨ ἴΠ6 βοχῦλὶ σϑέογθμοθ. ΘΙ ΘὮΘ ΒΗΆΥ͂Β ΘΓΓΟΏ6- 
ΟἾΒΙΥ : [ἢ ἃ οοηἰδιηρίυουβ Β6η86, ἴῸΣ ἀφβοῦ ρώοη οὗ 
186 Ὀοβῦα!. ΤῊς οχρνγοβείοῃ γρῆσις ἰ8 ΘΌρΡΒΘΙΐ8- 
εἴς ἔοῦ πικρὰ υσπόγειδ, ἀηα ἰΠογοίογα ΠῚ Ππδὺ ἢοῦ Βὰρ- 
ΡῚΥ τοῦ ἄρσενος, οὐ τῆς θηλείας (ἘτίϊΖ8. 68). ΤΠο- 
Ἰαοὶς ὀχρίδιηβ ὑπ 8: ΤΏΘ Αροβί]θ ρ] 8668 ἴΠ6 ζδιηδὶθ 
ΒΟΧ ὅγβι, Ὀθοδῦβε ἴπ6 δ δου ΟΥ̓ (Π6 οΥἾ)6 ἷ8 
τηοβῦ ΠοΙτῚ]6 ἰῃ ἐλαέ ΒΟχ, ΐο86 ποῦ] δὲ ογηδιηθηΐ 8 
τ Οὐ οβγ (1 Τίπι, ἴϊ. 9) [δ᾽ πυΐ]γ]ν Ἠοὰμ6]. [ὺ ΤΩΔΥ 

ὶν (αὶ . ἘΠ ἤραγίῃϊ διὰ γοὶ ὑγυ 7} ἀοδοσί ρείοη οὗὨ [86 
ΒΟΣΣΙΌ16 νοῦ οὗ παιδεραστία ϑτηοιιβ ἴ56 ὨἰΡὮΙΥ οἱ! ποὰ 
σαεθθ ὰ ὉὈδιηροΓ δ ἰθασιοὰ ψνοσῖς : Πεϊαδηΐξδινι πμηα 

πὶ, 1857, ν. 0684 5. “ Βεί ἄεπ ΟΥ̓ ἐλέη," Ἠ6 ΒΑΥ͂Β, 
“Ἅ ἐγί( ἀαϑ ζαείεν Ῥᾶαεταείίε πεὶξ αἴϊεη βϑυταρίονιεν εἴτιο) 

παίξίοπαΐεη Ἀναηπκλεί,, σἱεἰσῆσαπι εἴῃςες εἰ ίφολεη ΔΑὔὲ- 
αφϑῖκα ἀμ; ἐι φοἱρί εἰρὺ αἱΞ εχ Οἱ » αἬ εἰᾶνγκον πα δ 67» 
ἐέρεντ υωὐἱγκίο, αἷς αἰε Ἡγείδενγίϊεδε δεὲ σπάεγεη Ῥδίκεγη, πιαξθ- 
ἔρεξεν, ἱσίβεη δεν ἐπὶ εείπεη Αμεδνιϑοδέπ ισαν. ἰαξοπαα 

ὀγβμεδλί, εαἱηρίε Ηϊ πρεέδιρ, εἰπῆ τοῦδ Οἰῆ, χἀγιοὴς 
φεί, πἀολέιολεςε Ἡγείϊεπ ον ὅονἦ Τλῶτε αἀες Θεϊτεδίεπ, 

41|εε| ισᾶς τῶν Οαγγίοαίμν αδν' παϊῶν]ἰοῆεα Οεξολίεοῦ δἰτοδε 
ωελόντί, Ἀπαεὶ εἰολ ααδεί. Αφῳοὴ αἱ’ οὐ" πείδείει Αἰοτα  ἐδίεη 
ΦΨαγάη τη ΟὟ ΒεωνγίΝοίωιρ ἀε6 Ῥενλα  πἰκε.8 ἀδολεί παοὴν 
δἰολιίσ, νεϊπίδν τασὴν αἷξ παοῤείολίσ, εἰς δελαπαεϊέετι αἱε 
ϑ'αολε ΘΝΤ ταῖξ ἰεϊολίζεγέίσοιι ϑολενυδε, ἐπα σιμασίρῃι 
ἀέε δονιμάΐρεη ἴῃ ἰλταν Θεδεὶ . 71π ἀεν ρανδεπ ζιΐετας 
[γ᾽ ἀεν ϑογολγιί λέ, εγίοας ἵεὶ ζαωνπε εἴη ϑδοΐλγί ΤΕΥ 
μηΐ οὐρράβῳὶ εν εἰοὶ εἐπϑολίεάδη ἀὅα εγκίἄτί ᾿Λάξίε. ΨῚς)- 

«Φ0ν αἱε βαπξε Θεεείϑολα δ ἀαόοη απρεείεοκί, πᾶ πανὶ 
οἰλιοιείε ἀας Αἴ 80 ξὰ ϑαρεη, τεῖί ἀεν Ζαστ εἰηι."" --Ὁ. Β.1 

81 

Ὀ6 ΟὈδεγνϑαᾶ, οὐ ὕΐ8 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, {Ππὲ [86 ΑΡροβιίῖϊο ὮθιῈ 
ΠΌΠΟΙ ΪΥ ρ65868 [ΤῸΠπὶ [6 6858 ἴ0 ἴἢ}0 ΤΩΟΓῈ δΌΟΓΪ 8 
Ὁ]6 οὔἶπηθ. Ηδ ῥγοῦδοιΥ δἰ υάθδ, ἰπ υογὶ 26 (48 Τ7η0. 
Ἰυοκ τγϑιδγκβ), [0 (86 ἀφθαυοθοῦυ οὐ ἴἢ6 ἐγέῤα(ει 
(νυἱοίγσοδ, “ἴῃ6 1μοΒὈΐδη υἱοθ, λεσβιάζειν), τὮοτα 
ὝΟΙΏΘΠ ΘΟΙΌΓΩΪ, ἀὈυβο8 ὙΠῸῚῺ ποιηθι, Ὀπὶ ροῦαρα δέ 
ἱποϊυάοα (6 Ἰηογο βθρογοῖ βὶπ οἵ οῃδηΐβῃβ. ΤᾺ Ϊβ δρ. 
ΡῬϑετΒ ἔργο ἢ 6 δη } Π 6818 ἴῃ νου, 27 : Μϑὰ τού γηέκ, 
ΤῊΪΘ βίῃ ἴβ τοΐογσοα ἴῃ ἃ ὑνο ἕο] ΨΥ ἰο ἴΠπ ἀφ᾽ οι» 
(ἴοι οὗ ἴ86 ογθαῖαγο : ΕΥ̓ μετήλλαξαν ἃπὰ ὮΥ παρὰ 
φισιν. 

γεν. 27. Αυὰ ᾿Πκονσίκθ αἷβο ἐδ πιϑῃ. Τ|ι6 
οοπδίσυοιοη ἱηαϊοδίοθ ὑπᾶῦ ἰῃ6 υπηδίιγαὶ Ὀυγηΐηο 
ἐππκίσθαι ΞΞ ποροῦσϑαι, ἴ Οον. Υἱϊ. 9) τγὰ8 ἴῃ. 

Θἀ ὈΥ̓͂ ὑπηδῦιΓΆ] ἀχοϊϊοηθηΐ ἰῃ ἰὯ6 ΒΠδιηοδία! δαί 
ἴθ ΤΠ χατεργαζόμενοι τοθδ}8 [ῃ6 Οοὐτα. 
ΡΙοῖθ ροτροίγα ζοῃ οὐ ἴῃ6 δοζηϊηδῆοη."--- ϑοοϑὲν. 
ἔὴρ ἰὰ ᾿οσηβοῖνθε 89 ἀὰπθ χονυαχὰ οὗ ἰμοὶσ 
ΘΥΣΟΣΥ. Αοοογαΐηρ ἰο ΑἸωσηοη δηὰ οἴμογϑ, (πΠ6 ἀ6 
βιίσυοίνο οοπβοαυθηοοα οὗὁὨ ᾿υδῖ, Αοοοτγαϊηρ ἴο ΤΠΟ- 
Ἰυοῖς, [16 86] αἀορταάδιίίοη. Αοοοτγάϊης ἰο Μόγυορ, [ἢ68 
ἀοδιρηαῖοα ᾿Ἰυδῖ8 {ΠΟΙΆ ΒαΙν 68, 89 ἴη6 ρυηἱβὨσηθῃΐ [ῸΣ 
ἴΠ6 πλάνῃ, ν6ῖ8. 231-28, [ΑἸέογὰ δπὰ Ηοάρα [{ϊκ6- 
ψεΐβ6 τϑίϑγ [16 πλάνη ἰο {πεῖς ἀδραγίυσε ἔσο αοὰ 
ἰμπίο ἰάοϊαίγγ.--Ρ, 5.1. Βυὺ τῃ6 πλάνη 18. ΟΟΥ αἰ ]Ὺ 
ἴΠ6 ροῦ]θ88. δοογγαιΐοῃ ἰπῖο ὑπηδίι 4} 688---[Πδὲ ἰδ, 
πο ἃ ᾿6 δρείηδί ἡδίυγο, δηἀ ψγὸ τηυδὶ ΤΠ] ηὶς οὗἁὨ {})8 
Ῥυπ δ! πη θηῦ 88 ρσορογίομδὶθ ὑΠπογοῖο : {Ππογοῖοτα οὶ 
ΟἾΪΥ [86 Δοθοϊυΐε βο  -ἀδοοριίοη, Ὀυΐ 4180 106 βῇδυηθ- 
ἴὰ] ροτγνογβίοη οὗ [16 βοχυδὶ Ἵσδμαγδοῖου (ἃ τηδῃ ἰῃ ἃ 
ΠΟΥΓΙΌΪΘ ΜΑΥ “ἴΠ6 ψοϊηδη οὗἨ 811 πιθῃ . ΤἬοτο- 
ἴοτο, σι ἐποσηβοῖνϑβ, οὶ ἐἠγοισὰ ᾿μοτιηβεῖνοβ (ἸΠΟ- 
Ἰ00Κ); ΠΟΓ ““ ΓΘΟΙΡΡΟΟΔΙΙΥ ᾽ (Μ6 γε). ΜΘΥΘΡ ΘΥΓΟΠΘ- 
Οὐδὶγν ὀχοϊυ θα μογῈ [Γοπ οΟὨδι ἀθγδίίοη [ῃ6 ἀΘΒΙΓΌΦ. 
{ἰνγ6 γθβ 18 οὐὗὁἨἁ ἀοὈδυο ΘΓΥ. 

γεν. 28. πὰ δα ἴδον ἀϊὰ πο ἄϑοχζα ἐξ τυουτἢ 
116 [οὐκ ἐδοκίμασαν) ἴο χοξαΐῃ αοὰ. Α ἤιν. 
{Π6Γ δηα ΤΟΣ ρθηθγαὶ αἀσνοὶοριηθαΐ οὗ πιογαΐ σοΥ- 
Γυρτίοῃ, Ὀαδοὰ οἢ ἃ ΙΓΠΕΙ δηὰ ΤΠΟΤῸ σΘΏΘΓΑΙ ὉΠ- 
ζοϊάϊηρ οἵ τε ζίουβ οογσσυρίοῃ. Καϑώς. Τ]ι6 οοπη- 
Ραυίβοῃ 18 δ ἴη6 βᾶπι6 ὔϊηθ 680.88]--- ἢ ΤΉΟΙΟΚ 
ἀδθηϊοβ. Οη ἴδ6 οογγοβροηάθηοα Ὀοίνοθη {86 ἀδτῖ- 
οηΐηρ, οΟὗἩἨ Κηον]οθᾶρα πα ῃγδοίίοαὶ ΟΥΓΌΡίΟη, Βὲ6 
([λ6 αυοϊαϊοηβ ἴσοιῃ ὑ86 ΠδαίμΘ ὙτΙΟΣΒ, ἰη ΤΟ. 
Ἰυοῖς [πὰ Ὑοἰδιοῖη. Οἵδθσο βᾶγβ, 226 διαί, ἤευγ, 
12: “2}|α ἃ δβοῖο, απ, ρμἱείαἰε αἄνεγδιιδ 7)608 δμδίαία, 
,βάδος οἰἕαγη εἰ δοοίεέαδ, δέ πα δαοοί  6γιἐἐδείπια υἱγίωϑ 
7 δε ξα ἰοἱαἰν.) ΤΏ δβϑοσίίοῃ οὐὔ[ἁἩ πηοάθσι ἀεἰδίβ, 
ΤΙ ΟΠ Δ] 136, δηὰ ἰη δά 615, ὑμπαΐ τροσα Ὑ ἰ8 μά ρθη. 
ἀρηΐ οὗὨ τοϊϊρίοῃ, 18 ἂῃ 1416 ἀο]υδίοη. ΤΏ νῖβθ [68- 
[6 ἢ ΚΗΘῊῪ δοῖεν. ἘΒοϊρίοῃ ἰβ (06 ὈΔοκΌοπ 6 οὗ 
ΤΟ] Υ, δηὰ ἱστοὶ ρίοη ἴἢ6 τροῖθον οὐὗἁὨ ἱπη] ΟΥ ΠΣ 
δηὰ νἱοθ, Β6 ψ}0 ἰΒ τηοϑὺ ἴσι ἴο αοά, 'Β τηοβὲ ἱτῸ6 
ἴο ᾿ιϊπ)56} δηὰ .ιἷβ8 [6] ουσεηθη ; πὰ ἢ6 σῆο ἀθηΐθα 
αἀοά, ἰβΒ ποὺ ᾿ΠΚοΙν ἴ0 Γδουρηΐζθ ΔΗΥ͂ Ὀἱπαϊηρ Οὐ] ρα. 
οι ἴο πη8, ἀσχοθρὶ ἡ ρύυτγοὶν 86] 88 δηὰ υἱΠ 118 γῖδη 
Βτουπάδ, [προτὶ το] ρίο δὶ Δα τροτὰ] ᾿γτο ίου.- 
ἰδὶβ δῖ Θχοθρἐοηβ, δηά οοῃῆγμ ἴΠ6 τγὰ]9.---Ρ. 5, 
ΤὮο δοκιμάζειν --- δόκιμον ἡγεῖσθαι [ποτο, ἐο ἐλὶ 
ἐξ ιοογίδῳν, οὐ τοογίλ ωὧἡἦ ἶο; οοίηρ. 1 ΤΉοδβ. ἰΐ, 4: 
1 ον. χνὶ. 83].-- Τὸ χοϊδίῃ Οοἂ ἴπ ({Πεῖτ) κι οτυ]- 
οᾶχψο [ἐν ἐπιγνώσει, Εν οιηίπϑ8]. ὙΠοΙυοὶς 
ΤΩΔΚο8. {86 ἐπιγινώσκειν ΘᾺ) ἴο 186 γινώσκειν ἰδ 
τοῦ, 21, Βαυΐ ἤοτα {86 αιυρβίίοῃ 8 σΟΠΟΘΓΏΪΗΡ ΡΥ 
οορυϊοη---ἰΠαὺ ἰα, [Π6 γοοορίέοη οὗ ϑ κηποιοίοάσε ἰηῖο ἴῃς 
ἴπηον 6. Βοϑίἀθβ, ὑμ6 ἔχειν ἐν ἐπιγνώσκει 
ἦβ ΒίΟρΟΡ ἴδῃ γινώσκειν. Ηδτο αραΐη ἴπΠ6 ρυῃϊδὶν 

ΦΙΜοτγαΣσ: κὶ σθαι ἰΒ προ ἐπ ἔδο μοοᾶ 88 Μψ6]] 8, 
186 υἱὰ βῤλψᾷν δέν ἱβιϊποῦοἢ ΤΌΣΩ ἐργάξεσϑαι ἐξ δ ναγι 
ΘΧΡΥΘ6θ66 ἐδ ἰὰ68 οὗὨ ΟΒΙΤΤ ΩΝ ΟἿ, ΟΥ ΟΟΣΩΡ .- Ὁ. 8.} 



9ῃ ΤῊΗΕΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΚἾ ΡῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

ἀϑηΐ ΟΟΥΓΘΒΡΟΠ ἐβ ἴὸ (86 συ]; ἱμογοίοτα ἴῃ6 ἀδό- 
κιμος νοῦς ἰβ ποῖ 8 τηἱπα ἱΠποΆρΔ0]6 οὗὨ ᾿υάρτηρηῖ 
ΟΣ αἰθοογηχηοιῦ [7μα οὐδ ΦηΡ6γ 8], (Βεζα, Ῥίβοδσι. [Βθῃ- 
517}, Ὀὰΐὺ τΓ86 δἀιοθοῦνο ἰβ ραδβεῖνθ, βοοοσαΐμρ ἴο [86 
086 ΟΥΓἹ ἰδησύλρο: ΜΟΓΙΏ]688 (σοοά-ἔΟ - ΠΟΙ] ΠΡ) πιϊπά. 
[δόκιμος, ἔγομλ δέχομαι, γοοευαδίο, τοονίδν Οὗ γτεο;»- 
οπ; ἀδόκιμος, τοογέλιέεδδ8, ιοογίλιυ ὦ γεϊοοίέοπ. 'δ6 
ιοαίμϑο αἰὰ μοὶ Ἰοβα {Π6 ΤΟ ΓᾺ] ἔΔΟῸΪΟΥ οἵ αἰβοθυης 
Ὀούνοοῃ γροδ δηὰ ττοης;, ροοὰ δπὰ Ὀδά, Ὀαπὶ 'ῃ δβρὶὑ8 
οὗ ἰὺ ΠΥ ρτγδοίίβοα (ῃ6 Ὀδά, δῃηὰ ὁποουγαροα ἰΐβ 
Ρτϑοῖῖθο ἢ Οἴμ6 ΓΒ (γ6 τ. 82), [ΠΘΓΘῸΥ ἱπογοδδίην ὉΠ ον 
ξυϊ. “Τὺ ἴ8 [8 υἱώφο πιοίξογα ργοδοφωφ, Μὶ]ΟὮ 
ΙΩΔΚ68 ἐῃ6 ἀεέογέογα δοφιοῦ 80 ῬΘΟῸΪ ΑΥΙΥ οὐἰωἶη4].᾽" 
--Ρ. 8] Τῇ οὐχ ἐδοκέμασαν δηὰ ἀδόκιμος νοῦς 
ΔΙῸ ἃ ΡΑΓΟΠΟΙΏΔΘΥ. Τὸ νοῖς 8 6 ρογοεϊνίηρ πὰ 
ἀροϊαϊηρ ἱπίθ! ἰσθησθ, δηὰ πηραϊαίθβ 41} {Π6 ᾿τρΓ68- 
ΒίοηΒ [ὉΓ τηοτσαὶ βοϊκἀθιθστηϊπδιίίοη πὰ δοίίοῃ. -- 
ΤὨΐϊηρα Ὁὐίο!; ἂχ ποῖ Ὀθοοχηΐωβς. Τὴ6 μὴ 
καϑήκοντα, ἴῃ ἴΠ6 ΤἩρομηΐοαὶ Β6 86 οὗ ἴΠ6 Ρ}110- 
ΒΟΡΒΪΟΑΙ] ΒΟ ΟΟἾ8, ἃ ἐπ] ΠΡῸ ΟΟΠΙΓΑΓΥ [0 ἀα.Υ͂, ΟΥ 'τη- 
ΤΩΟΓΑΪ  Ὀυΐ ἴῃ 8 ΙὩΟΤ6 ΡΟρΡΌΪΔΡ Β6η86 6ΓΟ, ὑΠΟΥ͂ ΒΓΘ 
8 ΟΧΡΓΟΒϑΙΟ. ΟὗὨ ΙΠΟΤᾺΪ] ΔΌΠΟΙΓΘΠΟΕ, 

ψογα. 239-82, Βοίηρ 811οὰ τὴν 41} ποσί κῃ» 
Θουβῆθῆβ. ἸἹμοΐποῖκ: “ΤΏ δοουβαῖνοβ πεσπλη- 
ρωμένους, μεστούς, ἄσ., ἀορομὰ οἢὐ πονεῖν, 
828 ΕἸΓΑΒΙΉΠ8 ὮΔΘ ΔΙΣΟΔΑῪ γοιηαγκοα: δεσαιμϑ’ {Πο6ὶγ 
ἐΠπουρη 8 ΔΓῸ 80 ἱΡΌΓΘ, ὉΠΟΥ͂ 4150 Θοιηγοΐῦ ὈΠΌΘΟΟΙΩ- 

, ἰὰρ (ἴηρΒ." [ϑοιμθ οοπηθοῦ ἴ86 [0]ονίης; ἀοουβδ- 
εἶνοα τὴτἢ αὐτούς οΥὗΓὨ {π6 ρτγαοραΐηρ γογβθ, 80 88 ἴο 
ΘΧΡΓΘΑΒ ἴῃς βιδϊθ ἴῃ νηΐοϊ, δηὰ (6 γθάϑοὴ ψὮΥ, αοα 
δοδπάομῃοα ἰἤθι. Ὀΐὺὺ 10 185 Ὀδίζαν ἴο σοπηθοὺ Πθ τὴ 
τὶ τἢ 1Π16 80] 6 οὐ ΟΥ̓ ποιεῖν, Ὀπαδγβιοοῦ, 80 8ἃ8 [0 6Χ- 
ὈΓΟΗΒ [Ὧ6 σοηϑοαυθηοθϑ οὗ βὰς} ΔΟΔηἀοηπιοηΐ, δηᾶ 
1Π6 νατίουβ ἰὈγ8 οἵ τὰ μὴ καϑήκοντα Ὑἰοἢ ὉΠΟΥ͂ 
ργαοῦθοα, πᾶσα ἀδικία, 811} πηᾶῃποῦ ΟΥ̓ ᾿ππππ οΓΑ Υ, 
ἱθ ΚΌΠΟΓΑΙ ; ἴπ6 [Ὁ] ρ ̓ ΘΥΙΏΘ. ΔΓῈ ϑρεοϊβοβίίοη8. 
ΒΙΠ ΑΓ οδἰβοσιιοβ οὗ βδἴπϑ: 2 Οογ. χὶϊ. 20. 6]. ν. 
19-21 : Ερδ. ν. 8: 1 Τί, ἱ. 9, 10. 2 Τί. 1]. 2-4. 
--Ρ. 5.] )ὲ ΥΥοιΐα θυ ατβ τΠδὺ ἴη6 ΟΠ ον ἵηρ οδιδ- 
ἰοσὰθ οἵ δἴη8, ᾿ἢϊ6 ἃ 8: Π}}}Ὰ ομδ ἴῃ Ὁ], νυ. 19, ἰ8 υἢ- 
βϑυβίδιηδίί  Ὁπουρὴ ἀδικέα βία πα 8 ἤγβι, ἃ8 ἴΠ6 ργποὶ- 
ῬΑ] οοποοριίοη. 1|ονίϑο ΤὨΟΙ οἱ (ἀραϊηϑὺ Βοηρο] Β 
δηὰ ΟἸοΚ]Ογ᾽Β αὐϊθιρὺβ δὖῦ οἱ] αβϑ᾽ Ποῖ 0}} τπαἰη δἰ 85 
τθδὺ τ1Π6 ΑΙΡΟΒΙ9 βίδιββ ἃ “ συναϑροισμός [τηδίογίοα! 
Δοσα πη) δ 105} οὐὗἠἨ τηδηϊ ββίδιϊοηβ οἵἉ 8[:,᾽) δηὰ οἰΐββ 
186 μαγοποιηδβίθβ φϑόνου δπὰ φόνοι, ἀσυνέτους δηὰ 
ἀσυνϑέτοις. Βὰϊ τ[π6 ΡΑΓΟΠΟΙΙΔΒῖ6Θ8. δΓ6 80 ῥτοοῦ, 
ἈΠᾺ 80 ψὸ αἰὐοιηρῦ [Π6 [0] οὶ οοπϑιγαοίΐοη : 

Ι, γέρο. ΤῈ οἰ νἱοθ, ἀ διεκέα, υπτίσῃν- 
δΟυΒΠ688, 8Ὁ [86 Ὠοδὰ. ΤῊ8 8 αἰνίἀθὰ ἰηίο πονὴ- 
ρὲα, ται]ίοθ [ἀϊθροβί οι τὸ ἰαῆϊοὶ 6ν]}}, υἱοϊκοα- 
1688---Ὀ0]ὰ ἔοτῃ ; δηὰ ἱπίο πλεονεξέα, ἀναγχίοϑθ, 
θονοΟυβΏ688: κακέα, Ὀδάπ 58, Π18166--Ὀ 51} ηὶ- 
ὨΔΟῸΒ ἔοσωη. Οα [6 δϑαϊοῃ οἵ πορνεέα ἴο ἴΠ6 

Φ [16 οἱαϑεϊβορίίοτι οὗὨἨ Ὧν. Τδηρο ἱβ οογίδ! πὶν οτὶρίπἉ] 
το ἴουβ, απὰ ἀθαϊά θα Ῥσοΐογα Ὁ] 6 [0 ΔΏΥ οΟὗδοσ, 8]- 
[3 .10}.1:2} λυ ΒΟΙΩΟΎΒΑΣ αὐ Ποῖα]. ΤῊΘ ποχῖ Ὀσδὶ ο],ββὶ- 
Βοδίΐοτυι 15 [αἱ οὗἩἨἩ Βοηροὶ ἰῃ Ῥοσα. ἱ. 29 : “ἐ Τυοία ἐπιηιεγαίιο 
γγαάΐπεπι λαδεὶ ξαρ'επίεπι, ῬῈΥ' πιεπιδγα ποόύεπι, πὶ αὔοοίίδωεξ: 
ἦκμο, τπ ξεγτβοπε : ἔγῖα, τορροία δεΐ͵ εἰ φξιεῖ, εἰ Ῥγοπίηιὶ ; οἱ ἄμὸ, 
ἐπ γεδς σεγεπαϊξ: δες, γεερεείμ ηεσεκει(μἰέηιιπι.᾽") Ἠδθ α]δὸ 
ΓΟΙΔΑΣ τα ἵππὶ ἀδικία, ἴη6 ορροπὶϊο οἵὗὨ Τμδέϊία, ἰΒ Ὀυΐ θγηΐ, 
ἐπιπεϊδεγιοοναΐα ἰαδῦ; ἡιδιῖο9 88 1178. ᾿}πδι1οο6 ἀρεῖ ; νοῦ. 
82. Βαϊ ἰϊ Βρ6πιβ ἰο πιὸ [δὲ [86 Ανροβέϊο, πῃ τμΐϊδ οαἴδίοζυθ 
οἵ νίοϑβ, δὰ τοζαγὰ ποῦ 80 0 ἢ} 10 πγϑίθσηδ[ϊο ὁτᾶοσ, 88 ἴὸ 
κῃ οίοτίολὶ οἴἶϑοί, Ὑ1Ὲ} [6 νον ἴο Ὀτίης οὐὖ τῆογὸ βισὶ Κἰ ΠΔῚΥ 
δὴ ΔΌΒΟΙἴο Ὡθοσβδὶιγ οὗ γοἀοταρίΐϊοη. [1 ἰβ ἃ ταρὶἃ δοοῦ- 
Βϑ]διίοη δηᾶὰ γχ᾽δίηρ ΟἸΔΙΠΣ ἴο ἰδ6 ογίδὶβ οὔ [09 ἀΐδοαϑδο, 
ψὈ ὁ} τὰδ [86 ζυσεΐτρ-Ῥοΐτι οὗ [86 οὔχο. Μίαμ᾽ 5 οχίγϑιη  τΥ 
νῶϑ σα ορροτξυρὶίγ. ΟἈσὶδὲ αρροδγοὰ “ὁ ἐῃ ἐδ 7] ΘᾺ οὗἁ 
ππιο.᾽" 1081 πθθη ΗΘ Ῥμη8 τηοδὶ πϑοὰϑὰ, δηὰ θη ἐδ 6 ψἈΥ 
ἣοὸσ Ηἰἶδ σοταΐσπ αὶ 8 1 ργοραζοᾶ, Ὀοΐὰ ποχαθλγον ὉΥ 186 
ΒοΟροΙ 65 οοστιρίξοι οὗὨ δοοϊοῖῦ, δὰ ΡΟΟΙ γον ἫΥ [89 ταΐϊβεῖ οι 
οὔ [89 ]1Ὲν δπὰ (ἢ." Ῥσοχῖθο ἱπ [εγαθ], δὰ [ἢ9 Δδρίγαύέου οὗἉ 
Βδο ᾿οἔξον εἰδδο οἱ ποϑίῃϑῃ.--.. 8. 

: 

ΔΌΟΥΘ, 866 Τοχίμυα! Νοῖθ []. ΤῊ ἀχργοθβίοῃ πε 
πληρωμένους ταθδη8, [δαὺ ΘΥΘΡῪ Ἡϊοκοὰ ῬΘΓΘΟᾺ 
δα ποῦ ΠΘΓΘΙΥ͂ ΟΠ6 οτηθ. ΒΥ ἰμὸ νἱοὺὸβ ἃσθ ὅθ 
Ἰηθϑηῦ μϑτηδηθηῦ ἀηα οοἰα ἐταὶῖβ οἵ οἰιασϑοίθσ, ἴῃ 
ἀἰδιϊποιίίοη ἴγοια ἀθθὰβ οὐ ἱγηρυΐϊβο, ἰῃ ὑϊοῃ [ἢς 
ΟΟΥ ΡΟΓΒΟΏΒ ΔΡΡΘΑΓ 88 μεστοί, [0}} δηα ἀτΌηΚοη. 

1. δυὶ ἀδοαάδ, οὐ ογτηϊιαί αοία, ΤῸΘ οἰϊοῦ βίῃ, 
φϑόνος, ΘΏΨΥ, αἱ ἴῃ Βεδα : αἰν!ἀοα ἰηο φόνος, 
Ἰηυτάὰσχ; ἔρις, Βίχιξθ, οοπιοπίίοη ; δόλος, ἀθ- 
οοἱῖ, οὐ ἴταυὰ ; κακοήϑεια, τορὶχοϊῖγ, ἰγοδοὺ 
οιοῦβ οοηάυσῖ, Τμα ομϊαῖ βουγοο ἰδ φόνος; Ὀὰυϊ 
ἴῃ 41} (1680 ανὶΐ ἀδοα8 (ΠΟΥ͂ ΔρΡθδγ 88 ἀγιυηίζοῃ, 

ΠΙ. γγὲοκοα οὐαγαοίεγδ δοοοτάϊηρ ἴο {πεῖν ὐεδάς. 
ψιϑυρισταί, ΠΪΒΡΘΙΘΙΗ, Ὀδοκ ἰΐοτα [086 τῦο 
ΒίδῃΠἀ6 ΓΒ δουγοίἐψ)}; καταλάλοι, ΘΙΟΙΆ, οΔ. 
Ἰαμιηίαῖοῦβ; ϑεοστυγεῖς, Ὠαῖοτα οὗ Αοα, ἀδ 
ΒΡ 8618 οὐ αοά, βοοτπίηρ αοἀα (Θυδνεγἄολίογ). ΤΏΟ: 
ἰυοῖκ : Ῥτγοπιοίμθδῃ ομδγβοίασθ [Ι͂ἢ 0Π|6 Οἰδββὶς ᾿ἰΐογα. 
ἴαγθ, δηα ΘβρΘΟΙΆΠΥ {Π6 ὑταρὶς ἀοραγιηθηῖ, ἰλ6 πογὰ 
ΟΟΘΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ἴῃ [πΠ6 ρῥᾶβδίνθ τηϑδηΐηρ: δΒαῖϊθα ὮΨΓ 
αἀοά, μεϊοία! ἴο ἀοἂ [566 ([Π6 αυοία!Ἰοη8 ΟΥ̓ ογοιῖ 
ἐπὶ ἰοσ.1. Ὀὰὺ τ6 οοηίοχὺ Ρ]αίην ἀθοαγοβ ἴῃ ἔΆΨΟΥ 
οὗ 189 δοΐνο τοπάθγίην, σοῦ [8 Ὀθθὴ δάορίθα ὈΥ 
τηοϑὺ ΟΟΙΔΠ ΘΗ ΔΙΟΥΒ ἴγοιὰ Ἰποοάοτοῖ ἀοπτῃ ἴ0 [δ6 
ρὈτοβοηῖ, δηὰ πο δἰομθ 18 ἷῃπ ἸΙΔΓΙΔΟΩΥ͂ τὶὶῦ [Π6 
ΟΠ τ ϑυδῃ δρίγὶ, (ΟἸαβδϑὶς υϑᾶρθ 8180 (ἌΨΟΥΒ [6 80- 
ΟΘΒΒΟΡΥ {πουρὶ: ἀηροάϊγ, σιοκοὰ, ὑβρεσταί, 
Σῃβοϊϑῃῖ, ονογθειτίηρ, 086 πο ρογροίγαϊθ οὐϊπιὶ- 
μΔ] ὕβρις; ὑπερήφανοι, ἴΒοΒὺ ΠΟ δγα Ῥσουᾶ, 
86] «οοηοοὶοα, ἰμο86 νη ουηᾶυοὺ ΠΟ ΒΟΙν 68. ἃστὸ- 
ΖΔΌΝΥ αὔονο οἴμοι; ἀλαζόνες, Ὀοαδῦθσζε, τῇ 
Ὧο ποὲ ἀοβίψη, κ [π6 ργανίουβ οἷδββ, ἴῸὸ ογυβὰ οἵδ- 
ΘΓΒ ὈΥ ἴΠ6 ἴοτος οὗὨ ὑΠεῖγ σγϑαίῃθββ, Ὀὰῦ τηβΚα δ ᾿γ1π 
ΒΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ἰ; ἐφευρεταὶ κακῶν, ἱπνθηῖΐοτα αἱ 
νυ] αηΐθδθ, οὐ Οὐ 68, Βα 6ΓΒ, ἀπ δαἀνοῃίγογδ : 
γονεῦσιν ἀπευιϑεῖς, ἀϊβπβορυοαϊοαϊ ἴο Ραχϑῃῖβ: 
Δροϑίδδυ ἴγοπι [Π6 ὈΪ ΘΟ δηὰ δδβοοη ἀμ ἴο ραγϑηΐβ 
8 ἃ ἰουπίαίη οὐ σοτγυρίοη (866 Μαϊδοῆὶ ἷν. 6 : [κὸ 
', 17). [Ποάρὸ : “Τμαῦ βυοῖ βου 6 ἱποϊυὰοὰ ἰπ 
118. (δαΥ Ὁ] 1183, βῆονγβ ἴῃ6 Ἰίσῃς ἴῃ σοῦ 8114] αἶθ- 
οὈδάϊΐθηοθ 18 ταραγαοα ὈΥ̓͂ [Π6 βαογοὰ τσὶ [6 γ8.᾽"-- τ΄, 5. 

ΙΝ. (εν. 81.) Ἡιοξεοά οδιαγασίεγδ δοοοτάϊηρ τὸ 
ὑποὶν δοπξπιδηία, ἰῃ ᾿οδαΐπρ ὑϑγοποϊορίοαὶ ἰὐρ68. 
ἀσύνετοι, ττϊδουῖξ υῃᾶοτβίαπμαϊης [οὐ ἰῃ- 
βίοι ἰηῦο τη οτᾺ] ὑπίηρθ, ὈΠΪΠπα 6, Ὀοβουϊ6 47 ; οογγμρίοδα 
ἑτιξοϊϊροποε; ἀσύνϑθϑετοι, δοοοτάϊηρ το ῬΒΝΙρρΙ, 
δὰ οἴϊοσβ, αι ΘΙποσηθ, ἱπιρί δῦ ]6 : δοοοτάϊηα 
ἴῖο Μαγογ, οονθηδη Ὀγϑαΐῖσουα [ροτβάϊουβ]: νὸ 
δοηδβίγυθ ἴΠ6 ΘΧΡΥΘββἰ ἢ ὈΒΥΘΠΟΪΟΡΊΟΔΙΥ : ὠρηκέαῤίο, 
ὉΠ ΓΘΙΪΔ0]6 ---- σογγωρέφα! «σὶ ἄστοργοι, ἀθεῖ» 
ταΐθ οὗ αθϑοϊίοι,, ἤθαυι]θθβ; σδηηρ ουθὴ ἴῃ παία- 
ΤΑῚ (θο] ηρ δὰ παΐαγδι ἴονο --- οογγμρίοἀ ζεοῖδπσ. 
(ἄσπονϑοι, ἱτιρΙΔοιΌ]9, ἰγγθοομποῖ!δ Ὁ], ῬΤΟθΔ- 
ὈΪΥ δὰ "ΠΕ ΠΙΟη} ἀνελεήμονες, ὉΒΙλοΙΟΣίαΙ, 
ὙΠ ποὰῦ Οἱ δηα οοιμηρϑαβίοῃ : ἃ (ΟΥΔΙΪῪ οογγυριοὰ 
ϑίδίθ οἵ Γϑ6πηρ (Μαῖς. χχνυ. 81 .). 

Υ, Ῥριεκοά πιαχῖπιβ (του. 82). οιῃηοηΐδοδὶ ρ0}688- 
ὉΓΘ ἴῃ τ] θάπθαβ Οἢ ἴΠ6 ρατῦ οὗ ἰοδο ὙΠῸ 8ΓΘ οοἢ- 
βοΐουβ οἵ ἴ[η6 ἀφ ]}]γ μυ] οὗὨ βίη (ἴοῦ οχαμιρὶθ, 08» 
{Π6 ἢ ΡὮΪΙΟΒΟΡ ΘΓΒ, τωρ βίταϊοβ, ᾿υᾶροθ, δἷς.); δηὰ 
ψ00 ποῖ ΟΪΥ σοχημλῖξ δἰ ηΒ ποτ Ὦν οὐὗἩ ἀσδδίῃ, Ὀὰϊ δἷϑὸ 
ἈΡΡΙΌΥ͂Θ ποῖ ἴῃ ΟΠ 6 ΓΒ ΟΥ̓ (ΠοὶΓ δῃηάογβοιιθηῦ δὰ 
ΡΥΪποΐρ 68. ---ΤῊ6 οἵτενες ΘηΠΟΏΟΘΒ ἃ ΠΘῊῪ 66. 
τηθηῦ, ἃ ΘΓ ἄορστθο. ΤὨΪθ ἀθρῦθο νὰβ ΟΥ̓ ΘΟ Γ8Θ 
ποὺ γτϑδοϊιθαὰ οὐ ΓποτΟ ΆΪΥ δοοοταρ] δηθὰ ὉΥ 4], Ὀυΐ 
[η0 ΦΘΏΘΓΔΙ ΠΥ Μ6ΓΘ ΚΟΥ ἰο 118 ἃ ἴδοι 
ὙΙΟὮ 5 Βῃονη ὈΥ {86 οτγυοϊβχίοη οὗ διείοι. 
ἐἶἰὰβ 88 δ υὐοὰ ἴο ἰΠ6 ἀοίδῃοο οὗ ἸὭΔηΥ οτίμηθθ ὈΥ 
[86 ΡΒΙΙΟΒΟΡΠΘΓΒ [6. σ., ἴπ6 ἀφέδῃηοα οὗ δαϊγθὰ, τϑ 
γπες ΟΥΘἢ ΡΘαΘΓΙΑΒΟΥ͂ δΔηά ϑοάοτῃν] ; δηὰ ΗΘΌμΔηΣ 
[πὰ ἔνα! ] τὸ ἰαχ ὀτίπηϊμαὶ ἰυθιίοδ. ΤΟ δικαῤ 

στο.» 
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μα οὗ Θοὰ ἰπ [86 Κἢοπ]οάρο οἵ ἰμ9 αθῃ 168 ἷϑ ἰη | ἰϊ. 8 : “ΑΙ ἰθ {81 οὗἨ οτῖσαϑθ ἀπὰ νἱοϑ : ἐβόγθ 'β τῶοσε 
ρασέ [80 ἱπδώιαοη οὗ ἰδν δῃὰ ἰῃ μαζὺ Οοαδβ ρυηΐ- 
ὥνο ἀθαϊϊηρ, θ0 ΔΓ 88 ἰῃ6 Ἰδίϊον 8 τοίοστοα ὉΥ 6 
δθδίμθῃ οοηϑοΐίθηοθ 0 Ὀἰνίηθ ἡπδιῖοο. [δικαέωμα 
(οορ. ζθκο 1. 6; Βοιῃ, ἰἰ. 26: νυἱ), 4: Αροο. 
ΣΥ. ὕ, ἰῃ 1Π6 βοριίυδρίης οἴϊοθηῃ Ὁγ τ ΗθΌγον 
ἘΠ, πρτ, ΓΙῸ) ἰδ ἴθγθ 1ἴπ6 τίρθιθουβ ἀθογθθ 
ΟΥ δοῃίθῃοο οὗ αοὰ 88 {πὸ τ νοῦ δπὰ Φυάρο, ἀ6- 
οἰανίηςς πρδὺ 18 τίρῃῦ δῃὰ πτοηρ, δπὰ οομηθοϊίηρ 
ἀθδ τ 0} βίη, δπὰ 16 πὶ τἰχῃϊθουυβῆθθθ. Μογοῦ: 
πεολι(εδοδίἑιπιησ ; ζδορα : Ἀοολίεμγίλεὶϊ ; ΑἸΪοτὰ : 
δοηίσηοο; Ῥοταβποτ δπὰ Ηοάρο: ἀδοῦθο. Τ18 
ἄδοσγθο ἰδ ἰπϑοσ θὰ ηοΐ ΟὨ]Υ οἱ 6 τονϑαὶοὰ ἰὰν οὗ 
6 ΟἸΪὰ Τοδίαπιθηϊ, Ὀὰὺ 8180 Οἢ [Π6 ΘΟΠΒΟΐΘΠ60Θ ὦΣ 
ΤΩΟΤΆΪ ΘΟ6Ώ80 ΟὗἨ ΘΟΥΟΤῪ δὴ, ΤΏ6 ἰδίου 8 ΠΟΓΘ 
τοθϑηῖ.--.Ὁ, 8, 

γεν. 82. Αγ νοσῶν οὗ ἀϑαῖῃ. Ῥμοίίυϑ : 
Ἀοοογαΐηρ ἴο ἰῇ Μοβαὶο ἰ'αν. Τῇ ϑοοηΐδηβ : Οἰν]] 
Ραπίδιηθηΐ ΟΥ̓ ἀραίῃ, Μουθγ: Εὐθυπ4] ἀδαίῃ, ὉΥ 
σοῦ Ῥαὰ] πδ8 ἱπ τηϊηὰ [μ6 Ὠραίδθη ποίζοῃ οὗὨ [6 
ἀῖδίθ οὗ ρυῃίβημηθηῖ ἰὼ Ἠδάδ68, ΕΥ̓ ΖΒο 6 δὰ 6 
γγοῖϊο : ΤΊΙΘ τ ΒΟ ΡΥ οὗ β'ῃ, δηὰ δ πὰ αν του ]θ. Βαϊ 
186 χπιοδηϊηρ 8 ἴΠ 8 ζθηΘΓαὶ ἰάθα οὗἨ ἀδδίῃ ἴῃ ἰ86 ὅθηῃ- 
16 οοπϑοϊουβηθβ8 οὗ συ ΐῦ, ΔΒ 1π6 ρυηϊθητηθηῖ οὗἁὨ ἰ86 
τοδὶ ναγοα ἔοστὴβ οὗ βίη. [Αἰίοτὰ : θάνατος, 8 
ΕδθΟΓΑΙ ἴθστω 0 ἴῃ 6 γαζαί σομβθαῦθῃοα οὗ ἴῃ ; πὰ 
δι οἷ ΘΟΌΓΒΕΒ ἰδαά ἐο γμῖη. Ἡοάρο: ΑἹ] δν]] ἰηθίοιεα 
ἴον ἐῃ6 βαιβίβοιϊἑζοῃ οὗ ὑυβίίοθ ΤῊΪ8 ραββαρο βῆ 8 
ἐπὶ (6 7υαϊοΐα! ἀθαπαοητηθηῖ οὗἩ αοαὰ ἀοεβ ποῖ ἀθ- 
ΒΊΓΟΥ [Π6 ἴΓ66 ΔΩΘΠΟΥ͂ ΟΥ ΓΕΒΡΟΏΒΙ ὉΠ ΠΥ οὗ θη. ΤΏ6 
Βίγοϑ Ια Μ᾽ σΑΥγΐθ8 ἐΠΘΙῺ ΔΓΑΥ ἰ6 ποῦ πἰϊπουξ, Ὀυὶ 
πὶ πη ; ἃ 8. [Ποῖ οὐσιὶ οΟΥταρὶ παίυγο ὕὉχωῦγοϊϊ : 
[18 δῃηὰ ἀθδῖἢ ΓΘ θυ βοῦ ΟΥ̓ΘῚ ρΆΪηΒι Ο06 ΔΗΟΙΏΘΡ 
ἰμ 186 ΟἸὰ ἀπὰ Νενν Τοδϑίδιηθηίβ, [Π6 Ο:6 δ8 ἱποϊυάΐηρ 
8}1 χοοὰ, [Π6 ΟΥΒΘΡ 88 4}} ου]].-ρ, δὴ Το πράσ- 
σειν ἷἰβ ἃ Βιτοηρὸν ὄἐσχργεββίοη. [1ὺ Ὀυίημβ οὔ τηοτο 
Οἰθαυ 086 ἰάθδ οὗ τεροιτἰορ δηὰ οοπιίϊηυδηοθ οὗ 
δοϊοη Π 8} ποιεῖν.---, 5.] 

ΤΠ ὈΓΟρΤΟΘΒ 18 ΥΘΡῪ ΔρΡρδγϑηΐ ἔἤτοπιὶ τϊοκοὰ ρδ8- 
δΙΟΏΒ ἴο πίοκοά δοῖβ: ἔγοι) ἴπ6θ6, ἴο. τίοϊκοὰ οἰατδο- 
ἴογϑ, δοοογαϊηρ 0 ἴῃ6 ροβίεἶνο τηϑίμοάβ οὐ δοιίοῃ : 
ἔγοπι ἴπ686, ἴο πὶοκοὰ οἤδγδοίθγβ ἰὴ ἩΏου {6 ἱποὶ]- 
Ὠδιΐοη [ὉΓ τ ιδὶ 8 ροοὰ 8 οχε συ βιοά ; δηὰ ΓΓυΐὰ 
[.1686, βΏ4}}1γ, ἴο τ]οϊκοὰ τηαχίῃβ. ΤῊΪΘ Ῥτοζτθββ ἰ8 
ΑἸ80 ὀχργοβϑοὰ ΟΥ̓ {Π6 οἴδησα οἵ ἴῃ6 ἔοσηβ. Τὴθ 
ΒΆΙΩΘ ΒΒ ΔΓ ποῖ ἀεβογῦὶ θὰ (πΠγουρδουῦϊ (Π686 ἀἰδοτ- 
οηὐ οαἰοροτῖοθ. Δοοοτγαϊΐηρ ἴ0 {ΠπῸ ἐμ ἀδιηθηΐαὶ οΟ0Ώ- 
οορίϊοη οὗὨ πυητὶηϊθουδηοβδ, [Π6 βγβῦ οαίβΟΓΥ ΤΩΔΥ͂ 
ὉὈε τοραγαθα 88 [80 ζϑῆθγαὶ οδίθροσυ. Πα βεοομα 
ἀοβογί 68 δἰηβ ἀραϊπβί ουῦ [δ ονεθη ἴῃ (μοῖν ἰηαϊ- 
ν᾽ ἀ04] γο]αϊίου ; τὴ6 (Πἰνά, ἴΠο056 αρζαϊπαὶ Ὠυτηδη 8οοὶ- 
Θἷν [06 ἰουγίδ ρϑ8868 οἡ ἴυ 86.116 ὑμὸ οὔδυβοίον οὗ 
δ οογτυρύίοη ἰπ 108 ὑΘγο! Ο]ορσίοα] ἔοττηβ οὐ βαηῖϊὶ- 
τοθηῦ ; δηὰ ἴῃ6 ΗΔ}, ἰὼ [ΓΠ6 οοιμῃρίοῦα ἀριμοηΐδοδὶ 
ΘΟΙΒΟΪΟὐΒΏΘΕΒ 8η ἃ δρργοναὶ οἵ βίῃ. 

[Τ||8 ἀατὶς ρἰοίαγο οὐἁἨΘ μοϑαίμϑη οογτυρίίου (τ ἰοῦ 
λοοῶ ηοΐ Θχοϊαθ ΒΟΏΟΓΘΌ]Θ ὀχοθριϊοηβ; Θουρ. Βοτῃ. 
ἵ, 14, 26) ἰβ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏΘΔΠΒ ΟΥ̓ΘΓΑΓΑΎΏ, δηἃ οΔη ὉΘ 
ΔΏΙῪ νου Ποὰ ὈΥ ὑεβιϊπιοηΐθβ ἴσοι ἴἢ6 ἔτβὶ τυ θ 
οἵ ἐδ οἰαβϑίςδὶ οἵ δποΐθης αγθθοθ δηὰ ΒΕοσηθ, 
βυασὶ 18 ΤὨυοσγαϊά68 (Ἰἰὶ, 82--84, οἢ) [16 ΤἸηοτα] βίϑίθ 
οἵ ἄτγοθοθ ἀυτίησ ἴπ Ῥοϊοροηῃποδίδῃ ὑὰτ), Ατίβ- 
ΟΡΠΔηΘΑ, Ηογδοθ, Οδίυ] 5, δυνοηδὶ, Ῥοτγδίυβ, ὅ'4]- 
ἴπ9ι, βοηθοα, Ταοίτυβ, Βαοίοηΐθθ. ΟΟΙΡ. τὰ Ολωγοὺ 
βίον, νοὶ. ἷ. Ρ. 802 Δ΄, δηὰ ἴῃ6 ποσκβ αποϊρὰ 
ποτ. [188}}8}} ΟἿΪΥ τοίου ἴὸ ἃ ρβϑββαρθ ἴσοι β'βηθοᾶ, 
486 ΡὮ]ΠΟΘΟΡΠΘΡ ἀηἃ ΘΟὨΠΘΙΙΡΟΙΔΙΎ οἵ δαὶ, 226 7 α, 

᾿ Ρν! ᾿χονίθο τοΐοσα ἰο ἴ.0 μοδίδοα τηγί οἵ Ἠδᾶοϑ 
συ γὴν ρώραυρ. δηἃ αποίοο ὕγοσῃ ἰδοῦ γα, Ζμπι6- 
μέά. ΨΥ. δ9-96ὅ. -Ρ. οἷ 

οοταμΣ θα [Π8Δη οἂπ Ὀ6 Βροαὶ θὰ ὉΥ͂ ρυπίβῃιηθη". Α 
᾿ ΤΩΟΏΒΙΓΟΙΒ ὈΓΙ͂ΣΘ οοπίαεί οὗὨ το 688 ἰβ σοίῃρς οἷ. 
ΤΠ6 ἀθαῖγθ ἴο βίῃ ἱπογθαθοδ, δῃὰ βιιβυθ ἀθογθαβοβ ἀδὲ 
ΌΥ ἀΔγ. . .. Υ᾽οθ ἰβ πο Ἰοῆρθν ρῥγαοϊίδοά ρφογϑίγ, 
Ὀυΐ ἴῃ Ορθῃ νἱονσ. ὙΠ] ΘΏΘδΘ βαΐπΒ ἰῃ ΟΥεἐν δίγοεί 
δηὰ πῃ ΘΥΘΥΥ ὈΓοδδὶ 0 Βυ0 ἢ δὴ οχίθῃϊ, (μδ΄ ἱπηο- 
ΟΘΏ0Θ6 ὯΔ8 ὈΘΟΟΙΩΘ ποῦ ΟὨΪΥ ΓΒΤΘ, Ὀὰϊ 8258 οϑαϑοα ἴἰὸ 
οχίβί." [10 18 ἴσα, {116 Ὠἰδίοσγ οὗ Ο γι ϑίδη δου γῖοι 
Οἴἶθι) ῬΓΘΒΘηΘ ἃ δἰ παν ῥἱοίατθ οὗὨ τηογϑὶ ςοττυριίοη 
(πιο τ6 Θχοδριίοη οὔ ἴ8οβ ὑπηδίαγαὶ γἱοο ἀὁ. 
βογι υθα νϑῖβ, 260 δῃὰ 27, νοι Ὦδνο δἰτηυοὶ αἶβαρ.- 
Ῥθαγθὰ, οὐ βγεδι!ν αἰϊπηϊηἰδηοαὰ πὶιΐη ὑπ ρᾳ]6 οἵ 
Ομ γι βδῃ οἰν᾽ ΠἰΖαιοη). ΤὨΪΩΚ οὗἉ 186 δβύννο οὗ [86 [μαἰΐη 
Ομ γίβιίδηβ ἰῃ (Π9 δ ΘΘΏΓΌΤΥ δ5 ὠοβογίθοὰ ὉΥ [Π6 
ῬΣῖοβῦ ϑα!νίδηυθ, 80 ὌμαγοΒ ἴθθτὴ ἩΪΕΠ ΘΥΘΙῪ νίοα, 
δηὰ ρυ ἰῃθπη, ᾿ῃ ἃ ΙΏΟΓᾺ] ροὶηΐϊ οἵ νον, Ὀθηθαίἢ {116 
ὈΔΙΌΔΡΪΔΗΒ : ΟΥ̓ Ὁ}.6 οοπάϊμου οὗ Οδίμοϊὶς Εσγαποο ὑῃ. 
ἀον [ουἱβ ΧΙΥ͂, δηὰ ΧΥ͂. ; διὰ οὗ ἴῃ Ἰαῦρα σδρὶϊα]θ., 
οἵ Εὐτορα δηὰ Ατωϑυίςὰ ἰὼ ΟΌΓ ἀδγβ. 8, ἱπ βοῖὴθ 
ΤΟΒΡΘΟΙΒ [Π6 χηοβὲ αἷΔ Ὀ0}108] ἑοττηβ οὗ β'ῃῃ:. δὰ Ὀγουρὶί 
ουϊΐ ΟΥ̓ σΘομγαδὶ υπάον ἰῃ6 ΟΠ βιΐδη ἀἰαροηβαίίοη, μὰ 
ΔΡΟΒΙΗΒΥ ἴγτοῦη ΟἿΣΙ ΒΕ ΔΉ Υ ἰβ ΤΌΣΟ (ΠΔἢ ΠΘΔΙΠ Πἰθη) 
(οοιωρ. 2 Τί). ἰἰ]. 1--9). Βυϊῖ {6 ΓΘ σοιηδίῃβ 118 γα ΐοαὶ) 
αἰδδγθηοθ : 116 Ὠθδῖπθη σΟΙΤΌρ(οΠΒ Τόσα ρῥτγοαιορὰ 
δηαὰ βαποιϊοηθα ὈΥ͂ [86 ὨΘΑΙΠ ἢ ΤῊ ΥΠΟΙΟΡῪ πὰ ἰάοΪ8- 
ΕΥ ; ΜὮ116 ΟἸἰβδη Ὡδιοη8 δο οογγυρῦ ἰῃ βρῖὶϊ6 οὔ 
δα ἴῃ αἰγοοῖ ορροβί(ἰοη ἴο Ομ γβεδηϊου, νοὶ τδίϑοθ 
[86 ἰχῆοδὺ δβἰδηάδγὰ οὐ νἰγσίυθ, μὰ δοὶβ οοῃεηυ}}} 
δ τὰ πΟΓΪὰ 88 8 ρυνγὶ γἱηρ δὰ βαποι σὶρ ΡΟΝ 6Γ.--- 

ὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τρ τονοϊδιίίοη οὗ Θοὰβ βαϊναϊίοῃ 8 δὶ 186 
ΒΔΙΏΘ [ἰπ6 ἃ γανοϊδίΐοη οὐ Οἷα τγαίδ. ΟἿδ οοῃ- 
σορίΐοη ἰβ δοϊρβοὰ ὈΥ {π6 οἴμογσ, [{ ἷβ ἃ ναΐῃ ἀδ]υ- 
βίοῃ ἴο ἱπηλίηθ ἰῃδὶ γὸ ὁ8Π δοραγδία {πΠ6 ἀοοιγίῃα οὗ 
γοἀοιηριίοη ἔγοτα ὑμαὺ οὐ γαῖ, ΤΏΘ οοῃσορίοι οὗ 
γαῖ 8 πη 6 οοησθρίίοῃ οὗ [Π6 αδϑοίμέα διὰ μεγδονωὶ 
ἐπόγρν οἵ ἴπο Ὀἱνίηθ χονογηγηθηΐῦ οὗ ἴονα ἴῃ ρυηΐ- 
ἄτνο γἰρηιθουβηθββ. Βϑαθοιϊῃς ΙΟγὸ ἷβ 16 δΌβο]υἱθ 
Δ ΡΘΙΒΟΠΆΪ ΘΏΘΤΩΥ οὗ Ὀἱνίηο στ ηςοουβηθββ ἰῃ [ἢ 6 
δανΐηρ οχθγοῖθο οὗ ἴόυσθ. ὅδ 8 8υ}] θῃ])οΥῦ [186 ἜΧρΘ.- 
τίθησθ οὗ βαϊναίίΐοῃ ΟΥ̓ [δ᾽͵ τ] Πποὰῦ ῥϑβαίηρ ᾿Ὠγουρἢ 
ΔῊ ἰηΐογηδὶ Ἰυάρτηρηΐ, δπα [θοϊΐηρ οὗἨ Ὀἰνίηθ αἶβρ]6 88. 
1Γ6 ἢ ΕῸΣ [γίΠ6 Ὁ ἱπίυγτηδίοῃ, Ββ66 [86 χε. Νοίδε; 
ΤΒοΙυοῖ, ρὑΡ. δδ, δ ; Μογοσ, ρΡ. 49: [6 ἀεί οἷ6 Ζονγα 
Οοἴΐεα, ἴι Ἠοτζορ᾿Β ᾿Κεαϊεπονλὶοράαὶε [ν0]. χνῖΐ. ᾿. 
661 4.], τορϑῖπον τὶ (6 Ἰἰλοταΐαγο οὴ ὅΠ|6 δι 76σὶ 
Θυυμηργαῖθα ἔδρα [ΘϑρΘοΐ Δ} ]Ὺ 186 ταοπορταρὶ ὁ [ἢ 
Ὗνταῖ οἵ Οοα ὈΥ Βογαϊπδηὰ Ἴ οθοσ, τῖϊὰ Ργο]6- 
βοιλθηδ Οἱ ἴῃ ἀοοίτίηθ οὗὁ ἁ ἴΠ6 δἰοποιηθηΐ ὮΥ ΕἾΔΉ5 
δε σβοῖ, Ετϊδηροη, 1862.---Ρ, 5, 

2. ΤΏ οββοπϊαὶ οΠδγαοίογ δι] οὐ 8}} ἴΌγβ οὗ 
μηδοίαγ ΘΟὨΒδί8 ἴῃ τοθηΒ Βοϊάϊηρ Ὀδοκ οὐ ἰηἀοτίης 
1:6 τ} ἴῃ ὠηγὶσ . Ἰοαστῃ ουϊατγο ἢ 
αὐἰϊοιημρίβ 0 Βοραγαῖδ ἴῃ ἰάθ88 ἀπιστία ἀπὰ ἀπείϑεια 
ΟΥΟΣΙΥ ἴγοῖὰ ὁδο οἴμοσ, Βιιι (Π6 ὈΪὈ 104] νίονν π]]} 
ποῦ 81|1]ὁν ϑυοἢ ἃ βοραγηϊίοηῃ. ὕπο] οὕ ͵59 πιβοοῃ- 
ἀυοὶ ἰοτησγα [Π6 ἸΠΟΓΔῚ οἰδίπηθ τη [86 Πογΐζοη οὗ 
[ὴ6 ἱπίοτηδὶ ᾿ΠὉ. Τἷ8 τηϊθϑοοπάποῦ [88 118 ἀΘρ,͵0668, 
ΤΟ σοῦ δηὰ ρῥγϊῃοΐρ]α ἰ8 βίῃ 88 ἷο;» 
(παραβασις) ἷπ ξοπογαὶ. Τη6 ἀοβηΐία ἀοίογτηΐηδ.- 
(ἴοῃ ἰβ8 ἀροβίδδυ, ὙΠ] ἢ τδηΐοθίϑ [156]{ 4180 88 ορρο- 
Βἰιίίου ἰο Ὀἰνίπθ τυ}. ἸΤΠογοίοτο ἴ86 ἵνοὸ ἤππάδ ’ 
ΤηΘὨΐΑ] (ΓΟΥΤΩΒ οὗἁ Ββροοΐδο ὉΠΌ 6] Ἰ οὐ δγὸ : δροϑίδβυ, δῃ4 
ὨΟΒΙ]0 αἰΐδοκ. ΤΤπ6 ἰηϊτὰ ἀδστοθ ἰ8 Ὠδγάμθαβ οὗ 
Ὠθατί, Βυὶ (0 τηϑᾶϑυγο οὗ ροῦοῦ ἴῃ Ὠυτηδη οὔὐθίθν 
6168 ἴο ἴπὸ του οδίϊοι οὔ Οαοὰ ἰβ γοϊδαίθα ἴο ἴῃ6 ρονο 
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οἵ Ὀϊνίῃθ τοδούϊοῃ διζαίηδί 686 οὐβίδοϊϑβ, ᾿δὺ 88 189 
ΡΟΥΘΡ Οὗ τὴ (48 ἩΘΔΙΚΙ688) 18 γο]αίθα ἴο 788 οχηπὲρο- 
ἔθηοο οὗ Θοά, ἤε 

8. Το ἰάοα οὗ [ῃς »ευοίαξέοπ 77 Οοὐ ὃν παΐμγδ 
Ῥογνδάθβδ ἰμῃ6 δηΐίγο Β10]6. ἣἔθθ ΡΒ, σνἱ]]., σχὶχ., οἷν. 
δΔηα ΟἰδΟΙΘ: ἴβα. σὶ, ἀοοογάϊηρ ἴο ϑομ πο ΚΟ ὈΌΓΡΟΡ 
(Βεϊἐγᾶσοα ζων Εἰπίοίξωησ ἐπ᾿ Νουα Τεδίαηιοπέ, 100} 
ΘΕΘΔΥ: αιῖ᾽ς Ναίωγαί ΤΑδοίοσυ, ἀπά ἐΐδ ϑοιγο64), 
ῬΈΪΣΙΟ τᾶϑ Ραυ}Β δουγοθ 860 [Ὀδγϑοη, Τηοϊυοῖς, Ρ., 64. 
ΤΠο ρδιρ οὶ οΥἱ Ἡοθατγὶ αἶθὸ ὈΘΙΟΩ ΒΒ ΘΓ: 2 ἐ6 παξδν- 
ἰέοδε ἰο ἀδ8 Αροδίοἰα. βαι τ (Νυτην,, 1860); 
Ἰκκοπίθο Ζδοϊκ] ον᾽8 ΤΑοοίοσιι Νιαίμναδ, οὐ π σν ῦ 
εἰνι67᾽ δὐείφ:παζέδολεη, Διαέωγίιοοίοσία. [ἘτδηκΚίατί ἃ. 
ΝΜ 1860, 2 γ0]8.] ΤῊ Ἰαῦεῦ [88 νἱονσοὰ πδίυγαὶ 
{ΒΘΟΪΟΩΥ͂ ἰῃ ἃ τῦτὰ ὑγϊει ἶνθ ἰδ υδ08] 86η86. 9 
τοῦδὺ ὈΘὰΣ ἴῃ τοϊηαὰ ἱπαῦ δίιγαὶ ἐΠΘΟΙΟΡΎ, ϑἰποθ [ἢ6 
τουοϊδιίίΐοη οὗ βαϊναίΐοη, [88 δϑδβυϊηθὰ ἃ αἰ ογθηῖ [ΌΤΤΩ 
ἤτοτα ν δῦ ἰδ δὰ Ὀδίοτα [16 τονοϊδιΐοῃ οὗ δα] ναϊΐϊοῃ, 
δ Ὀϑρθο οί} Δ8 0116 6818 οὗ ἴδ: οτἱρίμδὶ γον οἰ δίίοη, 
Τῦο Θγιῃθο σαὶ ἡδίιΓᾺ] το] ρίοη πο ργονα θὰ ἀόνῃ 
ἴο ΑὈτγδθδπι ἰ8 ἀἰβιϊσυϊβηθα ἔγομῃ ἴπ6 τουοϊδιίοη οὗ 
ΒΑΙΪγδιοη πογοίω, ἰπδὲ αοα τουθαὶθὰ Ηϊπ)8ο] ἔμ τ 
Βρόοίδ!ν ὈΥ͂ ΒΥ ο8 δηὰ εἷζηβ, Ὀπὰὶ ποῦ ὈΥ̓͂ [Π6 
οτὰ. 8,60 αἶβο [86 δγίίοϊο αψιποηά ο7 ϑαδιράε, 
ἰπ Βουζορβ ᾿ιδαϊκεπουνζίοράα!ς ἴγο]. χὶϊ. Ρ. 671]. 

4, Ασοοογαΐης ἴὸ Ῥαδυϊ, 88 δοοοσάϊης ἴο δὶ (ἢ6 
ΗοΙγ βοτγὶρίυτοθ, Ὠυτδη  Υ [88 ζαζίοη, ἔτουμα 118 οτὶρὶπαὶ 
ἰάθ8] Ὀοϊμι ; Ὀυΐ δοοογαϊηρ τὸ ἴπ|6 τρδὐουῖγ οὗὨ τΌ086 
ΜὮὯΟ δβοὺ ἐπι θ  Υγ68 ἊΡ 48 ἴῃ6 δἀγοσδίθα οὗ “ τηοάθσῃ 
συ τυγο,᾽ 1 1848 γβοη ἔσγοπι ἃ τουσὰ, Ὀσδδί. Στ διδίθ. 
Ὑδπογοίοσο Βοίομῃιθ αἷδϑυ (ρ. 1617) μδβ θχργοββϑα {6 
ορίῃίΐοη ὑπαὶ [ῃ6 Αροβίΐα [88 Βϑῦθ οσχργθαεϑθὰ ΟὨ]Υ͂ 8 
ΘΟϊΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ορίηΐοη οὗ ἴ6 ὅοτα. ἸΤὴ6 ὑΘΒΟΪΠΟὨΥ͂ 
οἴ ἰδύογυ 18 ἀρϑίηβς ὑπ6 υἱοῦ οὗἨ “"" τηοάθτῃ οὐ] γ6.ἢὉ 
Τὺ Ῥγονθβ ὑπΠ6 στδάυδὶ ἀροδν οὗ [Π6 Ηϊΐπάυβ, [86 ΑΓα- 
Ὀΐδηδ, [86 ΕΠ ορίδηβ, (86 [πα ΐ8η8, δῃᾶ, βΏ ΔΎ, ὄυθα 
οἴ [δ ἀτοοο. οιηδὴ πον], τῖτ 41} 18 γοϊδζὶνθ φίογυ. 

δ. Τὺ 18 ᾿ΡΓΟΡΘΓΡ ἴ0 γομαγὰ [6 ἀοβοσίρίίοη οἵ [6 
ΑΡοβέ]6 88 ἃ ἀδδβοτ ρίζοῃ ΟὨΪΥῪ οὗὨ [6 οοττυρίΐοη οἵ 
[6 Ὠθαίπθη που], [0 δλοιοδ μδ ἢγδὲ λοὺ ἰΐλε Οεηίεία 
φογία αγοδό, δὰ ἴμθη τολαΐ ὄδοαπιθ οΥΓ᾽ ἐξ, Ὀαπὶ ἰΐ 
ἄοθβ ποὺ οογίηιοποα πε ἢ ἃ Οεηξὲία τοονία, ἸΤΠΘΡοίΟΓΟ 
(ὃ ζοθ8 Ὀδοῖ, διημἀδιθηί]]γ, ἴο ([Π6 6} 6818 οὗ δ᾽ ἴ" 
ἐἢ)6 1{8]] οὔ τρδη : Ὀυΐ {Π6 ἰΐ βῇῆονγγϑ ΠΟῪ (δ6 1[8]] οὗ 
ΓΔΔΠ ἰπ ἰϊ8 βοουπὰ ογπὶ (τ (Π6 βο ἰοαβύϊηρ οὗ 
Γαδ αἴνθον ὑπ6 Βοοα) ὈΘοΔπΊΘ ἴΠ6 ρσοηδεὶδ οὗἨ γα] Ὺἦὧδα- 
ἐλεπάοηι. Τῆ6 οοττυρίξοη δύοβϑο ἴγουιλ (πὸ οτίμίηδὶ 
ΘΥτ 0] 1608] γο ϊσίοι τ] ἢ ργονα θα ἔσο Αάδι ἀοντη 
[0 ΑὈτγαϊαη. ΕῸΓ σ᾿ 6 χἸηλϑηϊβοα ἴῃ 6 δἰτηρ]6 ϑγτὰ- 
ὈΟ] βιὰ οὗ πδίυΓθ---Ὑ οἢ αοα δὰ ρίνθη---ὈΥ ὉΠ 6ΙΡ 
ΟΥΤΩ ΔΙΌ ΓΑΓῪ ΒΥ 00} ]ΖΔ.!ΟΠ8, πὰ [ἤδη τγι ἰοιζοα 
(6 ΒυπιΌοϊα ; ἰδαῦ ἴ8, ΤΠΟΥ͂ ἀοἰβοὰ τπο, Τὰ τὴγ- 
ΓὨΒΟΪΟΡῪ δγΌ86 ἤῸπι Βυμ 0] 18ηι, δηα ἰάοἰαῖγν δηὰ ἱΠ θη 
ὑπδρο- ΝΟΥΒΠ 0 ἄτοπα ἰτοπὶ [6 ΒΥ 0] 1081} ν᾽ ΟὟ οὔ 
Ὀδίυγο. Ἐδοθηῦ γοβθαγο ἢ ἢ48 ΘΟΙΠΙΠΟΠποΘα ἴ0 ΘΧἢΠ16 
οι [Π6 γυΐη8 οὗ τὰντὴϑ τΠ6 ροϊὰ οὗἨ ἴδ οτἱρίηδὶ 
ϑΥΤΩὈ0]18π, ΟὐΠΏΡ. ΤΥ ἰγοδίϊθδ Οπ ἐδε Κείαίξίον 
ἡσίιοθοτι Οἰεπογαὶ απὰ Ἐςοϊρειαδίϊοαὶ ϑηπιδοίίδηα, ἵπ ἴῃ 6 
δεμέεοδε Ζεϊἐπολτε γὦν Ολγἐδεἐζολι6 ἩΤ᾿ δδετιδοΐ α , δια. 
ἰ8δδ, Νοβ. 4-6 ; δηὰ ἴ86 τϑοθηΐ ττὶ τ πρθ ἡ ποδί θῃ- 
ἰοτὰ ὮὉΥ ]υΐκο [Οεδοελίολίε 424 Ηείαφηίλιώνιβ, 1852 
Δ" ὈδιΠηρον [εἰάεέλωσι ὠπὰ ζυωαοπέλεηι, 1861], 

ἴδ παροη, [,βϑυῖχ, δὰ οἴμογα. [ἢ οἰ ΐηρ, Τλὲϊο- 
δορλὶο ἀεν Μγίιλοίο"ἷθ, 18δ1 , ἘΔΌτΙ, 26 Ἐπιέκίελιρις 
ὧδε Ηοϊάοπέλιρηα, 1859. ΝΑΡΘΙΒΌΔΟΙ οα ἰῃ6 Ποπιογίο, 
δηὰ  οεί- ονιενὶς ΤΑροίοσυ, 1840, 1861 : ΟἸδάϑίοῃθ, 
8..:.1368 ὁπ. ἥογιον, 1858. Ἢ. 8. ΤΥΪον, ΤΆ 6 ΤἈδοίοσν 
Ὁ ἐλ4 Ονοοῖ  ινοίδ, 1861.---, 5, 

ὁ. ΤΠ ἀεδετιριίοῃ οὐ (ἢ6 οΥἹρῖπαὶ ἔοττη οἵ πδῖι- 
ΓΔ] τγεϊϊ σίου ἀοεβ ποῖ ᾿υΒ0}} τὉπ6 σοποϊυδίοι τΠαὶ [.6 
Ρυτοϊαἰίοη οὗ Ουὰ ἰπ Ομ γῖϑὺ πουϊὰ ποὺ μαναὰ οσσιγτοὰ 

ΤῊΕ ἘΕΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞ. 

πάθον ὑμ6 ργοβυρροδίίου οὗἨ ᾿υτηδῃ τἰχηύδοιβηθαδ 
Βυῖ ἰν Ἰοδάβ υ8 (0 ὁὀοῃοϊυὰθ ἐμὲ 106 ῥγορτεββ ὉΠ 
4Π6 Ο.6 ἴο ἰδ οἵμος πουϊὰ ἴδνο Ὀθθὴ οἴἴεοίοα ἴῃ (84 
ἴοστῃ οὗ ἃ ἰβιοσίοδὶ συ πυγ. ᾿ 

ἢ, Τὴθ οχρδῃδίίοῃ οἵ Οδηῖϊο οογευρθζοῃ ἔγοια 
1Π6 »εοοαίμ οπιδοίοπῖδ. “ΤΏΘΥ μᾶνθ τοί 
μβομοτθὰ δηὰ ὑπδηκοὰ οὐ ᾽" (νοῦ. 21): {μῖ8 ἷδβ 8 
Ροῃοίγαϊίπρ σίδποθ ὑῃΐϊο 648 ἰἴ8 ᾿'ρῃῦ δἰβδὸ ὈχϑΩ 
186 βγϑι [Ἀ]}, 88 ΜΟΙ] ἃ ὉΡΟῺ ΘΥΘΡῪ ΚΘηΘΒΙΒ οὗἉ δίῃ. 
Οπ ἴδ6 εἰρηίϊίβοληοα οὗὨἨ {})18 ἴον 16 ὑ80]6 
Ἐρίβιιθ, 866 ἴμε [ηἰτοἀυοίοη ἀπὰ ἴῃ6 Αἴχεσ. Μοίοε, 

8. ἀοὐἀδβΒ ροκίτῖνο σονθγτηθηξ, ἩΏ10ἢ ἱδηροὶθ οΥἱ] 
[γοὺρ υγ18] δηὰ τοτηρίδιίου ἰπῦο 16 ργόοσθβα οἵ ἀ6. 
γοοριωθηῦ ὕγοηι τἰρῃίθουθ ᾿πάρτηθηὶ (δὲ Ρυμβηοὺ 
ὈΥ 581}} δηὰ ἐο τ ρἰνθουβ υάρτηοηὶ (Βοι. χὶ. 82), οὐ» 
Γοβροηᾶβ πῦρ οὐδ πορδίίνε δοδῃαομιηθῃί, ἰῃ π ΐοΣ 
186 ἔγοί στουμὰ ἴον [86 ραπὶβιηθηὶ ͵8 γουθαϊθὰ, ποὲ 
ΟὨΪΥ͂ Ὀδοδυβα Οοά, 88 ἴθ6 ΗοΪγ Οπ6, τηυδὲ τὶ άγδν 
Ηΐβ βρίγιε ἔγομα [6 ΘΟΒΟΙ ΟΒΉ 688 οὗ δβἰηΐιϊ τηδπ, δαὶ 
δἰ8βὸ Ὀδσᾶυβα Ηβ γορδγὰβ τθδῷ ἰη ἷβ ἔγοοάομ, διά 
Ἰοανθβ ἰΐτ (0 15 δοίζοη (866 ΤΥ οείξιυο Ποσνιαῆοε, 
ν. 468 
Γδὴν ρυπεολοά ὃν δἷα, Τ|ι6 ΒΔὈὈϊπΐοαὶ σδοὶ, Ῥὲγζρ 

«ΑΑδοίῇ, ο. 2, νοτ. 1, 88γ8: “εείϊπα αὐ »γνωοερέμμι 
ἶδυθ ἑαπχμαρνι αα σταυε, οἱ ὕμεσε ἰγαπαργαδδίοτιοηι; Ῥγῶ. 
δερέμσι οπῖηι ἐγαλὴξ ργωοορέιπι, οεἐ ἰγαηδργοεδὶο γα 8. 
φγοδδίοπεπι; φωΐα πιεῦοδδ ργαζθρίἑ ργασοερέκσι δεῖ, αἱ 
ἐγαπδργοδδίομεα (γαπδογόδεῖο. βθηθολ (Ερ. 16): “ 
γϑὶ δπὰ ργϑαϊοδί ρυῃἰβαμηθηΐ οὗὨ ΔΩΥ͂ δοτηγηϊβαίοη οὗ 
δἷπ ἰ8 ἰῃ6 βίη ἰἴ861 πῇ ἢ 18 ΘΟτητα θα." 86 ὟΝ οἴϊα, 
δὰ Εοπι, ἱ. 234: " ΤῊ} 5 νἱονγ (Ἰᾶὲ δἰ 18 ρυμίβηδα Ὁ 
δῖ} ἷβ Ὡ0 τηϑγο ψονϑ ἀοοίγίπα, Ὀὰν ἰδ ἴ8 απῖνοι 34}}γ 
ἴσῦα ἔγοιη ἰδ6. δβοϊυϊθ βιαπάροίϊῃς οὗἨ τσοϊϊμίου. 
ΒΟΌΠΠΠ]ΘΓ: 

τὰς ἰθ ἐδο ν ἵΐ αΥἱὶ ἃ ἀπ τ ΟΝ 
Βυὶ ἐῃ]8 ἠυάϊοῖα! ρυηἰβημπηθηΐ οὗἁ δὶπ τὶτἢ βίη ἀοο8 ποῖ 
ἴα ἀοά ἴῃ6 δυῖμονῦ οὐὁἁ βίῃ. ἰῃ ΔΩΥ Βθη86. Ὦνγσ. 
ϑουῖι (βθγτω. ᾿ϊ. ου 2 ΤΏΘΒ8. 13. 11) ΒΑ γ8 : “"" ασἀ τηδῦ 
ΤΏΔΚΟ ΟΠ6 δΒ'η ([ἢ6 ρυπὶβῃταθηὶ οὗὁἨ δηοίδοσ, ἐπουρὰ ἰξ 
81}}} ἰΒ ἴο Ὀ6 τοιηθηθοτοὰ τ8δὺ ἰΐ ἰδ οὔ α (δϊηρ ἴον αοά 
ἴο φέυθ α πιαπ οὐεῦ ἰο κἴπι, δῃὰ αὐ δοῦπον ἴον αοὰ 
ἴο σαυβα Ὠἷτα ἴοὸ βἷῃ: ἴῃ6 ἔογσιηον ρογίηρ ἰὼ ᾿ἴ ὯῸ 
ἸΏΟΓΟ {Π8η Οοα δ ργυνίἀθητ4] ογάοσηρ οὗὨ ἃ τωδῃ᾽ 8 
αἰγουτϊηβίδηοοβ, 80 ἰμδὶ ἢδ6 8}}8}} Βηὰ πο οἤφδοῖς οσ. Ὠΐῃ- 
ἀογαησα ἴῃ ἴΠ6 οουγδα οὗ ἷβ βἷῃ - Ὀυ [Π6 Ἰδιίοσ ἴτω- 
ῬΙΤΙΏΡ αἰθὸ ἃ ροβίυϊνο οἰ ΘΠΟΥ ἑουγαγὰ ἐἢ6 ΘΟΙ,Πΐ8. 
Βίοῃ ΟΥ ργοἀυοίίοῃ οἵ ἃ δβἰηίαϊ αοῦ: σῇ αοα πον οΣ 
ἄἀοθδ, ἢοῦ οϑὴ ἀο: Ὀυΐ 6 οἴπμον δ Ὀοίδ πιδΥ,, δηὰ, 
ἴῃ ἃ ᾿υαϊοῖα! τ ΑΥ͂, ΥΟΥῪ οὗδη ἀοοβ,. .. ἴῃ ΑἹ] π|ιοὰ 
αὐοά [8 ποῖ αὐ 41} [86 δυῦπογ οὗ βίη, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ͂ Ρυτβηοδ 
ἴΠ6 στοαῦ ποῦς πὰ τἰχηίθοιβ οηάβ οὗ Ηΐβ ρῥγονὶ 
ἄσῃοο, ἴῃ αἰδροβίης οἵ (Πί28 ογ ΟὈ]Θοῖβ 'ῃ ΤΠ 6. 
Β6Ινοβ ροοὰ οὗ ἱπα ἤδγθηϊ, ἰοψαγαὰ [86 σοτηραββίηρ οἱ 
ἴΠ6 Βεῖὴη ; πον οἷς, ΓΠγουρσ [ἢ6 ροΐδοιῃ! ΟΥ͂ Τη6} 9 
νἱοϊουϑ Δ δοοΒ, ΓΠΘΥ͂ ἅτ ἰυγηρὰ ἱπὶο ἰῃ6 οῃροεῖυ- 
Ὠ0168 δηὰ ἢ] οὗἉὨ δβἷη, δπὰ τπηδᾶθ ἴ{π6 οοοδδίοη οὗἩ [Βοὶν 
βηαὶ ἀσϑίσυοιου : ἰχ, 17, 22.) ὃγ, Ηοάρο:; “ἀοὰ 
οὔθη ρυηιβῃθ8. ΟὯ6 ϑ'η ΟΥ̓ δοδηαοηΐηρ [86 δἴπποῦ ἴῸ 
[06 οομμηπϊβδίοη οὗ οἰῇοσβ. Ῥϑὺ] τγοροδῖβ (δἷβ. ἰάθα 
ἴγοα μπηθϑ, νοτϑ, 24, 26, 28, ΤΊ 5 Ἰυα οἶα] ἀδπαοῦ- 
τηθηῦ ͵8 οοῃδίθύθηϊ ψ|0}} ἴΠ6 ΠΟΙποδα οὗ αοα δηᾶ τῆς 
ἴτθθ ἈΡΘΠΟΥ͂ οὗ Ἰῆδῃ. Οοὰ ἀ068 οὶ ἱπηρθὶ ΟΥ οηϊἦοθ 
ἴο οἱ]. Ηθδ Θθ8868 ἴο γοβίσϑδίη. Ηδ βδύβ οὗ ἴδιο ακἷ.- 
πογ, [ωμοἱ εἶπ Δ]οτα ; νοῦβ, 34-28,"-͵αΚὶ 5.} 

9. ΤΊο ἀθδρ ἰὑγυνὰ ἴῃ ὑΠ6 ρΡγοοῦ οὗ [86 σοῃπϑοοῦο" 
Ὀυΐποθῃ τοίου δηα τηογα] σοττιρίίοι. 

10. ΤῊΘ ᾿πιἰτηδῖθ οοπηθοίίἬοη Ὀδύνθθη 6 ἀσηΐαὶ 
οὗ ἴ[Π6 δόξα οὗ αοἀ δηὰ (6 ἀορταἀλίοῃ οὗἩ 86 δόξα 
οὗ [06 Ὠυμηδη ἔοστη ΟΥ̓ Ἡπογθάομ, δπὰ Ὀοίποοι ἰὃν 
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ἀδεΐδὶ οὗ 4:6 ἐγιμὰ οὗ Θοὰ διὰ δ0 ἀορτδάδου οἵ 
δ ὸ ἴσιο τοϊδἝίουβ οὗ Ὠπδῃ τπιδίαγο, 88 ἀ ᾿ὐΐῳ αὐϑὸν 
" Ῥδυϊ, 88 ποῖ ὈΘΘΠ ῬΓΟΡΘΣΙΥ͂ Οὐθοσυϑα, τεσ. 

Οἔεε. 
11. Οἷδος ὁπυτλογοηβ οὗ β'ῃ8 δηὰ οὐ 68 ἴῃ 1Π6 

βοτίρίυγοθ: 806 2 Οὐγ. χἱϊ. 20. 68]. υ. 19; Ερῶἢ. ν. 
8. 1 Τίτῃ, ἰ. 9; 2 Τί). 1, 2. 

1. ἢ τΟϑΟ 68 118 ΟἸτηᾶχ ἴῃ Μ]οοα τηδχὶ πη δπὰ 
ὈΓΪΠΟΙΡΙ98. ΤΏΘΥ δὰ ἀδιηοηΐδοδὶ ἰῃ ὑποὶν ομαγδοῖου, 
δυὰ (86 ᾿ηϊο]]οοἴυ8] 5146 οὗὁἨ Π6 Βουνίοβ οἵ [6 601], 
Ἡ]ΘὮ ΤΩΔῪ ὈΘ ΚΠΟΤΏ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἰῃ 118 γτοθ8 ἤόστηβ, Ὀυϊἱ 
880 ἰπ ἰῃ6 Βυ:16 ἔοστη οὗ σου γα Ϊν ἸΔΟ]δίγΥ οἵ Ἡμδὶ 
12 ὈΔ86, δηὰ ὙΓΙΟΩ ἴῃ ἰπ]8 δμδμο 8 τ] άο}γ αἰ διιΒαα, 
ΓΥοῖ, ὀνθ ἰπ (6 τηοβῦ γϑργοῦαίθ δίπηθσ, [86 σνοΐοθ 
οὗἁ οουϑοΐίθποθ οαπηοῦ Ὀ6 ΘΠ ΓΟΙΥ ὀχ ηρυ δηθὰ (“ἢ ζποιο- 
ὑπ ἰδο } ο7 Οοά," τοῦ. 82). 1Ὁ τοᾶΐθβ Εἷπὶ 
ὈΒΘΔΕΥ͂ Δα πηΐθογ  Ὁ]6 οα Θεγίδι, δηὰ Μ1}}} Ὀ6 ἷβ Θ0}.- 
δλοτωμδίοη ἴῃ 6 οἴμοσ που]ὰ.---Ρὶ ΒΚ. 

18. 16 [56 Αροβῖϊθ [88 ἤθγο ἀοϑογί δα (ἢ9 
ἀδεῖκ κἰὰα οὗἨ Βοδίῃθηάομι, [86 βοοοηἃ ομδρίον ΒΏΟΥΒ 
δὲ [06 Μθ010 οὗ Βοδιμοηάοση ἀοθδ ποῦ δρρϑδρ ἴὸ 
εἷμα πάθον {18 ἀδτὶς ἀβροοῦ. [Ι͂ἢ ἰῃ0 ἔγβὶ σμδρίονς Ὠθ 
ἀοθοσίθοθ ἰ80 ρῥσγϑνυδιϊϊηρ ΑἸ ποχηΐδη ἰθηἀθΏΟΥ οὗ 
Βοδέποηάομι, ἰπ ορροθίοη ἰο [86 ῥγϑγδιϊηρ Ἰορα]ῖα. 
ο ΤΟ ΠἀΘΏΟΥ͂ οὗἁ Ψυἀδίδε). 

ἩἨΟΜΙΊΙΙΠΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

απ. 18-7]. 

Τὰ πδὲ ἀοθ8 ἐδθ Ὀερίπηΐηρ οὗὨ 4}} [09 τϑαὶ δἰ πῇ] 
οοιτυροη οὗ ἰΠ6 ποιϊὰ, δῃὰ οἱ 6 Οθη]68 ἰῃ ρ8- 
θσυϊαν, οομδϑὶ ἢ 1. ἴῃ [00 πορίοοὶ οὗἨ ἰδ6 ρθμοσαὶ 
τη οϑίδιίοη5 οὗ Οοὰ ὈΥ͂ ἀγθδιίοι ; 2. πῃ πορίθοὶ ἴοὸ 
πΟΙΒῺΐρ Οοἀ ὈΥ͂ ῥγαΐβθ δηὰ {πδη καρ νίην.--- α αϊηϑὶ 
Ἡθδὶ Μ}} Οοαβ τταῖΐ ὍΘ δΒοηΐ ἴγοιηω ποαυθῃ} 1. 
Ἀκξαϊηθὶ 41} ὉπροἸ  Π 688: 2. δρδίηβῦ 4}} ὑηγὶρηίθουδ- 
Ὧ688 οὗ τηθ Μ0 Π01ἀ Ὀδοῖς ἐ86 στα ἴῃ υπτρ μι Θου8- 
ὯΘ88 (τοῦ, 18 

6 τονοϊδίίοη οὗἉ ωγναΐδ, δῃὰ ἴπ6 γονοϊδοη οὗἁ 
ἔουε, 88 ἸΏ6Υ͂, 1. ΑΥΘ ΟΡ [0 686) Οἶγ: 2. ἅγο 
Ο᾽οδβου οομπηοοίοα τὶ οδοῖ οὐμον.---Τ δ σονοϊδίοη 
οὗ Θοά ἱπ παίυγο ἷβ ἃ γουοϊδίίοῃ οὗἨ Ηΐβ ἰμν δ᾽ Ὁ]6 ἢ8- 
ζυτο---ἰΠαὶ 18, οΟΥὗἨ ΗΪΐβ8Β οἴϑστιαὶ ροῦθῦ δηὰ ἀοαποδὰ 
(νοσβ. 19, 20).-- Ηδ σῇὸ Κπόνβ αοᾶ, βμου!ὰ ρῥταΐβϑθ 
διὰ ἔμδηκ ἨΗΐπη. --- 6 Κηον]οάσο δὰ πογβαὶρ οὗ 
Θοὰ.---Νορίοοι οὗἩἨ (06 σογβηΐρ οἵ Θοὰ ᾿εδα8 ἴο οὐ- 
Βουγίηρ ἰ86 Κποπ]οάρο οἵ Οοά (τον. 21). 

ἅῦτηξκε : ῬΒΟΓΘ ἰῆ6Γ6 ἷβ π0 ἴδὶἢ, ΤΘΆΒΟΝ 8118 
ἔγοιῃη οὔθ ἀδθρί ἴο δῃοίμον, ὑπ 01} ἰδ 8 ὑοΙ Πγ ὉΠ παρα 
ἴῃ ἴα ἴοηϑ, 88 β {Π6 6.86 ΠῚ 811 βοϊ οοη- 
οοιτοὰ δηὰ μοαιθα Ὀγαΐμβ (γον. 21). 

ΠΤΑΒΚΕ: ΕΥ̓ΘῺ δον ἰη6 [α]1, ΟΥΘΥΥ͂ ΙΔ ΔΒ ἃ 
μδίυταὶ Κηον]θαρθ οὗ ἴΠ6 πδίυγο δηἃ ΟΣ Β οὗ 6οάὰ : 
γοὶ {8 8 ποὺ βυδιοίθηϊ ἴο Ἰοδα Ὠΐπη ἴο βαϊναϊίοῃ (ΥὙ9}. 
19).---Οοἀ οδίθθιῃβ οὔῦγ Κπον]θάρθα δοοοσγάϊηρ ἴο ἴῃ 6 
6818 Ἧ6 ἤδγο οὗ οὈϊαἰπΐηρ ἰ. ΤὨυΒ Ηδ ἀθτηδηὰβ 
τόσο Κηονίοαρο ἤοη ἴ6 δον [δὴ ἔγτοπη [86 αθη- 
Ε166, δηἃ 80}}} πλογο ἔγοτη υὑ8 ΟἈ τ δια π8 (νον. 21).--- 
ΑΒ αοὰ ἴδ ἃ ᾿ἰνίησ αοά, 80 πηυδβ ον Κπον]ρᾶρε οὗἉ 
Ἐπ αἶβο Ὀ6 υἱμοῖ, δη ΟΧΡΓΕΒΘ 861} ἴῃ Ὀγϑῖβα δηὰ 
ἐΠΔΏΚ8 (νον, 31}--ἴλναι Ο». Βιδί, ; ὙΏΟΟνοΣ ἀθ- 
Ὠΐο5 ἐπ πτδιὰ οὐ Οοά, δῃὰ ἀδβοσῖθοθ αἀοά δοπθ δο- 
φοναϊηρ ἴο «ὩΘΤῸ ἰουθ, ὑπογοΟΥ ΟὈΒΟΌΣΤΟΒ αἷ8δοὸ [86 
Είεαΐμοβα οὗ ἴῃ βτδοθ δηὰ ἰονα οὗ Θοᾶ, δπμὰ Ἰϑϑὰβ 
οἴδονβ (0 ἀοβρῖθο {π|8 ζτδθθ δηὰ ἴουθ (νϑσ, 18).-- 
ἨΞΡΙΝΘΕΕ: Θοα ἀοθβ ποῖ ἰοδυα Ηἰπ86}} σι μουΐ ἃ 
ἩΠΊΠ6ΒΒ Βιηοης ἴδ6 μοδίῃθη, Α1]1 ογοδϊιγοβ οἰοαυθηῦ- 
ἐγ (ο6 {Ὁ ἴὸ Ηἰ8 τηϊρὶι δηὰ πίβάοτα (γοσ. 20). ἘΤΟΙα 

:: Ἡπσο Αγοα; Ογιηΐδ ογδαΐενα ἰγέδυι8 

9) 

υοσίδυδ ποδὲδ ἰοφωΐξιη : μγίέηια δὲ 76ηιαμϊαπέλε, αοοὶ 
δοηιοβούμηι ; δοουπάα δ  ῤαρα πρὸ όπου, ἀρδίδειηη μη 
Στ » ἐογίϊα οοπιπιίπαπέϊδ, Γμρ6 φωρρί οΐωηι (νοι 

ΒΕΝΘΕΙ,: ὙΒΑΙΘΥΘΡ ἴθ υπᾶοῦ μθδύθῃ, μὰ τοὶ 
ΠΟΥ [Π6 φΌΒΡΕΪ, 18 ἁπάθν ἴμ6 τσϑί (γον. 18).--ΤῊς 
μιοασῖ οὗὨ τῇδ ΘΟΠΙΌΓΤΩΒ (0 ἐΐ ἱπουρδίβ (νον. 21). 

ΟΕΒΙΑΘΗ : Τα βἷη δραϊπδὶ πο ϊο Οσοὰ τα 
ἀϊγοοιοα βῆονβ ἰϊθοὶ ἰπ (ἢ6 ἀουθ]ο ἔοστη οὐ ὠπφοαϊὲ 
π688 Δη ἃ τριγὲρ ἐλ ἐδοιεδηιθ88, ΔΟΟΟΓΑΪΉΡρ; 88 Ἰη Δ 8:8 ΠΊΟΓΕ 
αἰγθοῦν ἀραϊηδὺ Οοα, ΟΥ ἀγζαϊπβὲ Ὠΐγβοὶῦ δηὰ ἢΐ 
ποὶσηδον (νον. 18).---.Ὰ8 ΒΟΟῚ 88 τὴ οθϑ868 [0 ἀϊσϑοὶ 
Ὠΐγαδ6 1 τὸ [186 λοίν δῃὰ σγαοσίοιις Θοα, ἮὯθ ποτγβῃῖρα 
ΟὨΥ οἀ᾽Β »οισδν»" διὰ ὀεαμέψ (Ὁ), διὰ τλλῖκοθ δαξωγο 
δὶβ Θοἄ (τον. 2] 

ἩΒυΒΝΕΚ: 186 ἀθηΐαὶ οὗ αοα ὁδὴ πονοσ ὉΘ 6Χ- 
συβοὰ, [ῸΓ τηδῇ οδὴ ἰγχον Θοὰ (νον, 19 

ΤῊΚ ῬΣΒΊΟΟΡΕ [ῸΡ ἴμ6 110} Βυηάδυ αἴϊον Τυϊηἰγ 
(νειβ, 16-20).---ΒΈΘΒΝΕΚ : ΤῊΘ ΟΥ οἵ ἴπ6 ΟὨγιϑδῃ 
ἴῃ [06 οοηγεββίοῃ οὗἁ ἰδίῃ : 1. Ὀιβροκίτίίοη : 2. Ὠθοθὺ- 
ΒΥ: 8. ΠΟῪ ἃγθ ὙΠ διιοὰ ἴον ἰἰ ῦ---ΗΟῪ 88}4}} τΘ 
Ἰθδγῃ ἰ0 οβίἑτηδῦθ ὈῬΧΟΡΟΡΥ (86 σϑὶυθ οὗὨ ἴῃ6 ψζΌΒρΟΙ 
1. ΈΘη τὸ ΘΧΡρΟγΐθΏ06 ἐΐδ ΡΟΥ͂ΤΟΡ ἴῺ ΟἿΣ ΟὟ ΠΘΑΡΙΔ: 
ὥ. πΏΘἢ ὍΔ ῬϑγοονΘ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ἴῃ6 Ἡτοίοϊοα δοπαϊοη 
οὗ ἴ)6 Ὠυχηδῃ σᾶοο ἩΪΒουΐ ΟἿ γι βε δ ἱυγ ----ἰ18 το] σίους 
88 ὍὙ6]1] 48 ἰἰ8. ΤΩΟΓᾺ] οοηαϊίοη: 8. ὙΠΟ τὸ ᾿θᾶστι 
(6 ἱπβυ δὴ οἰθ πο οὐὗἨ παίαγαὶ γο]σίοπ, πὶσἢ γον θδὶδ 
ΘοαΒ οχϊβίθῃοθ δηὰ ροότον, Ὀπὶ ποὺ ΗΪΒ ΤΘΓΟΥ͂ ἰοταγὰ 
Βἴ ΠΗ Θ6ΓΒ.---ΤῊ6 τοϊδο οὗὐ πδίογαὶ δηὰ τονυθαϊοὰ στὸ. 
Ἰίρίοη : 1. Βαστηοηῦ ; 2. αἰ ΒΌΣΘΠΟΘ ; 8, ᾿ΠΓΓΘΏΟΘΒ, 

Ι͂μΔΚ6Κ-: ΣῸΥ (.6 ττϑὶ οὗ Θοά, ταὶ ἃ ῥγοοῦ 
οὗ [ἢ6 ρΌΒρΕΙ : 1. ΟΥ̓ (8 πιΘΟ ΒΒ ; 2, 18 ἐγ : 8. 
118 φἴονγ.---Οἡ 186 αἰδδγομοθ Ὀούσθοη [86 Κπον]θὰκθ 
δπα ροτγοορίίοη οὗ ΟΘοὰ.--Τ0 ΖΘΏΘΓΑΙ τηδη! οβίδιϊοι 
οὗ ἀοά, οἵ [6 ταἸαϊΐοῃῃ Ὀεύνθθη παίυγαὶ το ρου δηὰ 
τουθδὶ θὰ γο]ρίοη ἴῃ 1ΐβ ὨΔΓΓΟΥ͂ΤΟΡ 86η86.---ΤΠ6 ὈΘρἢ. 
πίηρ οὗὨ 48]] δίῃ 8 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ δ Ὀοίίοτϊαῃ ἃ δὶ οὗ πορὶθοῖ. 
--Τὴο ὕπνο βίἀθβ οὐἩ ρμῥϑῖὺγ : ὅο ρῥγαῖβα αοὰ, δηὰ ἰὼ 
ἰθδηκ Ηΐπ). 

[ΤΊΜΠΟΥΒΟΝ : Ἴε͵Β. 18, 10. ΤΥ ἴξ ποῦ ΟἿΪΥ (δ6 
παῖ δηα αἰδρίοαδυγα οὗ τχθῇ δαὶ 86 Βἴῃπον ἬΘΓΘ 
ἜΧχροβοϑὰ ἴο, ἴδογα τορι Ὀ6 ΓΟΆΒΟΩ ΘΩΟυΔὮ ἴον ἔθαν 
Ὀυΐ [86 τὰ δηὰ υθρβοδηοα οὗ ΤΏ ὈΘΕΤΒ ΠῸ ΟΟΙΩ- 
Ῥασίβοῃ πὶτ ἐἶ6 πυϑ οὐ αοὰ, ΤΠ οἷν ἅττ ἰδ δῃοσί, 
Δ ΠΟΘΙ ῬΟΥΘΙ ΒΩΩΔ]] : {ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ Βῃοοὶ ὑποῖν τηοδὲ 
ῬΟΪΒΟΏΟΙΒ ΔΙΤΟΥ͂Β δὲ 08, δῃὰ δἱ ἰαδὲ [κ1}} 8; Ὀπὶ [Π6Υ 
ΟΔΏπΟῦ ΡυΓΒΌΘ 8 ἰπίο ἴδ6 οἶδε ποιϊὰ. Βυ. (ῃ6 
πίῃ οὗ Οοἀ [88 Ὡ0Ω6 οἵ ἴπ686 |ἰπι118.--- 7Ὺ6 ὕζέαν 
ΟΥ̓͂ Οοα" 8 ωὡγαΐϊ : δῃ ΤῊΔῦ Ὠδγάθη {πεῖν Του δαβ, 
ἃἀ ΘΟΏΠΌΘΡ 81} Βθῆ8δ6 οἵ βῇδιῃηθδ; Ὀαῦ [ΠΟΥ͂ οδηποὶ 
ΟΡ 886 δὰ βυθάυς {πο ὶγ ἔθαγβ, ΤΏΘΥ σα 
ὈΑΓΟΙΪΥ 80 συ ηρυ δ [86 ἔρδασ οὗ [61], Ὀυπὺ τῃδὺ ΒΟΙῚ6 
ΒραΓκ8 οὗ ἰΠαὶ ὅγο Μ11} ονοῦ δῃηὰ δῇοῃ Ὀ6 Βγίηρσ δρουΐ 
ἴῃ ἐποῖρ ΟΠ ΒΟΙΘΏΟ68.---ϑουτη (δοστθη οἢἡ δΝιααζωγαὶ 
Ἰοίσίοπ εὐὐλουξ Κευοίαξοη, δι οίοπέ ἰο γέπάδν ἃ 
δίηηον ὑπεχουκαδία (γον. 20): 1 ΒΘΑΡΟΪΥ τῖδ (δδὲ 
ΑΪ1] γουῃρ᾽ ΡΘΓΒΟΏΒ νου]ὰ Ἰοάρο {118 ὁπ οὐβογσυδίίοῃ 
ἄδθορ ἱπ ἱμοῖγ τοΐϊηάβ: Τμδὶ αοα δηὰ πδίυγο ἤδνθ 
)οἰμοὰ νίβαομι δηὰ νυἱγίπο ὮΥ δυο ἃ ὩΘΑΓ σορηδίίοι, 
οὗ, τδῖδοσς, 800} δὰ ἱθΟΡΑΓΔΌ]6 οοπηθοίοῃ, ἰδαὶ ἃ 
τἷδα, ὑγυάοηῖ, ἀηαὰ ὨΟΠΟΓΔΌΪΟ ΟἹ ρὲ ἰβ βοϊἀοϊωῃ ΟΡ 
ὭΘΥΘΓ ἔουμπα Ὀυΐ 88 [Π6 τοναγὰ δῃὰ οἴἶθοι οὗὨ 8 ΒΟΌΟΣ, 
νἱσιυουβ, δηὰ 6} -ϑροπὺ γου.---σοττ; Ενθῃ ἰὸ 
1}18. ἀαγ, ἱΓ ΔΩΥ͂ ΠαίϊοηΒ βθοῖὰ ἴο Ὀ6 Βυηῖς ἰπίο 80 
Θητα ἃ βιυρίἾ δ8 ἴο μβᾶνθ πὸ μοίϊοῃβ οὗ ἃ αοὰ 
τοδί ηϊηρ, ΔΙΏΟΏ ὕπθμ), [}}18 8111} τότ ΟἸΘΆΣΙΥ ϑμας 
ποΐ τη 8 Ὑδηΐ οἵ γαϊοῃδὶ ΡΟΎΓΟΓΒ, Ὀυὺ 18 οδ 
ΘΏΣΩΪ ἰο Θοἀ δῃηὰ το]ϊρίοη, ἱβγουρὴ Ἡδίοη 6 ὈΘ- 
ΘΟΙΏΘΒ ΓΠΟΓΘ δηαὰ τηογὸ ἰδ Ὀοβοίιοαὰ δηὰ Ὀ]ϊπὰ βίαψε 
οὗ Βαίλη.--ΟἸ ΑΒ ΕΕ: ΔῈ} ΒΒ ρυτροβα ἰβ ἕο ΒΠΟῪ : 3. 
Τρδὶ 41} [86 Ὠοδέμθη ῃδίϊζουε ἃσθ υἱου]Υ οὐτειρί, δηά 



ἀοθοσυΐηρ ΟὐὁἨ ρυπίδμπιοπὶ; 2. δαὶ [μ6 Ψοντβ, ποῖ- 
πὶ μδίδηάϊηρ [86 φροδίηθβθ οὗ {μοὶς ῥγίνί]ορθ, ῬΟΓΘ 
Ὧ0 Ὀδαοιίοῦ ἴδῃ (86 αϑμ :}68.---ΗὈΡΟΣ : 186 (011 δπὰ 
ἀδείκτιθδβ οὗ υβΐο ἰῃ6 Αροβίίθ Ὦ6ΓῸ ΔΓ6 6Χ- 
Ὀγοβεῖνο οὗ νδηὺ οἵ Ὠϊνίηο κπον]θάρα, νοι 18 Ὀὰΐ 
[᾽9 οὔοοὶ δῃηὰ οαιι80 οὗ τρογαὶ ἀθργαυγ.---ὧὦ. ΕΚ Η.] 

πε. 5.32. 

ΑΜαπάοητηρῃὲ οἵ ἴδο ἀφη 19 πουϊὰ : 1. ὙἽὙῈΥ ἀϊὰ 
δοὰ ἀραπάοι ἱμο ἢ α. Βοοδῦθο (ΠΟΥ οἰδηροὰ Ηἰΐϑ 
ΟΥ̓ ἰηΐο βοιῃθί δίῃ, ἐγ β᾽ ΠΟΥ δὰ σΟΥΤΌΡΕΌΙ]ο : 
ΗΪΐβ γα ἰηΐο ἃ 116. 3. [ἢ νμδὶ τοϑροοῖ ἀϊὰ οὐ 

δΔοδηάοῃ {ΠἸοὰ}} α. [πη ΡῬο]]υϊΐοη οὗὨἨ ἴῃθ 8686} δηὰ 
δρί ἰξ : ὁ. ἴῃ πὐῦον Βαγη688 οὗὁἨ Ὠοδτὶ (τ γα, 22--82).-- 
Βον ἀγοδάι! τὸ Ὀ6 δυδηδοηθὰ ὈΥ̓͂ αΘοα ! Βθοδυβθ 
1. Ηἰἴα ϑριγίι ἀθραγίβ; 2. βίῃ ὈΘΟΟμ.68 ΡῈ ΒὨΤΩΘΏϊ.---- 
Ηδ5 Ῥαδυὶ ἀσϑβεγί θα [6 τρογὰὶ ροϊ]αὐΐου οὗ ἔπ ἀὐῃ- 
Ε16 νον! ἴῃ ἰοὺ ἄδγκ οοἱοῖβ ἢ ΝῸ. Εον σῇῆδί [Π6 
ΑΡΟοΒβ!6 8808 8 σογτοῦθογαῦθα ΟΥ̓ ἩΪΏΘΒ865 [ΤῸ ἰ{8 
ΨΟΓΥ͂ τηΐάϑῖ. 1, ΟἱἠἨ διοΐθηνδ (ἰπιθ8 (Αὐἰβυορῃδηθβ, 
Βογαοο, Ψυγ6η8})}; 2. οὗἩἨ ἴ1η6 ρῥγυϑοηῦ ἀδύ (πιοάστῃ 
Ηϊπάὰ ᾿ἰτογασιγο, ἃς.).- δ πο νου Ἱα ἀδβοῦῖ 8 βίη, 
τουδὺ Ὀ6 8 γοηρίμθηθα ΟΥ̓ Ἰοοϊκίης ὑΡ ἴο Οοἀ (τον. 
20).---Τι 6. Ὠραῖμθη που] οὐ [6 ργοβϑϑηὶ ἀδν ἰβ [ἢ 

ἢ ΒΒΙΏ6 88 ὕπαξ αἱ ἴΠ6 (ἰππ6 οὗ Ῥαδυϊ, δηὰ ὑμογθίογθ οΔἢ 
Ὀ6 σοηνοτγίθα ΟΠΥ ὈΥ͂ [Π6 ΒΆΣΩ6 ΙΩ68Π8 ([Π6 σο8ρ.}).--- 
Ηδ νίο πον ΠΟΥ͂ ἰοὸ ἀο σοοά, ἀῃὰ ἀο68 ηοΐ ἀο ἰΐ, 
βἷπβ (τοῦ. 82).---Ἡὐσῦαι τηϑὴ ἃ παγάθηθὰ ἢ ΤΏΟΒΘ 
00 (1) ἱκποῦν αοἀ 8 τἱρηϊθουβηθϑ, (2) γοὶ ἀο σαὶ 
ἀοϑογνοβ ἀθδίι, δηὰ (8) ἂὔὸ οὶ οοηῃίοηϊορα ὑὸ δᾶγθ 
Ῥ᾽αδυτο ἴῃ ἴΠ080 ὙΠ0 ἀὁ ἰὺ (τεσ. 82). 

ἵπντηξε : ΤῊ τοδὶ Ερ᾿ συγοδῃ 8 ΔΓΘ [ἢ086 τᾷῇῆο ἰΐἷγο 
88 ἸΥ (Π6Γ6 ὙΟῚΘ πὸ αοὰ. πὲ0 Ὀοαδὲ τηθοὶ, πὰ 
πουὰ πανὸ ΟἰμογΒ Ὀοδδὲ οὗἉ ἰδοῖὰ ὑΠπδὺ ΓΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΒΟΙΏ6- 
Κρ ΟΧ ΓΔΟΓΟΪΠΑΓΡΎ, ΠΟΘ ΠΟΥ ΓΘΔΙΥ͂ ΔΓ ποὺ (ΥΘΓ. 
80 
ΠῈ 10 νὰϑ ἃ οὐἷπαο οὗ ὑγίἀθ, σθη [ΠΟῪ 

, βεϊα, Ἧ7ὸ ἅγτθ υοὲ 80 [Ὁ0]18}} (τον. 22).---τἰτο σοηβί ον 
ΟΠΘ Ἐ 861} τῦῖθα δὰ βῃγονγα, δηὰ γοῖ [0 ῬΟββ688 0018} 

ἱποὶρία, 18 ἴῃ6 χηϑαΐοβί [011Υ : δβρϑοίδ!Υ τ θθὴ 6χ- 
ἐοιιοά Ἐν [6 τοῦ 8 νἶϑο θη ἴῃ ρυ] 186 ὰ τυρὶ ἷπρβ 
(τον. 22).---ηο τίβοδὶ δηὰ τηοϑὺ Ἰθαγηθα ἃγθ οἴγβῃ 
8180 ἴΠπ6 πιοϑὺ ρογνογθα.----ἴ 18 ΔΟΒΟ] υὑ 6] Υ ὈΠΣΘΔΒΟῚ- 
8016 ἴο πογβῃίρ αἀσα υὑπᾶρῦ (Π6 ἴπιδρο οὗἩ ἃ Ὀθαδβδί: 
ἴον σαὶ Κίηρ, ὑγΠ66, δη ἃ ὨΟΠΟΓΑΌΪΟ πὴ πἩΟῸΪ ἃ ρ6Γ- 
ταἶς ἢἰπιβο ἢ τὸ Ὀ6 Γορτγοβθηϊθα ἴῃ ἐπ6 ἔοστωῃ οὗ δῇ ΟΧσ, 
οὐ Βορ (!). ΗΟ πιυοῦ 688 οαη αοα ὃ68 ἰγοαϊθα ἴπ0.8 
(νον. 28).--- Η6 σῖο ἴογβακθβ αοα, Μ1}} Ὀ6 ἴογβακθη 
αἰ8οὸ ὉΥ αοἀ (γον, 24).--- ΤῸς πιοδὶ αἰγθοῦ ρϑίμ ἴο δίμθ- 
θη), 18. ἰο τομαγὰ αοα ὑῃπογίῃγ ἴο Ὀ6 πότ (τοῦ. 
28).--ΓΕαδᾷοοάμο88. βο08 βΌΠΕΥ, Ὀυῦ 671} ρὍΘ68 ψ]ΟΙ ΘΏΓΥ, 
Δηα »}} 6 μοϑῦ ἴῃ ἴἢ6 Βουβθ. [Ιὑ ἴοδη8ϑ δηα ἴδγ- 
τλθπῖβ ἴἶἶκὸ πον ίη6 (νογ, 29).-- -ΠΕΡΙΝΟΕκ : βίη ἰβ 
ΒοΙ ΘΙ Π08 ἴπ6 ΡΠ ΒΗ πηοηϊ οἵ βίη (ν 6. 24).---Ο81.4. Ν- 
ῬΕκε δΒιδί, ; ΤοΘΟΠΘΓΒ δηα ργθαοίοσβ τηυϑὺ Ὧ6 οδΡοῦαὶ 
[0 Ββρθαϊς οἵ β'ῃ8 δραίηϑῇ ἀοά δηὰ πδίυγο ἴῃ βυοἢ ἃ 
ὙΨΆΥ͂ [Πα΄ [Π086 8'η8 Ὀ6 ργονεηϊοὰ δηά δα ἀραἰηπδί, 
γδίμον (ἢδῃ ἰθαγηθὰ δηὰ οοιησηὑθα (νον. 26).---Οπα- 
ΜῈ5: ΑἸ᾿Πουρἢ [6 πορίθος ἰο ΠΟΥ αοὐ 18 τοραγά θα 
“716 πνυϊὰ δὸ Ὡὸ βἷῃ, οἵ, ἰ ἃ δίῃ, [π6 ᾿ϑαδϑὲ οὗ ]}, 

ΤῊΞΒ ἘΡΙΠΤΙῈ ΟΥ̓ ῬΑ ΌΪ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

ἰδ δ ΓΟΔΙῚῪ ἃ ἐουπίδιπ οἵ 4]1 βἷη, διὰ, βηδν, οἵ αἱ 
1.186 ΡΘῃδ 68 σομβοαυθηΐξ ὕρο0π βἷα {νογ. 38). 

Ηκσυβνεε: Το τυΐῃ οὗ (80 Θομῶ]6 πογϊὰ ἰδ ε, 
πΒΙΓΏΐηρ ἴον Οἱ βυδῃ8 : ΑΡοβίδδυ ἴγοτω (π0 ποιὰ οὗ 
αοὰ ἰπάυοοβ δἰ πη]. ΔΌΘΥΤΔΙΟΠΔ δὲ 81] {1π|60----ἃ ΠΟΝ 
{πουρἢ ἸΏΟΓῈ τοβπϑὰ μοαιμϑηΐβτω (γθε, 22).-.«Οὅὕοἀ ἴον 
ΒΑΚΚ68 ΟὨΪΥ͂ (086 Ὑ8Ο 1}} ποὺ ἢδθδῦ Ηΐτὰ (νϑνὺ. 24).--- 
Α νἱοϊκοὰ δβἰαΐο οὐἔἁἩ ποαγὶ ᾿ϑδὰβ ἴο δΌβοϊαἴΐθ ρ]θδβυσγε ἴῃ 
ποθ 688 186} (νογ. 82). 

ΒΕΒΘΕΕ : ὕπηδίυγα μθδ8 (Ο]]ΟΒ ἔοτῃ ἴπ6 ἀοὶῆορα 
ἄοῃ οὗἩ πδίυγο (νον. 27). 

ἴναξ: ΤῈ6 οοπηθδοίΐοη Ὀοίπνοθη σοὶ χίουβ δηέ 
ΤΊΟΓᾺΪ τυΐη 8 Ἔχ ἱ ρα 4180 ἴῃ (Π6 που] δὲ [86 ῥὑτϑϑδ. 
Θηΐ {Π|6.-.---Τ6 Ὀγθδγσιβ αἱ οὗἩ [86 Βυμπιδα 
ῬΘΥΒοη ἴῃ 811] βεχυδὶ βἴηβ, 88 οἴϊζθη σοῃοθαϊοα Ὀθηθϑδοι 
1Π6 τηοϑὺ σϑδηθα πϑΆῖ8 οὗ συϊίαγο, 15 οἴου οῸΠ 
ποοὺοα πιῦ (Π6 ἰγτο χ᾽ ουΒ αἀἰατοραγὰ οὐὗἨ ἴῃ 8 ρθγβθοῃδὶ- 
ἰγ οὗἨ Θοὰ δηὰ πι8}.---Α ἰπαἀδιπθηίδὶ βδηο Βοδιίου 
οὗ [ὴ)6 βοχυδὶ τϑἰδίΐοηϑ οδϑὴ ἃσίβο ΟὨΪῪ ἔγομλ ἴἰμ6 νἱϊδ] 
Κηον]οάρε οὗἨ 1Π6 αἰ ση Υ οὐὗὁὨ ρϑγβοῃδὶ [16.----ϑἴη ἱδκ. 
ἵπρ οὐ [6 ἴοττη οὗἨ (0 ἀ6γ1}18}} παίυσε ἴῃ πὶοκοὰ 
ΤΑ ΧΊΤΩΒ, 

[3οοτι : ἘΕοΙρίοη τηοάογαίθβθ δηὰ γοζυ!αῖθθ πδίυ- 
ΤᾺ] δδοιίοηβ, Ὀὺὴ θχοθβθ οὗ ἀθργαυ!ν ὀχ ϊηρυϊβῃ 65 
τΠοῖη. [0 18 ἃ ῥὑγοοῦ οὐ τποσο ἀσίθετηϊποα ἱτηρ  ΘΕΥ ἴοῦ 
ΠΠΘῊ ἴο ἴθ Ρ]ΘαβυΓΘ ἴῃ {Π16 ΘΟΙΏΡΔΏΥ ΟὗὁὨ [86 δἰ δσωηΐοθθ 
οὗἩ αοά, ἰῃδῃ ἴο σομμπλῖῦ ΤΥ ΓΙ π168 Ἡ11δὲ 0.6 Ὠοαγὶ 
δ οοηβοΐθηοθ ὑγοῖθϑὶ δραϊηβὲ {86 1}}.---ΟἼΔ ΕΚ : Ἧ͵Ὑε 
866 δὶ [86 τγοῦ]ὰ νγ͵γδϑ, δῃὰ νθδὶ ἰὺ που]ὰ ονον ἴδνθ 
Ὀθοη, πδὰ ποὺ ἀοἀ Ββοῃλ ἃ αἰνίῃθ γονϑίδοη οὗ Ηἰ 
Ὑ{111, δὰ οι Ὀ]δῃθ ἃ ἃ Ρυ]16 τα ΠἰΒΊΥΥ ἴο Ρῥγοοίδίτη 
ἴ. Ὕοτο τδη [οἷν ἴο ἴΠ6 ΡΟΤΘΡ δηὰ ἱπβυθηοα οὗ μὲβ 
(ΔΠἸΘἢ πδίυγο, ἢ6 που]ὰ αἰσγαγϑ Ὅ6 πμαῦ 86 Αροϑὲὶθ 
μθγ ἀδβογίθ6β δ ἴη6 οοηαϊΐοη οὗ ἴῃ6 θη τ116 πονὶὰ, 
-- Οοτιργελοηδιυε Οὐλπηι.: ΝῸ τὶ ῃ6 88 80. Παὶπ. 
ΟἾΒ, Ὀυῦ ἃ Γοργοῦθαΐθ τιϊη ἃ ν7}}} ΘΟΙΏΡΙΨΥ. 

Βορακ (οοπαθηβοα): 1. [0 5. τῃ6 ΥΘΓῪ παίαγα οὗ 
βἷη ἴο ὈΘ ἰῃοχοῦβδβ ] 6, δηὰ που! οὗ ρυηϑῃτοθηῖ : 3. 
ΔΒ ἴΠ6 πογκβ οἵ αοἂὰ τγονϑαὶ Ηἰβ δίθσῃδαὶ ροτϑῦ διὰ 
Θοὐμιοδά, τὸ βῃοιυϊὰ δοουβίουι ουγβοῖναθ ἴὺ 866 ἴῃ 
[μϑὰ (Π6 τηδηϊ οδίαϊίοηβ οὗ ΗΪ8 ρμογίθοϊίομ 8. [86 
Ὠθπηδη ἱπι6]]6οῦ 8 88 ουτηρ 88 ἴΠ6 Ὠυμηλη Βοδτί; 4. 
88 ἴΠ6 Ἰίριιῦ οὗἨ παίυγθ ἰβ ἰηβυβιοίοπι [ο Ἰ6δὰ (86 ἢ68- 
(Βθὴ ἴο αοα δηὰ δοΙποβϑ, ἰξ ἰ8 ουὺὖν οὈνίουβ δπὰ 
ὑτροηΐ αὐ [0 βοημα ἴπθπλ {Π|6 ᾿ἰσῃς οὗἩ [86 ΒΙΌ]6 : ὅ. 
δῖη8 ΟὗἨ Ὁποίθδῃ 688 ΓΘ ρϑου τ ἀρ θαδίηρ δὰ ἀθ- 
ΤΟΥ] Ζίηρ : 6. [0 ἔλθ ρθδβυσο ἴῃ ἴῃοβα σῆὸ ἀ0 
βοοά, τηλῖζοϑ 8 Ὀδίζαγ ; 88 (0 ἀο]ρὴλ ἱπ ἴῃ086 το 
ἀο 6ὙἹ], ἰΒ ἴπ6 βυγοδῖ ΜΑΥ͂ [0 ὈΘΟΟΙῚ6 ΟΥ̓ΘΠ ΤΔΟΙΘ ἀ6» 
ἐταἀοα ἴδῃ ΓΠΘΥ ΔΓΘ {Π6ΠΊ86 1 068.----ΟὈἸΏρΡΑΓΘ ΕΠ 70 Βοῖν 
ΤΑΟΏΒ ὈΥ̓͂ ΕΗ. ἥουτη οἡ 7Τ΄ς Πείηοιδ Ομ οΥὙ Ταβξὶπ 
Ῥίδαδιγα ἐπ Οὐδδνρ λίθοι ϑὶπξ ; δῃιὰ βουιηοῃ ΟΥ̓ (.. 
ΟἸΒΟΙΕΒΤΟΝΕ οἡ «Ῥίδαδινγε πὶ ἰλ6 ϑίσλἑ 97) δὴ (ατο- 
οὐαὶ ϑονηιοηδ).----ὦ. Ἐς Η.] 

γεν. 82. ϑουτη (βοσθοῃ οὐ ἴπ ἰοχὶ): Τμδὲ 
δἷη {τ ἢ Βυιηρδί! 68 τ] δα ΡῬδΙΓΟΠΪΖΟΘ [06 δβἰῃ- 
Π6Γ) 8 ἃ οἰ το Ὀαγοπά 4} ΟΥΠΘΡ β΄ 8, δῃ βιοῃ δὴ οὔθ 
88 Ταῦδβὲ ΠΟΠΡΪΒ ἴΠ0 ἀονὶϊ Ὠἱπη86 1 ἴο ῥσοοοδοα ἔδγίμοε, 
ἴ0 ἴθ 16 ὙΘΡῪ ἘΠ ΠΡΟΣ ἴφη πὰ μῷ δὰ [6 οὐ». 
οἰυσίΐηρ, ρογυά οἵ δἷῃ ἢ [86 ᾿αϑὶ ἘΦ ἘΠῚ ἘΟΙΒΝΝ 
δα ταιρ [Ὧο ἀ671}}8 ἱτχιδία, ἀγάπῃ ὉΡΟῚ (86 δουὶ 
Τη8}.---", ΒΕ] 
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ἵπιδν βεστιον.--- Ογαάμαϊ ἐγαποίέῥον ὕγονι ἰλα οογγμρίδοι οΥ ἐδλε Οδηέίίος ἰο ἰλαΐ ΟἿ ’Ὧ6 δια. ΤΆ6 ὩὴὉ 
φεγφαζίἐῳ οὕ ἐλὸ οογγιρίίζοη, απαᾶ, τοί ἰδλ6 ὠπίυογεαϊτέῳ οΓὙ φυΐ, ἰλαέ τοογδὲ οογγωρδοη, ἐλε ἡμαρσηιο 
Ὁ οἰλεγα. Τλὲς ἡεξρνηκοπέ ἐς ἐκοισῖδε ἡμαροα ὃν ἰἐδλ6 οοπέϊπιαηοε οΥ α ὠνιϊυεγεαὶ ἀὐήῆν ἐὐμρηραν εὐἱέλίη ἐδ6 
φρηυογβαὶ οογγωρδοη, δοίνοεεπ ρίοιδ, ἐαγηπεδὲ πιόπ, ἀπά οδεοίὁπαίε τοδοΐς, δοίξ, ἀπιοπρ Ομ ἶδε ἀπά οἷ 
ὁπ υἱεῖ ο7 ἐὴε νσλίεομε, ἱπιραγίίαί σουεγηηιθηξ ΟΥΓ Οοα ὃν υἱγίμο ο77 ἐλ6 ουπέέπμαποθ ψ ἐδε ωπὶ 

ἐεἰαίδοη, ο7 Θοά ἐπ ἐδ οοπδοίδοο. Τὴο νοοοίαξδοη, ὁ ἰδ6 απίαψοπίδηι ο77 ἰογαὶ ἰοπέξίεε απὰ αἰείοναι 
διοα οκ ἐλο ὅαν ο77 ἐδλδ ργοοϊαπιαξέοπ ο7 ἰλα σοδροΐ, 

ΟΉΔΡ. Π, 1-16. 

1 Ὑμογοίοσο ΓΥ Ββογϑίοσο]) (μβοὰ δγύ ἱπθχουββθϊθ, Ο τωϑη, ψΒΟΒΟΘΥΟΓ ἰδοῦ δὶ 
[μαἱ Ἰπᾶαροβὶ: ἴου τσ βογοί ποὺ ῥαᾶροβῦ δηοίθοσ [186 οἴμον, ΠΥ ποῖρθθου, τὸν 
ἔτερο»]. ἔροὰ σοπαθιηηθδῦ ὑπ γβ6]: ἴον ἰδου [8 Ἰυαροδὺ ἀοοβὺ {ῃ6 βϑῖὴθ {}]η9ἘΒ, 
Βαυΐ να δῖ ΒΓ [ῃδῦ (86 Ἰπ ΒΕ οἵ ἀοἂ 18 δοοογαϊηρ ἴ᾽0 γα ἢ ἀρδιηδὺ (612 
γΓΒΙΘἢ [1π08ς γγ 007 οοταπῖῦ Ββαοἢ ᾿ΐηρθ, Απᾶ [Βιυ] μ᾿πϊκοβῦ τοὺ τΐ8, Ο Ἰη8ῃ, 
(δδὺ υάροαῦ πο ΒΟ ἂο [8080 το ῥτϑοἕ86} βιαοἢ; {Πΐηρθ, δηα ἀοαβὺ [86 

4 βΒδ1η6, ὑμαῦὺ {Ποὺ Βη8]0 ΘΒΟΔΡ6 ἴδ6 Ἰπᾶρτηρηῦ οὗ αοάϑ᾽ ΟὖΥ ἀοβρίβοθί ποιὰ [86 
ΤΊΟΠΘΒ ΟΥ̓ Πὶβ σοοάηῃθββ. 8δηα {ὈΓΌΘΆΤΔΏΟΘ Δπ4 Ἰοπρ- Βα τπρ ; ποὺ Κηοσίηρ [ποῖ 
ΟΒΡΙΟΟΥΙΠΕ᾿. μ8ὺ [86 σοοάπθεβ οὗ αοῦ Ἰοδάδι [18 Ἰϑϑαϊηρ)] [866 ἴο Ταρθῃΐίβῃοθ ὃ 

ὅ Βαυῖ, δου [ὮΥ Βαγάπθββ πᾶ ἱπηρθηϊθηῦ ᾿θϑατῦ, ὑγθαθαγοβῦ ἂρ πηΐο [{0Γ] {δ γβοὶ 
νἀ Ξὰ δρϑῖπβὲ [1η] (86 ἅδλγ οὗἨ Ὑσδῃ ᾿ διὰ γον ϑ]δίϊοη ἡ οὗ [86 τἱζιΐθουβ ἡυαρτηθηὶ 
οὗ ἀοᾶ: ' 

6, Ὗ ΒΟ Μ1} τορᾶθγ ἴο ΘΥΘΓῪ πιῇ Δοοοσαϊηρ ἴο Ηἷβ ἀθθᾶβ : ΤῸ ἴῃθ τὰ ὙΈΤΡῚ 
80 ὈΥ͂ ραίζθηϊς οοῃεϊπαδηοθ ἴῃ ψ 6]. ἀοίηρ [ΟΥ̓ Θηἄυγαποθ ἰη σοοα ψΟΥΚ] 566 
ἴου ΩἸΟΣΥ δπηαἃ ὨΟΠΟῸΣ δηᾶ ἱπηηοσίδ τ Υ [τ] Ἀὸ τοιᾶοσ, ἀποδώσει, τότ. 6], ΘὕΘΓΠ8] 118 : Ὁ 

8 Βυΐ υπΐο ἴδοῖὰ ὑμδὺ [0 ἴΒοΒΘ ψῈ0] 8γ6 οοῃύθηϊουβ [β60 1 Ἐβθοκῖηρ, οσ ρδΓ [8818], 
8δηἃ Ἃο ποῦ ΟὈΘΥ [ἀΐΒοῦ6 0} [μ6 ὑγυΐῃ, θαῦ ΟΌΘΥ ἀητΙ Ὠ ΘΟΌΒΠΘΒΒ, [6.611 "6 σϑπιδασοὰ 

9 ἱπαϊρσηδίίοη δπα ψυϑίῃ [γαῖ δπᾶ ἱπαϊρηιδίϊοη],." ΤΥ] οη. δηα δηρυΐβῃ, [οπιες, 
ὍΡΟΙ ΘΥ̓ΘΡῪ 808] οὗ τηδῃ ἰμδῦ ἀοοίῃ 601] [18 σουκίηρ ουαὖῦ ἴο {86 οπᾶ {86 ονὶ 
τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν], οΟΥὗἨ 16 Δὸν διρὶ, δηὰ αἷἰβο οὔ ἴδε Οομίῖο : 

10 [ατοοκ.)] Βυῦ ροτυ, βοῃουτγ, δα ρθ806, ἴο ΘΥ̓ΘΤῪ τηδὴ (μδὺ ψογκοί ρσοοῦ [18 
τ ουκιηρ [86 βοοά, τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαϑό»}], ἴο {86 5 ἢγβί, δῃᾷ 8180 ἰοὸ (δθ 

11 Οοηῖ116 [το]. ΕΌΓ {86 ΓῸ 1Β ἢ0 τεβρθοῦ οὐ Ῥϑυβοῃβ" τ 10} ΠΟ] σοά. 
12. ἘῸΓ 88 ΤΏΔΩΥ 88 ἢδνΘ [ὁπ ἢΔν6] Βἰπποαᾶ σψιτῃουῦ Ἰδὺν 88}8}} [11] δἷ8βὸ ρϑυβῃ 

Ὑ]ΡΒΟυῦ ᾿ΔῪ ; 8Π4Ὶ 88 ΤΏΔΏΥ 838 ΠΆΥΘ [οπις ἢ }6] Β᾽πηθα ἴῃ [υπ4617] [ὴ6 ἰατν 8881] 
18 [ν1} Ὀ6 Ἰυᾶροα Ὀγν 188 ἰδν ; - ΟΥ ποῦ [86 ΠΘΆΓΟΙΒ οὗ [86 ἰᾶνν " ἵν ΙΔ 

αγὸ Ἰιδὺ [τἱρῃοουβ)] Ὀοΐογο αοα, θὰῦ 7Ὁη6 ἄοθτβ οὗ [86 αν [οὗ 14.17]ὶ 8}}8}} [τ ἢ] 
44 Ὅο ᾿πβ0 8 | ἀθοϊαγοᾶ τὶρ μύθου 8]. ΕῸΣ θὰ [ΒΘηΘνο Ὁ] {86 [ον 186] Ἶ ἀθηῦϊεβ, 

ΒΙΟὮ Ὦδνο πού [86 ἰδ [Ομ Ό}]68 Βανϊηρ πὸ ἰᾶνν, ἔϑνῃ τὰ μὴ νόμον ἔχοντα], ἃο 
ὉΥ πϑδίπσο [896 {πίηρβ οοηϊαϊποα ἴῃ [86 ἰδανν [(86 (πρδ οὗ [86 αν, τὰ τοῦ νόμου, 
ἧς 0, ἔλθ ἐδίπρο Ῥατίαἰπίπρ ἰο, οσ σϑαυἐγθᾶ ἘΥ, ἐμ 14], 1ῃ:686, ἢανὶηρ ποῦ [Π6 ἰὰ΄ἣν [ποΐ Βδν 

16 (186) Ἰανν, »όμον μὴ ἔχοντες," 816. ἃ Ια ππίο [10] {Βϑιμβοῖνοβ: ὙΥ Βίοἢ ΓΟ 
Βῆθνν [86 ψοσκ οὗὁἩ [86 ἰὰνν τυ τίθη ἴῃ {μον Ὠοδτγίβ, {86 1]Ὁ ΘοΟηβοίθηοθ 4180 Ὀθδγὶηρ 
ψϊΐηοθβ, δηα ἐλοὺρ Ὁβουρῃΐβ Τῃ6 τθθϑῃ Δ 116 δοουβίηρ ΟΥ 6180 Θχουβίηρ ΟὯΘ 
ΔΏΟΠΟΓ:) [ἐλοῖν ᾿ἸΒουρ ΒΒ Ὀούνγθθῃ οὴθ 8 ΠΟΥΒΘΥ, οὐ Δ] ὑθγηδίθυ, μεταξὺ ἀλλήλων, 

(6 δοουβίπρ ΟΥ 8180, ἢ καὶ, δχουβίηρ.7 [Ι͂Ιἢ (86 ΟΑΑΥ σψμθη Οοα Β8}8}} ἱυπᾶρα [88 
Βθογοίβ οὗ π|θῃ ὈΥῪ [τοῦρη] 6888 ΟΠ σῖβ δοοοσάϊηρ “2 ΤΥ ΖΟΒΡΘΙ. 

9 15 

ἘΕΧΊΤΌΛΙ,. 

1 Ψες, ὅ.--ἰ.|ἂν ἡμέρᾳ ἰ. 6.,) Ὑξαϊ ἩΒοὮ Μ|11 Ὅ6 τουϑδ]οϑὰ ἐπ 189 ἄδγν οὗ τεδλὲέϊ. Τὰ ὈΘΙΟΠβῸ 1ὸ ὀργὴν, ποῖ 9 
44. ἴδε Ἐ᾿ αν κυ διὸ ἐυξωντύμδ ΝΙΝ ὦ ἐπιλάναϊναν 16, ππῖδον τὸν ἰδκν ἣν ἐν ἃ βαθκξαιμο παῤ. 

ἐν ἰποϊπάοα εἰς.--». Β.} 
3 ΨαΣ, ὅ.--καί ΑἿΣ ἀποκαλύψεως 18 ΠΟ 560 δαδίαἰ πιο οἰἐμποσ ὉΥ ἐπα Οοἀᾷ, ΟΥ Ὁ ἐἢθ οοπποοοη. [ῬΣΟΌΔΕΙΥ ἱπιρατεοᾶ 

49 τεϊσνο [8.6 ὩθστηΡοσ οὐ κοπίεῖνοθ. Μόγγαν: ΤὙἘ0 καί τοῦ]ᾶ τδ ΚΘ ἦμο ΘΟΊΔΟ : 16 Σ ψ' Θοὰ δοὰἃ ΠῚ ἩΒιδους 
ἢ, Ῥυς ἫΝ ἰοττο ἀποκάλυψις τοῦ θεοῦ ἰδ Ὁπύστιαϊ. ῬΔῺΪ δρϑαῖα ΟἿ οἱ [80 ἀποκ. Χριστοῦ, 1 Ὅτ. ἱ. 7. 

8 Ψαγ, 1..-.-ἰ0ὰ ἴδ ἀϊδοτοπ! οοπδίττιοέξου κβθ0 ἐμ6 το. δοίες.---Ῥ. 5.] 
4 Ψος. 8.-- σέο. θυμὺς καὶ δργή. [{{806 ΤΌΤΟΙδΟ ΟΥΔΟΣ ͵ἱδ ἐΠΕΠΌΒΙΟΘῚ ΤΥ ἘΡΘΙΈΣΕΒΙΟ ἀυιὰ δυο ποὰ ὃν δὲ. Α. Β 

ὯΝ. α. συ)ς. Βγτ., ἄο., δῃὰ τὐλὸ θύρα ὈΥ ἴδο ατὐξῖ611 οαϊΐογθ. ὙΤΉΘ οδδηρα ἴῃ ἴπθ οοποίγησέίου τόσα ἐδθ ι΄ ὉΏΒα ἔνι 
ζωὴν αἰώνιον (ἀποδώσει), γα Σ. 7, ἴο {9 ποταϊηδίϊνο ὀργὴ καὶ θυμός (ἀποδώσεται ΟΥ ὅσται), γ6Γ. 8, ἰ6 τὸ ἀοπὺὲ ἐπέαμείογι) 

, 
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αοὰ αἷνοα οἴθσ 8] 106, Δηἃ τ|}}}8 811 τωϑῃ ἴο Ὁθ εανϑᾶ ; Ὀὰμξ οοπμδοξο: δί10} 6 τμδιἦ δ οὐσῃ τ}, ἀῃ!ᾶ οοτηθ6, δ0ὸ ἴο δροδῖ, ὅς 
ποίεηίε. ΟΡ. (Ξουξοφηίΐηε, Ἡ οσαθποσίι, Ηοάβο, δὰ Ἑοτῦθα ἐπ ἴοςσ. Βοωρβοὶ, οὐ Μαῖξ. νιί, 24, δᾶγε : “" βαϊιμανία ὕομε 

ἘΠΊ ἐξοτ αὶ! ΣΝ ΟΣ ληψία, βονασαὶ Οοδὰ. (Α. Ὁ. 6. δὰ Βίπεοι ουδ) στϑοῖ ἷ-ὀῥρο δὶ 
ὑπ τὰ: Ἐκ μέρα χάσμις ἡλβ οέμοσβ ΒΟΣΘ τὰν ΤΣ τον τιν εὶς κ Ὡς υηρξραν οὶ ΔῺ μ, δηῃὰ ἐδὲ8 

σ΄ Ὦθγο (ΑΒ Σ. 8 
σκ υἵὗ βὶ πὰ κ.--Ὁ 

δἀορίοα ὉΥ δοδσζήδηη, ΑἸΐοσὰ, δὰ 
πάσρως ἰ.9) ΤῈ ἐπιδογίίοῃ οὗ ἃ μ 18 ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ΑἸοσχδησγίδη Ὁδδρθ, δὰ ἀπο ἰο 8 νἱοίοτιδ ὀδιεακεν τῷ 

Β,} 
4 νοΣ. 13.-- 89 ᾿Γ 616 [Ὀυΐοχο νόμον ἴῃ Ὀοξὰ ολ808, πΣΟῺ ἐδ Τουπα ἔτι ἐπο ἐέχέ. τ ο.} 8 ΣΤ Σ ἰπ Α. Β, Ὁ. Β. [δ 

ἴω Οοὰ, Β΄;., ἀπὰ 16 ὑΤΟΡΘΌΪΥ ἰηϑογίϑα τὸ ἰπάϊοδῖο ἐπ δὲ ἐμὸ τχἰτέθιι ἰδ οὗ Μοθοα ἴ5 τλϑδηξ μοσθ. ΝΘ 
Ὀσίοτο ἰατο ΤΔΒΥ 86 ΡΓΟΡΘΓΙΥ τοία! θὰ πὰ ἴ89 Ε. Υ. ΑἸέοτᾶ ἢ 
ἴὩ Ὀοΐἢ ΟΆ868 βΒ βοτιοτὶο. οἱ χώρῳ νόμον ἀχιὰ οἱ ποιηταὶ 
ΒΕ ΤΟΤΕ, Ἰαυγ- 06 γ8.--Ῥ. 8 

4. --[ἔθνη, ὑοἱ ᾿ 

ας. 53 ἰτατιϑἰδίθθ. 
μμιοσιοὰ (. Α- ἢ .) ἴδῃ ἴπ9 ἱπαϊοαῖίνο ποιοῦσεν, δ:ὰ ἰδ δὰ 
αἴηστϊοσΣ ποι 

9 ψοσ. ΠΑΡΣΣ δ, Δ8 ΜΟΥ͂ΟΣ ΤΟΣΒΑΣΊΩΝ, 
ἀαπῖοδ 86 Ῥοθδϑβαίοι οἵ [89 ἰσισ, τι9 δοοομὰ Ἡνπὰν τιρρῥμόμονδι ΟΥ̓͂ 1} 9 ἰδ. 

118} λαυίηγ πο ίαιο, αιλὰ, ποί 
10 νῸΣ; 16.-- {80 ἱππτατὰ τοοσιϊξον οὐ ἢ 

ἐλε ἰαΨ.--Ῥ. 8.] 

εἰισα ἰἤπμπι, δῃμἃ 80 ἐς ΕΥ̓» 0 ἵΌΣΟΘ οΥ̓ ἐδ δ 

βλθα βὰς Ὁ Απφθασυσ τον -ΞἬ. 8. ἀμ ΣΘθΓΌΠΟΘ ἴο ἐμ9 τρὶς οἶσε Ρ ὍΤΩΙ ἘΦΡΝ ̓  ΘΠ Ρμδαΐθ Ὀθίΐγοθη μὴ νόμον ὄχ. διὰ νόμο μὴ υβδίτη Χ' 

ἘΘΒΤΏΘΙ ΘΟ ἀδΔΠΒ ΟΣ 

91.685 186 
Β05 10 οτἶΐ ἴ. ἀχέίοϊο Ὀθίοσθ ἤδαγεγε, δῃὰ ἀοετζε, εἷτιοα 6, 

ἐφεελόγεν, Θεδοίεεολδίεν τὰν ήμμαι ΖΌΓΤΙΩ ῬΓΟΡΘΟΣΙ͂Υ οὯ6 ποσὰ : Θέξε 

ἔθνη. ΤῺΘ οταϊ δβδῖοι οὗἩὨ (86 δτίΐο]6 ἰς ἱταρογίδπε ο δνοϊὰ ᾿.6 ΔρΡῬθδσϑῃοθ οὗ οομβὲσέ νὴ 
εδιο ξ τθγαὶ ἸΏΟΓΆΙ Ἵ ΘΟΡΓΑΤΙΙΣ οὗ (80 Ὠραίδυσι, 85 ἐδυρδς ἱ. 32 Β..---Ρ, 5.) 

Ὁδοῖδνο ον σεν ΤΡὶ ὙΓοὴ 16 Ὀοέςσ 
δάοτῷ, ΑἸΟσὰ. τὸ γοδὰ ἐν 

ἀἰθθογοποθ οδσι Ῥου ΒΡΑ ὠΐ τι οὐδε τούς τ ἐ 

δοσυ 5 ὑμοὶτ τρογαὶ οοπάποί. ΤῊ καί δἴον ἡ ἐδ οὐῦ» 
ὁθρδῖνϑ, δηὰ ἱσαρ] θα [δὶ ἐπ δοαυλιίαὶ ἰδ [Ὧ9 Θχοορέΐοπ, ἴπ6 οοπάἀοτηηδίέίοι ἐδ τῈ]6. ἩΠΕΤΤΕΣ ἀλλήλων τοῦδ τοί ὃὮὉ 
βοραχϑίθα, διὰ μεταᾷὺ 8 ἴο ὈΘ6 ἤλκαι ποῖ 88 διΐγοσῦ, 88 ἐῃῃ (9 Ε.. Υ.. δαΐ 88 ργϑροαϊ οι, 
ΠΝ ΟψΑῦΣ ἑωβῆ τοιού ΟΟΙΔΡ. Ασίξ ΧΥ͂. 9 : διέκρινε 

ἐπ λει ὀιέδασ ἐὸ ἐδ ἔθνη, 88 ὍΠ6 ἢ 
ϑὺ ἄρ καθισα Ἠδ ἰἢ ἰμπποΣ δέσὶζο. Οἰδε. 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

.-- 080 Δα [6 ραγίϑ οἵ (18 Ὠΐσῆν 
ἱπιροτίδης βοοϊΐουη : 1. ΕΘΡΥ ἰπάρτηοηὶ ργοπουπορὰ 
ΟὨ ΔΠΟΙΒΟΡ ὈΘΟοΟμι68 ἴδ6 Βο]ςοοηἀοδιηηπαίίοη οὗὨ [86 
26 ᾿υαρίηρ ; ἴον 6 ἰδ ἰῃ [16 ΒΆτηθ οοηἀθιηπδίϊοῃ 
πὶι ἢ [η6 ὁη6 ἮΔΟ 18 ἰυἀροα ὈΥ̓͂ εἶ. Ηδγοίῃ (86 δίῃ 
οὗ [Π6᾽ ὅονγβ ἷβ δίγοδβυ ργθβθυρροβθὰ (νεσβ. 1-ὄ). 
2, ΤΏο γἱρμίθουδηοθθ οὗ ἀοὰ 8 Ἔχαϊ θὰ δῦογψο 8}} ρᾶγ- 
εἷδὶ τἰρῃυθοΟῦΒη 688; δηᾶὰ ἰῃ ἰ8 του θαῦοη ἰΐ αἰδιίϊη- 
δυΐβμο8 Ὀδύνγθθῃ τῇ ὙΠῸ ΘΟΓΠΘΘΟΥ Ἰοπρ ἀἴτος τἰραῦ- 
ΘΟυΒΠ6ΒΒ, ἃπαὰ ἰΠο86 ΜὴΩ0 ΟὈΒύϊπαίοὶ ν γοϑῖϑῦ ; Ὀθυ 66 ἢ 
τη 6 ὙΠΟ ΘΟΠδΒΙΔΗ Υ Ἰοοὶς ἑονγαγὰ ἐπίῃ ρΒ οὐδγῃαὶ, δηθὰ 
[(Πο86 πῆοδο ῥγίῃοῖρ!ο οὗὨ ᾿1ξ8 1β οοῃϊθηΐϊίοη δὰ ῬΔΕΙΥ 
βρίγίι (νογβ. 6-11). Ταΐδ ὀρροβίἑομ οοπδβτυϊεθ ἃ 
ἰσθμοῦ ἰάθ8] δηὰ ἀγηδπιῖο ορροβίείοαυ Ὀδίθθα Ρίουβ 
δηα Ὁῃρο]Υ ροορὶο δῦουϑ [ἢ Ὠἰδίοτί 68] δΔηϊΑροΟΠἶδι 
οἵ δονβ δῃὰ (δηϊ]οα, δηὰ ἱπάθρϑῃ θη] οὗὨ ἰδ, 80 
ἐμαῖ, οὐ [6 ἀδὺ οὗὨ [6 ἀθοϊαταώοηῃ οἵ [116 ξοβρεϊ, 
76.018 ΤΩΔΥ͂ ΡΡΘΑΆΣ 88 (ὐδῃ θα, δηὰ (θη. 1108 48 76 08 
(τοτβ, 12--16). 

Ῥταδτ ῬΛΒΛΟΘΈΔΡΗ, Υκβᾶ. 1-ὅ, 

γωιω. 1. εοχοίοσο ἴπου σὲ ἐποχουδαῦϊθ. 
1 ΙΩΔῪ Ὀ6 αϑκοὰ, Τὸ πὶιδὶ ἀοοθ διὸ, Ἰϑιθχϑέοσχο, 
τοίου 5 1. Τὸ ἴΠπ Τππαδηησιίδὶ ὑμουρῆϊ οὗἨ [86 Μ0]6 
βοοίΐϊου οὗ οἴδρ. ἱ. 18-82 (ΜΈγογ, δηὰ οἴμθιβ). 2. διό 
τοίοσβ Ὀδοῖς ἴο ἴπ6 δικαέωμα ἴῃ τοῦ, 82 (Ὁς ὟΚ εἴϊο, 
ῬΒΠΙρρὶ [ΑἸίογά, Ηοᾶρ6]). 8. διό Ροϊπὶα ῥγοϊθρε- 
641} ὕο [Π6 βηβ οὗ [ῃΠ6 δ οννΒ (Βοηροὶ, Τποϊαοἶ). 76 
Ὠδοὰ ΒΑΡΩΪΥ τθηϊοη ΒΒ] ρον 8 οχρίδηδίίοῃ : [Ὁ 15 
οοπιέἐπμαίίοηῖδ ραγίϊοια ; ργαίεγδα. 6 θγθ δηά 
ἃ ἀοβηΐίο τοΐθγοησθ ἴο οδρ. ἱ. 82. Τῃο οἵτινες ἱπάϊ- 
οϑίθβ οπίοδγ ὑπὸ οἰϊτηαχ οὗἩἨ Οοπῦ]ο οοττυρίίοη : Ὀυὶ 
Οδηε 6 δπὰ δοπίβη οογτυρίίοι ταϑοὲ ᾿οχζοίποῦ αἵ {18 
οἰἴπμᾶχ. ἊἋΟἰθη]6 οοττυρίοι ουϊπυΐπαῖοθ ἴῃ [86 δρ- 
Ρἴοναὶ οὗἨ οὐ]! δηὰ δοίη ἴῃ ἰπάρίηρ, Βαϊ (Π6ἱΡ 
σοΙΏπΔΟΠ ΘΟΙΤΌΡΟΪΟΩ ἰβ [86 πόσιος ΤΏΟΓΑΙ 86] οοηῖγ- 
ἀϊοϊίοη : δἷῃ δραϊηβὶ Ὀδίϊεν κου] θᾶρο δὰ οοηβοΐθῃοθ, 
Ἰμοροίογσο ἀναπολόγητοι, ἰπΘΧΟΌΒΑΌΪΘ, ΔΓῸ 
ὨΟΐ ΙΏΘΓΟΙΥ [086 τΠῸ οοηϊγίθαΐο αἱά ἴο ον] -ἀοοΓΒ, 
Ὀυϊ ἴΠοδΒθ αἷ9οὸ γὙῇο ῬΓΟΠοῦΠ66 Βοηΐθηοα οἡ ἔθοῖω. ἴῃ 
οὔμιος σορᾶβ, ποὶ [86 διό, Ὀὰὺ τοῦ. 82 ἰβ ρτοϊορίϊο, 
ΘΒΡΟΟΙΆΪΥ ἴθ σοι ποοίϊοθ πὶ (6 ἀνελεήμογες ἴῃ 
γνῶ 81]. 

Ο πιδυ, τυϑοβοθνοσ ἴμποῦ αὐτὶ. ΤῸ Ἡΐου ἰδ 
νη δάάγοββ ἀϊγοοίθα ἢ 1 Τὸ [86 Θϑηξέζεβ. ΘβΌθοἑ ΔΙ] 

800 Κχορ. 
γα), ἩΔΙ16 ἢ ΟὨ]ν αἰδέυσοδ ἴδ 9 οοπποοῦοι. 8.66 

ἐμεταξν σοὺ καὶ αὗτοῦ ΤῺ 
τε καὶ αὐτῶν ; ΜΑίϊ. χτἹ δὶ. 1ὅ : μεταξὺ σοῦ καὶ αὑτοῦ ἡμῶν τε 

αὐτῶν (ΜογοΣσ, [,Δὰ δ τὸ ἘΠ ΟΝΊΔΕ, Τὴν διπιογοσμηψη τ, 
ὁτοῖδ ἐν δον γοχ8. 1 τ ΤΊ 16 (ΒΕ Υ.), οὐ οἵ Ὡ 

. Νοίδε οἱ τοῦ. 1 

Οδμῦ 86 δυϊδογιθβ (ΟΠ γγϑοβίομι) ; ὑποὲν Ὀδιτογειιϊ πὰ. 
δὰ οὔϑϑ (ΟἸββδύβθη, Μοϊδποῖ οἱ); τποἷνρ ῬθΊ]οθο. 
ΡΒδγβ (ΟἸογουβ). 2. ΤῊ δος (6 ὑγοιθο, Βὕοκοει, 
δηὰ οἰμοτβ) Μαογοῦ: “Δυαψίηρ ἔπ Οδῃξϊθα δὲ 
Ροὐοοῖρα Ὀγ ἀοἂ (παν. Τῆϊεν ἴ, 6, 8; Ολείιδὅ. ἔ. ὃ, 
2, ἃς.) νὰ ἃ ολαγαοίεγἐδέλοιηι οὗ 116 ὅθι. [ΑἸ οτγὰ: 
ΤῊ6 ὅθι ἰβ ῃοὶ γοῦ παιιθα, Ὀυϊ Ἰιϊηϊθα εἱ.---Ρ, 8.] 
8. Αἰ τοϑῦ, πίϊποαυὶ ἀϊβεέποιίοη (Βεζα, Οαἰονϊυδλ. 
4, ΑἹ] πιϑῇ, θαΐ πὶ 6 Βρθοΐδὶ γϑίϑγθῃοο ἰὸ 86 ΔῈ 
(μου Κ}." ΤΏ Ἰ᾿αδὺ ἰηυεγργθίδ οι τηυδὶ Ὀ6 τϑἢ- 
ἀδογθα τογο ἀσδηΐϊζ ὈΥ ἴθ οοηβίἀογδοῃ [μδὲ 6 
ΤΊ 6 ΓΟ 1688 ἀιηοηρς {6 δηα Οὐ μ 168 ἈΓΘ ταθδηΐ. 5»..ἢ 
ἷπ ΓΘΆΠΠΥ͂, ΘΥΟΣΥ͂ 010 ἰβ τηρϑδηὺ ΒΟ τηδῖζοθ Πἰμ)βο ἢ 
ευλν οἵ ΘΟ ἀΘΠΙΠΔΙΟΓΥ͂ ὁυάρτηοης (ἕο ὑπΐ8. 'β (89 
Β6η86 οὗ κρένευν, Ὦ6ΓΘ, 8. ἴ) Μαίξ, Υἱῖ, 1; χχν. 8δ). 
Ξξΐδε σοῦ, 9, 10, ΤῊΘ, Θομ 168, ἴοο, στογθ Βοατέϊθθα 

ἀρθ68. 7 6 ποϑὰ 66}} ἴο πυϊπὰ ΟΗΙΥ͂ Βοιϊώδῃ ρο] ἰεἶοδ. 
αοος ΓΘΟΔΆ118 ἴΠ6 οοττυρύοι οὗἩ ον β [16 αἱ [δὲ 
τἴπι6 ὉΠᾺΘΡ Βεγοά, ἀπά οϑδῃ ἀπιοπρ ὑπδὶγ βου 068.--- 
Ἔν ὦ, τὐβοχαίῃ, ἷβ Ἔχρ] αἰπϑᾶ ἐπ σοσ, 21 βαᾳ., δῃὰ 
Βδηοθ ταϊβὲ ποῖ 86 υπάθτβίοσά 885 ᾿ηϑΓυτη ηΐδὶ, ὅς 
τολίολ, πιεαπα, τολογεῦν ; 501] 1688 δοίεπι ἔδπι φυο, 
αέ ἰὴς ἐἕηια οἦεη (ΚΟΙ]Π6γ), Ὀαὺ ἐπ ἐλαέ ὡλεγεῖη, ἐπ 
ἐδ πιαίέεν ἐπ υὐὟλιοῦ (Ἰλιῖποῦ Υ. Μογοι, ΑἸοτὰ], 
δηὰ οἴμετβ). [ἼἘου ἰμαὶ ἰοδὶ ἀοοβὲ ἴδ Βᾶχλ6 

ξβ, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὃ κρένων 
ὕπομαγί 80 }6 ἡυάρίηρ᾽ ἰβ [86] ἃ στᾶνθ οἤἴδβηοθ δραϊηδί 
1π6 ἰὰτνν προ Θη]οὶηβ ΠΌΑ ΠΥ δηὰ ΟὨΔΓΙΓΥ͂ ὡ8 ἐδ 6 
ΥΘΓΥ 800] οὗἁἨ νἱτίαθ απὰ ρου. Βοβίἀθβ, δυϑῃ (88 
᾿ΙπΠΟΒὺ ΤΏΟΓᾺΪ ΠῚΘῺ ΟἈΓΓΡΥ͂ ἴῃ {Πποηϑοῖνοθ (Π6 8666 οἵ κ4]] 
νίοοΒ, δπὰ 1 Καρῦ ἔγομι ὀρθῇ Ὀδηβρτοββίοῃ, ἰς 8 οἰ δὲ 
ΕΥ̓͂ 1π6 ρταο8 οἵ αοἀ ῥγδνοπίϊπρ ἴμοτα, οὐ Ὀγ (Ῥμδσῖ- 
βαῖο δηὰ ϑιοἱο) ργῖὰθ, πο ἰδ ἰΘοὶ Γ ἃ βὶπ δραϊπδὶ 
Οοά, 188 8ἰη οἵ ϑαῖδη δηὰ ἴΠ6 (Ἀ]]θὰ δηρεῖα.---, 3.} 
Τιδ δα άϊθίοη οὐὗὁἩ ὃ χρένων, “ πίιἢ τ ργοδοιβαὶ Σ- 
Ῥγαϑβίοῃ ᾽, (Μϑγοῦλ 

γον. 3. Βυὶῖὶ τσὸ ασὸ βιῖο, Οἴδαμεν. ὝΠΟ 
1. Τα δονγβ, 88 Κῃοῦγοβ ΟΥὗἨὨ ἴΠ6 ἰδ (Ἐοθοητ αΠ1οσ, 
δα οἰμουθ). } 2. ὕηίΐνογβαὶ υπλαῃ Κοοπ]οὰρο (Εὔοϊ- 

: ῬϑῺΪ υθθ06 ἄνθρωπε ᾿ησιϊοαᾶ 
Ῥτοροαίϊοι ἰ8 ὅτ πηΐνοσαδὶ Σ Ἔρριρα- 

Η.7} σουϊὰ ἢ ὐἐϑυπων {0 δον πὰ 
αὐ ποῖ ασηαίο Βἷπι δὴ δοὺτορὲ ἀαηθποῖα - 

ΤΟ ΟΘΕΤΟΙΤΙ Ὕς γὙῆο ἃΣ9 79:8 δηῃᾷ δυο 11:0 80 Σ᾽» 
ξατοβ. ΤῊῈΘ ΑἹ 6 Ομασίιϑον απὰ νίθοὶυ ἰάθη ἰᾶοα πο» 

Θτσα (0 τὰ ὐα ποτ, ἤγουν ἔδο 605 οφἀ δὰ 
ατουπὰ οὗ ἰδο Ο. 1.--". 8 



ΟΠΑΡΤΕᾺ 11. 1-]10. 

εἰ, ογον, ῬΕΠΙρρὶ [Ηοἀφ6]}. 38. Φοπίθῃ.- ΟὨτβάδῃ 
κποπὶθάρο, τὴ γοίθγθμοο ἴὸ οἰβδρ. ἱϊϊ. 109 ; υἱΐ. 14 
ἘΓΡΙΘΕΣ 4. Ὑοἱ ἴῃ6 οομβοϊουβηθβθ ἤόγθ ἀφοϊαγοὰ 

ὑπ Βρϑοΐβοβϑ!ν ΟὨγιδιδ οὐδ, πίοι ἰβ, ΒΟΤΟΥΟΣ, 
δη(ἰραϊοα ὈΥ 86 ὈΘΊΡΘΓ ὑμἶν ΓΒᾺ] ΘΟ ΒοΟΪΟυΒΏΘΒΒ ἰὴ 
ἰογι οαληρβ οὐ τῃ6 ΘΟΙΏΠΏΟΙ ΤΠ ΒΟΓΥ Οὗ βίη. 

Δοοοχάϊηρ ἴο χὰυϊ. Κατὰ ἀλήϑειαν, 
δοῖ ἀληϑῶς [γευεγα, ἐγωΐ} (Βαροὶ, ΚΙ] μος, ἴθ ἰβ 

Ὀὰὲ [88 ἴῃ Ε, Υ.] δοοογάϊηρ ἴὸ ὑἰγυτῃ (ΤΒΟΙΌΟΝ, 
Μίογον {ἘΠ 06|1}} ἰθαὶ ἰθ, ΘοΥΓαβροπαΐηρ ἴὸ [86 ἰῃ- 
ἰ6ΣΓ 8] δηὰ το] ο:8 οὗἨ συ [δοοογάϊηρ τὸ ἰμ8- 
ὥοο, τίς μουϊ οετοῦ, πὶ μουϊ τϑβρθοὶ οἱ ΡΘΙΒΟΙΒ]. ἥμο 
ΘΟΒ δ μδίοΥΥ ἡυθρτηοπὶ οἵ αοα οα τπ086 πὸ ἰπάρθ 
ἰδ δΔοοογαϊηρ ἴ0 [86 ταϊδίίοῃβ οὗ ἰσυ, ὈΥ ποι ἠυάρ- 
Ἰωθηῦ (ΠΟΥ͂ Δ΄ [6 τηοβὲ οοπαθιηηδὺϊς τπο, πίϊπουῖ 
κηονίην ἰδ, Ῥγοποῦποθ ῥαάρτηθης οἢ {ΠΘΙΏΒΟΪν 68, 
Τογοίοτθ [ΒΟΥ δ Ὠγροοτίίοβ. [Κατὰ ἀλήϑειαν 
Ὀοϊοργθ ποῖ ἰο χκρέμα, 88 ἴἰμ6 ργοάϊοαϊθ οὐ 1ῃ6 86ῃ- 
ἴθη06, Ὀαΐ ἴο ἐστ έν, 88 δαἀνογὺ : ἰΐ ργοοθϑαβ δοοογα- 
ἴηρ ἴο ἴσα, οὐ 86 Ἰπαρτηθηὶ οὗἉ Θοά, π|οὶν ἰδ δοοοτγά- 
ἵπρ ἴο ἰσϊ, 8 ἀχαῖηβιὶ [Π066, διο.---Ρ, 5. 

γεγ. 8. Αμὰ ἰμέηκοκῖ ἴδοι , Ὁ ζϑδῃ. 
Δοοοταΐηρ ἴὁο Μογὸς δπὰ Ἰδοὶυοκ, τοῦ 3 ἷἰ8β {86 
ΠΩ γπα7ον ἴῃ τοδί (0 πρδὲ Πογθ [Ὁ]ΪΟΤΒ. 

Ὧ)6 Αροϑίϊο μαὰ ἀεδβίχτιοα δυο ἃ σοποίμδίοπ ἴῃ 
γον. ὅ, [Π6 ΓυΐπΟΓ ρῥτοροαίϊοη οὗὨ τοῦβ. 8 δῃηὰ 4 πουϊὰ 
δανθ Ὀθθὴ Ομ δα οχργοβδοὰ, ἯὟο ὕδυθ Βογὸ [Π6 
ὑοξίηκίηρ ΟΥ̓ 16 οοποϊυϑίοη ἴγοτῃ 86 ργϑπιΐϑ ἴῃ 
γα, 2. ΤὨΏΚοβὶ ποὺ ἐλαί, τοῦτο. Ἐοίογοηοο ἴὸ 
[00 βίγδηρε βυρροδίξίοπ {ἱΠπὶ Οοὰ π|}} Ὀδοοσηθ, ὉΥ 
ΝΥ οἵ ἀχοθρίοη, ἃ ραγέίβδῃ (Ὁ ἢ. ἸΤπογοίογο 
Δ'δὸ [06 σύ ἰ8 Θιῃρμαδίσζοα, Μϑυϑγ: “[π Ορροβί[ίοη 
(0 δον οοποοὶς, Μαιι, ᾿ἰἰ. 7: ΓΚ ᾿ἰἰ.- 7. Ὑοῖ 
[86 Θχργοββίοη Πογὰ τηυϑὲ ποί Ὁ6 ᾿ἰπηϊ θα ἰο 86 δεῖν. 
--τῃαὶ ἴδου [σύ, ἴῃου [Ὠγβ δ, (μου ἀρθονο 41} οἱ- 
εἴ, ἴδοι. Ὀθοδιιδα ἃ 96} δα]} ϑβοδρϑθ. Νοὶ "Υ͂ 
δοαυΐτα] (Βεηροὶ [Ηοάρ6]}. Ὀυὺ ΌὉΥ δχϑιηρίζομ. 50 
ΜογοΡ : “ ΟἾΪΥ 86 ΟΘὨ( [68 8[)8}} Ὀ6 ἡυάροα, δοοογά- 
ἰησ ἴο 86 ἔμϊβ ορίῃίοῃ οἵ ἴμ6 Ψὸνβ (Βεγιιοϊάϊ, 

γὲδίοίοσίε, Ὁ. 206), Ὀὰϊ 41} Ιδγϑθὶ] 881} ὕᾶνθ ματγί 
ἴῃ [0 Ἀλυββίδη δ Κίπράοπ, 88 1ΐβ ἰγυθ- Ὀογ οἰ Ἰάτθα 
(Μέαἰι. υἱϊϊ. 12)" [Οομρ. Μαῖξ, [ἰἰ, 7, 9; Φοδη νἱῖϊ, 
88.}] Τῇα δχργοβδίοη Θθοᾶῶρθ γαΐδσθ δὲ (6 8816 
ὕϊτηθ ἴ0 δὴ δρργοδομίηρ δοίυδὶ Ἰυάρτηθηὶ πῃ οι Ὑὶ}} 
ογοτίακο ΘΥΘΥΥ ΘΌΪ ΠΥ ρΡΟΓΒΟΏ. 

γεγ. 4. Οσ ἴδου. ΤὨΐβ ἰ8 ἃ αἰδέν.- 
ἐδ 0486 ἔγοτῃ [86 ργεοοάϊηγ. [ἢ ἰπίτοάυοοθ ἃ Π6Ν 
ΘΙΤῸΓΡ ΟΥ ΟὈ]οοίίοῃ.---, 5.] [Ιη γε ἄἀοο8 ἴμ6 αἰδῖον- 
ἐὯ06 οοῃδίδι ἢ ΤΏου τοραγάσβι {Πγβοὶ τ οἰ Π 6 ὀχοιωρὶ 
ἔοῦῦ ρυπὶθητησηΐ, Ὀδοβῦδο ποὺ Ὀεἰανοϑῖ ΤΠ ΥΒ6] ἃ 
[ἀνοτῖϊα οὗ ἴῃ εΙΥ, ἀπὰ (δαὶ που β8}} ϑϑοᾶρα αἱ 
[86 οοτΐης ἐστ ατῶμε οΥ ἴδου ἀοδὶ πίοι α]γ τοραγὰ 
186 τίοθοο οἱ Θοα ΒΒ ροοάποββ ἰῃ ἀο]αγίηρ [Π6 Ρυηϊδβῇῃ- 
τϑηΐ 88 ἃ βἰψη [Ππαΐ [06 ζϑηθγαὶ ἰυἀρτηθηὶ γῇ} ΠΟΥΟΡ 
ΘΟΙ6 ἴο Ρ688 δὲ δ]}. ῥϑυ] Γγθαυθη 0808 πλοῦτος 
88 Δὴ ΟΧργοθδίοι ἴοσ ρτϑαεὶ διϊποββ [οἴδρ. ἰχ. 28 : χίὶ. 
38. Ἐρἢ. 1. ἢ, 18: 11, 7: 11. 16. Οὐ]. 1. 17. Ιὲ ἴδ 
οὶ ἃ ΗοὈταΐδηι, Ὀὰ: ἰουπα 4180 ἴῃ ΡΊ]δίο δηὰ οἵῇδῦ 
σταὶς οἰδβαῖοδ, ἴο ἀδηοίθ δραῃάδηοθ δηὰ τηδριυᾶο. 
-Ρ, Β81].-.-- Πα ξοοάποδβ. Το γρηστότης ἴδ, 
ἸΟΓῈ ΒρΟΟΙ ΒΟ], τα] ποδβ, Ὀδηοἤοθης ροοάροββ, ἴῃ 
Ἑοοπίγαδὲ ΤΊ} Ρ6η4] ᾿υδέϊοο. [ξ ΤΠΔῪ Ὁ6 δδίοὰ τ βοῖποῦ 
Μὸ δου ]ὰ τεδὰ : Εἰἰα ζοοάπθδα (γρηστότητος) ἀπὰ 
[ουῦϑασασιοθ (ἀνοχῆς) διὰ Ἰουρ- διδοίης (μακχρο- 
ϑυμέας), οΥὁ πρθίμον [ῃ0 χρηστότης ἶ8 πογὸ αἰνϊἀοὰ 
ΌὉΥ χκαένκαί, αἬ τοοῖϊ, αξ , ἱπῖο 186 ἰάρα οὗ 707- 
δεαγαποα δὰ ἰοπρ-διιοεγίησ. ὍΘ δοοορὶ (Π6 ἰδιϊοσ, 
δίῃοο τ 6 Αροβϊθ δυθθοαυ ΠΥ ΩΤΟῸΡΘ 411] αραὶμ ἴῃ 
τὸ γρηστόν. Τθ Αροβί]ε Ῥϑίοῦ υὑ868 [86 Β8Ππὶ6 

οὨ, μαχροϑυμέα, ἴον [Π9 ἵπο ἰά688  [ογοατ- 
ορ ἰονεγὰ τῆΦ προϊχζηρηρ οὐ τίροῦα, απὸ Ἰηρ ΔΗ 

ἔοσὶπρ ἱονγασγὰ [86 ορροπϊ οι οὗ δπδειΐθα [8] σι 688 ἴὲ 
[0 ἰηβίοοη οἵ ἀεδθογυθὰ ριημίδῃγηθηι] Βὺϊ Ετπὰὺ 
αἀἰθίηρυΐδηθβ θδιν θη φαξίσπος οὐ γογδεαγαποο, ΟἾδῖν 
11, 2δὅ, ἀπὰ ἰοπο-δειεγῖηρ, οἾΔΡ. χ. 22, δοοοταίηρ 8 
(8.6 το ἰοη ἰγοδαν ἱηαϊοαιθα, Τηὸ ἀνοχή ἰδ δῦουϊ 
θαυ] ἴὸ ἴὉ06 ὑπομονή, ΟΟ], ἰ. 11, δὰ [Π6 πραότης 
ΟΟΙ. ἰ11. 12... Οὐλραγα ἀνεχόμενοι ἀλλήλων, ΟΟ]. ἐἰὲ 
18: μαχροϑυμεῖτε πρὸς πάντας. [1 ἰδ ἰΒὺΒβ πδίὰ 
ΓᾺ] υδῇ ὁ56 ἰάρ8 βῃουϊὰ ϑοιωθίζχηθθ τῦη ἰηΐο [}0 
οἰμορ, ἸΤμοϊυοὶ : “ΤΏ πορὰ οἵ Ομ σχίδὶ (κα χὶχ. 
41] ; Μαίι. χχὶν.) που]ὰ οαυδα (η6 ὀχρθοϊδοη οὗ ἃ 
)υαάρτηοης οἡ ἴδγδοὶ, πο ΣΈΘΙῪ οοσούττοα δὔου" 
ἘΜΘΏΪΥ [Ὁ6}] γϑαγθ αἴ (πΐ8 Ερίβι]ὶθ. Ηδξεγο Ῥαὰ 
ΤΩΔΥ͂ ΔΙ ΌΓΑΙΥ ἤανα μδὰ {}8 ἴῃ νἱον,."--- .,2,͵ γνοῶν 
ΤΌΘ ἱγδπαϊαϊίοη Νοϊ Ἰπποτυΐσδ ἰδ ἴο0 ποὰκ. [}γ 
ἴληρο ἰγϑηβὶαῖεβ ἀγνοῶν: ἰπάεπι ἀμ πιϊρεζοηηδί, 
εοἱἐγιίν ἱρπογίπρ ; ὙΝῸ ατοῦυθ, ΤΒΟΙθοΙ, Ἢ οτὰϑ. 
ποῦ, αἷ,, γοηαον ἰϊ : ποέ οοπδίἀογίηρ.---. 5.7] ΜΟΥΘΡ 
ΟΡΡΟΘΘΒ (86 ἱπιογργοίδϊίοη οὗ ἀγνοεῖν 88 τοϊδλίηρ 
ποῖ ἰο ἀποιο ()ς Ἢ οἴϊε [Α]Ἰογὰ], δμὰ οἰβθγβ). Υοὶ 
οὐ γμὶ δηὰ σμίραδίς ἱστοτηο6 8 οογίδί ὨΪΥ τηθαηΐ θα 
(οορ. ἄγνοια, ΕΡΆ. ἱγ. 18).---ἰα Ἰοοάϊηρ ἴμ66 ἰο 
τορϑηΐδηοθ. ἄγειν τθ8Πη8, ἃὺ 8}} οὐδθηῖΐῖδ, ηοΐ ΟἹ] 
186 οδήοεςεῦνα ἱπιθηοη οἵ Θοὰ (ΡΒ ρΡῖ), Ὀΐπὶ αἱροὸ 
[Π6 τὰ] ἀειογτωϊηδιίοη οἵ ὨὈϊνίης σοοάποβα. [Βθῃ- 
ξοὶ: Τεμδ ἀμοὶέ υοἱοηέεπι ἀποΐ ; ἀμοιΐ διαυϊίεγ, πον 
οοσὲξ πεορδεδίίαίε, ὙΤοΤαΒΎΟΡἢ: “Τη6 πογὰ ἄγει, 
ἐεαάε, ἰπὠπηαῦθβ ἴῃ6 εοὐϊΐ ογ᾽ Οοά, Ὀυὺ δἷδὸ ἴμ6 τοἱλ 
οὕ πιαη. Οοὰά ᾿ἰθδάβ, θαΐ τηδῃ σιαὰν γε μϑο ὕο Ὀ6 166." 
Ὁ [δἰ8 τ, Ηοάζο δββοηΐβ, Ὀὰὺ δά β, ἔγοζω [ἷδ βίγὶοἰ 

Ομ νἰπἰβῆς δια ροίηϊ: “ ὙὙἂπὸ μίνοβ ἴΠ6 π|'}} ἰο Ὀδ 
ἰοὰ ἢ [8 {Π6γ6 μῸ ργουθῃιηρ ζταοο [σγαζία ργαυεηί- 
8}]} Ὁοδβ ποῖ ἀοὰ ψοῦῖκ ἴῃ ὺβ ἴ0 εοὐ ΐ, 88 γ9 }} 88 
ἰο ἀοὕ ϑυγοὶν (Π ΓΘ 18 βυ ἢ ἃ (πη 88 Ὀδίηρ τηδά8 
Μη πἰϊουῦ Ὀοίηρ ἔογοθα, ἸΤπογα 18 ἃ τηϊάα]θ 
στουπαὰ ὈΘΙΘΘῺ ΠΊΟΓΒΙ Βυδοίοῃ πὰ οοδτγοίοη. ἀοὰ 
ΒΌΡΟΓΒΟαΘΘ ἴΠ6 ΠΟΟΟΒΒΙΥ οὗὁὨ ἰογοϊηρ,, ὈΥ̓͂ ΤΩΔἰΚΙ Πρ κ18 
ΜΠ Πρ ἴῃ [Π6 ἀδΥ οἵ Ηΐδ ροποῦ. Τινι6 Αροβίϊ, ποπ- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 1Β ποῖ ΠΟΓΟ βροδκίηρ οὗ ρτδοίουβ ἱπῆυθηοθ, δῖ 
ΟΥ̓͂ ἴῃ τρογὰὶ ἰθηάρηςίεβ οὐὗἁἨ ργον θη δ] αἰβρθηβα.- 
(ἰοηβ."--Ρ. ὡὰβ 

γεν, δ. ἃ, δῆϊοσ ἴδν Ββασάποβε [ Κατὰ δὲ 
τὴν σκληρότητα σουΐ, Ἐπίάοια ποῦ 8 ΘΟ Ἷ- 
υδίυη οὗ {πὸ αποδίίοι (δοιτοδηη [ΑἸΓοΓὰ]}, Ὀαὶ δῃ- 
εἰ διοβῖβ. ΤῊο Παγαθηθά ΟΏ6 τη ϑίδ 68 [Π6 Ὀοηΐμη Ρυτ- 
ΡοΟΒ6 οὗ Ὀίνίπθ ζονοσητηθηΐ, δηὰ ΟΥ̓ 018 τ 688 ἰσγϑῃθ- 
ἔΌγτΩΒ ἴ86 Βδηθ ἱπίο ἃ ἰυὰάρτηδηῖ, ΤΏ αὐεβίζοῃ οδη 
ἐμογϑίογα ποῖ Ὀ6 086 οὗ πιογα ἐγυδιταίΐίου. [Κατά 
8 ἴαῖκοῃ ὈΥ ΒΟΙη6, ἐπ ργορογίίοη ἰο, 80 ἴμαὶ ἴπ86 ἀ6. 
στο οὗ ρῬυῃίβῃσωθης ΟΟΥΓΕΒΡΟΙβ ἴὸ [86 ἀδσρῦθο οὗ 
ΒΑγάΠ688 δη ἱπηροηΐϊΐθηοα; Ὀαὺ ὈΥ τηοδί ΘΟΙΏΙΘΗἰΔ- 
ἴΟΥΒ ἰῃ [Π6 86η86 οὗ δοομηάμηι, ὦ. δ.,) ΔΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 ὁΧ- 
Ροοιοα ἔγομι ΤΥ δγὰῃ ὈΪΥ ἴο ἰΐ8. παι γο.-- 
Ρ Β.]--ΑΑ)ἱἀιὰ ἑτωρθηΐΐθηϊ Ὠϑασί. ΤῊΐβ [Δ Κ68 ΑΎΨΕΩΥ 
[το ἴ86 ἰάθα {π6 ΒΑΓΒὮ δρρθάγβῃοθ οὗ 8 [δίβ)βιϊο 
οομρυϊδίοη. Τὴ6 Ὠδγάμθββ 'ἰβ νο ΑΓ Υ οοπ πυρὰ 
διὰ τιδρηΐβοὰ ΌΥ ηροῃϊίδηοα οὐὁἨἠ ἁ Πρϑγί. -- - [00 
ἰἰϑαβυχοδῖὶ ὌΡ ἔοσ ἴμλγδοὶέ [ποὺ ἴον {Ὠγβοὶ, ποὶ 
αοά ἴον [866.---Ρ, 8.7] Τα νοῦ ϑησαυρέζειν ἰὰ 
υβοὰ ἴῃ ἰδο νιον βθ8β6 οὗ ΘΥ̓ΘΓΥ δοουτϊηυ]αίίοη, δηὰ 
ἀρποίοβ αδἷδο ἰγοῃίοδ! νυ [86 ᾿ιϑαρίης ὑρ οἵ ον δ δηὰ 
Ρυμἰβημιθηΐίθ. [Ὁ Ποῖ βίδηδβ ἰῃ εἰσι Κρ ορροβίτοη 
ἴο ὑπ πλοῦτος οὗ Θοὐ δ χοοάποββ. Τὴ ἀθϑρίβὶ ἢ 
οὔ [Π6 τίομοβ οὐ οὐδ ροοάμθββ ἰῃ ἔργ θη θ 8} 
Ἰομρ-ϑυδοτίης ἴθ [06 Βοαρίηρ ὺὃρ οὗ 8 ἰγθαβαγα οὗἉ 
στα. Ὅπϊο ἔπ ν8ο6]ζ ἰηαϊοδίθβ γοϊπίαγΥ ρυΐ]ὺ 88 
γ76}} 88 οοσηρίοἰοὰ [(0]}γ.---ἴὰ [ον οπ, ἐν] ἴ 9 ἀδν 
οὗ τταῖμβ. Τῇς εοπδίγυοσίίοη 'ἰΦ ποῖ ϑησαιυρίζεις 
εἰς ἡμέραν, ἃς. (μυῖμον [Εἰ Υ΄., ἀασαΐπει], ἸΒοῖνοκλ 
δηα 80 ποὶ δὴ ὀργή ΜΠΐο πὶ}} Ὀγθακ οαϊ οἢ {116 
ἦαν οὐ ταῖν (Μοτον ΓΑ] οτὴ. Ποάσο1}) Βας ἐδπε 

» 
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ἷα, τ χνὲ [80 ἀδν οὗἨ πτϑίι ἰθ ἐυθ ὩΟΥ͂ τοδὰγ | βοϊάοτῃ οἰ βονμογο. " 
[ὁ Ὀπγδὲ ἕογί, δὰ τμδὴ πὲ [υτίουβ δῃ ἃ ΘΘΏΘ6]Θ88Β 
ϑησαυρίζενν 511 οοπθπυθθ; οοσαρ. Φδπιθᾷ νυ. 8; 
ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. ἘΘΓΥ οδἰδα- 
ΠΌΡΒ6 οὗ Ἰυάφηηθηΐ πῆς δυοοοθαβ 8 ροσὶοα οἵ ἰοῃβ- 
βυδοντίηρ, ἰΒ ἀραϊμπδιθα α ἀδὺ οὗ πτδιὴ (σοϊς. χχὶΐ 
84. Ζορμδηϊδὴ ἰΐ. 2). Βαϊ ὁδοὶ οὗ ἰμ686 ᾿υάϊοϊαὶ 
ΟΔΙΔΒΙΓΟΡὮΘΒ ἰδ ἃ ῥγοίπ δ το 6 ᾿δαδὲ ἀδὺ οὗ οσοηδβυπι- 
τηδίθα πτδὶ.---Απὰ χουν δέου [τηδηϊξοϑίδιοη]) οὗ 
πο χίφῃίοουα ! 1. ΤῊο δικαιοχρισέα 
(ἴα ὁ Νονν Τοδϑίδιηθηῖ, ἅπαξ λεγόμενον, δὰ Ὀαΐ 

ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 

Το τἱριίθοιθ [α ἐ οἱ 
αοὰ ρῥτοοϑϑὰθ ἰπ δὴ διηρθδι α ἯΔΥ ᾿πγουρ 
οὗ ὄτοθ Ὀαΐ ἰδ [48 Βροοίδὶ σροόοὶδ οἵ 5 ἀποκπάλυ- 
ψις. ΤΏΘ πθο16 οομῦδ ορ᾿δου οὗ αἰδδγθα: 7υάϊεὶδὶ 
οδίαδιγορθδ οοπδὶδὶβ ἴῃ ἴ26 οογίδίη}) δὲ 186 [ζπ|9 
οὗ 8μα] ἀοοϊδίοη ἰδ ἰπιτοἀυοοα πὶ 26 οομίπᾷ οἱ 
Ομγίδι. Τμοϊυοῖς οἰζοα ΚΙοραιοοὶ δ ̓ὲΠ68 : 

δὰ τόνε ον ΤΣ, Ῥαθι ἐεϑϑᾶι ὈΠΕΘΟΒ Π 
Βι ἀσαπίτᾳ πιο ὅδιο βοαῖ, 6 ΓΌΒὮΒΟΒ σα, 
Τυοοϊάοὰ δ ἔμο ρἰοαχαίης ἐππηδοσθο}ς."᾽" 

Βεοονρ ῬΔΒΔΘΆΔΡΕ (ΥΕΒΒ. 6-11} 

[ΠῚ πιᾶὺ αἰὰ (Π6 τϑοδδυ ἰῃ ἴπ9 ὀχαρεβδὶβ οὗὨ {}6 μα : 
᾿ὲπο8 δβοῖ, πιο 6 δάορὶ ἔγοιῃ 1:6 Απδι γεὶβ οἵ Εὐγθθδ, οϑηξ ἴῃ (οἷν δίδῃσδα οὗ ἰὮγοα 

ἴω 116 ἐσβηδίδιλου : 

Ρἢὰ ἴο Βδνο ἰῃ νἱον (86 (Ο]ονίης Δετδαρ. 
ΒΟΙΩῺΘ οἰδδρρα 

6. ὟΤΏΟ πὶ} τοηθν ἐο ΘΥ̓Θ.Υ τοδῃ δοοογάϊηρ ἰ0 ἷ6 ἀοοὰδ ; 

Τὸ ἰδοδϑ πῆο ὉΥ͂ ομάσγδηοθ ἰῃ ροοὰ ποτὶς 
.Α 

δ: 
βοεοὶκς ἴον Εἰ, δηὰ Βοῦογ, διὰ ᾿να γί ἐγ, 

Ἐιογηδὶ [{ 

᾿Αμὰ ἀϊδοῦοῦυ [Π6 ἰγυϊῃ, Ὀυΐ ΟΌΘΥ͂ τον ΘΟΌΒΏΦΘΒΒ, 
Ιηάϊχηδιίοι [68}}8}} θ6] δῃὰ πτδίὶ : 

Τυϊυϊαιϊίου δηά ῖ 
9. Β 

ὸ Βυὶ ἰο ἰο60 ΝΟ δῖὸ δο βϑοϊκίηρ, 
8. 

δΔΏρΡΟΪΒἢ 
Ὅροι δυ ΓῪ 800] οὗἩ ὕγδη [δαὶ πουῖχϑι ΟΥ̓ΣΙ, 

Οὗ [86 ὅονν ἔγβϊ, δῃὰ αἷἰδὸ οὗ 186 Οτϑοῖς: 

Βυὺ ροῦν, Ποθοσ, δπαὰ ρϑδοῦ, 
10. Α Τὸ ΘΟΥ̓ΘΓῪ τηδῃ ἰπδὲὶ πουκοῃ 

Το (δὸ δεν ἤσγβι, δηὰ α]80 ἴο [89 

Τη,ο ἤγαϊ ὑπὸ βίδῃ Α δμηὰ Β, δῃηὰ ἰδμ6 Ἰἰαδὶ ἵπὸ βίδῃσαι, Β δηὰ Α, δὔϑ δηιιῃϑῦοα!γ ραγα οὶ ἴῃ θεοὶ οὗ 
ἐμοαὶν ᾿ΐηθ6, πρΐοι ἱπάϊοδια : (1.) ΤΟ οἰιατδοίος οὔ 1068 πὸ ορροβίϊθ οἴδαθοϑ ἰο Ὀθ6 οοτωραγϑᾶ; (3.) μοῖξ 
Ροδρϑοῖδν ρυγβυΐ. δοὰ (8.) ἴῃ6 δρρτγοργίδίθ ὕοναγάβ. [Ι͂ἢ δῃοῖβοσ ροΐπὶ οἵ Υἱὸν (86 ἔουν δίδῃχϑδ δῖ9 
ἰαϊτονογδίν ον ρδγδὶ]οὶ, ὑπ6 ὅται οοττοβροπαϊΐηρ πὶιἢ (6 ἔουγί, ἀπὰ (6 δοοοπὰ Ὑὴξῃ τ1Π6 τὰ, ΤΆ ριοείουν 
τοπδιὰ οὗ (Π6 γἱρμίθουβ ἰΒ Ρμυΐ ὅγϑὶ δῃαὰ ἰαβϑὲ ἰῃ ογάὰδγ ἴ0 βείηυϊδιθ δὰ θησουγαρο ἴΠ6 γϑδάθγ. ΤΏο Ἰἴποα ἰῃ 
6860 }} δίδῃ Ζα ἃΓῸ 8180 ἱπίγο γα Θ᾽ Υ ραγΑ}]6], 88 8 γϑὰθ δρρδγϑηὶ ἰὸ [86 γοδάθὺ ὉΥ͂ ἴΠ8 ὑγρορταρΐοαὶ δύτδηρο. 
ταϑῃϊ.--, 5.] 

γον, 6. ηο γὐ ἱ] χοσᾶοσ ἴο νον στβδυ. ΤῊΘ 
ποραῖῦνο ἔογια οὐ [μϊ8 ἀοοϊαταϊίοῃ, 866 γοσ. 11. ΤῈΘ 
πῆι χορό δύ οἵ ἀοὰ ἰΦ ἴὰγ δθονς (86 ρατιίβδῃ τίρῃ- 
Θουδβηθβδ οὗ τη, δῃὰ δἷδο δῦονὲ ἐλαέ ρμαγίίβδῃ 1}08- 
εἶοθ πιο Ὀ6]ονοβ ὑπαὶ ἀοαΒ ψογογηπηθηΐ ἰ8 ΓῸ- 
βιταϊποὰ ὈΥ [86 Ὠἰφίοτο8] ἀἰ δγοηοο Ὀούπθοη Φυάδίθηη 
διὰ θαι βοθάοη. Τὴ ἀρφοϊβίοη δβίαίθαὰ Ὀγ (86 Αροβ- 
[16 'ἰθ φῬγοπουπορὰ ὈΥ ἴῃ ἔππάδιγθηΐαὶ ἸΔῈ οὗ (ἢ 6 
δηῦγο βοτὶρίυγοδ, οἵ 8411 Ομ γϊβδιθηάοιω, δῃὰ οὗ δὶ] 
τοὶ σίομ (οοαρ. ῬΒβ. ᾿χὶϊ. 12: [184. ἰϊϊ, 10, 11. ὅ6:, 
χυΐ!, 10: Μαῖι. υἱῖ. 21-24.. χἱΐ. 86: χυνὶ. 27: σχν. 
8ὅ. Φοδπ ν᾿. 399. Ἐοιῃ. χὶν. 10. 2 Οοσ, νυν. 10) Τὸ 
Βυρροβίου (μδὲ ποῦ ἰβ ἃ τοδὶ αἰβήου Υ ΠΘΓΘ, 
ΔΠῸ δὴ δΔρρδγοηΐ οοηιγδαϊοϊΐοη Ὀοίπτοοη ἴῃ 8 86η- 
ἰθὴσθ δηὰ [Π6 ἀοοίσὶπο οἵὗἨ ΪἸυδβοαιϊίΐοη ὈΥ [αἰτι, ἷβ 
8 τοιρλγϑϊθ ἱμαϊσαϊίοη οὗ δὴ ἰηδαθαυδίθ υἱοῦ οὗ 
ΜΟΥ ΟἹ ΟΩ6 διαπα, δηὰ οὗ 7υδιΒοαίου ὉΥ ΤΑῚ οἢ 
(δὩ0 οἵαν. ἸΤὨοϊυοὶς σῖνοθ δὴ δοοουῃΐ οὗὨ ἰῃ6 4068- 
εἶου ἴῃ αἰδουδβϑίοη, Ρ. 88 βδααβ. βΒοϊυϊΐοηθ οὗ ἐμο 
ΠΑ ΠΟΥ ΟἰΒΊΟΌΪΝΥ: 1. Τη6 Αροβίϊθ βρϑακβ ἢ6ΓῸ 
ΟἾΪΥ ὈΥΡΟΙΠ ΠΟ. ΟΔΙΥ οὗἩ [16 ᾿υάρταρης οὗἨ ὈΘ᾽ΐον ΓΒ, 88 
αοὰ πουϊὰ ἰυάρο ἴποπι, ἀρατὶ ἴτσουη ἴδ αἰδπαροϊηϊ 
οὗ [6 ροβροὶ (Μοϊδποῃίμου, ἅς.). ΤὨΟ]αοῖς ; Ηδγο, 
Δηὰ ἰπ τόσ. 16, 0 Αροβίίο γοζαγὰβ οἠἱγ ἴῃ Ὀἱνὶπο 
ψαϊυδίίοη Ρἰδοοὰ οἱ ΘΠ, ἃ ἔἴροια γοαἀοιηρἕοῃ. 
Εο, βυθδίδη 4 }}γ, ΑἸογὰ δηὰ Ἠοάροε.---Ρ. 5.]. 2. 
6 ΒρΡΘΙΚΒ οὗ [Π:6 πα] ἰυαρτηοπῖ, π] ΘῈ [δὶ γ7}}} Ὀ6 

ρεονυοὰ ἰο Ὀ6 [πὸ δοβοϊυϊα [Ὁ] Θ᾽] τοί ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰὰν (Ο]ς- 

Ὠδυβθη). ΤῊΉΪΒ ἰ8 δαοριοα ὈΥ͂ ῬὨΣρρὶ, Ὀὰὺ ἀπάοῦ τΠ9 
τοβίσοοη : Τῆδὶ (ῃΠ6 δικαιοσύνη ἐκ πίστεως πὶ] 
ΓΟΙΊΟΥ͂Θ ἴπΠ6 ἀοβοίϊο ΠΟΥ ἰῃ ἐῃ6 ποῦ οὗ [6 τοβϑι- 
ογδαίθ. ἀδγβασὰ : ὄρεγα αὐάδμοεκίων ἐπὶ γι Ἰοῦο πολ 
εἰ δαϊμέϊδ τρογὶία, κε εὐ βαδὶ ἐοδίἐπιοπῖα εἰ ἡδαία. 
8. ΕΠ ΣΘΟΏΟ : ΤῊΘ Αροβίῖθ ἷἰβ ἱηοομδίβιθηξς, δα ὮΘΓΕ 
ΟΡΘῺΒ 8 δεηιίία »εῪ λοπεοξίαίειη ὭΘΆΣ (06 υἱὰα γασία οὗ 
Ἰυβϑι βοδιίο, 4. [ἱρὰ ΤΏα ἢδν νἱϊδὶ ἔοστη οὗ 
Αἰ τηυβὶ Ὀ6 Γοχδγαθα 88 106 ρῥγοάᾳοὶ οὗ 8 Ῥγενί οὔθ 
ἀϊγβοίΐίοι οὐ [16 : [88 ἔργα δῖα ρογίδοιθα ἴῃ ἔδιιἢ 
(ϑιιαΐοη ὑπὰ Κγίδίζοι ἴον 18δ2, Νο. ἃ, ν. 868). 
ΤῊ δ νἱονν δϑϑηὶβ ἱποοηβίβίθες τὶ ἢ [6 Βογρίιγα 
οοἰσίηο οὗὨ τοζϑῃθγδίίοη ΔΒ ἃ ΠΟ ογοαίίοη, δηὰ οὗ 

[86 ΠΟΥ͂ 116 δα ([Π6 σεύογβο οὗ [Π6 οἱὰ (σοι. νἱ. 4, 
19 8), δηὰ σῖὰ [86 ροσβοῦδὶ θχρογίθηοα οἵ Ῥδῃὶ. 
Βυΐ 566 Ὦν. [δηροβ σορδγκα ὈΘΙΟῊ, διὰ οοπδίαοῦ 
[0.6 ΓΟΙΩΑΥΪΘΌΪΘ οοπορδϑίουῃ οὗ Ῥοῖοσ, Αοίβ σ. 84, 8ὅ, 
ΜὮΟΙΘ ἃ αἰδβροβίιϊοη ἴο ἔδαν αοὰ δηὰ ἰ0 που τρμι» 
ΘοΟυΒη688 8 Βυρροδβοὰ ἰοὸ οχὶβὲ Ὀθίοτθ οοηγογβίοῃ, ΘΥΘῦ 
ΒΠΊΟΩ ΥΩ αν δηάᾶ (0 αὐδιγ ἐμθτὰ ΤῸΣ δοοορίδῃοθ 
ὙΠ} ἀοα,--ῬΡ. 8.1] δ. Οοσοθίυβ δηά 1ἐτηθογοῖ : ΤῊΘ 
[αἰ ἴῃ ΟἾγῖδὶ τηυδὺ ͵80 Ὀ6 ἱποϊυἀθα 88 [86 δἰμιοδὶ 
ποῖῖ (ἔργον). ΤΙΐ8 Ὑἱοῦν ἴδ ὑπάουθίθα!ν οοστθοῖ : 
δὰ ΤΠΟΙ αοἸκ Β οχρ]δηδίοη, ἰμαὺ πίστις εἰς χριστόν 
ταυϑὲ ποὲ Ὀ6 ἱποϊθάοα θγο (ὙΠ τοΐδγοποθ ἴο οἴῃ, 

ω το 6 ὙΠΗσεΝ οὗ Ζαεῖϊ; Μασίγε διυιὰ οἴδας διέδιασξα 
ξεν σνω ἵη ἴος.---Ῥ. Β.] 



ΟΒΑΡΤΕΚΒ ἢ 1-16.. 

ν. δ; χὶ. 16: σ, 6), ΟὈὐΘΟΌΤΟΘ [06 πΏ016 ᾳυορδίοῃ. 
Τι6 Ῥαδβαζοδ οἰϊοὰ Ὦγ ΤΒοΪ οἷς Ρ] Αἰ ἸΥ τοὶδίθ δἰἴο- 

ἴ0 ἃ ᾿ἴ6 ἴῃ ἴΠ6 πόγκβ οἵ ἴη6 ἰδ, Βαὶ ἴῃ 
οὔ νἱ. 239 ΟἸιγῖϑὲ 98}}8 αἱ} ὦ πόῦκ οἵ Θοἂ πολ 
ΘΙ τ στ διιουϊὰ ἐχογοῖβθ.Ό. Ρδὺ] αἰϑὸ οδ}}6 ἰαὶτ ἃ 

ποτὶς (ἔργον ἀγαϑόν), ῬΊΜ], ἱ, 6; νἱθ ἶι, 
ΟΥ̓ΘΟΥΟΡ, 88 ἴ6 οροτγαξίοη οὗ ἀοα. ἴ[Ιῃη 1 ΤΏαθα, 1, 8, 

86 ΒρΡΘδΚΒ οἵ δῃ ἔργον τῆς πίστεως ; Ἶ80 ἱπ 2 ΤΉ6ΒΕ. 
ἷ. 11. Ηθ τρϑδῃ8 ἴῃ (6868 66, Οὗ οοὐυγδο, Βυ0 ἢ 
8 αἰ 88 ῬΓΟΥ͂ΘΘ ἰδ ἢ ὉΥ πόσῖβ. Βαϊ ἴζ {0]]οΟννα, 
ΒόνγίΠ6 1668, τηοϑὺ ἀοοϊάθάϊγ, (μαὶ ἢ6 ἀϊδιϊηρσι θη 
ἐμεῖ 88 Ῥοαἰ νου ὑπὸ Κη δ οὐὗἠ πογῖχβ, ᾿υδὺ 88 Φδχηθ8 
ἱηρυ θ 68 ἔτο ἰηαθ οἵ ἔῃ. ὙΝ ὁ πηυδὶ ᾿Ππογοίογο 

γρλμηλτῦν ἃ ἵγο- 018 οοποορίίοη οὗ πόογκδ τ [ἢ 6 
Α 6, ἱἤ τὸ σουἹὰ δϑοᾶρθ [826 σοῃίυδίου τηδὰθ ὮΥῪ 
ἃ [πηϊὰ δροοΐεβ οὗ οτἰμοάοχυ. ΤΏ ἀϊγθοιϊίοη οὗ ἴδ τἢ 
88 Μ6}] 6 οἵ πῃ 6] 16 88, δοοοσάϊηρ ἴὸ Ῥδυ}---88 
[μαϊδαταὰς 88 ργορϑεὶγ τϑιηιδυκοα---ἰϊ8 απέδοείεπδ ἴῃ 
(86 διιιῃοβὶβ οὗ ἐπ 6 ἕμηἀατηθηῖδὶ ἰϑηἀθηοὶθθ ψΐοἢ 
06 ἀεβουίθαθ ἴῃ υϑσϑ. Ἴ, 8. ΤΠ ΟΠ6 Οἶ888 ἅγὸ, ἴῃ 
(μον ἰπνασὰ ἤγαμιο οἵ τη, ζητοῦντες, δίγίσπσ 
ΦΘομέδ--- ΠοΡο ΟΣ τηθὴ οὗἁ ΟΡ δηὰ δϑρί γαῖ, ΡΟῸΣ 
ἴῃ δρίγιὲ [Μαῖιὶ, νυ. 8]. Τοῖς χοοὰ πουῖβ οοηῃβιυϊο 
8 ὉΠΙΥ οὗ εὔοτὶ, ὑπομονῇ ἔργου; μαὶν αἷτη ἷ8 
[86 δόξα, τιμή, ἀφϑαρσία (ροοα!ν ΡΘΑΓΡΒ. ργθοίουβ 
Ροδεὶβ, Μαῖϊ, χὶϊ, 45). ΤΏ ΟἾΒΟΡ ο]488 δγϑ, ἰὼ 1μοὶγ 
τ Θ 18] αἰδροαίείοη, ἐξ ἐρεϑείας, ς ἰἱομδ, ΟΥ̓ ἢ 
ἩΠΘῺ [ΠΟῪ ΘΟὨ 688 Δἢ ὑπμσάοχ ἕοστο οἵ δ, ΤΉΟΥ 
ΔΣΘ ΤΙΏ6Ὲ δηϊτηδιίθα ὈΥ ἴμ6 ὈἱΖΟΙΓΥ οὗὁὨ ΡΔΡΙΥ βρί τς, δῃὰ 
(ΒοΓΘίΟΓΘ ἩβΏΟΏΪΥ ΓΟ ΘΙ Πρ ἀραϊηδὺ (6 γα, τ Ὠ}}6 
ἸΘῪ ΔΘ {Π6 ὩΔΙΤΟΤ-ἰ 6 βίανεβ οὗ [886 υῃγίρδι- 
ΘΟΌΒΏ6ΒΘ ΟΥ̓ ΡΔΓΟ δρὶτὶὶ, Βυϊ ἴπ6 τοι υϊίοι οὗ 
ὈοΓ οἰαθθοβ ὙΠῚΠ δ6 ἀοίοττηϊποὰ ὈΥ τ06 τοβρϑοίνθ 
ἀορτοθαβ οὗ τνἱγΐυθ δῃὰ νἱοθ ἩΔοὮ (ΠΟΥ͂ Τοῦ. ΑΒ 
ΒΘΟΚΟΙΒ, ΠΟῪ δηα ἴδ! δηὰ ᾿υβ δοδοη ὉΥ ἔδιοα, 
ψΠ1ο}1, δοοογάϊηρ ἴῸ σἤδρ. ἰϊϊ., ργοοθθὰβ αἷ8ὸ ἴγοϊω 
τρί ο Βηοαα, ΑΒ ὈαΙΐονοσβ, ΠΟΥ͂ διγῖίνθ ἴον ἰῃ6 
σεδβυσγο οὗ μοὶγ ΠΟΔΥΘΩΪΥ͂ ΟΔΙ Πρ, δημα βύγῖνο ΘΓ 
[Πο86 ΜὮΪΟὮ ἀγθ Ὀδΐογο ἴἤθτω, 18}}} ΓΠΘῪ γϑδοὺ 
(86 Κο4] οὗ ρογίδοειοη. Βυΐ {ποῦ ἴπ 6} ἀο ποὶ δρ- 
Ῥϑαγ τῦϊῃ τοσκβ οὗ (06 ἰαἾΤ, ΠΟΙ τὶ ἃ τηϊχίυγο οὗ 
Ῥεγίθοι γμδέϊέέα ἐπιρμίαέα διὰ ἱτηρογίδοι σοῦ κβ. [Ιῃ 
[86 ἰεϊπησάοῃι οὗἁ ρογίδοϊ ἴονο [86 διϊδροπίβιῃ οἵ τηοτὶὶ 
Αιμὶ ρ,ΙΒΟΘ ΟἰΒαρΡΡΟΔΙΒ ἷῃ 8 Ὠΐσῃον. ὉΠ οἵ Ὀοΐῃ. [ὲ 
ἰδ ΟὈΒΟΓυ Δ ΌΪ6 ὑμεῖ, τὶ [86 ΑΡοβίϊθ, 81} [η6 ἰάθββ οὗ 
9 ΟἸ]ά Τοβίδιπθηϊς Ὀδοοπιδ το ὑσγοίουπα, δπὰ δγῸ 
Ἰρδὰθ ρεγίοοι : 1. ΤῊΘ αν ὈΘΟΟΙΩ6Β (Π6 ΔῊ ΟΥ̓ [6 
Βρίγιι : 2. ποῖῖς Ὀδοοιηθδ ἴΠ6 ποῖκ οὗ ἴδ; 8. 
τἱρῃυθουδηθ88 ὈΘΟΟΙΏ68 υδεἐγίηρ τὶ ρὨὐΘΟΙΒη688: 4. 
το σ θυϊοη ὈΘΟΟΙΏ68 ἴτθο, γονυδγαΐϊηρ ἰόν. Τη6 οὔ- 
βοτυαιϊίοη οὗἤἩ Μογοσ, ἰδὲ γὸ δα ἰιθσα ἴμ6 ΔῊ οὗἁ 
ἴδο εν ΟὨΪΥ, δηὰ πίῃ ἴε 1Π6 Ὠδίυγαὶ! ἰδ οὗἨὨ [16 
Οδηι168 δδ [06 τηράϊαχῃ δδοϊδηρ {π6 ἀφοϊβίομ, ἀο68 
τοῦ τοϊϊονο (μ6 τηδίϊοσ, Ηθ ἱπάθοα αἷβὸ δα άβ, ἱμαΐϊ 
Ῥδὺὶ μδὰ γχοοὰ γεᾶβοῦ [ὉΓ [ἢΠϊ8 βιἰδιθιηθηΐ, βίποα (ἢ 8 
ΘΟ εϊβεῖδη, ἴοο---Ὀδοβιβο ἢ6 8 ἴο Ὀ6 υάρεοα δοοογάϊηρ 
ἴο ἰδ οοπάυοῦ---πγυδὶ Ὀ6 ̓ υάρσοά ἱηρ ἴο [86 ἸονῪ 
(οοταρ. ἴθ 6 ἀοοσίτίπο οὗὨ [16 ἐεγέξμδ μδὲα ἰορίσν, δηὰ 80- 
οοταϊηρ ἰ0 (μὸ πλήρωσις τοῦ νόμου» ἰηἰγοἀαυσοὰ Ὁ 
ΟἸτίδὲ [Μαῖϊ. ν. 11; χχυ. 81 ἢ ; Βομι, σἱϊ!. 8--10]. 
Βο ᾿0δΕ}γ τοὐοοίδ [86 ορϊῃΐοη οἵ Βοΐομο, ὑπαὶ ἴπ 6 ἀοο0- 
υἱπο ΟΥ̓ ̓ υδιβοδίίοη ὈΥ͂ δὶ τ τα ρ 68. ἃ ραγι αὶ δΌτσο- 
κιϊίου οἵ [ἢ τηογΓ8] ογὰδρ οὗ ἴμ6 νοσγϊὰ." 

ἩΜΏΟΙ Ψ μρλενηἑρης ας διὰ Ατηθτίοδη Θομ τη θηἑδῖο, δὲ 
δανὸ σοΣ δι 

[1.. ἵ Φ δ εἶ ἱγα 

ἀδινι ων ἴη0 ἀοοσίσίπο οὗ ρμταξυίϊοι | οοιΐοῃ, διὰ ἐπ 
οομαίθισηεν ὙΠῸ ἰδ, [06 Α 6 αἰ} τοδοῆθο ἐδδὶ 

Υ 1 106 ῥσἰποίρ]ϑα οὗ ἔμ 180 ὁ 

γὸεν. 1. Το ἴδοδο το ὮΡν οπάπσχδης (οε 
Ῥθιβουθχδῃοθ) ἰὰ ροοᾶ τσοῖῖς [χαϑ᾽ ὑπομο 
γὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δὰ δάνογοΐδὶ οὐδ)! βοβιίοῦ 
οἵ 186 τοῦρ ζητοῦσι), ἃς. ἩΠΟΓΘ ἴΠ6 ἀἰβογθηὶ 
ὝΟΥΚΒ ΔΓῸ ΟἾΪΥ 056 μοοὰ ποτῖς, δηὰ ψθογο ἰθογ ἰδ 
1818 ρογίοοεὶ σι άμγαηος οὗ 116 δῃὰ οογί, [6 αἶγεο. 
ἕἴοη ἱοναγὰ πἰκῆον δηᾶὰ οἴθγδὶ ΓὨηρ8 Δ ΟὨ]Υ ὑθ 
ταθδηῖ, ΤῈ0 ροηϊῶνο ἔργου ἀγαϑοῖῦ ἴδ σεπέξ. 
διιδ). (οὐ οὗ). ; Μεγοτ); ἷ8, [0 Θηἀύτδηοο ΜὩΪΟὮ 
ἷα Ῥϑουϊίαν ἴο [π6 ὑγαὶγ σοοὰ ποῖ. [Οὐτρ. ὑπομονὴ 
ἧς ἐλπίδος, 1 ΤΏΘΒα, 1, 8..-Ρ. 5.]. ΙΚ ΔΥῪ Ὁ 

εἶν οα, ἩὨοΙΠοῦ ([Π6 Αροβίίθ ᾿ΟΥΘ 0868 [80 ποῦὰϑ 
δόξα, τιμή, δῃᾷὰ ἀφϑαρσὲα, ἰῃ ἴΠ6 Βρεςΐβοαί 
Ομ γβύλῃ Βθῆϑ6, ΟΓ ἴῃ (ἢ6 τηογθ βΈΏΘΣΑΙ δ6η86. [186 
ἔοστον Ὀ6 ἴδ6 886, [Π6Υ τοθδῃ ζἔπίυγθ βαϊνδίϊοῃ ἰῺ ἰ(8 
ϑίονυ (ἢ Οοτ. ἱν. 17; Μαϊί, χὶϊὶ, 48), ἴῃ 1Π6 λόποῦ ὁ0Ὲ- 
πθοοϊρα πίοι 1ὑ (ον ἴὺ ἰ8 ἴῃ τονψαγὰ οὐἉ νἱσίοσῃ, 1 Οοσς. 
ἶχ, 2 : Ἰοϊηΐ Ποὶγβὶρ πίῃ ΟἸ γι, οὔδρ. υἱ», 17: 
τοϊκοίπρ τορούνον πὶ Ηΐπι, 2 Τίτα. ἰδ. 12), δῃηὰ ἴῃ ἰῷ 
ἑποογγωρίδιϊν (1 Οὐον. χν. δῶ 864. ; ον. χχί. 4: 1 
Ῥοίεν ;. 4). Βυϊ (Π6ῃ ἰδ πυυδὲ Ὀ6 βαϊὰ {πδῖ [86 ῥραβθθαϑθ 
τοίθγθ ἴὸ ἃ βθεϊκίηρ τῦοβο οὐ͵οθοὶ (φοσαν ῥδαγὶβ, Μαῖι, 
ΧΙ Ἰ.) 8, δὲ [6 ὈΘ Ἰηπἰπρ, ΤΠΟΓΘ ΟΥ 1688 ΘΟΠΟΘΑΙ δα ἔγοιη 
[0:6 Βοδθγβ ἐβϑιηβαῖνοδ (οοτρ. Αοίϑ χυϊὶ. 28). [ἰ 
ΒΘΟΙΏΒ ΤΊΟΣΘ ὨΔΙΌΓΑΙ, ΠΟΤΟΥΘΡ, 0 ἱπίογργθῦ [ῃ6 δῦονο 
ἰάθαϑ 88 δίαρϑ' οὗ ἴῃ6 ἀδνυβὶοριωθηὶ οὗὨ ΠΟὉ]6 δθοὶς- 
ἴῃρσ; ἴπᾳ βιϑὶ δἷῃὰ ἰβ δόξα, Βρίγί 08] δρίθπάοσ οἵ 
6, ἰάθα!"ν , ἐθθὴ τιμή, ἰπϊορτν, ΒΟΠΟΓΘΌΪΘΏΘΕΔ 
οὗ ομδγδοίογ: ἴδοη ἀφϑαρσία, ἀο]νογάηςοο ἔτομα 
οοττυρθίοη,. ΤὴῸ ζωὴ αἐόνιος, 88 ἴΠ6 ξτβοθ δηὰ 
εἴδι οἵ Θοά, ἰδ ΥΟΥΥ ΠΘΆΓΙΥ γο]αϊθα ἰὸ (μΐ8 Ἰαδὲ οὐ͵θοί 
οὗ ἕητεῖν. ΤΏ χοβίοββ ζητεῖν --- ἀἰββα ἱδδος, 
δηὰ ἔυτίμοῦ δ νηρ, ὑπ} (86 οὈ͵θοὺ 18 γθδοιθα, ἤογο 
οΓ [μοτθ- --τἰ αι, ν,, 1τ1η6 ἄγϑὺ Ὀθδετυαάο8; Αοἰδ χυ]].) 
τουρδίηβ ὑπ6 Κου.οῖ6. ΟΥΠΘΡ Θομδίγυ οι. : 1. (Εου- 
τηθηΐαβ, μυΐποῦ : ἀποδώσειν [ἴὸ Ὀ6 δυρρ!ἰοἀ ἤοτω 
γον. 6] 8 οοππθοίθα πίῃ [Π6 δοουβαδιίνθα δόξαν, 
τιμήν, ἀφϑ.; ἀπὰ ζητοῖσι πὶ ζωὴν αἰώνιον [. δι 
“Ἰζλο οἱϊ σίυε σἸΟΥΥ, ὨΟΏΟΓΣ, δηὰ ἱτωπιογίδ! γ 0 
ἴ[Δοβ6 πο, Ὁ Ρδίθῃσα ἰῃ μοοὰ πογῖβ, βϑοὶς οἴθγῃδὶ 

ΤᾺ ροοὰ ΟἿΪΥ ΔΙῸ δανϑᾶ, διὰ (86 Ἡϊοϊκθὰ ΟἿ]Τ ἃΣΘ 00}- 
ἀοπηηθὰ,. ὅ' “ ΤὩῈοΘ πἱοϊοὰ ν}}} ὕ6 Ῥυηϊδηϑὰ Ομ δοοουπί 
οὔ τοῖν ποσῖκβ, διὰ δοοοσάϊηρ ἴὸ ἐμοὶσ τοῦ; ἕο σκΐθουε 
Ψ|11 ὈὍ0 ΓΤοπασάθα, ποῖ οα δοοουΐ οὗ, αὶ δοοογάΐπ ἴο τΠ οἷ; 
όσα, Ουοὰ ΟΣ 5 δτὸ ἴο ἰἤδσῃ {Π6 ουἱάθηοθ οΥ̓͂ [οἷν ᾿θ- 
Ἰοηρίπᾳ ἴο μδῖ οἶαδϑο ἴο όσα, ἴοσ ΟἸσί δι᾽ 8 ξαῖκ 6, ϑίβστια) 1} 
6. βτδοϊουδὶν δινδσγάϑα; βδῃὰ ἰδοῦ ΔΙῸ ἰῃ ΒΟΙΩΘ Β6Π86 δΔηὰ 10 
ΒοΙῃθ οσχίθηϊ, ἴδ 6 ΣηοδϑΌσο οὗ ἐμδί τονασὰ. Βαΐ ἰΐ ἰα τῆοτθ 

τίποτε [0 τοτηΆσὶς, δ) [6 βοοοῃὰ ρ͵δορ, [δὲ 86 Αροδίὶθ 
ποῖ ότὸ ᾿οδοδίπᾳ ὑπο τη οἰ ποῦ οὗὨ ᾿υδ ἡ Βοείίοσι,, Ὀὰμΐ ἐδ ἰαγ- 

πᾳ ἀοπτ ἔμοθθ ρβυῦοταὶ τγίποὶρ]θ8 οὗ μδίϊοθ, δοοογάϊημ ἴο 
Ἡ1ΟΣ, ἰσυοθροοῦνο οὗ ἐὯ6 ροεροὶ. 81} τη ΘῺ 8.6 ἴο Ὁθ ᾿υὰ 
ἮἨΘ ἰδ ϑχρουπάϊζης [89 ἰΙατν, ποῦ (09 ρ06Ρ6]. Απὰ 885 ἴ8ο ἸΔῪ 
ποῖ ΟἿ]Υ͂ ΒδΔγ5 ἰδὲ ἀθαί [6 ἴη6 παρϑὲ οὗἉ εἴη, Ὀπὲὶ 416δὸ δαί. 
ἐδοθο τῆο ἴσθορ ἐΐδ ὑσϑοορῖδ 688} τὸ ὉΥ ἔθθσω, 8ὸ (8.6 Αροβ - 
Ὁ|6 δγϑ, ἴδ οὐ ΜΠῚ Ῥαπὲδη τἰ06 τιοκοὰ δηὰ στονδσὰ [86 
τἰαέοθουβ. ΤῊΐδ 18 Ῥου δοῦν οοπαίδίθηϊ τὶς πδὺ ἢ6 δ ογ- 
παζὰδ ἰθβόδοα, ἰδὲ ἸΠΟΓΟ 816 ὨΟΏ6 Γὐρῃ θοῦ; (δὲ ἘΙΘΓΟ 
ΔΙῸ ΠΟΘ ΨἘΟ 60 ΟὔΘΥ͂ [6 ἰδτν 86 [0 ὍΘ ΘΏ ἸΘα ἐο ἐμο 1176 
ὙΓᾺ1ΟῊ ἀν Ῥχοτηΐδοα; δῃὰ ἰδ δὲ [Ὁν κΌΘὮ 186 ρμοδροὶ Ὁγονίάθθ ἃ 
φίδι οἵ ἐδ νβίνονναξη πἰζπουΐ ἬΟΥΪΚΕ, αὶ Ρ]δι} ἴοσ δαυίῃρ ἴῃ οδ0 
ΟΣ ἴὴ9 ΙΔ οοσιάθστησιθ. Ηρ 8 ὮΘΣΘ ΟΟΥ ας ἐδ Ζ41686 
ΒΟΡΘΘ οὔ ἴπ68 δον, γπο, ἐΒΟΌΡΔΙ ἱστιδιΐτιρ ἴο {86 ἰαῖν, ΘσΘ ὉΥ 

θθ0ἃ ἰο οοηἀοτηπδίίοη. ΤΏ ὮΘ 
ἄορο ἕο ἄγιγο ἔμοσω ἔγοσῃ ἐἢ 

οὈσάϊοηὲ. 
ἘΠ ΡΟ ΘΕΤΕ οὗ ἔὰε βοθροῖ, ἰο ἐπόδο ΨἘῸ οἰ ἔΒΟΣ ὭΘΥΘΣ ᾿ϑατὰ 
ὃ 

Θ ἱπίθερσο- 
Ἰδιίου οὗἩ ΤὨοΪ οἷς τ έὰ ἰδὲ οὗ ΟἸδὨδΌδος, δι τηοταίθα δΌουθ 
85 Νοδ. 1 πὰ 2. ΞΚίπατί : "' ΤΏΘΣΘ ἐδ ΒΟΣη6 Σ68] βοοάτιθ86 ἴΏ 
ἐδὸ πογῖσβ οὗ 0 βδσ3.᾿τοιβοα; διὰ (ἢΐδ τξὋορὌὁ]} Ὅ6 τοπασὰ θὰ, ἱσὰ- 

δαὶ ἰδ, ποῖ οὐ ἐδοὸ ατουπὰ οὗ ἰδνν, Ὀυΐ οἱ [πὸ κτουῃὰ 
οὗ σταοῦ."" ΤΡ ΠΡ ΠΕ ΓΟ . ἵν, Ῥοτάθποσί δᾶ γα ὯΟΪ 
ἃ ποτὰ οἱ ἐμ ΟΠ, Ε 101} τῶ 8 Ἰοῃρ οσίσδος ἔγοζῃ “26. 
τοῖο 8 ἩΟΣῖς δραϊσιοί Ῥοϊδρίβ ἱπ οσχρὶαπδέϊοι οὗ τος. ὅ.-- 

ἴδο "ἱσἱ αϊ οοΦ ΩΣ μμμ ΔΙῸ δοοοσδίηςᾳ ἰ0ὼ ΟἿΣ ποσῖκα. | Ῥ. 8. 



θδ ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΣΕ ΟΕ ῬΑΌΙΪ ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΆΑ, 

{{{6]} 3. Βοίομβο [Επα]8]: τοῖς μὲν [10 180 0π6] 
καϑ' ὑπομονὴν ἔργοιι ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν 
καὶ ἀφϑαρσίαν (ἀποδώσει) --Φητοῦσιν ζωὴν αἰώ- 
γιον [ζητοῦσιν 88 δρροθίοῃ ἴ0 τοῖς μέν]. 8. ΒΘῃ- 
Ε6ὶ [Ἐτιυζθο! 9} δπὰ οἴδμοῖθ: τοῖς μὲν καϑ' ὑπομ. 
γον ἀγαϑοῖ! (οὖσιν), δόξαν, ἃο. ζητοῦσιν---ζωιὴν 
αἰώνιον (ἀποδώσει) [ἰ. 4... τὸ ἔμο86 ὙΠΟ ρΘγβθύθγα ἴῃ 
βοοιὶ ποτκ, βϑοκίῃηρ ρίογῃ, ἄσ., 27ὲ οὐϊ σίυε οἰοττιαὶ 
{{8}}. Β6Ζα βυρραϑίβ β8ὲ}}} δῃοίμον δηὰ ψσῪ ἀορ- 
ΔΙ. ΘΟΠΒΙΡΙΟΙΟΩ : Ομὲ δεοωπάμηι Ραξέδηίεηι ἐχβρέο- 
ἰαἰϊοποια φιαγμηξ δοηὶ ορεγία σίογίαηι, ΟἿἿ 6Οη- 
εἰσιιοίου Ὧα8 τηοϑὺ Ἔχροβϑίϊουβ ἴῃ ἰΐβ ίανοῦ [Ὑ υἱκαίο, 
Οαϊνίη, ατγοιίυβ, ΤὨοϊαςοὶς, ΟἸβμδυθοη, ἢ6 Ὗ οἴίβ, Μ6γ- 
εγ, ῬΕΠΙρρὶ, ΑἸονὰ, Ἠοάγσα, ἃς.7; αἷδο ἴμθ οἷθαι- 
Ὧ688 Οὗ [86 ΡαγΆ]16], ἴῃ οοηβοαυθοοα οὗ ἩδίοΣ, γεἰζοι- 
θου8 γι υϊοη οοηδϑίϊυϊ68 [Π6 οοποϊυδίουῃ Ὀοίἢ 
εἶπ68..---ἰ Υ πομονή, ὩὨοὺ ραϊίθησθ, Ὀυΐ ρεγδουεγαῃ»- 
ἐἰἱα (Ἐτδβιηυβ). "Ἔργον, ὑοὶϊ οοἸ] ον  Υ (Τβοϊ οἷς 
Ηοἀρ8])}, θαι ἀγπαπιίογ. [7πΠ| βίησυϊαν Ἰπαϊοαῖθβ 

[86 ζΚΘηθΓαΙ οουγβο δηὰ ιδὺϊ οἵ 116, οὐ (ἢ τηοσαὶ 
ΟἾΑΓΔΟΙΟΓ 88 ἃ πηϊϊ, 88 ἀἰϊδίέϊηοὶ ἔγοιῃ ἰβοϊα θα γθβο]υ- 
οη8 δηά δοίίοηδ, οοὰρ. 6]. νἱ, 4: 1 ΤΏ. ἱ, ὃ : 
Φδιμθδ ἱ. 4, ἄο. Τ|ιῈ Ε΄ Υ,, ραϊξοπέ οοἰέπμαποε ἐπ 
ισοϊἰ-ἀοίησ, Ὁπουρὴ ποῖ Ἰἰΐαγαὶ, 18 τῷ}} θχργοϑββϑα.--- 
Ρ, 3.1] “όξα, τιμή, ἀφϑαρσέα, δτ6 ἴῃ6 ῥἤδϑθβ 
οἵἨ [Π6 πιρηϊξοβιθιίου οὗἨ [ῃΠ6 ζωὴ αἰώνιος ὉΓ [086 
ὍΠ0 ΠΑΥ͂Θ ἴγοτῃ δία Ὀθ6ὴ βιγι υἱ ηρ [ῸΓ Βαϊ ναϊΐοη, ΤῊΘ 
τηδί[ου ἰβ ἰηνογίθα ἴῃ ὑπ6 ολ86 οὗ Ὀ6Ι ΘσΟΓΒ: ΟΙΟΟΡ 
οΥ ἰδγζε, οογίὰ οΥ ἰἶζε, σίονψ ο7 ἰξγζε.5" ὙΠΟ οἰ 8. γὸ- 
πιλεὶς ἰ8 βίγβηρο, ὑπαὶ “1ὴ6 Αροδβίί6 οπιαγδοίογίζοά 
ἴθτο (}6 δβιγίνιηρ οὗ [6 Ὀοιύογ οἷδδϑ ΟὐὗἨ ὑπΌΘ ἴον οσΒ 
ἴῃ Βυοῇἢ 8 ἸΏΔΏΠΟΥ 88 6 οοὐ]Ἱὰ Αγαγ οχροοῖ ἰο δηὰ 
ἱξ ΌΥ ΔΏΥ ΡΟΒΒΙὈΣΥ διηοὴρ ἐπ." Βυῖ Ῥδὰὶ] πδὰ 
Ὀδοομλ6 δοαυδίηϊοα νὴ 86 ἢ πηθῃ 88 Δῃ}8]16], 36 - 
δῖα Ῥδ]υΒ, (8}110, ἀπὰ οὐ τβ. 

γεν, 8. Βαυὶῖ ἴο ἴμοβθ χῇο δἃχθ 80] δοοκίηρ 
ραχυβαηβ [{}ῸΟΓΑΠῪ, ἐλοδα ΟΥ̓́ 8εἰ7.8ϑαλέτιρ ---- ἃ 
ΡΟ ρῆγαβο οὗ 6 βυδ᾽θοῖ, ἰπαϊοαιίηρ [86 οτἰσίπ (ἐκ, 
ομέ οἵ, 88 ἴτοιῃ ἃ τοοἱ) δηὰ τποΓᾺ] ΟὨΑγϑοῦοΓ : ΘΟΙΏΡ. 
οὐ ἐκ γόμοιν, (6 Ἰορα! 809; οἱ ἐκ πίστεως, ἐμ Ὀ6- 
ἸΙ τ ΓΒ ; οὗ ἐκ περιτομῆς, ἴπ6 οἰγουπχοϊδοά, ἄσ., δηὰ 
Π6 οορπαΐθ ὑ80 Οὗ ιού διὰ τέχνα.--Ρ, 5.]. Οη 
ἐριϑεέία, σορᾶγα ἸΒοϊυοῖς ἀπὰ Μογογ. 6 τηυδὲ 
μοΐί, τί [ῃ6 οἰάθν οοτοτηθηϊδίοσβ, ἀογῖνο ἰδ ἔγοτῃ 
ἐρέζω ον ἔρις [ἔοτη Ὑ ΐ ἢ [ἰ 18 ἀἰβυϊηρυβηοά, 2 Οον. 
τιΐ, 20; Θ(]. ν. 20.---Ρ 5.1, δηὰ τῃογοίοσο ποῖ ἰάἀθῃ.- 
ἐγ ἰτ τὰ φιλονεικέα, οοπίεπέϊοδησεε (Ὑ αἱραῖα : 
Ομὲ δμεγιξ 65 σοπίεπέδηια, ἀἷα ϑιγοϊ δἰ ολέϊσοη). Ὀαΐϊ ἰξ 
(Ο.68 ἔγοτα ἔριϑος, α ἀέγοϊῥδησ ; ἐριϑεύω, ἰο ονᾷ 
ον ῳᾶγόῖ, ἰο αοὲ δεοἰβελίψν. Τι8 Ὦγβιὶ τηθδηΐηρ ἰβ 
σγεοάέπεδα, ὑἰμθη ἐγίοκοῦν, ραν δαπδρ. Ατὶδβίοι!ο, 
οίϊξ, ν. 2, 8, ἄο. ; Β06 ΕὙΪΖβομ6, δἰ χοιγδι οἢ ΒΟτ,. 
ἾΣ Μογοῦ: “ 706 Ἰαἴτον εἰρη βοαιϊίου [ ἀἄπξεσμολίέ, 

5 (ὙΒοϊποῖς τηαῖχθα δόβα ἐδ 9 οοπιάϊἰΐοη, τεμή τ} Τοοορτιΐ- 
τοῦ, ἀφθαρσία ἰδ ὉὩπΌΓοϊκοσι οοῃ ἐηπδτιοθ οΥ {ἢ 6 Ὀ]6δβοοᾶ- 
Π68686 οὗἨ ἴμ6 βαϊηίβ. Ἡοάρο: ΤΈΘ σταδηὐοα θα ΘΧΟΘ]]ΘΩΟΘ ΟΣ 
ερἰοιν ον οἵ (δα ἔπίαγο οονιάϊεοι ἐϑ ΟΧΡΓΟΒΟα ὉῪ δόξα, [6 
ΠΟΙῸΣ ἀπο πιο ΘΧοΘ!]θῆοΘ ὉΥ͂ τιμή, ἀπά πο Θῃ 686 Ὠδῖτιτο 
οἵ Ὀϊθοδοάθ88 Ὁ ἀφθαρσία. 8 τὴν Μογοσ.--Ρ, Η.] 

ὔ Τοπάοτβ οἱ ἐᾷ ἐἀἐριθείας, αἀΐδ υοηι Τατίεϊ- 
(γείεπ δεν εἰπα.-Ῥ. 8. 

: {Ἐτἰξκβοιθ σϑηάοτβ 9 νοσὰ πιαξίίίοεί ἤγαμάμτι τπαοῪί» 
μονα. ΤὨΐθ ἀογίγαϊίοι γα Βσεὶ ὉΥ Βδοκατι 
4«ὰ ἰ5Β ὩΟῪ ΠΘΏΘΓΟΙΙΥ πἀορίρα ; 8180 ὮΥ͂ γὰ, ὙΠ οΣἀσ Το, 
ληᾶὰ Ἡσοάμθ, δἰβουρὰ Ηοάρο σοπάθσβ ἐπ 6 ψογὰ εοηεπέίοιις, 
διὰ ρἷγοβ ἰῦ ἰῃ {Π|6 ῥγοδϑῃΐῦ οδϑὸ ἃ ὶὰοσ παυϑιΐπρ, ᾿ἰκο Γ)Ὸ 
Ῥοιίο δηὰ ἸμοΙποῖ, Οομγῦθαγθ δὰ ΗἩοτβος : “᾽ ία 
Θ5ΘΠῚΒ ἔο τῆθα1 60 Βπἢ φατίῳ ἱπίγίριες ςοπαἀμοίεα ἰπ ἃ Ἰπεροδ- 
ῬΥ ἐρίτι, δᾶ ἸΩΟΤῸ βΘΏΘΓΔΙΥ, δείμεδ σμηπΐησ .. . ἀρι» 
βενομένονς ἰ6 δορὰ ἴοΣ ἱἐπέγιρμίησ ρμαγίζτατις ὌΥ Ατὶκ οι] 
(οί. ν. 8).. ὙῈδ6 Ὠϊδίουυ οὐὁἨἩ ἰὴ ποτὰ βϑροῆλα ἰο ὕὉθδσ 8 
ΨΈΣΟΏΣ ΔΠΑΙΟΟΥ͂ ἰο ἐδπαὺ οὗ οὔτ ἴοΓτὰ 7οὉ.᾽᾽ Μοροβ Βιυδτί δὰ- 
Βογϑὰ (0 πο οἷὰ ἀοσγίναϊίου ἔγομι ἔρις ; ΒΟ ΐμβου πὐορίθ (ἢ 6 
βοτι οἱ ΘΟΣ  γΑ ΠΟ ἔγοῖ ὄριθος, ἐριθεύω, Ὀΐϊϊ{ χίγοι ἐξ τὴθ, 

αγίοϊἐγοιδον 61] τασδὶ ΜῈ τοίδ ποα ἴῃ αὐ ρϑδεαρθδ οἱ 
0 Νν Τοβίδιηθηϊ; 2 Οὐγ, χὶϊ, 20. 64]. νυ. 30; 
ῬῺ], 1. 16. 1. 8: Φαιμοδ 1. 14, 16.) ὙΤῆδ ϑυοςορρα. 
ἴῃ ποῦὰβ αἰβὸ οβϑίδ δ (ἢἷ8 Ἔχρίδπδύίοη. [186 ορ' 
Ροβίνβ οὔ οὐ ἐξ ἐριϑείας ἰΒ οἱ ἐξ ἀγάπης, ῬΏΪ]. ἱ. 
16, 17. Ιρπαῖίυθβ, 4ἀ4 Ῥλέἰαά. 8, ορροβϑθὲ ἐρεϑεία 
[0 χριστομάϑεια.---Ῥ, 8.1] ΤΒοΟΪυοῖς : Τὴ Αροβί]ε 
48 ἤφΡα ἰη σίου ἰΠ086 6:8 ἨΠΟ βιυγραβϑοα ἴ[ῃ6 ἀθη.- 
166 ἴῃ ορροβί[ἴοη ἴο [86 . Η6 τϑολϑ]]β ἴὸ πυϊπὰ 
[6 ἰπίγίσυοβ οἵ [86 “ Ζοδίοίβ,"" ἀπὰ ϑυρροβοβ {Πιαΐ 
[6 ΡοΟρυΐαῦ 8686 [88 ὄχίοπαθα ἴὸ [6 πιοδηίΐϊηρ οὗ 
οοπέοπέϊοτ, ῬτΟΌΘΔΌΙΥ οἡ ἴμδ6 ρτουμὰ οὗ [86 Βαρροθοῦ 
ἀογιναίοη ἴτοπι ἐρέζευν. Βοιηοπιθοῦ {π6 σοητθηουξ 
βρὶγῖϊ οἵ 106 Ταϊτυάιθὶ Φονγθ. [ἢ μοϊηὶ οὗὨ [δοῖ, [80 
ΡῬΆΓΟ Βρί τὶς 18 δἰ σαγϑ υπὶξοὰ πὶ (Π6 ἴονὰ οὗἁ σοι» 
το οη. ΒΒ 6 ἐρεϑεία ἷΒ ἃ οοτγυρομ, πμϊοὶ 6 Σ- 
δῖ8 ἰπ Θιθηιῖ 168 πὰ {688 αἰϊκο. ΤΉΏΘΓΟ 86 ΟἿΪΥ ὕπο 
κὶπὰβ οὗ πῃ: Μϑῃ ὙΠῸ ἃΐθ οἵ (6 συ, τ 060 
οἰΐοαὶ ργϊποὶρὶο οὗὨἨ [1 ἰϑ [26 ἰγυῦ (6 υρεϊρεϊ; 
Ῥτγον. ἰϊ. 1. Φοδῃ 11 21), δηὰ νδο, δοΐηρ βυοῦ, ἀο 
ποῦ ἰο86 {ΠΘΙΏΒΟΙΥ68. ἰῇ ργαθρίηρ δίδου ὑθιΏρογαὶ οὗ- 
76. : διὰ πη π086 ΘΟἰ 168] ρῥγποΐρ]ὸ οὗ Ἰ18 ἰδ ἃ 
σοηϊθηίίουβ βρί εὶς, ἐμαὶ ἰ8, [86 Βρὶγὶς οἵ ΜηΥ Ὀδὰ ἴθπὶ 
ῬΟΓᾺΪ οΟὈ͵θοῖ, δῃὰ ὙΠῸ [ὉΓ {Π18 νΟΓῪ γοαϑοη βοαϊ ] Ὁ Β}} 
ΟΡΡΟΒΘ πα ἴγυι 88 ραγίίβδῃβ, δῃὰ ἃγὸ βυῦ)θοϊ ἴο ὑἢ- 
τ εΟυΒΉΡΒΘ, 88 δανθβθ (0 ραγῖγ. [Ι͂ἡ τ.18 ἀϊγοοίίου 
ΘΥΘΡΥ͂ ἰΘΙΏΡΟΓΑΙ ἴοττῃ οὗ αἰνίπ {Πΐηρβ οἂῃ 6 ΟΘοῆ- 
νογίθα ἰηΐο 8 ρα αἴἴδῖγ, δηὰ ἀσϑίγογοα ΟΥ̓ ΡΔΙΙΥ͂ 
βρί γι ; ̓υδὲ 88 16 6 ν8 οὗἩ ἰππδὺ ρογοα τηδᾶ δ δου δὴ 
᾿Εὐθπα ουῦ οὗ πα ΟἹά Τδβιδιηοηΐ τοὶ κίοη. Νονοι- 
[Π6 1688, ὑμ0 ἀοβηΐϊα ἰάθα ἰβ οὈ]οταϊοα, 1 ἐρεϑεία ἰδ 
τυϑὰθ ἴο τηθϑῃ, μους αὐ] βοιιίίοη, ἀπροα]ΐηθεβ, οὗ 
ψΊ]θη688 (ΚΟ] ον, ΕΥ̓ [280 0). -λδοῦον ἢ. 6 ἵχτιῖ, 
᾿“πειϑεῖν; ἴδ6 ἐγυςῃ Πδ8 τῃ6 γἰρῃὺ οὗ ἃ Κίηρ, δηὰ 
ΟἸγίβο ἰβ Κίηρ, δδ Κίηρ οὔ τ86 (τι, ΤΠΟΓοίογο, ἴο 
βίγινα δραϊηϑῦ ἴπ6 ἰσυΐῃ, νόον ποῖ ΟἿΪῪ τοὶ ρίουβ 
ορϊυΐου, Ὀυῦ ΤΩΟΡᾺΪ πιϊδοοπάυοῖ, ὥς γονοϊοσε 
ἀρδϊηϑὲὶ νῃδὺ 8 Πρ ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ δίανθβθ ἰῸὸ πμεΐ 
8 ἸΟῪ ; (ΠΟΥ͂ ὈΟῪ Ὀδέογθ ὑπε χὨϊθοιβηθβδ (Ομ δρ. ἱ. 
18) -͵-Ὑὐ χαῖρ δμὰ ἱπαϊκηδίδου. Τῇθ ποπιϊπαῖνθ 
ὀργὴ καὶ ϑυμὸς ἷἰβ βυρρ)ἰοὰ Ὁ ἀποδώσεται, οἵ 
ἔσται, ἃ8 οοηδίγμοίίο υαγίαία." Θυμόὸς 88 ἐχεοῦλ. 
αἀεδοεμέϊα ΘΕ ΆΠΟΘΒ ἴῃ ἰάθα οὗ ὁργή. Τδδ Πἰδιογί- 
οδὶἱ ἔοστο οἵ πε Ἰυάριηθης ργοπουηοθα οὔ {Π|6 86}. 
βοοκίηρ μαγίυ βρί γὴν 18 ὑβθγδθυι}} ἱπυπηδιεὰ ; ὀργή 
δὰ ϑυμός οὗὁἨ [6 ΡαΓΥ Βρίτὶῦ ἀγὸ ἡυάροὰ ὈΥ ὁρ 
διὰ ϑιυμός οὗἨ δὴ Ορροκὶϊο Κὶπὰ ; δηὰ τπογοΐϊῃ ἴδ 
ὀργή δῃὰ ϑυμός οὗ ἴπ6 [μοτὰ ἀγὸ γουθαϊθὰ., (568 
16 ἰδίου οὗὨ ἰῃθ ἀδδβίτυοσιίοη οὐὗὁἨ Φογυβα! π), Μαῖίι, 
χΥΐ!, 88, 84).--[ΤΠ6 πύου οὐἨ φρμ]]οϊορίδβίθ δηὰ 
Θοτατη θη α ΟΥΒ ΠΆΚΘ ὀργή ΘΟΧΡΓΟΒΒ ἴῃ6 ῥΘιτηδηθηϊ 
ἴδον δηὰ βοιιϊθὰ ἀϊβροβιίίοη (σορ. Φομη ἴἰ1, 86 : 
[80 τγϑίἢ οὗ αοα αὀέξώοίλ: οπ ΐτα) ; θυμός, [86 τηο- 
ΤΩΘΠΪΒΓΥ ἱπηρυ 86. ΟΥ δοῖυδὶ ουὐϊογοαϊς οὗὐἨ ττδί οὐ [86 
ἀδγ οἵ ᾿υάρτηθηῖ, Αἰημπιοπ.: ϑυμὸς πρόσκαιρος, 
ὀργὴ πολυχρόνιος. ϑυμός ((Οὐδηι ἢ) ἰδ [86 πηϊπὰ 
88 [6 868ὲ οἵ [86 ΘΙο ΟΏ8, δηἃ Ὦδηο6 ἀδηοίθδ γ6 6- 
τηθηΐ αἰδοϊίοι, φρο, ἔσσγ. Αοοογαάϊηρσ ὑο 106 οοῖ- 
τϑοῖ γοδαΐηρ, ἰδ 80} (Ὁ]ονΒ αν ὀργή, 88 1ἰ8 ἀχϑοὺ» 
το δηὰ ουἱογοαῖς γα ἐχοαπαρδοοεπίδα (Οἴοθεο, 7μδα. 

ΒΒΆΠΛΘ Ἰαδδηΐῃρ ἃς ὄρις, Ῥατίψεεινυε, Διοίέοπ, οοπίεηζίοι. 
Ρ. 8.] 

5. [7|)9 ΘἾδηρθ οὗ οοπδίσ σου ἰ8 ἃ ἀο]οδῖθ δα πδέσοδωλ 
ἴπ πο ατθοῖς, ο Θχρύοδϑ [86 τΐοθ αἰδιϊηοίοῃ τπδὶ ἐδ ἀΐ- 
ΤΟΟῪΥ {86 Αὐἰδοσ δὰ αἶνος οὗ οἴοσηδὶ 118, ὑυπῖ ποὶ πετίςεἷν 
δ ὈΣΙΤΑΔΙΙΥ οὗ οἴοσηδὶ μαι ητποι, τ᾿ [6 109 τι 
το οὗἨ [86 εἰτιποτ᾽β πὰ σοη σοι. Α κἰπελδν ἀεί σξέοξι 
5 ἰηϊοπάρα Ὁγ [6 ομαηρο οὗ οοποίσποίίος ἤζοπι ἐπ 8 δοξὲνϑ 
τ ἵἱμασεν ἴο ἴπ μαδβϑῖνο κατηρτισμένα, Ἄοτῃ. ἰχ. 22, 28" 
Π6 γοβθ6]5 οὗ λόγον αοἀἂ ΗϊτηΒβοϊΐ λαα δεΐογε 
κἴοσυ, Ὀὰδ [8 νθ::56}8 οὗ τσ αγὸ ἥδεα, οσΣ Ὧ6.10 Πιέοὰ ἔασι, 
β6Ἶνθα. ἴογ ρογήἰἴη. Οὐοαρ. 7Τεχίιμι! Λοίε 8, --". Δ.] 



ΠσΗΆΑΡΤΕΒ 1]. 1-}ῦ. υἱ 

ἱν, 8) “ὀργή ἰδ (16 ἀδαέ οὗ [δι βτ6 ; θυμός ἰδ ἴδ 
φυσεηρ γογίλ οὗ ἴΠ6 Μαπι6.᾽"--- 8. 

εν 9. Τιυϊρυϊαῖίου πᾶ δηρτίδ (9 λῖψις 
καὶ στενοχωρία) ΜΙΆ. 9 δῃὰ 10 τορϑδῖ (ῃ6 
βοὴ ᾿πουρλιῖ οἵ νοι υϊοη, Ὀυὺ ἴῃ στϑδῦογ ργθοϊδίοη 
δηα ἱπογθαβθα ἴοσοθ: 1. Το τοι υοι οἵ ΟΥἹ] δηὰ 
ξοοά ἀο68 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ δἰδηα 88 16 ᾿ἰπιὶξ δὲ 16 οἰο86, 
Ὀυῖ ἰς ἰ6 ογἀπϊηοα ἤοστα ἰπ6 Ὀσρὶπηΐηρ, δα [Ο]]ΠΟὟΒ 
πιδὴ ἴα 8 ΒῃΔΟΟῊ : 2. ἰξ ἀο08 ποὺ ΟΣ]ΥῪ οΟΥοσίδϊκθ 8]]} 
ἷπ ζοῆογαὶ, Ὀπὶ ὙΠῚΙ υἱδβίὶ ϑυθιγ ἱπαϊνίάυαὶ. 8. ἰΐ 
ΓΟΒΟθ6Β ἴο [1:86 800]: 4. ἰξ ΘΟΙ)6Θ 4180 88 ρυμλῖνο 
κεοισϊ υϊίοη, ἤτθὲ τὸ [6 Ψενβ, δπὰ ἵμοη ἴὸ (86 Θθῃ- 
6168. ΤῊ ΒΆΠΠΘ ἸΏΔῪ δ Βαϊὰ 6390 οὗ ἴθ γοναγὰ οὗ 
46 τἱῃίθουθ, Ῥαηϊβητηθης ροε8 ἤγοιῃ πὶϊουΐ ἰῃ- 
ὝΒΡΟΙΥ ; ἴἢ6 οσχίογηδὶ χρυ ϊαιος, ΟΥ Ορργθϑβίοῃ, 
ὈΘΟΟΠ.6Β Δ ἸῃίΘΓΠΔ] ΔΩ ΧΌΣΒΏ, ΟΥ ἈΡΌΠΥ, το ἩΏΪΟὮ 
ἐδ Ὀυγτάρφησά δοιὰ] ΚΠΟΥΒ ὯὨῸ Θθ086."--Ενοσν δου] 
οὗ τλδεὶ [Ὁ 55.552}. ἱψιυχή ἰδ ποῦ ΠΠΘΓΟΙΥ͂ 8 
εἰγουμη]οσυθοπ οὗ ἄνθρωπος (δεοοταΐης ἴο Οτοξίυ, 
ΕτλῖΖθ0 86). [10 Ἔχργθέβοβ 16 ἰάθα {Πδὶ [μ6 βου], ἀπά 
δοῖ [)6 ὈΟΑΥ, 8 ἰοὸ βυδον [16 ροῃδι ιν, δοοογαϊηρ τὸ 
Βυοκοῦῖ, Μεγογ, ΕὙἴΖθομο. Βυΐ ψυχή ΓΑίοΡ ἀ6- 
οοίο8 ὑμ6 π͵ΉΟΪ]Θ ΡΘΥΒΟΙ, 88 ἴῃ οἤδΔΡ. Χὶ!!. 1.---, 5. 

ΤΏδὶ Ἰνοσϊκοί ουὐἵἱ ἴπ9 ον]. ΤῈ κατερ- 
ποσεενον τοῦδ Ὀ6 τοραγὰθα 88 ἃ βίγοῃβ ἴοστη. 

ἷ8 ἴῃ οοῃβίβίθηϊ οοηδαμιητηαιίίοη. [ΑἸζοΓὰ : “ χατε 
γάζομαε, ἰο οοηιπεῖΐί, ἰΒ τοῦτο ὨδίΌΓΑΙΥ τἰϑοὰ οὗὨ ἐνὶ, 
ΜΏ116 ἐργάζομαι, ἐο τοογῖ, ἰδ υϑοᾶ πα  ΒΌΓΘΗΙΥ οἵ 
Ὀοΐδ ροοὰ δηὰ 6711. Βυϊ κατεργάζεσϑαι ἰδ 6180 
αϑοὰ οὗ (Π6 μοοᾶὰ; ν. 8: χν. 18; Ῥμὶ]. ἰ1, 19. ΑΒ 
αἰδποϊ πῸμὰ 1ῃ6 πἰταρὶθ ἐργάζεσθαι, ἷτ εἰρηίβοβ, ἴὸ 
ποῖ ομζ, ἴο Ὀτΐηρ (0 δῇ δῃᾶ, (0 οΘοῃθυταπιαῖθ ΟὈΠΡ. 
Μενογ οα Βοῃι. ἱ, 27 (ρ. 77).-νθ. Β5.] 

γεν. 10. Βυϊ ρίογν ἀπὰ ΒΟΟΣ δῃᾶ ρθθοϑ. 
[πειρϑὰ οὗ ἀφϑαρσία, γὁ ἴᾶνθ Ὠοτὲ εἐἐρήνη [“ ὮΘΓΘ 
πῃ ἴα Ὠἰσ᾿ιαβὲ δη!ὰ τοδὶ ψἱογίουϑ Βθη86 ,) 88 [86 δ8ι- 
ἡοεῖῖνε δη)ογιηοπὶ οὗ ἀφϑαρσία, ΌΥ πμϊοῖ [Π6 6Χ- 
ργοβδίοη ψυχή 8 βαρρ!ἰοὰ (νον. 9)..--ΟἹΣὨ 189 δου 
δχεῖ, πὰ δ1δο οὗ ἴμ:9 Οσϑοῖὶκ. Οὐγεὸζ τοργθβϑιίβ 
186 Οηενίο, 88 ἷ. 16. ΑΒ ἴδ 6 ἰἴΒ Βγϑὶ ἴῃ ῥγΐὶνὶ- 
ἰ658 δηὰ ορρουίππίϊγ, 80 ἢ ἷβ ὅγϑιὶ ἴῃ γϑβροῃβὶ Ὀ1 ΠΥ 
δα συ. Οομρ. [Κὸ χὶϊ, 41, 48, ἀπὰ Κχερ. Λίοίεε 
ου ἱ, 16. [0 ὈΘοὺοΙηθ8 ΠΟΝ οὐάθῃϊ {μδὺ (η6 βοοοηὰ 
Ομδρίον τοίοσθ δϑρθοίδ!υ ἴῸὸ [60 ΨΦ6 008, 88. οὔδρ. ἷ. 
18-82 ἴο πὸ Θφῃ.1168.---Ρ, 3.] 

γεν. 11. Ἐ ΟΣ ἴλοχο ἐᾷ Ὡ0 χϑαρϑοῖ οὗ ὑϑζβοσιβ. 
ΤΙιδ ὁομοϊ υβίου σοργουοθ ΟΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰῃ6 οχοϊαδβῖνο 
ὈΘΡῪ δρί τὶ οὗ 1Π6 6 -σμο ἱποῦμῃς Ὠἰτηβοὶ πὰ Υ 
ἐδ)6 ραγτουϊαῦ ἔδνον οἵ Οο04---ὈΥ γοίϑγθησο ἴυ ἃ ρϑΓᾷ]- 
εἰ] οχργοδδίοη ἴῃ ἰμ6 ΟἹὰ Τεβίδιμθηὶ, Ὠθυϊ. χ 17: 
666 ΘΔ]. 1. θ.ἁ. Τὸ Ἴὀχργοβδίοῃ, ἐο γϑδρεοί ἰδθ ρεύδοη 
(ἰο δοοορὶ ἴθ [866}.} 8 υδοὰ ἴῃ (86 ΟἹἀ 7 δδίαιηθηι 
ἴῃ ἃ ρορα 88 Ὑ6]} 88 ὈΔα Β0η86 : Ὀαῦ ἴῃ ἴΠ6 ΝΟ Τ68- 
ἰδσηθηΐξ ἰδ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨ]Υ ἴῃ ἃ ὈδΔαὰ 86η86, ὈασΔΌβ6 ἰδ ἰδ 
Β6ΓΘ οἰρ ογθα δἰνγαγα ἰη σοι θαῖϊίηρ [06 οοποοῖς οἵ 
δοπίδ Ὀϊροίγυ, πηϊο οἰδηροὰ Θοά ἱπὶο ἃ ραγιίβδη. 

ΤΈΙΒΡ ῬΑΒΔΟΒΛΣΕ (ΥΕΕΔ. 13.-16). 

γος. 12. ἘΣ ὃ ΔΩ 8ὃ8 κἰπποα υἱἱπουὶ 
ἰατσ. ΤὨοίϊυοκ: ΤΏ6 Αροϑθῖΐθ όσα ταϑῃϊτίομβ (ἢ 8 

Φ(Μογας δὰ ΑἸΐοσὰ : “θλίψις δἰρτιῖβοα τοοσὸ [86 ουὔΐ- 
σατὰ σοι τὶ οὗ οὐ͵οοξίΐνο ἐπδίοξοῃ, στονχώρα. ἐδ ἐς Αἰ μρῇ 
το ἰδο ία οὗ ἐδ ΡῬτϑδδισο." ΤΈΘΥ ΔΣΘ 0 δδδοοίδι δὰ, 
γί, 8δ:; 2 Οοξ. ἐν. δ; νἱ. 4. ΤΏ ἰαίίοῦ 16 ἘΡθ᾿ ΒΌΠΗ͂ΟΣ 
Ἰοτῖ, δὰ Πόσο ἴδ ΔΙ ῊΔΥ5 ζ0Ἰοννο ὉΥ τΔῪ οἵἉ ΟἸἸτηᾶΣ.--Ῥ. 8.} 

ὙΠΟ, ἵ. ε..) ἐο ὮὈΘ ΔΑ γΟΣΘΌΪΘ ΟΓ λυ ἴο Ὠὲπι ἤγοϊῃ Ῥοσβόοηδὶ 
φοσιοί δοτδίίουδ. ἴω ἴΐὸ Ν. ἐ μυρξριβς τον μ Ὑστίν; 
Φροσωποληψία, προσωπολήπτης ΒΟΙΏΘ πυ7ὶτῖθῃ 
ΔΏ μ Ὀδέοτο ψ) δἰ σαγἊ ἀδποίο [86 πτίυδὲ νατι δ} γ, δτιὰ δσὸ 
ἑεπίοὰ ἴο δηὰ Ἰοσυἱἠ ἀφ ἴο τηδῃ.--Ῥ. 8.} 

ἡυἀρτηθηϊ ΟὨΪΥ ΟὨ ἰΐβ δοπθεμηδίοσυ δἷάθ, ὈθΟδΌθΘ 
ΔΟΓΟΓαΪπρ ἴο δ μὰ ἴῃ οἶδρ. ἰἰϊ. 20, ἰδ ττῶ8 ὯὨῸ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἰδδὶ 6 βῃου]ὰ ἰδῖζα ἃ Ὀσωβάδὺ Υἱθ ΠΟΙΘ. 
Βυϊ Ὠ6 αἷϑὸο πὶβϑῇθβ [Ὁ Ῥγόρασο [ὉΓ ἴ86 ἀοοίσἷπα οί 
)υραδοιίοι ὉΥ (αἰ, ΤΉυ8, τόσα, 12 δηὰ 18 οβίδῦ. 
118} νϑγ, 9.: δηὰ, οἡὐ πο οἴμον μδηὰ, νϑῖβ. 14, 1ὅ, 
δηὰ 16 6βι8} 18 γϑσ, 10.-- - ποῦν Ἰατο, ἀνόμως: 
(δδὶ ἰ8, ἰοῦ [06 Καον]οάζα δὰ πογὰ οὗ (ἰϊ0 Μο. 
βαὶς ἰδ 'Ηὶ (οορ. Εομι. ν. 18}.---ἰθαι 18, πὶ ους 6 ἀ68. 
Ὠἷῖθ οομϑοϊουδβηθδθθ οὗ ἀδβηϊθ ἰγαηδβρτοβαίοη (1 οι 
ἶχ. 21) [Νόμος διὰ ἀνόμως Ὀιτουρῃουξ θὲς 
Γοῖοσ ἴο ἴπὸ τε θη οὐ τονοδϊοὰ ἰδν οὗ Μοθϑδ, .8 
1ῃ6 ἀχργοϑθοα 5}}} οὐ αἀοα φομοογηΐηρ, ΟΌΥ ΤΏΟΓΔ] 601» 
ἄυοι, Τ06 Ποδίμθῃ ἃγθ οδἹ]θὰ ἄνομοι, ποῦ Δρβοϊα 6} 
---ἰἕἑοὐ ΠΟΥ δᾶνο [856 υηντίτθῃ ΔῊ οὗ οοηδβοΐθῃοθ--. 
Ὀμὰϊ 48 αἰδιϊηρσυϊθῃοα ἴσοσα ἴμ6 ον, Ὧο πόσο ὑπὸ 
ψόμον. ἀνόμως [Βοτοίοτθ ἰ8 δαυΐϊναϊθηὶ ἴῸ χωρὰς 
ψόμου.--Ἐ, 8.}-- 8150 τυϊπουὶ ἰατὸ 
Μεγοῦ: “ἀπολοῦντα ἷἰΒ [86 ορροβῖίο οἵ ἴῃ6 σωτή 
ρέα ἴῃ ἰ. 10, οΥ̓ [86 ζήσεται ἰῃ ἱ, 17, οὗὁὨ 186 ζωὴ 
αἰώνιος ἴῃ ἰΪ, 7, οὗἨ 186 δόξα, ἄς... ἰὼ ἰδ, 10, Οὐ 
ομο ἢ, 16: ἔοχα, χίν. 16: 1 ὅσον. ἱ, 18." βίποθ 
1Π6 ἀπολοῦνται δὰ 1(8 ἀθρτϑοβ (οοιρ. Μαϊὲ, χὶ, 32 : 
1μΚο χὶϊ, 48), εγοῦ βῃουϊὰ ποῖ ἀθην (Ππαὶ (48 ΟἾΣγ-. 
ϑοϑίομι, ΤὨΘΟΡΒΥ οὶ, (ξουμιθηΐυβ δβϑοῦ) ἔμογο ἰδ 
βοιηθιης δἰ ονϊδώηρ ἰῃ ἴ86 ἀνόμως. ΤΏΘ οχίογηδὶ 
σΟὨΒΟαυΘΏ668Β οὗὨ δἰῃ οουἹὰ δ δβἰυΐαν, γοῦ [86 ἰπΐοι. 
Ὧ8] ΘΟΠΒΘΑΏΘΗΟΘΘΒ οουἱὰ "ὲ αἰδογοηϊ, δοοουάϊηρ ἴ0 1} 6 
ἀἰδδγθηὶ ἀορτϑοβ οἵ ἰ06 Κπον]οᾶρα ΟΥ̓́ ἰγδηβργθββίοι : 
δηά χριϑήσονται ἷδ ΒΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ ἃ ΒίΓΟΙ ΟΡ ΟΧρΓοδ- 
δου ἴθδη ἀπολοῦντα.. γα βου] 41} (6 τοῦθ 
τοὐθοῖ [6 ὈΔΓΌΔΡΟΙΒ υἱὸν οὗἩἨἁ Ποάᾶν}], ὟΥ οἶδβ, Β]]}. 
τοῖδ, δηὰ οἴμοσβ, ὉῚ πῖον (86 ἀπολοῦνται ἰδ τι 8 
ἴο ΘΧργοβθ ἴΠ6 αηπέῤλῥαξίοπ οὗ (Πο80 νῆο ἀο ηο’ 

{π6 ΟἸιγϑιίδῃ ῥγίποΐρ]α (966 ΤὨοΪαοὶς, Ρ. 99) 
ἴς ἰ8 ονἱάϑηῦ ἰμδὶ αἷἰδο (πὸ ἀνόμως πιυβὶ ποὶ Ὀ6 υὰ 
ἀογϑίοοα δρβο] 6] Υ (866 τοῦ. 1ὅ). ΤΏΘΥ ΟὨΪΥ ἀο ποῖ. 
ῬΟΒΘΟΒ8 ἴΠ6 ἴανγ ἰῇ {Π6 ΟἸΘΑΓΏΘΒΒ δηὰ 1] Π668 οὗὨἨ [Π6 
Μοβαὶς οοάθ. [{7Π1|Ὸ6 ῥρβϑββασὸ οδγίαϊ!]Υ ἰθϑοῆθθ, 1. 
Τμᾶὶ 1Π6 ἱπιηογαὶ ᾿θαίμθη ΜὉ1}} ποὺ δϑοδρο ρῥαμΐβῃ- 
τηθηΐ, δβἴποθ ἴΠ6Υ, ἴοο, διὸ ἱποχοῦβδθϊα, Ὠανίηρ {868 
Ἰισιν οὐὁἨ Οοα᾽β ζοῆθγαὶ τονϑἰδιίοῃ ἴῃ πδίυγο (1. 20 
δηᾷ ἴῃ {πε ὲὶΡ σοῃβοίθποο (ἰϊ. 14, 16); 2. (παῖ (Π6Υ πὶ 
Ὀ6 ᾿υάροα ἀνόμως ----. 6., ποῖ πὶ {Π 6 τῖρον οὗ ἰῃ6 
ἩτιτΘη ἰδ, 88 (86 αἰδοθοαΐοηὶς 6:8 δηὰ υπέδιιι) 
Ομ γβύδηβ, Ὀυῦ ἱπυρμαγιῖδ!γ, ἀπά Ὠοποα τηοτθ τη] α}γ, 
δοοογάϊηρ [0 {Π6 ΘΟπηηοῖ ἰΔῊ ΟἵἁἨ Γοδδοὴ δηᾶ οὗ Θ0ῃ- 
δβοΐθμῃοθ. ΤῈ ἀμί} Φ οπ͵ῷ πὶ] ἔτ Οσθο [ἢ δὴ τἢ6 
Οδφμε 168, δηὰ ἐπ 6 ὑπέδυ 7] ΟἿ τ ἐἶδηθ πσότβα [μ8 (ἢ 8 
ὅονβ. Το 56 νυ ΓΙ οὗὨ ρυπἱβητηθηςϊ σογτοβροι 8 ἴο [ῃ0 
ΤΩ ΘΘΒΌΓΟ οἵ ρσυΐ δ, δηὰ ἴ[Π6 τηθϑδυσγο οἱ συΐ  ἀοροηὰβ 
ΟὨ ἴδ6 διηουπὶ οἵ ορροτγίυπἱέν. ΤΏ ΒΙΌΪ]6 ῥ]ΔΙὨΥ 
ἰδοῦ 68 αἰ εγθηῦ ἀθρτθεβ οὗ ρυῃίβατηθηῖ; οομαρ. [α]κΘ 
χἰϊ, 41, 48: Μαῖί, χί, 21-934.. χἰϊ, 41, 42. [π (86 ἰπ- 
τογργοίδιίίοη οὗἉ 018 Ῥαθβαρθ, ΘΟ σ, νὰ Βῃουϊὰ ποὲ 
ονϑυιϊοοῖς τθδὺ Ῥαὺ] ΒαΥΒ ἱτιθα δίο Υ αἰογναγὰ οὗ 
186 ὈδίΓΟΓ 61488 οὐἁἨ Βοδίμθη, νοτϑ. 14, 1ὅ, ἀπὰ 26--29 - 
ΘΟΙΏΡ. ἴ86 Νοῖθβ Ὀ6ΙΟΝ.---. 85, 
ΡΣ Ὡς Ἰλην μΝ 

Ὅο ἀχοὰ Ὦν ἴμ0 Ἰατσ. ΤΏΘΥ 8.81} Ὀ6 οοπαοιιηοὰ 
δοοοιαΐηρ ἴἰο ἴμο αν. Δ όμος, Θγθη Ὑἰΐδουΐ {09 
αγίϊοϊο, εἰρηΐβοβ ποτ 86 Μοβαῖς ἴ’ν., Τὴ ἐν 
ψόμῳ--) Ῥοῖϊο: ἐπ 6 Ἰανν . ΤΟΙ] υοἷς, ΜΟΥΟΣ : 
ἴῃ ἴ[Π6 ροββοβαῖοῃ οὗ ("6 ἰδν. Τῆδ βθηῆβο οὗ (ἢ9 ποιὰ 
ΒΟΟΙῚΒ ἴ0 ΓΟΟΌΪΘ ἃ ΒΙΓΟΏΚΟΙ οχργοβδίοη. Ξ3'6θ οὔβῃ. 
ψὶ!, 8. [ἐν δἰ χη ΐθοϑ ἐπ βίδίιιβ, ὠπάδν ὑμ6 14 ν.---Ρ, Ξ. 
ΤῊΪΒ βοῃίθηοο νουΐῆοβ νοῦ, 9 : γι ὍΡΟΝ ἴθ δου] Ο 
(6 δον, ἰῃ οομπίσαδι τὶ ἢ (6 ρτγοβαιηδα τίρδίθδουδ. 
Π668 οἵὗὨ (6 ὅονν. ῬΡοίδὺ ἰμβιϊυὐθβ ἃ 5᾽ πιῖϊαν ἰδ ἴοι 
106 Οεβείδη ΟΒυτοῦ (1 Ῥοι. ἰν. 17). 

γον, 13. ἘΌΣ ποὶ ἴ86 Ὠθϑδᾶγοχα οὗ ἴδο αν 
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Θιίεοθαοι δπὰ Βοῖοι ραγϑῃηιποϑῖζε σοτβ. 18-1δ.. 
Κορμθ, τοῦ, 18; [δοϊσηδηη, Μογοῦ, Βαυμηρατγίθη- 
Οτυδυθ, νοῖϑ. 14, 1ὅ6. Α} {μ680 ρδγθῃϊζῃοβθβθ αΪβ- 
ὑὰγὺ 186 οοηποοίοη, γον. 18 ργοῦθϑϑ ἴῃ 6 ἀδιηηδὈ]6- 
Ὠ6Β88 ΟΥ̓ [ῃοθ0 Ὑ8Ο δβίῃποι ἀρδίηθὶ ἴῃ6 ἰανε (866 Υοῦ. 
17, δῃὰ ΦΔαιηθθ '. 32), δι) δοοογάϊησὶ νυ οοηβζυϊαβ 
(6 ἱγταπδίου τὸ ταὶ 0ΟἸ]υνν8.---Ν οὐ {6 Ὠθασοσχα. 
“ Βοοδυβθ ἴμ86 Μοβαδὶο ἰδ Μϑ πον (0 ἴΠ6 ΤΩΔΊΟΥΥ 
ΟἾΪΥ ὉΥ Ὀδΐηρ τοδὰ ἰὸ ἴθθπι; δ], ἵν. 21; Μαῖί, ν. 
2] : ϑάχηοβ '. 22; Φοδη χὶϊ. 84.) Φοθθρῃυβ, Δ έξφ., 
ὅ. 1, ἃς., Μογει.-Βαυῖ ἴδ ἀοοῖα οὗ ἴδ9 αν 
8}4}}] ὍὈ9 ἐπε θ9ἃ, ῬὨΣΙΡΡΙ : “ δικαειωϑήσον- 
ταῖν σΟΥτοβροπὰβ ἴὸ δέκαεον παρὰ τῷ ϑεῶ οὗ 
ἰῃ0 ἔτθι θροῦν οὗ ἴἢ6 Ββοῃίθῃοο: ΤΉΘΥ 888}} Ὀ6 
αοὲ Ὀοίοτο {6 ᾿υσσταθηί-δοαξ οὗ ἀοα---᾿γοπουηῃορα 
δι ὉΥ αοά. “ικαιοῦν, 6 “6 Ηρῦγον ἘΛΊΧΩ, 

, 88 1Ππ|8 ῬΡΑΒΒΑρΡῸ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ὈΓΟΥ͂6Β, ἰΒ ἐεγηιέπηδ 7ογθηδὶδ: 

ΓΟὀ ἃ 

ἴο ὠξοίαγε Ἶυδιῖ, ποὺ ἴο "παζε 7υ8ῖ ; ἴοτ [ἢ6 ἄοογβ οὗ 
[86 ἰαν αγὸ ΔΙΤΟΔΑΥῪ υδῦ, ἀπὰ ποραὰ ποὺ Ὀ6 νας ͵υϑὶ 
ὉΥ αἀοά. δΔικαμοῦν, ἔγοταῃα δίκαιος, δοοογαϊηρ (0 186 
ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ τυφλοῦν (00 πιᾶῖτο ὈΠ1η4), ἀῃὰ ΟἴΠ6Γ γογῸ8 
ἰῃ όω ἀογίνοα ἴγοτα δαὐϑοϊίνοβ οἵ ἴῃ 6 βοοοπὰ ἀθοίθῃ- 
ϑίοη, ΙΏΘΔῺΒ ῬΤΟΡΟΣΙΥ, 10 18 συ, δοοογαϊπρ ἴὸ [6 
ΘἰΥΓΔΟΪΟΩΥ, ΞΞ ἰο πιαΐζε μιδί, Ὑοῖ, 5 [ῃ6 ϑεριυδρίηϊς 
δηὰ [Π6 Νονν Τοβιδιλθηΐ ὑϑαρο ΒΏΟΥΒ, γχΘ τουδὶ ΒΌΡ- 
ΡΙΥ, ὄν ἀδοίαγα ἰοπ." ἸΤΏΘη δικαμόω ἰ8, ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔ]]Υ, ἰο 
πιαζο 7μδί, ὁπ [6 ρματὶ οὗ ὑπ6 δέκη [τι͵ τ μηύθουβ- 
Ὠ688, 4180 ἴΠ6 ροαάρ688 οἵ Γἰμἢ!ΘΟΙΒΏ688)], δηα βοορογά- 
ἱηρ ἴο ἰΐϊ8 ἰὐϊδυμαὶ; [πὰρ ἰβ, (ο αοἰποιοίοαγθ 7ιε8ί, 
ΜὨϊοἢ 888 ΤὨγουσῃουὺ ἃ ἴογθηβῖο, Ὁ ΠΘΥ͂ΘΡ 8ὴ αὖ- 
εἰγαοίἷΐψ ΤΟΤΘΏΒΙΟ Β6Ώ86:; 848 δικανύόω Τη68η8 8|30, ἴῃ 
[86 οἰαβϑὶς 86η86, ο ἑλίπα οὐ ὀδέεοηι 7μιδέ, δοοογαΐπς 
ἴο ἴ86 ἐὐὔἰθυμαὶ οὗ Ρογβϑοῦδὶ ορίηΐου, Ἰπογοίογο {6 
ἰπηοοθηῦ ΠΠΔη 8|80, ἤθη ΟὨΟΘ ἢ6 δίδηάβ δἱ ἴΠ6 ἰτὶ- 
Ὀ τουδὶ δὲ αἀεοίαγεοά γμδέ ; δῃὰ ἴῃ6 σι Ὁ ΟΠΘ, 
Ὅ|0 18 ἀδοϊαγοαὰ ᾿υδὶ ἴῃ (Π6 (τ δυηαὶ ΟΥ̓ στασα, γὸ- 
οοἶνοβ τὶτιι 018 ἀφοϊαγαιίοη ἰπ6 δικαέωμα οἵ ΟΙιτὶϑὶ 
ἴῃ ἢἷ8. ἔδιτῃ, πίτπουΐϊ πο ΒΘ οου]ὰ πονὸῦ Ὀ6 ῥτὸ- 
πουπορα ἰυϑὲ αοοογάϊΐηρ ἴο δὶνίηθ γαῖ. 8666 18 
Βιδίο. Ἡγογΐ οὐ Φαπηθδ ᾿ϊ. 21 [ρ. ὁδ οὔ [ῃ6 Οδττηδῃ, 
Ρ. 8ὅ οὗ [86 Αἴπθν. οα,]1. Εἔνϑη [Ὧ0 ρυῃβημηθηῖ, 80- 
οογάϊηρς ἴὸ ὕἰν6 οἰαβϑίοαὶ 86 οὗἩἉ {Π6 ἴθγιη, ὈθοΟση6Β ἃ 
δικαιοῦν, ὈΘΟΔΌΒΘ 86 Ρυπίϑῃθα οὁπ6, ὈΥ̓͂ ρυηἰβηπγοηῖ, 
ὈΘΟΟΠ 68 ἀσαίη ΘΟὨ ΟΣΤΩΔΌΪ ἴ0 [Π6 δίκη. Ασοοτάϊΐηρ 
ἰο Μογον, {πὸ ΑΡοβίϊα [ὰ8 ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ Βοὺ ἔογί (Π6 
(ἀηἀδηγδηϊα! αν οἵ Οοα ᾿υάρίῃρ ἴῃ τσ θουβηθ88, 
Δορογάΐηρ τὸ ῬΗΪΠΙρΡΡΙ, [6 ποιηταὶ τοῦ νόμου 
ἀγθ Πδγο ΟὨΪΥ͂ ρἰδοθὰ 88 ἴη6 ἴσῃ γ]6, ἰῇ ορροβίτἰοη 
ἴο ἔϊπ6 [4186 τιΐϊθ οὐ 016 6νβ, ᾿Παῦ 0Π6 ἀχροαταὲ 
τοῦ; νόμοι Βῃου Ια Ὀ6 ὑπβὶ Ὀθίογο Οοα, δραγῦ ἔγοτμ 
[86 φαυρδιΐοη Ποῖ Θ᾽ ΘΓ ΓΘ δυο ποιηταί; Ὀυϊ 
[6 στΠΟ]6 ἀγτζυπιθηΐ οἵ [}6 Ερὶβι1]6 ἴο 6 Κοϊμδῃβ 
ῬΓΟΥ͂6Β, ἴπαὺ ΠῸ τηδὴ ͵δ ὈΥ̓͂ ὨλΐΌΓΕ 560) ἃ ποιητὴς τοῦ 
γόμοι. ΤῺ8 οοπδίγαοίίοη ἀο68 ποὺ οοἰποία τὶ [ἢ γϑ γα. 
14 απὰ 1ὅ.  βΒῃυυϊα γαΐῃον οῦδβοτνο ἤθγο ἴΠ6 ἀθοροῦ 
ἰάθα οὗ ποιεῖν [ἐργάζεσϑαι τὸ ἀγαϑόν] ἴῃ νον. 10, 
ἀπὰ οὔ νόμος ἴῃ ν6Γ. 14: δηά, δὖ ἔπ6 ββπι6 {ἴπη6, τὶ ἢ 
Τογϑίθοροηβ υἱὸν οὗὐἠἨ αοὐβ αἰβογοηὶ {τ θαπα!θ, τὸ 
αὐυδὶ δοκπονίοαρα ὑπᾶῦ {Π6 ΑΡροΒβί]6 οδῇ 8180 80 
Βοτο ἴ86 δικαιοῦν ἴῃ {Π6 πάθον βοῆβο, ΟοΡ. 1 ΟοΥ. 
ἷν, 4. ΤὩ6 οοπηθοϊίοῃ οὐ 0118 ρᾶββασὸ ὙΪΠ [Π6 [ο]- 
ἸουὩ σΟΓΒΘ8 οδηηοὺὶ 06 ἀοδίγογοα ὉΥ ἃ ἀοριμηδιΖιηρ 
ΧΟ Οϑβ. 

Φ΄ [Οἱ [06 τλοϑηίηρ οὗ ἴδιο 6 ΓΙῺ8 δεκαιόω, δικαίωσις, δικαιο- 
,, 89 τϑϑάθυ 18 γοίοσγοά ἰῸ {10 , ΜΝ οίἐ 5, ΘὮΒΡ. ἐ. 11, 

Ὧν. Η Βο]ὰδ ἔο ἐδ εἰσ! ΟἸΥ̓͂ ΤΟ ΘΏΒΙΟ Υἱόν, 
κδὰ ἀρτϑοδ 6τῸ Ὑὐτἢ ΠΡρρὶ. ““ΖΤὸ δὲ δὶ δεΐοτε Θοά,"" Ἠ6 
ὯΔ γ8, “αἰ ἰο δὲ δε5ιΐ ΒΓΘ [06 ΒΑ 6 (ΐῃρ. ΤΆΘΥ ΔΘ 
ὈΟΪῺ Ζοτομδῖὶο οχρσοβδίοσβ, δῃὰ ἱπάϊοδίθ ἐδ δίϑδίο σαῖδοσ 
18 ἐῃ8 ΟἸΔΒΑΟΙΟΣ οὗ (0866 ἰο ὙΒοπὶ (ΠΟΥ͂ ΓΟζΘΡ. ΤΏΟΒ6 
ΒΓΟ υϑὲ ἐπ [8.90 Βίρειΐ οὗ Θοὰᾶ, ΟΥ̓́ΔΓῸ ᾿πϑὲδοά, τΟῸ ΒΔγ6 ἄοπα 
5 δὲ [89 Δ᾽ σζοαυΐγοε, σὰ δΣῸ τοβασαϑὰ διιὰ ἐσοαίθα βοοογ ἃ- 

ΗΕ ἘΡΙΒΊΤΕ ΟΕ ῬΑΓῚ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΗ͂, 
---ὉὉ “ὦ ἀδῃῃς 

γεν. 14. ΕῸΣ τῦθϑο ΟσδηΏ 166 [ἔθνη, νι μοῦ 
[Π6 ἀγίϊοἶθ, ταθδηΐῃρ βοῖηθ, πού 4|}}]. Τ|.6 οοηβετωδ, 
ἴοη οἵὨ νϑσγ. 10 ἱβ ἱπιγσοάιοθαὰ Ὀν π]αῦ ἴῃ. Αροβῇφ 
ὯΔ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ βαϊὰ, ΤῊΘ δσροβϑίιουβ ϑόθαι μ6 ΓῈ ἴ0 Ὦδγέ 
ἐβοτουρῆὶν πδηογοα ἔγοωι ἴΠ6 ὈΤΌΡΟΡ δίῃ, ἀηὰ [9 
Ὀ6 ἰηδυοηοοα ὈΥ 8 Θοποῃ [ηϊδυπάοτβίδηαϊηρ οἱ 
ψοσῦ. 16, 1, Ασοοτάϊηρ ἴο Βυόον, Οδ νη, Τμοϊυοὰ 
[Ποἀρ6], διὰ οἴδετβ, νοῦ, 14 γοΐουβ ἴὸ ὅδ ὅτβι ᾿ὰ}} 
οὗ νοῦ. 12. ὙΧῈ116 ὕἤἤθγο (Π6 φαρβίζοῃ 18 ΘΟΠΟΟ ΓΌΩΝ 
ἴπΠο86 πὼῶο 8}18}} ρϑυίβῃ πίίμουῖ ἰᾶνν, [06 οὈ͵δοιϊίοΣ 
ἤθτθ ἰὼ Ὀ6 τπιρῦ ἴδ, ὑμδὺ (ἴθ γθ 18. ΟὨΪΥ οοπἀδιρηποῦ 
ὝὮΏΘΓΟ ἃ νόμος ͵8 ργοϑϑθηῦ : ἰῇ οοηβοαυθῆορ οὗ {πΐδ, 
Κορρβδ τοραγαὰβ υϑῦ. 18 88 ραγρηϊῃοῦῖοαὶ. Ὑοὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰδ [6 ἀπολογουμένων δααϊπδὺ (18 νον, Ὀπὲ 
Αἰ8δὸ ἴπ6 τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν. 2. ῬΒΙΡΡΙ: ΤῊΘ 
Αρμοβί]α τοίδθυβ ἴὸ ἴμ6 ἔγβι ἢαὶ οὗ νοσ, 18. “Νοί 
1Π6 ὨΘΑΆΓΘΙΒ ΟὗὨ (Π6 ἰαῦν ἃγὸ 708 Ὀοίοτε αοά, ἔογ ἴ88 
Οδ]6 8 πᾶν 880 ἃ ἰὰν  ἴῃα Οδ 1169 ἅτ αἷἶθὸ 
ἀκροαταὶ τοῦ νόμοι." Βυὶ τΠ|8 νὰϑ ποῦ ἴῃς 6886 ἰπ 
[86 ορἱπίοη οὗ ἴΠ6 ροβίῖε. 8. Αςοογαΐηρ ἴὸ ΜαΥοΓ, 
})6 τϑίϑυβ ἴο (μ6 βοοοπὰ μα]ῇ οὗ νοῦ. 18. “"Ἴης σφ. 
1168 ῬΟβ8688 8 οογίδίη ϑυνβιξιϊο ἔονς 186 Μοβαὶς ἴων. 
ΤΠογοίοσα ὉΠ6Υ ΔΓῈ δ|80 βιιήθοὶ ἰὼ 186 συϊὸ: οὗ 
ποιητ. νόμ. δικαιωθήσονται." Βαϊ τ6 ιπάδλιηθη» 
[Δ] γυῖα ἴ8 δα ἀυσοα ΟὨΪΥ ΠγρΟΙ ΠΟΙ ΟΠ Υ ὈΥ ἴη6 Αροβ- 
116. δῃα ποῖ ἴῃ ἔθ Β6η86 ἐϊιδὶ [ἢ0 Οφη 168 δος} } 
ἈΓΘ ἀοοῖΒ οὗ ἴΠ6 ἰᾶν. Τῃα ἀδαμυοιίοιι οἱ νογβ. 14 
δηὰ 1δὅ ν1}} οὐδ θη} ΘΒιΔ Ὁ} 18} τ06 ργοροβὶ ἄοῃ. οὗἁ 
γοσ, 10, “Βυὶϊ σίογγ, Ποποσ," ἄς,., δηὰ “αἷδο ίο ἐδε 
Ονοεῖ,," αἴνονυ νϑῦβ. 12 δηὰ 18 ατο θβιδ δηθὰ (λ6 
Ργοροβίοι οἵ νοῦ. 9, 77ὲ πιπαανιοπζαὶ ἑἐλομηλί ἱα, 
ἐλαί αἷδο ἰδὲ Οεηπξὶίοβ ὁπ οδία πὶ οἰεγπαί ἐΐΐε, ἴον ἰὲ 
ὝὍἭΑΒ ὩΟῦ ΠΟΟΘΕΒΑΓῪ ἴμαῦ Πα βῃου)ὰ ἤγβῦ ὕγουα (ἢ}8 ἴὩ 
γοίδγθῃοο [0 ἴ:6 δονθ. ΤῊΐ8 τῃουρῃς 18 τηραϊαιρὰ 
ΠΟΙ ΠΟΥ ὈΥ͂ ἴΠ6 ἢγαὶ μα] οὗ νϑγ. 18 δἰοπθ. ἢογ ὈΥ͂ 1Π68 
Βθοοηᾶ δῖοπϑρ, Ὀὰϊ Ὀγ ἴη6 ποἱ]α συὶ : Νοῦ τπ6 θῶ. 
ΘΓΒ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰΑΥῚ αγ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 8 Ὀδίοτο Οοα, Ὀυϊ ἴΠ68 
ἄοοῦβ οἵ ἰμθ6 ἰανῦ, ἰῃ (Π6 βθηβ6 οὗ σοσ, 7. ΤῈ6 
ζητοῦντες, 88 ῬΟΟΥ ἴῃ Βρίτῖϊ, το ἀγὸ ρϑηΐϊθηϊ, ελαΐ 
δὲ ᾿υδιϊδοα ἴῃ 6 ΠΟῪ Θουποίῃν οὗ βαϊ ναι ο.--- Ὁ Χ 
ὍΘ. ὅταν “᾿ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ ο86 ὙΠΟΒ6 ἔγοαυθης 
ΟΘΟΌΓΓΘΠΘΘ 8 ρΟΒΑΙὈΪὸ : ἰὴ οα86 ΨΏΘΏ, ὙΠΘΠΘΥΘΓ, 88 
οἴῃ 828 (Μογον [ὑι0 ταίεγβ τὸ Καπμηογ, ᾿ϊ. ρ. δ8ὕ 
ΐ, ἀπὰ Μαιμῖε, Ρ. 1195]).-- 6: 1168, ἔϑνη, 
πὶ Ππουῦ [Π6 ἀγοϊθ. ΤῈ6 σαϊθ ταὶρϊξ Γοίου, 89 ὨτρΟ- 
ἘΠΘΌΙΟΔΙΠΥ Θχργοβαρα, ἴο ἐλά τολοίο δοάν οὗ ἴ6 ἀδθῃ- 
166 (δοοοσαϊηρ ἴο 86 Ν' εἴῖο, Βαοίομα [ΡἈΣΠΡρὶ, ΑἹ. 
ἴογὰ, Ηοάρε], πα οἴμῃθυβ):; Ὀυῦ 88 ἴῦ 18 ἴοο ουϊάθης 
ἴγοτῃ ὅπ ἔγβι ομαρῦοῦ μαι {Π|18 ο886 ἀἰὰ ποὺ γϑα]}ν 
Οὐσυγ, ΤΏογο 8 ὙΘΥΥ͂ ὈΓΟΡΟΓΪΥ πΠ0Ὸ ἡτγίοϊα : δηὰ τῃ6 
Βυρροϑιύίοη ὑμαῦ ἔπογα 18 ΓΘΘΙΪΥ “δὴ οἰθοῦίοι ᾽ οἵ 

ἱησὶν ; ἐμδῦ ἴκ, δτὸ ἀοοϊαγρὰ ἴο Ὁ6Θ ἦσθα ἤοση οοῃἀρσηῃδέϊοι, 
δυὰ εἰ ]οὰ ἐο ἢ. ἵἴανοσ οὗἩ Οοἂ. Ιῃ οὐτίουβ ΔΙ] κοι ἴο 
ἔδηο ορὲιιΐοι, ἐδδὺ Ὀοΐης 5 ον αὶ ΘΠ ΟΌ ἢ [0 ΘΟΟΌΣΘ δαχηΐθ» 
βἷοτι ἴο θύῃ, (ἢ ἃ Θ ΒΒ, [Ὁ ἰδ οὐ [16 Ὦθδσοσα Ὀπὶ 
(δε ἄοεγε 4 ἰδε ἰαιῦ ἰῃΔῖ τὸ )υκιδοὰ, Ηδ 15 ποῖ σροακίσισ 
οἵ {Π6 ταοϊμῃοᾶ οὗ ᾿πϑ ἐβοαῖίοη ανϑὶ δ Ὁ]6 ΤῸΣ εἰπῆ οῦβ, 88 στὸ" 
γνοαϊϑὰ ἰὰ ἴῃ 0 νῶι Ὀὺΐ οἴ (86 ῬΠΟΙΡΙοΕ οὗ Ἰυδϊοα ψὙΒΙΟΝ 
ψὶ}} Ὀ6 ἈΡΡΙ] (ο 81} Μδο ἸΟΟΙ ἴο ἐδο ἰὰνν ἴοσ Ἰυσιβοιι οι. 
ΤΙ τοῦ ΓΟΪΥ͂ ΟἹ τΟΣΪκΒ, ΠΟΥ ταὰδὺ ἤν ΜΟΣΊΚΕ; ΠΟΥ τὰδὲ ὈΦ 

πὰ δ᾽]8 ἀοοσίσίσιο οὗ Ἰπάρτηστιξ ὉΥ̓͂ ἩΟΥΚΒ, 86 ἰδ σπμξ ποῖ ΟΕΪΥ 
Βογθ ἕγοτα [ἢ 9 δἰαπ ἀΡΟ1"Ὲ οὗ ττὰ πὰ Βυΐ ἔγοχα 
κἰαπαροίεϊ οΥ̓́ΪΒΘ 1 δδ᾿νῪ6]], 2 Οον. τ. 10; Βοπι. χὶν. 10 
ΘΔ]. νἱ. 7; Ἐν. νἹἱ. δ; 60]. 111. 21, 25: Με, χὶὶ. 88; χεν 
δὰ κρὰ ΠΩΣ ΝΣ 29. Οὐἴρ. [86 οοτοσηθηύρ ΟΣ ΤΟΣ. 6, Ρ. 6 8 
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δυο Οδηίίοθ ἰὨΟΓΘΌΥ γαΐηθ ρτϑδίοῦ Ῥγοῦ δ γ. 
Οοῦρ. Μογον ἐπ ἴοο,, δὰ Ηοΐδπη, ϑολγι Ἰδσοιοοὶδ, 
Ρ. δὅ67, πο ᾿ἰκονγίθο ργοβθα (ἢ δβθηοο οὗὨ (80 γίἐ- 

οἷο, δῃὰ 050}} σούθος ἴΠ6 γϑίρθγθποθ (0 1}. 29 : ἰχ, 80 : 
1 ΟοΥγ. 1. 28 (ᾳυοϊοὰ ὈΥ 6 Ὑ͵οῖία, ΑἸ ογα, ἀπά 
Ἡοάρα, ἰὰ ἔδτον οἵ (86 οΟἴδον νἱθν). Οη 86 οἴδον 
ἀμκηά, ἔϑ νη 8 ποὶ ἰάοηίίοδὶ αἰ ἐϑνικοὶί, Ὀυΐ ἱπαϊ- 
πη 068 ἃ ΒΡΘΟΙΘΒ ΟΥ οἶαβθ οὐ Οφῃῖ1ο8.---, 8.] 

ἽὝΜῈΏΟ αν ;Ὡο ἴατσ, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα. 
ΤΊ δὔδβεηῃησο οὗ [8ὸ δζζίοἶθ τοθδὴβ ποῖ ΟὨ]Ὺ ἰμδὺὶ (ΠΟΥ 
ΔΎΟ ποΐ 6 Μοβαίο ἰδνν, Ὀπὶ [Πα ΠΟΥ ἤανθ ὨΟ Γ6- 
φοα]οὰ γοϊσίουβ ᾿ὰνν πδίουον.-- -Ὅ. ΡῬΘΥΟΔΏΟΘ ὉΚΥ͂ 
οαἴγο. ὅβδῃυ παίμγο (φύσει) τουδὶ ποῖ, τίη ΒΘηροὶ 
δια [υετῖ, ὑκ γοΐοιτοα 10 ἴπ6 ργϑοθάϊΐηρ, ΕῸΣ δ'80 
(86 ὅθνγβ ἀο πυὶ Βανθ [18 ἴα ὃψ παΐωγο. Ναίμνα ἰδ 
ὨδῖΘ [806 οτἱρίηδὶ πδίυγο, 88 ἴδ ὑγονθδθ 1186] δοῖϊνϑ, 
Θδβρϑοΐδ!ν ἴῃ [6 ὩΟΌΪΟ 6 ---ἶἰῃ [06 ἱπηρυ}86 οὐ ἴθ ῃ- 
ἄθρουν τοπναγὰ [86 ΠΟΌ]6.--- 9 τίμα οὗ ἴμ6 ᾿ατσ. 
ἴτ ἰδ τΠ6 τηδίθγίὶ βυρδίδῃοθ οὐὁἨ ἰΠ6 το χζίουβ δπὰ 
ΤΏΟΡΆΙ ἰανν, ἀρασὶ ἔἴγσοπι [06 ἕοστηδλὶ ἀθβηΐ 08 οὗ [Π6 
Μοβαῖο οὐὰθ. ΤῈ οχροδίϊίοη οὗ Β6Ζα δῃὰ οὔ ῦβ ἰβ 
ἀορτηδιίσίησ : μα δα ὕαοὶξ (ἰας }μδεί, Ἄοοπυϊποῖέ, 
ἀαπιπαί, ρωπὶξ ; ἦοα ἱρδιηι 7αοίί εἰ οἰῤηίσιιδ, ἂς. 
ΟδρΡΕΙΙ.. [ΒΠοάρο: “ΤΠ οτο ὅσο ὕνο ταδί ηογργοίδ- 
(ἷοπα οὗ (Π6 Ῥῆγαϑο τὰ τοῦ νόμου ποιεῖν. ΤΏΘ ΟἿΘ 
ἷ8, ἰδδὲ ἴὑ τηθδηθ, ἰο 0184] ἴ6 ἰαῖν : ἴ86 οἴδογ, ἴὸ ἀο 
ἔπ οἶοο οὗ [(Π6 ἰανν---ὶ, 6. ἴο οομμτηδηὰ δηᾶ ἰοσὈ]ὰ. 
ΤΌΘ ἰοστοοῦ 18 ὉΠ ΘΟ ΒΒΆΓΥ, δηα ἷβ ἰῃ ἀΐγοοῖϊ Ορροβιίοῃ 
[0 [0.8 ΟΣΡΓΘΕΒ δῃὰ τοροδιοα ἀδοϊαγαϊίοη οὗ ἴῃ 6 ΑΡροβ- 
(16, τθδὲ πομο, ἩΠΟΙΠΟΓ ΦΟῊ οὐ ΟὀμὮ]6, ματα ΟΥ̓ῸΡ 
[]8]1εὰ [86 ἰδν. Τὸ ἀο (86 ἰμΐηρβ οὗ [Π:|6 ἰανὸ, 18 
ἱπάροὰ ἴο ἀο πιδὶ ἴμ6 ᾿ανγ ργθβογῖθοβ (οοπῃρ. ΣΧ, ὅ : 
Θαὶ. 11}. 19). Ὀαϊ πθοῦθον οοταρ]οῖθ οὐ ραγίαὶ οὐϑαϊ- 
606 ἰδ ἰπίομάθα, ἀοροηὰβ Ὡροὴ (Π6 οοηίοχὶ. ΤῈΘ 
ΠΙΔΏ ἍΠΟ ΡΑΥ͂Β Ὠἷβ ἀθῖβ, ΠΟΠΟΙΒ ἢΐβ ρδγθηῖβ, ἰ8 κἰηα 
(ο [Π6 ροοῦ, ἀοεδβ ἴπΠ6 πΐηρβ οὗ {Π6 ἴᾶτν, [ῸΓ Π|686 ΔΓΘ 
τΐησδ πρϊοῖ (ἢ 6 ἰδνν ργοβοῦί θα, Απά (μϊ8 '8 4}} {ἢ 6 
ἀγχζυπισιὶ οἵ [6 ΑΡοΒβι]6 γθαυΐγοβ, οὐ 818 ΠΟΤ ἀοο- 
ἐγῖῃθ δ] υ8 ἴ0 υπάογθίαπα ὈΥ͂ [Π6 ρὮΏΓΑΒΟ, ἴῃ [86 
ῥγοϑοηξ ἰπβίδποο ΤῈ}18 Ὀθίηρ [06 0886, [8610 8. ΠΟ 
ὩΘοα οὗ τεθογίϊορ ὑὸ (86 βοοοπά ἰηἰογργοίδιίοη πθῃ- 
εἰοποὰ δὔονϑ, πΐον τναϑ ὑγοροβοὰ ΟΥ̓ Βοζα, δηὰ 
δαοριθα ΌὉΥ ὙΥ οἰδίοϊπ, ΕἸαἰῦ, δῃὰ οἴμεσβ. ἸΤΒουρὴ 
ποιεῖν τὰ τοῦ νόμου ταῖρῃῦ τπιθδη ἰὸ ἀο πἢδὶ ἐδ 
ἰὼν ἀοεβ, ργθβοσῖθο τμδὶ 18 ν δηὰ (ογοϊα τβδὶ ἰ8 
ΕΥ̓], ἰὁ ΟΟΓΙΔΪΕΙΥ ὨΔ58 ποῖ ἰπδὶ Β6η86 Οἰβονμονο ἰὴ 
Ῥδυ 5 νυ ηρθ--Θο0 ΣΧ, ὅ : 64]. 1ἰϊ, 12.--πα 18 68ρ6- 
οἴδν ουΐ οἵὗὁἨ ρΐδοθ Ὦθγθ, ἴῃ ἱπασηραϊαϊο δοηῃθοίίοη 
ἩΠῚῚ ([Π6 ρὮγαϑθο ποιηταὶ τοῦ νόμοι, ἰῃ [ῃ6 86}86 Οὗ 
[86 ἀοοτϑ οἵ [16 ἰανν."--, 51] 

ΤΏοδο, οὶ μπανΐτς (16) Ιατὐ, ἃΣ9 ἃ ἴανσ ἴο 
Ἐοηκοῖνοα. οὗτοι, ἰδ οἰηρμδιὶς πίτθ ἀρργοθα- 
ἰοῦ, νόμον μὴ ἔχοντες, ἴῃ ἀἰδθιἑποιίοι ἔγοπι 
μὴ νόμον ἔχοντα, ἱπαϊςαῖοβ ταπὶ, Μογοῦς: ΤΏοὶγ 
ΟΥ̓́Τ. ΤΔΟΓᾺΪ ὨδίυΣΘ δ} ]168 ἴἰῃ ἰδοτ ἰδ)6 ΡΪδοα οὗ {Π6 
ΓοΥ ϑὶ θα Ἰδν (866 (116 οἰαβαῖςδὶ ρϑγα}}6}8 ἴῃ Μογυϑι). 
ῬΈΠΙΡΡΙ ἀἰδησυϊεμεβ Ὀοΐπθοη τὸν γόμον ποιεῖν 
τες. 18, οὐ τὸν ψνόμον τελεῖν, γϑῦ. 27] δῃὰ τὰ τοῦ 
γόμου ποιεῖν. ΤΏΟΘΥ ρΡογίοττη Ἡδδί Ὀεϊοηρβ ἴο ἴ}6 
ἰΔῊῪ : ἸΏΟΥ͂ ΟΌΘΟΓΥΘ ΟἿΪΥ δέπσίϑ ουαϊπτταταὰ οοτοτηδηαϑ οὗ 
κ:6 Δ, ΟΠ6 τηϑὴ ἰἰΐβ, δηοῖθος ἰμαῖ, ““ ΤὨΘΓΟΟΓΘ 
1Π6Υ ἀο ποῖ οὔϑογγο {86 ΔῈ ἴῃ 118 βρί εἰ] }7 οὐ ἄθορ 
ἴϑποσ τη ϑδηΐηρ,,") 5 ΑἸ υἱίογ ρογυθγβίοῃ οὗ [6 ρσορδν 
κοϊμίοηυ. ὙΥπουὶ ποπίηρς ἴΠ6 αν οὗ Μ' 180 
οὕφοευοθ ἰδ 6 οΒββθη 8] ρασὶ οὗ (6 ἰανν, τὰ δικαιώματα 
τοῦ νόμου. εν. 236, τὸν νόμον τελοῦντες, [δὲ ἰδ, 
ταὴμόναν ἰς δοοοτάϊηρ ἴο ἰΐ8 ἀεβδηποὰ ρύγροξο, τϑὺ. 

Φ (Βὸτ . 148, ΔΙΥ αδορίο ἐπὶ ἀϊοιξποέίοι οὗ ῬΏΙἐρ»Ι 
«πἰὰ ἀρ δοι ἴο [880 ῬΤΟΡΟΣΡ υοὐδοξείαπαΐηρ οὗ Η 
σθοΣ8 Ραδοδρμο.---. 8.] 

10) 

" Ὑ ΡΥ τι ν.2. ΒΟΥ. ἡ τὸ ἐρφοίυς δ ὯΟ 
ΧΡ οὗ ρῥγονίηρ," Ὀυϊ σηὶ ἰσίησ, Τέοονν 

γπσπάϊησ (806 ἔμ6 δῃ 6818 ἴῃ τοσ. 1). ἴβλαι δῃά 
λοι ἀο ἴππ086 ρτγοτζηϊηθηῦ θη 68 βῃον ἢ ΤΏΘΥ ΒΠΟΥ 
οΥ οχηΐοῖι, ἢ Ἰτοσὶς οὗ 89 ἴδυσ; ὕμδὲ ἴδ, (4 
ποῦῖς γοαυϊγοα ὈΥ ἴΠ6 ἶδν. Νοὺῦ [Π6 ἰονν ἰ196} ( οἰἤ 
Κορρο, ἄς.); ἔον [16 Το Οὐπιπιδητηθηΐδ ἃ.Ὸ ποῖ 
ἴοτΤΩΔΙ πεϊτῖθη ἰπ ὑμοῖν Ποαγῖ, Ὀὰὺ [86 δβδοηϊ 
τοθδηΐηρ οὗ ἱποῖν γοαυϊγοηθηῖ, Μογοσ: “ ΤῺ6 ὁο» 
ἀυοὶ ἐπ ἴο [86 ἰ6Π}} ἈΜογθ Ῥγορο Υ οχ- 
Ργοββοά, [86 οοπάυοῦ ἐπέεπαάδαὶ ΌΥ ἰξ, [μἴδὸν: Τα 
οοηΐθῃ!δ οὗ [6 ἰδνν  ᾿ἰκονσθ6 βοὸς δηὰ Βδυυ. Αο.: 
οογαΐϊηρ 0 ΜογοΣ πὰ ΤΠοϊθοῖ, ἴῃ6 δἰ ηρΌ αν βίδα 
οΟἸ]θούνοὶ ἱμβιθδα οὗ ἔργα. “ΑΒ σϑγ, 7᾽) (1}:0- 
ἰοῦ. Βαῦ τϑὺ. 1 τδίμβεσ τβθδὴβ ἴμαὶ [6 ἔργα ἃτθ 
ΟὨΪΥ ρμοοὰ ΜΏΘΩ (ΠΟΥ͂ ρεοοοθὰ ἔγομ (ἢ “ὍΠΙΓΥ Οὗ ἃ 
ὑπομονὴ ἔργου ἀγαϑοῖ. ἴῃ 186 Βίρῃον δερίγδίοῃ 
οὗ ἰ86 δηῦϊο ἔπθγ νἂϑ {8 ΔΩΔΙΟΘΥ ἰο ΟΠτδίδῃ 
(1 : [δὲ ἰὲ οομδίϑιθα σϑϑ]ν ἴῃ 1.6 ὉΒΓΥ δηὰ οοῃ- 
ΒΙΒίθ ΠΟΥ οὗ βοηϊπτηθηὶ δηὰ 118. 

νυ τῖοη ἰὼ ἰμοὶσΣ ποασίβΊ. Τα δαϊοοιϊνθ 
γραπτὸν (ΒυρρΡΙΥ ὅν) 8 Βιγοῦρονῦ ἴπδὴ (Π6 ραγίΐ 
οἶρ]6 γεγραμμένον. [10 ἐπιρ] 168. [86 ἰάθα οὗ ροστηδ. 
ὭΘΠΟΥ͂. γ᾽ ἀΘ Υ ἃ οοηϊγαδὺ ἰὼ [86 Μοβαδὶς γροοσὰ 
οὗ ἴπ0 ἰδτε ου 1:6 ἰΔ0168 οὗ βίοηθ, ὅθ 2 Οὐν. 11]. 7" 
ὅθν. χσυχὶ. 88. ΤΒΟΓΘίοΙθ ἃ ΐρθον ογάογ οὗ δυάκδίβτη, 
Β΄ Τα 8 0 ἴπΠ6 ΝΟῊ Τοβίδσηοῃϊ [ἰ6, τὸ Θχ ῃ: δ ἐρὰ ἐν, ἰὼ 
Θββϑῃί] ἔδδίαγοβ ἴῃ ἴθ οἤοβθη Οθη 168 (866 ἰῃ6 
ἢ ΒίΟΓΥ οὗὨ [6 Οδηϊτυγίοη δὲ Οδρογηδυμ). [ΤΠ6 Οτθοὶκ 
ρΡοοῦ ΟΡ ΟΟΪ68Β βρθδϑ οὗ “1π6 υηπτϊ θη δηὰ ἰηἀ6]1- 
ὈΪ6 ἰατγβ οὗ 1Π6 ξούθ " 1ὴ (6 Ποαγίβ οὗ τηϑῃ : διὰ (᾿8 
ῬΙαϊομΐϊς ῬὨΠ]ΠΟθοροΡ Ῥ]αἴαγοῦ Βροακβ οὗὐἠ “8 ᾿ἰὰν 
π Οἢ ἰδ ποῖ Οὐὐ ΔΊ τ το ἰπ ὈΟΟΚΒ, Ὀσὶ ἰσὴ- 
Ρἰδηιθα ἴῃ 1Π6 Βοασί οὗ τπδῃ.".-"ι. 3.] 

ὝΠΟ βου, ἐνδείκνυνται. Απᾶὰ δον ἀο 
[ΠΟΥ͂ Θχἰ δἱς ΟΥ̓ ῥγονθ {18 ἢ (666 οἰβδρ. ἰσ. 17, 23. 
1. ΒΥ ἴμ6 ἀοΐηρ οὗ ἰδ6 Ἰὰν (Ζυίηρὶ!, Οτοιυδ, δῃ 
[6 ΤΔ ΟΥ Υ οὐὗὁἨ τϑοϑηΐ δοιητηθηΐδίοιθ: δ6 ὟΝ οἰϊο, 
Μογοῦ). 2. ΒΥ 6 πιᾶῦῖς οὗ (μοὶ Ὀδίῖορ ἐπαξασονδ 
ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ ΝΆΥΒ (1 8 οογίδίῃ πιϑϑβυγα, ΟδἸνίη - Ὁσὺὲ 
Ὀσίτον Οὐοοοίυβ, ἰοτα. ν. Ρ. 46. Υἱὲ ὈΟΤδ ἀγα Ὀἱαδβοὰ 
ὉΥ τἴ06 Αὐυρυδιίϊηἰδη νον). 8. ΒΥ [Π6 ᾿ὰνν οὗ οοῃ- 
Βοΐθῃ66. οἷυοὶς (Δοοοταϊηρ ἰο ΤἸδοἀογεῖ δηὰ Εἶγϑβ. 
ΤΩ08): “Το, πάρα, ὈΘΑΓ [86 ᾿πΡΓ688 οὗὨ 16 ῥυὰρ- 
τηθδϊ οἵ ἴδ αν ἴῃ ΤΒοιηβοῖνοβ, δηἃ ἰῃ ΘΟΥΓΕΒΡΟΙΠα- 
6ῃο6 {βογον ἢ τποὶρ σοηϑοαυθηῦ ΘΟὨΒοΐθηοθ ΔΘΘΌΤΩΘΒ 
ἴῃ (δοὰ ἴπ6 οῖοο οἵ ἰυὰρθ. Ἐοὸῦ πἸοσΟ τὸ δπὰ 
ἴπ0 ὀχογοῖβο οἵ ἴπ6 ᾿υαϊοῖα! ΡΟΎΘΓ ἴῃ τηδη, ψὰ τηῦδὶ 
Αἰδὸ ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΘΕ ἴδ ᾿ορἰ δας ῖνθ ῬΟΟΣ." Βυϊΐ (8 
ΨΙΟ ἷβ ἱποοῃϑίβιθηϊ ποὺ ΟὨΪΥ τ σύν ἰῃ συμμαρ- 
τυρούσης (ἴον ἴ)6 οχίοπαἀοαὰ ἰγοληθηὶ οὗὨ [μΐ8 4πεθ- 
εἴοη, 866 ΤΒοϊυοἷς, Ρ. 10δ, αηὰ Μογορ [ρ. 98, οἀ. ἱν., 
ἐλ ποί6}}, Ὀὰπὶ αἷδὸ τῖῖὰ ἐνδεέκνυνται. Βθτα ἴΠ 60 
Ἰδηρυαρο 8 ΘΟΠΟΘΓΗΐηρ 2 γῸΟ 8 οὗ οοπδβοὶ σηίοιιδηοῖι 
δεοοηιΐπς ομδοαγαΐν πιανιζεδί. ἸΝΌΙΟΡΟΙΒ 1 δηὰ 2 δῖθ 
ἴο Ὀ6 υμίϊοὰ, βἷποθ 1[Π6 τοϊϊαοίπσ, δοοογάϊηρ, ἴ0 νυ, 
ἢ, ἰ8Β ΟὨΪΥ͂ (6 ῬΘΓΒΟΥΘΓΔΠΟΘ ἴῃ 8 ΠΟὉ]Θ δρμείδαυον (υη. 
ἀδν [86 ὩΣ »γαυοηίοη), ἩΝΙΟΒ διίδὶπθ ἰϊ8 οὈ]θοὶ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ΟἸ τ δηΐίγ. 

Ταὶς οομδοίθηοθ αἷδο ῬὈϑασίῃβ τὐϊίσιοδα 
[συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδή- 
σεως]. [τ ρῖνοβ νἰζηθδ8 τοὐζέλ, ἴῃ οοπποοίίοη τ]ὰ 
δποὲν Ὀδύϊον ΣΏΒΠΏΟΥ οὗ δοϊοῃ. Βοίἢ ὍΘΑΣ ἩΠΊΠΟΒΒ (6 
ἴδιο Ὀο]ϊοί (δαὶ (ΠΟΥ ΔΙῸ 8 ἴἰδῖν ἰ0 {ΠποΘΙΏΒΟ  γ68, ἴῃ ἰΠοῖς 
πδίυγαὶ βρομίδηοίίγ. 6 Υοίία : "“συμμαρτυρεῖν ἰδ 
ΠΟΙ Β6Ρ Θα04] ἰ0 μαρτυρεῖν (ἀτοιίυδ, ΤΒΟΪΟΚ), πος 
πα ἐεείαγὶ, τὶς τοίογθηοα ἴο ἴΠ|6 ποιεῖν εὰ τοῦ; νόμ. 
(Λογος, Ετισϑοῦο, ἀ6.). Βαὺ {09 σύν, |κ6 οοπ ἴῃ ο0»» 
ἐεείατὶ, τοῖοτϑ ἴῃ ραγὶ (0 [86 τοϊδίίοῃ οὗὨ ἴῃ ΜΈ ]668 ἐξ 
Ηἷπι ἴος τοῖα 6 ἰοβίϊβο8.: δῃα ἴῃ ρασί, 88 ἱῃ: συψεέ. 
δησις (δε! ἴο 6 ἱππον γο]αιϊΐοη οὗὨ [6 οοηϑοΐου 



ἰώ 

Ὠ666.7 5" Βυὺ 48 {Π6 συνεέδησις ἰδ ἃ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠ6Β8 
ἴῃ τΏ8δὴ ὙΔῚΟ. '8 Ὀοΐδ οὈ͵θοῖνο δηᾶ βυδ᾽θοϊίνο, δηὰ 
Ὀση66 ἰηδοροηάοηϊ οὗὨ ὨἷΒ ΠΙΘΓΟΙΥῪ 80] οἴἶνα οοηβοίουβ- 
ὨΘΒ8, ΒῸ 8 ἴ:6 συιμμαρτιυρεῖν 8ῃ ἱπαοροπάθηϊ τίη 688 
οὔ ὸ τίρῃι, νοῦ, ἰπ [86 486 ὈΟΙΌΓΘ υ8, ΘΟΥτεθρου 8 
πὶ (Π6 τίΐηοθ ΟΥὗἮὨ τὰδὴ ἴῃ μἷβ ἀθοᾶὰ, [10 ἰβ (6 ὅθῃ- 
168 ομδογίηρ δὰ οἴθῃ ουύθὴ ᾿ΟΥΟῦβ ΘομβοϊΟυΒΉΏΘΒΒ 
οὗ [εἷ8 τίν ἀϊγθοῦίοη ; 48, [Ὁ ὀχϑωρὶθ, οὗ ἴμ6 86 
Με ἔτοτῃ ἴπ6 Εδϑὺ ὑπ 6 ἴ6 συϊάδησα οὗἉ [Ὠοἱγ βίασ. 

Διυὰ Ὀοΐνσθθα ομθ διοῖμον τμοῖν μου 
δοουδίηῃρ, ΟΥ 4]180 ὁ . [Ργν, [βδῆρα ἰγϑπ8- 
ἰαῖοβ : ἔρκάδηι Ζισϊκοΐοηπ ἐκηόη ἀ.6 Οεαάαηζοεπωνίλοὶϊο 
αν κίιαγεπε οὐδεν αμοὶ δηΐδολιαϊσοπας δἰπά. Ἠὰ το- 
ἔοτα, πίῖὰ Μογονρ, μεταξὺ ἀλλήλων ἴο (6 ἢθἃ- 
ἴΠ6π, ἠοῖ [0 ἴπ6 (δουρὶι8.---Ρ, 5.} Ὀ᾿δδγοηΐ οχρο- 
δἰιομβ: 1. Τμοῖνγ (πουσθ ᾿ηΤΔΡΪΥ δοῦυδο οδοῖ ΟἿΟΣ 
([λιϑον, Οαἰνίη, Τμουοκ [ΑἸυγὰ, Ηοάρ6}]}) ΤΠ 6ΓῸ 
ΔΙῸ αἰ δογοθηΐ υἱ 8 οἢ μεταξὶ' ἀλλήλων: αἱ α γμΐωγδ 
ἤηιθ, ἐν ἡμέρᾳ οἵ )ιάρτποεπὶ (ΚοΟρρ6); »οδὲ τδῆι 
ασίαηι (Ὕ αἰθγ) ; δείιοοδιι (ΠῸ]ἁ3ΞῸ ῬΟΓΠΟΙΒ οὗἨ {{π|6}, αἱ 
ἐλθ δαπιθ ἐΐπιε, πιεαπυλίία (ΚΟϊπον [ΕἙ. 7.1} Βυὶῖ 
ἯΘ6 Ιηῦδὲ ΟΌΘΟΓΥΘ, ΟἹ [16 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, {πὶ Δ] ἀοο8 
οὶ προαῖκ οὗ ἐμ6 ἐππδρ ἰδοίβ οὗ [Π6 ὀΘομβοϊουβη 688, 
βἷηοθ ἴΠ686 ἴδοίδ ἢδτο 181} υπάον (Π6 οοποορίίοη οὗ 
ἴὸ Ὠἰδιίογίοδὶ ἔνδειξις. 2. ΤΉΘ δοουβδίίοῃδβ δῃὰ ἀθ- 
ἔϑῃσοβ Ἡδοἢ πογο οοηἀποίοα Ὀοίποοῃ Οση]ο 5 δηά 
Οδμε168 (ϑίοτν, Μογογ). Αμραΐηδι {μἰ8 ἱπιογργοίδιίοη 
ἸΤΒΟΙΪαΟΙκς ταΐβοϑ 6 αυοδίοη : “ΗΟῊ οδῃ τῶν λογισ- 
μῶν, πϊμβουῖΐ 8 ΤΌΤ βρθϑοίδὶ ἱπαϊσδίΐοη, γον [0 ΔΩΥ͂ 
Οἴδδν δυ᾽οος ἴμδὴ 6 ὁὴ0 Ἡΐοβθα πίΐζηθϑθ οὗἠἨ ο0ῃ- 
Βοΐθποθ μ48 πδὲ ὈΘΘΏ τηθηιϊοηθα ἢ Βυὶ { [86 
μεταξὺ ἀλλήλων τοῖίοτβ [0 [86 ἱπίθγοουγθθ Ὀοίπθθη 
αδμτ168, ὑπθα ἴΠ6 (ΟΠ οπίηρ αχυδὶ μανὸ ἴπ6 τηοδηΐϊηρ: 
δἷποο ἴὯ6 ᾿υάᾳριηοηίβ οὗ ὑποὶν ὑπουρ 6. ἀγα ὑπγουρἢ- 
ουὖΐ δοουδίυμ οὐ ὁχουδίηρ : (δῖ ἰ8, (Βογθίογθ, τπογαὶ 
υάμχιαθηίδβ, πο τοῖν τὸ πα οτἰχίη οὗὁἨ δὴ ἱπιπλᾶ- 
Ὠδηΐ ὩΔ0γᾺ] ἰᾶν. ΤθΘ αἀοσμδέησ ᾿Πουρῃ 8 σομμα Κγϑὶ 
Βογα, Ὀθοδυδο [ἢὯ6 ἰδηρτιαχο γοΐοσβ ἔγδθι οὗ 4}} ἴὸ (δ6 
ΠΟΌΪοΓς Οοη 168, πΟΘΘ ΟΡ ΠΙΘΏΒ δὰ τοϊα θα ἰο ἴδ 6 
ΟΥΪΠΑΓΥ ρορυΐὰρ ᾿ἰἶ 88 [πα οἷα] ἰά 6418. Βαϊ 4180 ἴῃ 
ἐΠοἷν ἐσοιμδὶπο ΠΥ οἴγδθη ἀρρϑᾶὶ ΠῸΠπι Ὀδγραγίδι ἰθραὶ 
ργδοϊζοοθ ἰο (ῃ6 υηντίίτθη ἰΥ (866 ΞορΒοοῖοβ, 45- 
ἐἐσοπε). ἴῃ ββοτῖ, (6 ψ ΒΟ]. ἰπίογοουγθο Ὀδίνθθη 
[6 ΠΟΌΪΩΡ ΠοαΙΠΘῺ 18 ἃ Κἰηὰ οὗὨ τιογὰ] αϊαϊοοἰίοδ, ἃ 
ΘΟΠΟΪΠᾺ] ΤᾺΟΓᾺΪ ΡγοοαΒ8 οὗ ἱπουρν, [αι] ἀσβογῖ 68 
[86 τρογαὶ Ῥγοοθϑδ ὙΠ οἢ (Δ Κ6 8 ρ]δοθ ἰῃ ἴῃ6 Παδεὶ οὗ 
ΤῊΒΔῺ Δ[ΌΘΓ ἃ ρβοοά ΟΥ Ὀδὰ δοῦ : (86 σοηϑοίθποθ, σιυνεί- 
δησις, 5ἷ15 ἰη ἡαἀρτηθηῖ, ἀπ ρΓοΟπουῃο68 ἴ(ἢ6 Βαηῦθ πο 
ἴῃ Οοα᾽8 πᾶπι|6 δοοογαΐηρ ἴ0 {Ππ|Ὸ ἰδ : [6 διαλογισμοί 
δΓ6 ἴΠΠ6 Β6ΥΟΓᾺΆΪ ΤΊΟΓΑΪ το βθοίΟἢ8 δηα γααϑοηΐησθ νΠϊοἢ 
ἈΡΡΘΔΓΡ 848 ὙΠ ΘΒ808 ὑρϑυ Ὑἱηρ δα ρ]ααΐηρ ἴῃ {18 
οουγι οἵ οσοηδβοίθῃοο, δηκὶ ἀγὸ οἴβδη σδοηβιοίηρ, βῖποθ 
ἴ[Π6 βἰπ} ἱποϊϊπαϊάοηβ δηὰ ραβδίοῃμϑ ἰῃϊογίογο δηὰ 
Ὀγρ6. 016 νεϊπ68868: 6 οὈ͵θοῖ οὗ (ἢ6 χατηγορεῖν, 
οΥὗ ἀπολογεῖσϑαι, ἰβ [Ώ6 τηοΓαὶ δοιίίοη νοὶ ἰΒ Ὀτουρσῆν 
Ὀοίογο ἴῃς ὑτἰραπαὶ οὗἩἨ ἴπ6 οοηϑοίεποθ. ΤῈ ἢ καὶ 
ἰπαϊοδῖθϑ παῖ ἴῃ6 σοηϑοίθποθ βηἋ8 τηο!Ὲ ἴο διίουβθ 
(Πδὴ ἴ0 οχοιβο Τηἷβ ᾿πάϊοίϊα! ῬΓΟΘΘΒ8, τ᾿ ]ο]} ἴα 68 
Ρίδοθ βοῦα 'π ΘΥΟΤῪ ΠΏΔΠ 8 ̓ρασζί, 8 ἃ ἐΟΥΘΓΌΠΠΘΥ οὗ 
Ὧ{π1ὸ στοαὶ ἡπαρτποηΐ αἱ (6 πὰ οἵ ἴΠ6 ποι]ά.---Ρ, 5. 

6γ, 16. Τῃ ἔπο ἄν. ΤὮδ σοπητηθηίδίογβ βθθιῃ 
ἤθτο ἴο ονθγίοοϊῖς [ῃ6 οὐ υϊουβ, ργορϑὺ τηθϑηΐηρ, θ6- 
6880 ΠΟῪ ΒυρροΟΒο [πδὺ ἴὴ6 ἡμέρα ὁπ Μΐοῃ αοά 
αἰ} Ἰυᾶρο τὴ6 βϑογθῖϑ οὗ τηϑῆ, πηιιβὲ Ὀ6 τοίεγσοα ἴὸ 
Π6 ἀΔγΥ οὗ ΒηΑ] Ἰυάρστηοηί. Βαϊ, ἰῃ ἰῃ6 βγβὶ ρίδςθ, 

5. (Βα ]ασὶν ΑἸίοτὰ : “ΟΟΝΨΙΒΜΙΝΟ ΒΥ ΓΤ ΤΚΒΤΙΧΟΧΎ, 
486 σὺν εἰχηϊ γίης (6 δρτϑοιαθηΐ οὗ ἴῃ9 πίττιοϑ8 πίξίν (86 
θϑά, 88 οὶ ἴῃ οοπίεείαγί, οὐ γηκατο; ῬΟΥὮΔΡ6 6160 [86 συν 

ΏΔΥ ὃὕὉθ ματίν ἰηΔυοοὰ ὈΥ͂ [09 σὺν ἴῃ συνε τ οί 
(ο ἴδο τοβορίινο ἴῃ ὙΒΙΟΣ 8 στῆδιι οοπίοτα, 80 ἴὸ 
φρεαῖς, τὶιτἢ ἰτηθοῖ7.," -Ρ, Β᾽ 

ἸΠῈ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

{Π6 σοπηθοϊΐζοῃ ἀο68 ποῖ βυρροτί (Πΐ8 νίοπ, διὰ ᾿δδῆοὲ 
Δ Δ. βοΐδ] Θομ οι ἢ88 ὕ6 6 νΔΓΙΟΌΒΙΥ οοῃδίγυον 
οἂ (ἐλ6 Ο΄εμέ(ες «λοι ἰλαὲ ὁπ ἐδε ἄαν, ἃς.). Οαϊνία 
ὀχρίδῖπϑ ἐν ἡμέρῳ 88 εἰς ἡμέραν, μπίο οΥ πῶ] (Ὡς 
ἄαγ. [Οὐμοῦβ πιο Εν τα ὉΥ πιακίηρ ἐν ἴο ἱπεϊυάε 
εἰς, “' ἀη] δὰ ον (αὶ ἀΔγ."--Ρ, 5.}] ὙΒοΙυςκ Π]}8 
ὉΡ [06 δρρδγϑηῖ οἰδβιὴ Ὀθῦγθο ΤΟΓΒ, 1ὅ δὰ 10 ΟΥ̓ 
Βαρροδβίηρ; (παὶ [6 Αροβι]α ῬγΓΟΡΔΌΪΥ Πδὰ ἴῃ τηϊμά 8 
ἐγαηβί οἢ δ ο ἢ) 88 καὶ τοῦτο μάλιστα, απὰ ἰδλὲδ ἐξρο 
οἱαϊΐψ, νι [86 γϑιρδτῖ : “ ΤῊ ϊΒ νΊ ΘῪ, Π88 πο Ὀδούαιε 
[818 ΖΘΏΘΓΑΙ ΟΠ0.᾽ 5 Οἰἰοῖ8 αν ΠοΙροα {ποιιβοῖνο 
ὈΥ ρδγοηΐμοϑοθ “Ξο ϑιυδγί ΠΟ] 68 ἴ0 υπΐϊ6 τοῦ. 
16 πῖ νοῦ 11; Βοζα, Οτγοῖυβ, Βοίοθ, ὅζο.,) 001» 
πϑοῦ ἰὸ σι χριϑήσονται, νοτ, 12; [ γαῖδθὶ,, Ῥὰ- 
ΓΟΌΒ, δηὰ [Δομτυδηῃ, πὐΐπ δικαιω ϑήσονταε, γον. 18. 
Μογοῦ αἷβο, πίῃ [δοδιηδηη, ραυοη ἢ οβῖζοβ νόγὰ, 14 
διὰ 1, δηὰ ποῖ, νι Βοζα, δηὰ οἴμογθ, γ γα, 18--] δ, 
[ΑἸ] ογὰ τγοΐοσϑ σοῦ. 16 τὸ ἴΠ6 αἰδττηδίίοα οοποϊυάϊην 
πὶ τοῦ, 10, δῃὰ τοζαγὰβ νεγϑ. 1]--1ὅ 8δ8 ἃ δογίθϑ 
οὗἨ αυδεὶ-ρατθηιμθιῖς οἰδυβοβ, οὐ γαάρ--ὔσοι γάρ-“- 
οὖ; γάρ--τόταν γάρ, δϑδϊσηΐϊηρ ἴῃ8 γϑαβοῦβ (ὉΓ [09 
ξτοδῖ γοϊσὶ υϊοα ἢ ἴπ6 ἰαδὺ ἀδυ. Ἐπδὶὰ ροθβ Ὀαοὶς 
ΟΥ̓ΘΏ [0 γοῦ. ὅ.--Ρ, 5.1] Βοοομάϊυ, [86 ἀδοϊαγδαιΐθῃ 
ταὶ ““ Θοἀ 888]} [υάρψα δοοογάϊηρ ἴο πν 508ρ6},᾽) ῥτγὸ- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἀ μαθ (πὸ τοΐδγϑησο οὗ ἡμέρᾳ ἴο [Π8 ἀΔγ 
οὗ ἔμπα] Ἰυάρτηοηῖ, ΜΟΥΟΡ ᾿Ά3868 ΟΥ̓́ΘΔΓ [Πἰ8 αἱ ΒΠΟΌΠΥ 
τ [806 γτοιηδεὶς οὐ Οδ]νὶη : ϑιέοη ἀρροϊϊαέ ταΐδον4 
ηεϊνδείογεὶ, ἨΗΐε αυοίδιίοη οἵ 1 Τί. ᾿). 8 ἀοοα ποῖ 
ΔΓΖῸΘ δι Ὺ ἰΐηρ ἴον Ηἷδ ἰηϊοσγργοϊδιίοη. Οἱ (Π6 ορίῃ 
ἰοῦ ταί, δοοογαϊηρς ἴ0 ἃ πυροῦ οὗἩ [ἴῃς Εδίδοσβδ, ἰδέ 
ἔοβρο!ὶ οὗ Ῥαὺυ τουδὲ Ὀ6 υπάοτβίοοά ἴο Ὀ6 ἔα ψοβροὶ 
οὗ [μκα, σοιραγο ἴπ6 αὐοίδιίοι ἴῃ Μογογ. Βυϊ (9 
ϑογρίαΓοθ ἴδια οορηΐζϑηοα ποῦ ΤΟ ΓΟΙΥ οὗ ὁπ6 ἀΔΥ οἵ 
ἡαάρτηοηῖ, 77:ὲ ἄαν οπ υλ οὴῦ Οοὐ μάρσει ἐλ δεοτεί 
ΟΥ̓ πιέπ ἈΟΣΤΓΗῸ ἰο ἐδλα σοερεὶ οΓἹ αι, ἐς ἐδὲ ἄαν 
οἴει ἐδς Αροκίΐα ργδαοδεδ ἐΐς σοδρεὶ ἰο λοι. Οἱ 
τοΐθ ἀΑΥ, πῃ 0Π}8. (ἶπηο οἵ ἀφεϊείοῃ, ἰὲ ὈΘοοΙη6 8 πιδῃϊ- 
ἔοϑυ ὑπαὶ [Π6γῸ ἃγὸ ΟΘη [1168 ΤΟ ἅγὸ ἃ δῸΓ ἴο0 {61 
Β6Ι͂ν68 : ἐππδῦὺ (Π6γῸ ἰβ δόμον ορροβί(ἴοῃ ἔπη ἔμδὺ οὗἁ 
ΘΧίΘΓΏΔ] Φυάαίδηι δηὰ ραρβϑηΐβση ; [μδὺ {Π6Γ0 δα Θοῃ.- 
1168 τῆΟ τηυδὲ Ὀ6 οουπίοα ἴοΣ ἴΠ6 οεἰγουμπηαξείοι, δῃὰ 
ὅονβ ῬΏΟΒα οἰγσυιηοίδίοι τυδὲ 6 οουποα ἴον υη- 
οἰγουχηοϊδίομ (806 ΨΟΓΒ, 26 ἀπὰ 27). [ὑ '8 8 ἰδουρὴλὶ 
ὙΠ086 τοοῦ ἰ8 ἔουπμὰ δἰγοδὰν ἴῃ ἴΠ6 ΟἹ Τοθίδσηοηί, 
[αὐ 106 ἐἶτηθ οἵὁἨἉ [Π6 Δρρδδγδῃοα οὐὨ ΟΠ γβὲ δηὰ οὔ [ἢ 6 
Ργοδοπίηρ οὗὨ πὸ ροβροὶ 8 ἃ ἔπι οὗ ᾿Ἰυάστηοηῖ. 9ὅθα 
ὅοοὶ Εἰ. 6, 1, δηὰ ἴῃ οἵαν ρίδοθβ; ἥδ δοῃὶ ἰἰϊ. 2 δὲ 
Ιὰ Φοϊιη δ. 19, ονθὰ [6 Δρρθδγάῃμοθ οὗ ΟἸγχίει ἰ8 
τοϊ αἰ νοὶ σα] 16 (Π6 ἱπάρτηθηῖ, Φοδη ν. 23 : “ΤῊ 
ΠΟῸΡ ἷἰβ σοτηΐῃ, δῃἃ ΠΟῪ ἷ8. ΤΊ ὕμηο οὗ ρογίοεϊ 
[αἰ 8 ἀδῃοῖθα ἃ ἀΔγ (οι χνΐ. 28, 26). ΑἾβο, ἰι 
Βοπι. χὶϊὶ., τοῦ. 12 οομηθοῖθα Ὑ|} νογ. 18, [86 ἰδη. 
δυλρζα οαπποῖ τοϊαῖθ ϑχοϊυθίνοὶν ἴο ἴπὸ ἀδύ οἵ βπαὶ) 
)υάρσταοπι, Τ)6 βᾶϊηθ Ἀρρ]168 ἴο ἡμέρα ἰῃ 1 Οον. {ἰ, 
18.(Ὀ. Οορ. 2 ὍΟογ. νἱ. 3, ἡμέρα σωτηρίας. Ὅ|ιὲ 
ΑΡροβίϊθ πιθηϊουβ ὑπὶ8 ἀαΥ πὶ ουΐ [86 ἀγτοἰθ, τῖῖι. 
ουὐ ἃ β8οθπηη δααϊίοη. Ηθ τρϑῦκβ ἴΠ6 ΑΔΥ͂ 88 ἴΠ6 
ἀδν πῆθη σα 88}|4}} ἰιάρα [86 δοογείβ οἵ θη. Ηδς 
0.868 ἴΠ6 βάῖη6 ποσὰ κρυπτά 88 ἰῃ σοῦ. 29, ὁ ἐν τῷ 
κρυπτῷ ᾿]ουδαῖος. 6 8818 εη-π’ηοῦ ΤΩΘΓΟΪΥ [ἢΠ6 
Ο ηίδἰο5--τ ὈΘολΌΒ6 (ἢ6 ρΌΒρΕΙ, δοοογαϊηρ [0 οδρβ, 
ἶχ.--χὶ., τηδηϊθϑίβ σα" Ἰυάρτηθηῦῖ ποὶ ΟὨΪΥ͂ οἢ (ἢ6 
θη. 168, Ὀὰὺ ἰδοὺ οὐ (Π0 Φ6 8: δηῃᾷὰ {8 18 ἃ ἱπᾶψ. 
τηθηΐ ργοπουπορα οἡ (ποὶγ ἰηΐογηδ)ὶ σοοα οοῃάαοῖ οἱ 
τλϊδοοπάποί ἑοταγὰ Π6 ἰηΐδγηαὶ Ὡδίυτο δηὰ βρίτὶς οὗ 

Φ (ἽΝογάδιοσί ἢ 8190 βιϊορίκ [8 ὁὀοῃῃϑοίΐιοη πὶ ΤΟΣ. 1 
διὰ αὐοἴο86 ἴσοιῃ Βίβηο,υ» Ῥοδγεοι (Ατί. ΨΙ1. οὨ ἢπ9 τόσα : 
4“ (οπῃκαοίθηοο ἰδ 8 τἰίζῆθαϑ Ὀουπὰ οΥοῦ ἰο αὶτο ἐ ΘΕ ΣΟἿ Υ͂ ΖῸΣ 
ΟΣ δι Ἰ {8 δὲ δοῖωθ Ἰπδατησπ Δ ΙΟΥ (18 176 ἰοὸ ΡῬΡ838 ἘΡΟΞ 
:2.""--᾿. 

{80 ἀο ἔδο φαϊίομβ οὗ ατίθβθαου ἀπὰ Κυδρι δυὰ 
ἙἘ. Μ.. ντῆο Ῥδγοηεϊοαϑὶξο τογ. 18, 14, 1ὅ.--". 3 



ΟΒΑΡΤΕᾺΕ ἢ] 1-}υ. 
ν᾿ παδΣ τς, αειδευσανπανευυοξυιιπανστερ. 

ὧδ ἰον, [ἢ {816 τοϊδίΐίοῃ [Π6 μόβροὶ οὗ ἐμο Αροεί]θ 
τῆῖδ ἰΠ6 ταῦ] τηράϊΐυτη δηᾶ ᾿Ἰωθδϑῦγα οὗὨ [86 ῥυάρτησπὶ 
Β66 1 ον. ἱ. 18); δῃὰ ϑοβὰβ ΟἾ σι 88 ἴΠ6 ΓΘ] 
τ άϊοἶα] δας πογὶγ. 8560 Φοδα 111, 16; Αοίβ χνυΐΐ. 80, 
81; 1 Οον. ἶν. ὅ, ἀὰ οΟΟΡ ΡΪ]8068.---ΟἹ ἴ[Π6 ἀΔΥ οὗ 
8.6 Ρτγοιαυϊραίίοι. οὗἨ [86 ρΌΒρΟΙ] τὴ6 Ὀοίΐον Οδη 1168 
τηδηϊίοϑιθα 161] οταϊηδίίοη ἴοὸ βα] να! οη, ̓ 18ὺ 88 {Π8 
ποδ)ογν οἵ (Π6 ΨΦ6 8 τηδᾶὰς πηδηϊξοδι ὑπαὶ ὨδγάΠΘΕΒ 
οὗ Ποδσί, 

[Αοοοχαάξωρς ἴο ΣΩΥ͂ βΌΒρ61. Τὴ μοι ἰδΒ ἴο 
Ὀ6 ΟἾἾΒΟΥ υπάοτβίοοα, γαέξέοπα πιϊπέδίεγι ὁ (αἰ νίη, 
6 γ6}), ΟΥὁ Ὀοιίοῦ, ἴπΠ6 ροδραὶ οὗ 7766 σγαοε ἴου [86 
ὠποεϊγοιηοἰδίοη, ἩΠΪΟΝ τγᾶ8 ΘΒρΘΟΙΔ}} Υ Θομητηϊ το (0 
ῬΔᾺ], 88 ἴῃ6 φΌΒραὶ (ὉΣ ἰδθ οἰγουμηοίβίοη νὰ8 ἰὸ 
Ῥοίογ, 68]. 1. ἡ. ΤῈ6 βάτὴθ δχργοβδίοῃ οδοῦγβ Βοπι. 
χυΐ. 2ὅ, 26.-- ΤὩΣΟΌΣὮ δοβὺβ ΟὨχίπϊ, δ8 16 δρ- 
Ῥοϊηιοὰ δυάρο οἵ ἴπ6 ποι]; Δοῖβ χνίϊ. 80, 81: 
1 ον. ἱν. ὅ 2 Οογ. ν. 10; Μαῖϊ, χχυ. 81 : 90 )η ν. 
41, ἃς, ὝΈΏ16 κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου ἕλνοτβ Ὦγ. 
[Δ 6 Β ἰπιογρσοίδϊίου οὐ ἐν ἡμέρᾳ, [6 διὰ ᾽]ησ. 
Χρ. ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 Γϑίδσ σϑίμον ἴὸ ἴο )υάρτηθηϊ : 
γοῖ ΟἸγῖδὲ ᾽88 Ηΐθ ῃδηὰ ἰῃ 41} 8:6 Ῥγθρασδίογσυ Ἰυὰρ- 
ἸΩΘΏ8 οὗ [9 ἰβύονγ οὗἨ (μ6 ΟὈυΓοΙι.---, Β.] 

ῬΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1, ΤΊο οοϊσθοῃ οδαγδοίοσιδεῖο ἢ ἴπ6 σοηάοχη- 
ΒΔΒ]6 οοπαϊθίοη οὗὁἨ ἴ86 Οδηι]68 δηὰ Φογα 8. ΓΠοὶγ 
το  σΙΟΌ8 δηὰ τηοσα] βοϊ μοου τδαϊοϊίου. [ἢ 8 86]1- 
οοπίσδϊοϊου Ῥδὰϊ (ομδρ. ἱ. 21) ἀϊβοονυογβ ἴμ6 ὃ6- 
Εὐπηΐηρ οὗ 6 οἴεποο οὗὨἩὨ 186 Οφης]οθ, πῆοτα ἢΘ 
ΤΘΡΓΟΘΟΠΪΒ 88 ἰποχοῦβα Ὁ]. (ἀναπολογήτοις). ΤΏΘ 
Βδι6 86] οοη σα οὐ ὁ. 18 ΘΟΠδυτητηδίθα, 00 086 δΒἷά6, 
ἴὰ 1Π6 Τηδὴ ἯΠΟῸ ΔΌΡΓΟΥΘΒ εἷῃ δραϊηδὶ Ὀοίίον Κηο]- 
ϑάξο δπὰ σοῃβοίΐθποα (ομδρ. ἱ. 82,}, ἀπά, οἡ ὑμ6 οἱ Ρ 
ἰδ, ἰπ 106 Τϑ ΠΟ σΟΠαθἢΒ (86 δἰπηθῦ, δηὰ γοῖ 
δα ΚΠ οὗ ποϊσεΐν οδησαθ Ὠ τη 86} (ομαρ. ἴ1. 1). 
Τυοτοίογο [6 ὀσχργοδδίοη ἱῃοχουβδῦϊα (ἀναπολόγη- 
τος) ἰ8 4180 τερϑαϊθα ῃογθ, Τῇ ἰπἀρτηθηΐ οὗὁἨ Θοα 18 
ΟΥΟΡ 8150 ἃ βο] υἀρστηοηὶ οὗἩἨ τζϑη. ὅδε Μαῖϊ, χίϊ, 
81 ΧΥΪΙ, 38 ; χχν. 26, 27. [π [Π6 οῃ6 ΝῈΟ ᾿υάζοβ, 
186 86} “σοι γδαϊοῦοπ 18 σοπιρ] οὐδ 88 [Δ]βϑοῃοοα οἵ [86 
ἧπηον [6 ἴῃ {Π6 ὙΘΓΥ͂ βίγοηροβὶ ἄοστοο 786 βίῃοοσθ 
8}, ΟἹ {Π6 ΟΕ Παπὰ (17 ὁ8} ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ6ΔΠΒ ΒρΘδΚ 
Οὗ ΒΙΠΟΟΓΙΥ͂ 215 δϑθοϊυῖθ, ὈυὉῦ γοὺ 886 σγδάυδ!} Υ ῥΓο- 
ἀοτοϊπδιϊηρ), ὈΥ Ἰοοκίηρς ἰπῖο ἢΪ8 οὐπὶὶ Ὠρατί διὰ ἰδ, 
Διτΐγοβ δ ἰπδὶ μακροϑυμία, ἴῃ το δίΐοη ἴὸ ΠΌΤ Δη 
ἴῃ δηα τηΐθοσυ, ὙΏΙΟἢ ἰϑ δκῖη ἴο οοτηραϑείοῃ, δηὰ 
Ῥοϊπίω οὶ ἴο [86 ἡπάρτηθηΐ οὗ οοηάοτιημδίίοῃ, Ὀυὺ (0 
[δε βαυίης }πἀρτηοηῖ οὗὨ [86 ρΌΒρΕΙ. 

ὦ. ΤῊ σοπμαοτηηδίοτσυ ᾿παρστηθηὶ ργοηουπορα ὉΥ͂ 
[86 εἴηποῦ ΟἹ ἴΠ|6 βἴπῃηοσ ἀ068 Ποῖ ΟἿΪΥ σοῃάθηηη Ὠΐτη 
ἴθ ἴοσπι, Ὀυϊΐ [ΓΑ ΒΡΟΒΟΒ Πΐπὶ αἷβὸ δοίΌ!ΪΥ ἴο 8 οοη- 
ἀϊίοη αἰγαἑϊατ [0 ςοπἀοιηηδιῖου. ἘΔηδΪοἾ8π) 8 ὭΘΥΟΓ 
ΤΩΟΥΘ ὈΠΗΒΡΡΥ͂ ἴπδὴ στρ ἰῦ που] οοτηροῖ, ὈΥ Τη688- 
ὍΓΟΘ οὗ ἀδοεῖς δηὰ νἱοΐθησθ, (ἤἢο086 το τὨΐηκ αὐδᾶν. 
ΦΏΠΥ ἴἰο δᾶάορὲ 18 ργοϊθῃαἀρα ἔοστηβ οὐὁἨ ἢ δρρίηθδα 
(πιο ἰϊ. 18). 

8. ΤΊΘ οὴ6 ΜῃΠῸ ᾿υάροβ, ϑᾶγ8 Ῥδ}] ({νειβ. 8, 4), 
ἴδα δἰ γα δ ἃ ἴδ|86 ἰάθβ οἵ αοὰ. Ηδ οἰἴποῦ τοραγὰβ 
Ὠτη86} δβ ἴῃ6 ἰανοῦῖῖα οὗἩ ἃ ραγίδὶ αοά, ο δοοουπὶ 
οἵ Ηἶΐβ οοῃέοστω Υ 0 {μδοοτγαίοδὶ, ϑοοϊ οί αϑοα), ΟΥ 
εζαὶ ἰὍστωβ, Οὐ Ὧ6 18 ᾿ΠΑΓΑΪΥ νἱοΐουβ δηὰ πἱοϊχοα, 
βηἢ ἀθορίβοβ [8.6 ΓΘ 8] τηβδηΐ ϑίδιϊομβ οὗ αοἀ (866 δ. 

. 16-21) ΑὮ αδἰδοίβεϊο οἰθσαθηὶ ͵β οΘοτητοῃ ἴὸ ὈΟΪῈ 

4, Τηι6 Ἰοηρ-δυβογίηρ οὗἨ αοά, οὐ ἴΠ6 ΓΟΓΌΘΑΓΒΠΟΘ 
οἵ Θοἀ δ ἰυδιῖοο ἰοτδγὰ 0.16 εἰ πηθν, βίδῃάβ ἰῃ γϑοῖργο- 
ολὶ δοιίοη τ ῖτ ([Π6 τγαῦξ οὗ αοα, Βοί! ἀθηοῖα [16 
ῬϑἷΔΡ δηϊδροπίδγω 'π ἴπ6 μονθιταθης οὗἩἨ Δθοϊυϊε {1|8- 

᾿ 

θὰ 

«ἴο6, ἩΒΐΟΣ ἴθ πὸ τ] οἵ δροϑίγδοι ἰατν, Ὀθϊ [48 ἃ {᾿ν 
ἵπρ, ρεάεαρσορίο ἰοττη οογγεβροπάϊηρ ἴ0 ἴΠ6 τοϊδίίοῃ οι 
[Π60 ν᾽ πθ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΠΥ ἴο [86 ὨΌΙΏΒΏ ῬΘΙΒΟΒΔΙ ΣΕΥ͂ 
566 ΤΩΥ «Ῥοδίξευο Ποσηιαίίοδ, Ὁ. 119. Οοα᾽Β ἰογῦθδρ 
8Π06 Δηα ΟἸΘΙΠΘΠΟΥ͂, ΠΟ [688 ἴδῃ Ηΐβ ὙΤΑΙ Ὁ] ἰυαρ 
τηθηΐ, Ἰοοῖβ ἴο η6 ποτγκίηρ οἵὁἨ σϑροηΐδῃοο. 

ὅ. ΤῊΘ πο ΐονοῦ δηὰ Πασάθηθα οη6, ὈΥ̓ Πὲδ οὐτῇ 
ἀδοϑάβ, ὑγδηβίοστηϑθ ἰῃ6 σόογῖβ οὐἩ ἀοαβ [ὈγΌθδγαμοε 
δῃ ἃ ρζοΟάη 688 ἱπῖ0 [86 ῥγοὶπιΐ ΠΑΓῪ ὁοΠ αἱ οη8Β οἵ Ηἰε 
ΓΑΙ] ᾿υάρτηρηῖ, ἀμ δοουσην]αῖθβ ἴῸγ Πἰτηβ οὶ, οὐἱΐ 
οὗ τὴς τσῃθβ οὗ ἀαοὰ πᾷμιϊοῖ ἢ6 88 ε τρουϊθῃσθᾶ, 8 
βίογε οὗ ἀοβιγυοσίίΐοῃ. 

6. 116 ἀδΥ οἵ ἴδ6 τοὐθοίθα ρόβρϑὶ ἰβ ἰὸ 8} ἃ 
ΟΔΥ͂ οὗ ἱηπταγὰ ῥυαρτηρηΐ, 88 ἷἱβ ργουθὰ ὮΥ ἰδ ἀθ- 
βίγυοιίου οὗ Φαγυβαίθη. 866 6 ἔχοσ. Νοίφδ. οἢ 
νοῦ. ὅ. Βυΐ 8]1} ᾿υαρτηοηΐβ ἃγὸ ργΟΡρθοθ8 ἀπ ῥγο- 
Ἰυάθ8 οὗἩἨ ἐπ αϑὲ ἀδγ οὗ ττδῖ)!. [0 18 ἃ ΠΑΙΤΟΥ Υἱαῦν, 
ἴο Βῦρροβα ὑμαὺ (ῃ8 δοπορρίίοη οὗἅὨ ἰιἱδβύογί δὶ ρϑσίοἁα 
Θχοϊυ 68 ΘρΟΟθ8, οὐ {αὶ βίῃρὶα δροοῦβ δχοϊυάθ 186 
18] οαἰδβίορῃθ. ΤὨΪΒ ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 Δρρ!ἰοὰ τὸ (δ 6 
ἴάδα οὗἁ ἱπάρτηθηίθ. ΦΔυδὶ Ὀδοδυδο ἴΠ6 του ΒΒ ὨἰβίουΥ 
8 ὑπ πουὶ 8 Ἰυάρστηοηῖ, (86 ἴΌΓΙΩΘΡ ΡΌΓΒΌΘΘ ἰδ ΘΟΌΓΒΘ 
τοπαγὰ ὑπ6 ᾿αλύον, 

Π. ΤΏ ΘαΑΥτ βϑερθηΐβ οὗ οοτησηθῃίδίοσβ Οἢ 1Π6 
ΒΘΏΒ6 οὗἁ ψϑῖβ. 6-10 σῖγα ονάθῃοθ οὗ ὑἱπιϊὰ δῃα Π8Γ- 
ΤΟΥ Υἱονβ ΟὉ ἰπ6 αοοέγίηθ μᾷ γεδίϊ ΤηΘ 
ῬΑΒΒΑΡΘ βαίῃβ ἰζ8 ἔτ Ἰίρῃϊ {τῸπὶ ἴΠ6 ὈΪΌ]1ς4] 400. 
ἐὐΐπα ὑμαὺ ἱπογο 8 ἃ φγαξία ργαυοηΐδηδ ΟΥΟΣ (6 α6ῃ- 
Ε16 που], προ ὀσθῃ Αὐρυδηο αἀἸὰ ποῖ γεὶ ΜΟΥ͂ 
ἰρῇογο, Ὀπὶ ᾿ψδίοδ, τσουρὴ ΒΒ ἰπβύθηοθ, νγδϑ ἰοδὲ 
δἷχιῦ οὗ ἴπ ἴπα οὐἴδβοάοχ {ἰθοϊορυ οὗ (6 Μ| αάϊο 
Αμρο8, διὰ, ἱπάθρά, οὗὨ ποσὰ γϑοθηΐ ἔθθ, 86 δϑ6εὶ- 
ΟΥΒ ΤΟ 8.6 ροσίγαυθα ἴῃ σοῦ. 7 δηά 10 μ}}} Ὡθυοῦ 
(ΠΩ βου ουδὶν οὗἁ το γίηρ, ὌΡου μον ΟΣ Κ8 Ὀοίογα 
Οοά, Ὀδοσῦδο ΠΟΥ͂ ἃτῸ ἰῇ ἃ ρτανϊδίίϊοῃ ὑοναγαὰ 6 
Ετοσιαὶ, το π|}} Βημἃ τοβῦ ΟὨἹΥ ᾿Π 6 ἸΠΟΥ 866 Οοὰ 
ἴῃ ΟἸγίϑι, δἰΐη ον ἰπ [Π18 οὐ (Π6 οἵαν που ἃ. Βυΐ [Π6 
ΟΡΡοΟδΙίο 61488---- [086 Ὀγποῖρ] 6 οὗὨ 116 8 ῬΑΓΙΥ βρ᾿ῖ, 
δηὰ το δῆοθ ὈΡΟῚ ἰθΠΊρΡΟΓΑὶ αββοσίδιϊ ου--- ΠῚ ΟΥΟΥ 
ΟΪδοο ἴδον σοηδάθῃσο ἰπ ὑπαῖὶγ οὐ δοἰἱθνθη οι ϑ, 
δνθη ὙΏΘη ΠΟΥ͂ νἹΠΟΓΟΌΒΙΥ τγοΐοοῖ [86 ἀοοίσῖπο οὗ τΠ6 
ΤΥ ΟΥ]ἹΟΌΘοΒΒ οἵ σοοὰ ποῦκβ. ἘΕῸσγ, Ὀθδιὰθδ ἴΠ|6 
εἰ ϊοοῦβηθβ8 οὗ πογῖβ { Ἡγεγἀσενοολέέσκοϊξ), [ΒΘ Γὰ ἰδ 
480 ἃ τη ϊθουβηθβ οὐ ἀοοίτίῃο, οὗὨ οτοάοχγΥ (..εῪν- 
σεγοολεὶγ οὶ), ἃ τὶ υὐδουβηθθβ οὐ [86 ἰοῖϊον (ιμολ- 
δίαδονισε ἐολίϊρ Κεῖ), ἃ τὶ ρξΘΟυΒη 688 οὗ ποραῦοη δπὰ 
Ρτοϊοβὶ (Δ᾽ οσαέἑοπδρεγοολέὲρ κεῖ), ἩΓΠΪΟῊ Βανο, ἱῃ σΟΙΩ- 
το πΠῺ [86 τὶ ξθουβηθθδ οὐ πόῖῖκβ, ἴ826 ἤμππάδ- 
τηθηΐαὶ εἰδταοίογίβιϊς οὐ ρασίγ στ ρῃϊθουβηθδθ ({Γαγίεϊ- 
φογεολίϊρ κοῦ), Διὰ ΤΩΔΥ 6 [06 τηογα ἀδηροτγουΒ ἴΌΓΤΩΒ 
88 ΠΟΥ͂ ΔΓ ἴ06 ΤΟΓῸ Β00116. Οἡ {6 βαϊναίζοη οἵ 1Π6 
Ποαΐμοη, οορ. ΤΠΟΪαοΚ, ΟὔὐὈηιηι., ΡΡ. 92 --ΤῊο 
ἀοοίγίηο οὗ }υβε1Βοδῖίοη οδπηοῖ σοηβίοὶ πὶ 0 ἢ 16 ἀοο. 
ἐρῖπο οὐὗὐἨ Οοα Β τἱρῃθουβηθθβ, ὈΥ νἱγίυο οὗ προ Ηδ 
ὙΠ11 ΓΟΤΤΑΓ ΘΥΘΟΓΥ͂ ΠΏ8} ΔΟΟΟΓΟΪῚρς ἰ0 ΠἰβΒ ΜΌΓΚΒ. 

8. ΟἸΟΥΥ ἀῃηὰ ΠΟΠΟΓ δηὰ ἱπητη ΓΔ 1 Υ.--- ΓΘ ΟΪΟὉ8 
ΡΘΔΙΪΒ ; οἴογηδὶ 11ρ.--ἰῃς φοράν Ῥϑαῦ]. 90 Μαῖϊ. 
χἰϊ!, 46, 46. 

9. [0 'ἴθ 166 οἰαγδοῖθν οὗ 8}} Ῥαγν δρίτις ἴο Ὀδ ἃ 
τοῦ 6] ὈΡΓΑΓΑΙΥ͂ ἀραίηβί (})6 τογὰὶ τῶν οὗ ἰσυϊῃ, δηὰ, 
οῃ ἴπ6 ΟΠΟΡ Ὠαπά, ἃ βίαν ἀν ΔΓ ΪΥ ὑ0 ἴΠ6 ὕγτθη 
ὨΪΐσδὶ δηὰ ὑουτ γηρ βρὶ γῖϊ οὗὁὨἨ ρασγίγ. 

10. Βεοοδιβο αοά, δ8 [86 ΕἸρῃίοουβ Οπη6, ἸοΟἾκΒ δἱ 
(Π6 ϑυθδδίδηοα οὗ ρϑυβοῃδὶ 116, Ηδ ἀἄοϑβ ποὶ τοραγὰ 
[Π6 ΡΟΥΒΟ. δοοογαϊΐηρ ὑο 118 Θχύργμπαὶ δηὰ οἷν] ΘΟ ΘΡ- 
ἀΐοη, ΠΟΙ βοοογαϊηρ ἴο 18 οχίθσῃδὶ ἈρΡρθαγΔηο6 δηά 
Θαὐϊπιαία. 

11. Ιῃ σεῦ. 12, αἰ εγθηῖ ἀθρτοοβ οἵ ρα βῃπιοηῖ 
ἃτ6 ΟΥΠΘΠΠΥ ἰηάἀϊςαιθα. ὅθ ἴη0 ζἴχεσ. ΝΝνοίε. 

12. Οη δικαιοῦν, σοτὴρ. ἴ86 Κἴσεσ. Νοίδα οὐ 
γον. 13 [αἰ8δοὸ 1. 17, δῃὰ 11], 231-3}}] κονῖθο (ἢν 



ι04 ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 

δ᾽ δίφ. ἩοΥΚὶ οὐχ. ὅδιηοθ ἰἰ. 20 ΟἹ Ξίποοθ δικαιοῦν, ΟΥ̓ ἢ 
δοοογάϊΐηρ ἴο 86 ἰάοα οὗ "παζέπρ }μδέ, σδἢ ΟὨΪΥ͂ ΤΠ 66 
[0 ἀδοίαγα Κμιδί, ὈΘοΔΌ80 (86 ἀυοδίίοη 8 αἱ ΤΔΥΒ ὁ01» 
οοτγηΐηρ ἠπ8ι1βΒοαίίοη ἴῃ δοῖὴθ ἰοραὶ ἐγ θαπδὶ, [86 δὰ- 
Ῥυϑοα Θχοθρίϊοηβ πμΘΓο δικαιοῦν ἰὴ ἴῃ6 βογίρίυγοαδ 
8 πηρ6 ἴο δἰ ση Ὗ ἐο πιαΐε 7.5, Βυοῦὰ 6 ἰηγνοδὶὶ- 
ξεαϊρα δηόὸν. Ἴ6 Ῥαβθαζο, Ἰ1}. 2, σ8ῃ ΓΘΔΙ]Υ͂ μοί 
Οἰδου 80 Ὀ6 Θχρἰ δἰ πϑα, ἴδῃ (μὲ Η6 π|}}, ὈΥ νἱγίυθ 
οὗ μὶ8 Κηονϊοαρθ 848 ἴ6 γἱριῃθουβ βογυδηὶ οὗ αοὰ, 
ἀϑοῖδγθ ΤΔῺΥ͂ ᾿υδὺ  δηὰ {8 Ὀδοδυβο Ηδ 81|8}} Ὀδδὺ 
ἐμοῦ ἰϊαυ 68. ΤῊΘ ῥαββαρσο ἰη Ὠδηΐθὶ, οἴδρ. χὶΐ. 8, 
τλυδὺ ὈΥ͂ 41} πιθὰῃ8 Ὀ6 ΟΣρ]αϊηοα [Ὠ08 : ΤΏδι [86 ΒυὉ- 
᾿θοί 18 ἴη6 ᾿υάφηχοηὶ οὗἩἨ [86 νον], ἴῃ πυϊοι, δοοογὰ- 
Ζ ἴο ἴδε ὈἱΡΙ1οα] τγοργοβοηϊδίίοη, [6 γἰρῃϊθουβ 

Β.1Δ}1} ἰαἶζο ρατὶ (1 Οὐοζ. νἱ. 2); δηὰ δὐϑὴ ἱἢ ἸῺ 
τοίδυβ [0 {85 ᾿ ἴδ, Ὁ ὯῸ ΤΠΟΥΘ ΤΏΘΔΏΒ 006 ὙΠΟ ΙΔ (68 
ἦαβὶ, τμθδὴ ΘΛ 2 ΩῸΘ πηθαηβ Οὰ6 ὍῈΟ πηδίτθ8 ὙΪΒ6. 
Το τοδάϊηρ, δικαιωϑήτω, ον. χχὶϊ. 11, σδηποῖ Ὀδ6 
δυδίαἰ θὰ δραίηβι {Π6 ΤΏΟΥΘ 8 γοηρὶῪ ογοαϊθὰ γοηᾶθσ- 
ἱῃρ, δικαιοσύνην ποιησάτω. 8366 τιογ6 οη [8 δυ- 
θεῖ αα οἰδρ. 1. 26. 

18. Οη 16 οοούγτοηςθ οὗ ἃ ᾿εζβίηιοηέ οὗ ἐλε ἰαὼ 
αὐποπρ ἐδε Οεπέϊίδε, δ66 ΤΒΟΪυοΙ, ΡΡ. 101, 102. Τ]16 
δυΐπον, ΤΟ]οτίηρσ {πΠ6 ΟἹάοΡ ΒΘοΪορίδ 8, ΥΘΓΥ͂ ᾿ΌΔΟΥ 
ΟΡΡΟΒ68 ΕἸδοϊδηίΐίβιηη [ἐ. 6.., (πδ΄ δἷπ 8 8 ϑυθβίδῃησο, ἃ 
γονῖναὶ οὐ 6 οΪὰ Μαῃϊομδῃ θυΟΘΥ, ΟΥ̓ ΕἸδοῖυβ 
ΠΙγτίουβ, [16 οἀΐτον οὗὐ ἴῃ6 Μαραάσθυγς Οδηίυγ68, 
δηα ἃ ζυϊπογδη ΘΟ γον β ἶβὲ οἵ ἴῃ6 160} σΘηζΌΓΥ. 
“-. 8]. Τὸ βρθδκ οἵἉ νἱγίυθβ οὗ [86 δϑαίμθη, ἰδ 
ΠἰΔὉ16 ἴο ταϊβυηἀογβιδηάΐηρ, ἀη 1688 1 τηθδὴ ΓΠΘΥΓΘΌΥ 
ἃ ΒοδΓΟἢ ον ἴ[Π6 Ιηβηῖῖθ. Α58 Ὠθαίμϑη νἱγίιθβ, {Π6 
68 ΟὨΪΥ͂ ὈΘ Υἱγίι68 οὗ ρτορτοβθ8 ἰονγαγὰ ΡΟΥΘΓῪ ἴῃ 
δρὶγῖῖ (αι, ν. 8), υπάον [6 συϊάδησοε οὗ [9 σγαΐία 
Ῥγαυεγιΐδηδ, ΟΥ ΤΠἀδΙηΘηϊαὶ ἔοττηβ οὐ {86 ἀογοϊορ- 
[θηΐ οὗ ἃ ἀσϑίγθ αἰον βαϊ ναϊΐοηῃη. ΤΏ αἰἱοιηρῖ, ἴῃ 
Βοιμο᾽8 διλέξ, ρατί ἰΐ. ρ. 898. [18ὲ 64.], (0 οχρίαίη ᾿ ξαίϊ 
[18 οἶα88 οὗ νἱγίιι68, 18 ποῖ ὙΘΥΥῪ ΟἾΘΆΓ. 

14. Τα ἴῆγθθ οὐγεοέξνε ἴοτπιϑ οὗ βοοκίηρ λίσλον 
αξίαϊνιηιοτείδ ἴῃ ἀὯ6 Οἰφνι δα ποΥ]ὰ τὸ : ΤῊ06 δίαΐθ, ἃ8 
(6 οχργδββίοῃ οὗἨ (6 βϑαγοῖ αἴἶοσ τἱρῃϊιθουβηθθθ ἴῃ 
(86 σοηϑοίθποθ, οὐ ἴῃ ὑπ8 νη]]} ; ρλέοφορλῳ, ἃ8. 186 
Θχρτγοδϑίου οὗ [0.8 βϑαγοῃ [ὉΓ δὴ 1η 6 }]Πσϑηῦ ΘΟΠΙρΓΘ- 
πιοηδβίοη οὗ ἴδ ὑγυἢ : δηὰ αγί, ἃ8 [86 ὀχργοβδβίοη οὗ 
[86 Βοδγοὶι [ὉΓ ἰάθα] οοηιπιρ]διίοη, δηὰ [86 ΣΟΡΓΌϑθῃ.- 
τδιΐοη οἵ [ἰ6 ὈΥ τθϑιβ οἵ ἴΠ6 βρη πγ6Ὠ 18, 

15. Τ|ιῸὸ ἴἄγθα δηδ)οοίδυε ἴΟτηΒ οὗὨ βθδγοἢ (ὉΓ 
ἀλίσλεν αἰξαϊπηιοτίδ ἴθ ἴἰῃ6 Οἰεηξιίε ποῦ]ὰ δγὸ: ἴἱ. 
Ἡγονγὶβ ΟἹ πιαρπαπῖριδίψ. 3. ΤΊ6 σοηπδοίοηοο, 6Βρ6- 
οἶδ! [ῃ6 οἰοογῆι! ἱπρ}} 868 οὗἩἨἁ 186 πηοτὰ] σοηβοίοιιϑ- 
Ὠ685, “ΠΟ. [ΠΟΥ͂ ΒΔ [Π|6 δίδ., [ΠΟῪ το]οϊοοα σψἱτῇ 
Θχοθοϊης ρβτοαὶ 7107." 8. ΑἸ ἐπέεγσοουγεα Οὗ πὶ ταὶ 
7ιεάρσιλε .(κ, οὗ οἰ ῦ δὴ δχουβίηρ ΟἹ δοουβίηρ οἴαγϑο- 
ἴοαγ. [Β΄βῃορ Ξδηάοθγβοῃ, 88 αυοίθα ὈΥ͂ ογαβινουῃ : 
Ῥαιι] το 68 ἤθτα (Υον, 1δὅ) ὑπᾶὺ ὀυεῦν πιαπ, μοσγανοῦ 
ὑπηοἷν, 8048 8 οοηδβοίθηοθ, ᾿πουρὶὶ ἀορτγανθὰ; δηά 
ἴμαι, δῇ 106 [4}1] οὗὁἨ τὔδῃ, σοπϑβοίΐθποθ ᾿ἴ86}} νὰ οὶ 
Ἰοθὶ, Ὀὺῖ ἰζ8 τοοϊταὰρ ἀπά ἰμύορτ Υ ποτα ἱπηραΐγϑα : 
δηὰ (πὶ, ΠΘΠ 6 ΔΓ6 ὈΟΤΤ δραΐη ἰη Ὀδριΐδηι, τὰ ἀ0 
οὶ τϑοοῖνο {π0 ᾿ηΓυβίοη οὗ αποίλεν' σοῃβοίθῃοο, Ὀαΐϊ 
Οὖὐ οοηδοίΐθποο, ΒΟ τγ8 ὈΘίοΓγΘ ὉΠΟΙΘδη, 8 ταβῃοα 
ὈΥ ἐδ6 Ὀϊοοὰ οὗ ΟἸτἶδι, ἀπά 5. οἰδδῃϑοὰ ὉΥ ἔτ, δπὰ 
δ ἐπ] κπίοπθὰ Ὁγ ἰῃ6 Ηοὶγ ϑξρίγιί, ἰῃ ογάθτ ἰθαὶ ἴἰ 
ΏΔΥ οΪθδ80 Θ04.--Ρ. 5.1 

16. Ομ ἰδ ἀδὺ οὗ [86 οτἰβὶ9 σοι [Π6 ροβροὶ 
Ὀεΐησα το Ρ688, ᾿ξ Ὑ|11 ΔρΡρθασ ὑμδῦὺ ἸΔῈ ΟΘΏ [168 ΔΓῸ 
ΓΘΟΪγ 96), δηᾶὰ ἰμδὺ ΤΊΔΩΥ ΦΟῊῪΒ ΓΘ ΓΟΑΙΪΥ ΟΘΉ.1168. 
1ἀικοτὶ86, ΤΏΔῊΥ ΟἸ γι ϑυίδηβ οὐ (6 Μ|ΠΔ4416 Αρο8 οΓῸ 
ΘΕΘΘΏΓἾ4}}7 Ὀδ᾽ΐθνογθ οὗὨ ουδηρο 8] ὑγαῦ!, 8116 ΠΊΔΗΥ͂ 
80.616 ἃ ονδηροὶ θα] ρογβοηθ ὙΠΟΘΘ ΤΡ ΘΟΌΒΏ 688 
φοῃβἰβῖθ οὐὗἁἩἨ τόογκ8. αὐϑα οἴἤοτθ σῆοβϑο τὶ σι ΘΟΌΒΠ 688 

οομβίϑίβ οὗ ἀοοίγί ποθ, δπὰ 80}}} οἴβοτβ τβοδα 
ΘΟΒΏΘ6ΕΒ οομβίθίβ οὗ ἰποὶρ Ῥχοίδδιδῃςίβιι, ἅττα, 
811}, ΟἿ Εοιηδῃ ΟδίΒο]ο8 δὶ μβοαγῖ, [}ἀ68] ἀγπδηιίοα, 
δ Ὦ6868, ΜΠ ἢ [86 ἀδγ οΥ̓͂ (6 ογὰ σ}} Ὀτίησ 18 
Αἰ τὰς ῥτϑἀοτηϊηδίθ οὐδ (6 ἰιἰδίογίοδὶ δηεδιοδϑα, 
ὙΠΟ ῬΟΒΒΘ88 ΥὙΘΓῪ ρτοδὶ εἰρτιίβολπθο. Οἱ (19 ἀαῷ 
ΤῊ ΘΠ ΓΟ Π66 Ποτθ, 866 (Π6 ἴχεσ. Νοέεξ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΣ, 

σοὐδβ ἱπραγϊαὶ τὶρ ΘΟυΒΉ 688 ἰΒ Βῆονγῃ : 1. Ηδ 
ἄοοϑ ποῖ γχῖνθ ργοίδθγθηοα [0 86 Φϑτθ, δπουσὶϊ [Π6Ὺ 
ῬΟΒΒ6Β88 186 ΔΚ ; 2. Ηθ ἰβ ποί ῥγοὐυαϊοοα ἀρεἰπδὶ (δ 
ΟφμΉ 168, δμπουρσἢ ἸΠ6Υ ἀγα νιυπουΐ [16 [ΔῈ Ὀαϊ, 8. 
οἴ οπθ, υδὺ 868 οὗ (8 οἰΐοτ, Ηδ δδιιβ Ἡμοίμον (ΠΟΥ 
Βανο ἄοπο ροοὰ οΥ 6}]]} (τγοτβ. 1--16).--- Βοοδυθο οἷ». 
ΘΓΒ δ΄0 Ὀΐδοϊ, γα ἀο ποῦ Ὀθοοιηθ Μ]ἔτα (νον, 1).- 
δυάρίηρ, οὖν πείσῃ θον ἰβ [16 ποιβὺ ἀδργαν, Ὀ6- 
οΔυβε: 1. 6 δῦ Ὀ]πὰ ᾿οπαγὰ ουγβοῖνοβ.; 2. τΘ 
ΔΓῸ ἀπ͵υδὺ ἰοταγὰ οὐν ἔθ] ]ονγεθη (τον. 1).- - ΒΞ οὖν 
)υαρτηθηῦ οὗὁἨ οὐμδθτβ πὸ [4}} ὑπάθῦ ἴῃ6 ἰυαρτηρηῖ αἴ 
αοα ρῥγοηουποραὰ οἡ Ουζβεῖνοθ (γον. 8).-Ὗν δὲ ἀοθα 
(16 ΟΟἸΘὈτΑΙΙΟΠ οὗ ἃ ἀδΥ οὗ ἰδαιίίηρ δηὰ Ὀγᾶγοῦ γὸ- 
αυΐϊγο ὺ8 ἰο ἀοῦ 1. Νοὶ ἴο ἀσδβρίβο [86 τίο ιθϑ οὗ 
αοὐδ σοοά!θ88, ραϊθηοθ, δῃὰ [ὈΓΌΘΑγΔηοΘ δὈαϊΐ 
ΓΒΙΠΘΓ, 2. ἴ0 γϑιθο ον {δαὶ ΗΐΒ ρσουάιτι688 βιιουὰ 
Ἰοδὰ υ8 ἴο τορϑπίϑῃσο (γογ. 4).--- 08 σοοάῃθδββ γθ- 

οἀ 88 ἐγ ριγα ϑοιγοθ οὗ γορθηίΐδηοα (νοῦ, 4).-- 
ὍΓΘ ὨΟὺ ὕὉΡ ἀηἴο ὉΠ γβοὶῖ στϑῖ ἀραϊηδὲ ἰΠ6 ἀδΥ 

ΟΥ̓ ττϑῖῇ (νον. ὅ).---)͵δ5 ἐγω, αἀἰο8 ἰἶΐα, δοϊυσέ ϑαεία ἴκ 
ζαυΐϊία (νεοτα, ὅ, θ).--οὝ δῖ ἢ} αοα ρσῖνθ ἰο ὀΥ̓ΟΓΥ͂ 
ΤΏΔῚ δοοογαϊηρ [0 ἷ8 πογκ8ὴ 1. Τὸ ϑβοιῃθ, ρ]ΟΥΥ͂ 
Δη οηοῦ δηὰὶ ἱππι γί) ἰγ, ἰοροίῃον τὶ μγροϊουβ 
ΡΘδ66 ; 2. ἴο οἴδιοτϑ, ἱπάϊσηδίΐοη δηὰ τταίϊ, ὑγῖθυ}6- 
ἰἰοη πὰ δησιι δὴ (ν 6 γβ. 6--11).--͵κπϑύῦ παι [Ὁ [8 ἐο τοπέέπυξ 

ἰεπ εἰν ἐπὶ ιοοϊἰ«ἀοΐηιγ ἴον οἰοντιαὶ [7 (νον. 1).-- οὐδ 
᾿ηἀϊρπαιίίοη 1. Νοῦ υππηοτϊοα, Ὀυΐ ἀδβογυοα ; 2. υοὲ 
[ΘΠ ΟΓΑΓΥ͂, Ὀυὺϊ οἰδγηαὶ (νοῦ. 8).---αοὐ δ συλ : ΠΟΙΥ͂ 
ἀἰϊδβρίθαϑιυγα, ποῦ ὉπῆοΥ δΏρΟΓ.--οΝο ΟὯ6 18 ψὶδουϊῖ 
ἰανγ. ἔοτ, 1. Οοά νὰ ρίνοη Ηἰβ αν ἴο {16 Φ6νν8 ὉΥ͂ 
Μοβθβ: 2. ἢ6 [53 τυ (Π6 Βυϊδείδησο οὗ ἰδ ὑροῦ 
[86 ποαγίβ οὗ (ῃ6 (θη 11165 (νοτβ. 12--10).-- 6 υπὶ- 
γ ΥΒ8] γονοϊδίίοη οἵ αοα ἰπ ἴπΠ6 οοπβοίΐθησο (νοσᾶ. 14, 
1ὕὅ).--- ΤΌΘ σοῃδοίοποο, αηὰ σηδη ΚΠουρἢ(5 ἰπ ἐδοὶρ 
τοϊδοη ὑὼ δδοῖ οἴμασ, 718 το δυο 18 δον, (παῖ, 
1. Το υὶζηθδϑϑ οὗ (16 ἰοτιηθῦ ἰ680 1868 οὗ [}:}ὸ υοτίς 
οἵ 6 ἰὰτ 2. [06 Ἰαιίοτν, ἰῇ 16 ργοϑθῆοο οἵ βυοἢ 
τ [Π658, ΔΟΟΌΒ6 ΟΥἩ ΘΧΟΌΒΘ ΟΠ6 ΔΠΟΙΝΟΓ (τ Γδ. 14, 1δ) 
--ἸἹὩΡΟΘΒΙὈΠ ΠΠΥ οΥ̓ ργθδοϊίηρς ὑἢ6 ροϑροὶ διηοηρ (6 
Ὠρδίμοῃ, ἱἢ (ΠΟΥ τοῦ ἀορτίνοα οὗὨ Ἴοοῃβοΐθποῦ.---Τ 9 
τονοϊδϊίοη οὗ αοα ἴῃ ἴϊδ οοηϑοΐθηςθ, οπ ἰἢῆ6 οδ6 
ὨὈδηά, ποὺ ἴο Ὀ6 ἀοδβρίϑθοα : δηά, οἡ ἴῃ οἴποτ, ποῖ ἴο 
Ὀ6 ονϑγνδ θα. ---Οὐηϑοίθηοο γοργά θα 88 ἴΠ6 σοπηθοῖ. 
ἴῃ ᾿ἰπΠῈ [ῸΓ ΟΥ̓ΘΓΥ ΠΙΒΒΙΟΠΔΥΥ͂ ΒΟΙΙΏΟΠ ΒΙΠΟΏ ἴδ6 
ΒοδίΠθη. 

{υτηξε: "' ΤΏ Π1Ὲμ|16 πογὰ “"Ἰανν Ἶ τηῦδβί ηοΐ Ὁθ 
υπαἀογβίοοα ἤδΡῸ αὐΐζοῦ ἃ Ὠυδη δβηϊοῃ, ὑδαῖ 1 τοδοῖ- 
68 ὙὮΙΟὮ ΟΓΚΒ ΔΥῸ ἴὸ Ὀ6 ἀοῃθ, δηὰ ν]Οἢ ἀΓ6 ἴο ὉΘ 
ἰοῖδ πάρῃ ; ἃ8 ἷἰβ ἴΠ6 σδ86 ὙΠῸ 108 ἰὰνγ8 οὗ πηθη, 
τ ἢ οδη Ὀ6 ΟὐὈογοαᾶ ὉΥ͂ ποῦκβ, πίθουΐ (86 ἔθοϊ ην 
οὗ 186 Βοαγῖ. ἀοἂ ἰυάροθ δοοογαΐηρ (0 ἴδ ἰηϊθηὶ 
οΥ̓͂ [86 ποεῖ, δῃὰ τὴ] ποὺ Ὀ6 βαιβθϑα ὈΥ̓ πογὰβ: δυΐ 
811 19 Ἰογ ρυῃἶβη68 88 ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ δηὰ ᾿γίτς ἴἴν056 
πΟΓΚ8 πὨοΟΝ ἀγα ἀοηθ σπἰϊποιξ 1Π6 ἔθοϊϊης; οΥ̓͂ εἶθ 
ποατί. ΤὨθγοίογτο Ῥαὺὶ βαῦβ [Πᾶΐ ΠΟΌΟΟΥ 8. ἃ ἄρον 
οὗ 0Π6 ἰατγ ὉΥ [Π6 ποτῖ8 οὐ (116 αν (γ6γ. 1). 

Θ᾿ Τολρ- δ οχπρ ἰδ 8 υἱτίθο πΠο ἰδ Β]ΟὟ ἴο0 Ὀϑοοῖωε 
πταῖαὶ αηὰ ἴο Ῥυ 8} τότ. Ῥαξίομοο 5 δὲ ὑπο 
Ἀνθ ΤΡ ΕΙΌΓΤΟΒΕΒ ἴῃ ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ , ὈΟΐΥ͂, ΟΥ δὲ ἀρ )ναὐφωα τ κήσελανμς 

ὨΒΕΙΥ ΟΥ ἨῸ ᾿ 
ῬοΟΘΔὶ τ: ἐβε χὰ δίδ αν ὭΒΈΩΣΟ (νῸ Ὁ. 4). ε 



ΟΠΑΡΤΕΒ [1]. 1-16. 

ΒΎΔΒΚΕ: 106 ὉΠρΡΌΟΙ δ 88 ἰῃ6 βηΐπο, ΝΌΟΣ 
ἂο ποὺ Ἰοοῖς δἱ ἐλ ἐγϑα ἩΠΟ6Θ ΔΟΟΤΏΒ {ΠΟῪ ραίμοῦ ὕρ. 
Τυ, τὰ τἢ 411 {ποὲν Θηογιαθηι οὗ ὑθιιρογαὶ τηθγοΐθϑ, 
(Π6} ἀο ποῦ ἸΙοοῖΚ ὉΡ ἴὸ αοἂ, πιο ψῖνϑβθ [θτ εἰ ΒΥ 
(0 (Π]ΟΥ̓ ΘΥΟΥΥ ροοά ἰδίηρς (Βοδοδ ἰϊ. Ἴ ; [86. 1. 8 ; 
ὅθι. ν. 24); [ὉΓ ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ ΠΙΟΙΒ6] οἵ Ὀγοδὰ Ηθ δ ῖκϑ 
ἰδεῖν πργονθιηθηῦ (νοῦ. 4).---Η τ ἀ068 ποῦ ΡΤΟΥ͂Ν 
Ὀοιΐον, ΝΊ}}] Κ»ΤΟῪ ᾿ΌΓΒῈ ΟΥ̓ Ὀὶ νί 6 ΖΟΟΘΠ6Β8 (το γ. δ). 
““Ἀ8 ἴδ Ἰδῦον, 80 ἴπ6 σονγασγὰ : δηα ϑδοῦ ὁὴ6 σηυδὶ 
ΤῸΒΡ τΐναὶ [}6 Πδ5 80 τη (Υ6 Γ. 6).--- δ ρίουϑ 11 ψζαϊῃ 
ἐπ ρογίθοιϊου ἱὰ ἴθ Κἰηράοιι οὗ μίοσυ [πδὺ το ἢ 
ΠΟΥ δαα δουρὶ ἴῃ [86 Κίηράοιη οὗἉ ρτδοθ (νον. 10).-- 
ἨξκΡΙΝΟΕΕ: 10 σΘΘὨΒΌΓΟ ΟΥΒΟΓΒ, ἰ8 [Π6 Βδ 26 88 ἴ0 001. 
ἀδπμη ὑπθἾ8 βεϊῖ. Ηδ πο ᾿Ππογοίογο ἰονοβ ἴο υᾶζο, 
ΡΓΟΠουηοθδ βοηίθηθθ ὑροῃ ἐΐπιδ.} ἢ (νοῦ. 1)... -Β)ἰπα- 
Ὠ688, οΙΔΥ ργοάυοοβ ἀδοορίίοη. οι (ΟἸ]ΟΝΒ 
Ὀινίο οσθθδγδηοθ. ακθ οαγ ' Τὴ6 Ἰοηρο (ἢ0 
δίοττη ζαίθοτθ, [86 στραῖοῦ (8 ἀοναβδίδ!οη. ΤΏ ΟΠΘ 
ἭὮΟ δὰ8 τϑοεϊνθα (Π86 ἰοηρ Ἰοδῃ, μὰ8 ποῖ ὑῃθγθίοτθ 
κοοοίνοα Ὁ 88 ἃ γ᾽ (νον. 4).---ΕὙΤΘΡΥ βῖη 1} τϑοοῖνα 
ἰϊδ ἀυς τοσασὰ, ἜΏΟ ΜΠὶ| οἷ86 πὶ ἴτ Ὁ (νον. 8.}.»-- 
Α φιθαῦον τοϑαβυγο οὗ ηονίοαρσο ὈΓΪΏΡΒ ΟὨΪΥ͂ ζτΈΔΙΟΓ 
οοὨαοιηηδίοῃ, δηἃ πο ὁχουδθ. Τΐβ τηυοἢ ἃ θη ( 118 
ΚηονΒ Οὗ ἴΠ6 ὙΠ] οὗ ἀοἄ, ὑμδὺ Β6 ΤῊ Ὀ6 οοπαἀσιηπρὰ 
(0 ἀφδιῃ ΒΟΥ ; το) ΤΏΟΓΘ ΙΠΔΥ ὕπα ΟἸγβιϊδῃ ὈΘ 
ἰμβι. σοπαοιηηοὰ ΜΠῸ οὁ8ῃ δηὰ βῃου ἃ ΚηΟΥ μθὺ- 
ΘΟ 186 ν|}} οὗ αοὰ ἰπ ἴΠ6 Ἰὰν (νοῦ. 14).--- ῦονα 
Βιὲδί, Τωδ.: Τῆδ βίπηον οδὴ ρογβυδᾶβ Ὠϊτηβοὶ, διὰ 
ΌΥ ΤΩΔΗΥ͂ Κἰ πᾶ οὗ πἤΠβοο οορίου ΒιυροΥν Εἰ πηβ6], 80 
86 ἴ0 ὑο]ῖονε ἰπαΐ Ηἷδ β'ῃ8β 7}}} γρὸ ἀπρυηίδῃοα. ΑὮἢ, 
ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΙΏΟΏ 8 (8 ἀδορρίίοη ἢ (νογ. 8... - Εὔογπδὶ 
11 8. 8 2ειοοῖ ἴον νθΐο τὸ Βῃου]ὰ δβίγῖνθ, ἃ ογοιοη 
ἴον ποῦ νὰ βῃου]ὰ ἤρῃι, ἃ σὲ Ἡμϊοῆ νὰ βῃου]ὰ 
δοορρῖ, πο], δηἃ Κορ ὕπι}} {πὸ οπά. Ηδ Ἧ8Ὸ ροζ- 
Θονογοβ, Μ}᾿Ξ 6 βαυθὰ. Το αισδίίοῃ αὖ ἴπ6 ἰπὰρ- 
ΤΟ ΡΟΔΥ πὶ}} ἢοῦ Ὀ6 οπα οὔ πογάβ, Ὀυϊ οὗ ἀδδαβ 
(νον. 7).-- ο ομϑ ἰδ υἱυπουΐ ἰαν 1 ἰξ ἰ8 ποὶ ττὶῦ- 
ἴθ ἴῃ δβίοῃρ, ἴὰ 8 ὩΘν Υ Π 6 1688 οηρτανοαὰ ὑροη {86 
Ποασῖ, ἘἸΡΟΣΥ͂ 056 ΚΩΟῪΒ ΟΥ̓ παΐυγο ψΠδὲ 8 ᾽υδί ἀπὰ 
πα ἰ8 ὑη͵υδῖ, σμδὺ ἰθ σοοὰ δῃὰ πῆδι ἰβ 6ν}} (Ὑ6γ. 
4).--ὙἙἸάμκα: Οοα τηυδβὲ ὈΘ ἰΓΌΪΥ ἴῃ ΘΑΓΠΘΒΕ [ῸΓ 
δαμηδη Βαϊ ναἰοη, το Ηθ 866 Κ8 ΌὈΥ ΡγΟΒΡΟΓΥ δηὰ 
φἀνοναῖιγ. Ὑ ΒΘη Μοτὰβ οαπηοὶ ναὶ], Ηθ Ῥυ πη β[168, 
δηὰ νναὶΐ8 ὙΠῸ στοδὺ ἰΟΥΌΘΑΓΑΠΟΘ δηὰ ρϑίΐθησα ὑπ] 
(Π6 5ἴππον ἰ8 οοηνογίθα (νοῦ. 4).-- -Ἴ 8 ἴὰνν οὗἨ πδίυγθ 
ἷ85 ἃ βουτοο οὗ ἴΠ)6 Ὑτὶτθη ΔῊ οὐὁἨ Οοἀ, οιαργδοθα ἴῃ 
1:6 ἔπτο τυῖοβ: Ὑ Βαίϑοουθ. γα που] ὑῃδῖ πηθη βῃου]ὰ 
ἂο ἴο γου, ἀο γ8 δυθῇ 80 ἰὸ ἵπϑῖῃ: δηὰ ψῃδῖ γοι 
που ]ὰ ποῖ ἰἰανο ἴποταὰ ἀο υπΐοὸ γοῦ, ἀο ποῖ ἁαηὐοὸ ἴῃ σὰ 
(τον. 14).---ΝΟῸ ομ6 δὴ βἷῃ 80 (Παὺ 18 β'ῃ8 85}8}} Γ6- 
ταδί οοπορα] ρα : ἴον, ἰἶ (ΠΟΥ ΓΘ ποί γσουθαὶ θὰ Ὀθίοσγο, 
(Π6Υ π|}}} θ6 Ὀγουρῆϊ ἴο ᾿ἰρμὶ δὲ [06 αϑὺ ἀδὺ (νου. 
16).---- Ἡγαγίοπιδ. Βιὲδί, : ἽΝ οΥΚ8 ΔΓ6 τὶ τ 8868 οὗἉ (ἈΠῈ. 
Ὗ 6 τηυδὲ ἱβογοίοσθ ἀο ροοὰ ᾿όογκϑ, ποῦ ἴῃ ογάδγ ἴο 
ὃο βανοὰ, Ὀυὶ ἰπ ογάον [πὶ πὶ {Π|6 ͵ὶ 6 ΤΩΔΥῪ ὑδϑυ Ὺ 
οὗὁἩἨ οὖν δι, δὰ ὉΥ ἴδ τ ΤΩΔΥ ἱπῃοῦὶς οἰθγηδὶ ᾿ἰ8 
(νον. 7).-άνακ : Αθδηάοη 811 [068 Ἔδχσυβοβ οὗ δρθ, 
ΟΡ οοπαϊπίοι, ΟΥ̓ ΟἾΒΟΡ Ῥ6ΓΒΟΊΔΙ οἰτουπιδίδηοοβ, ἐμαὶ 
γου, τἱὴξι γοὺ πιδηῖ οὗὐἨ δοποβὶ Ὁ βυδηϊγ, Ὀτίηρ 
ἔογπατὰ : ἴον γοῦ οδὴ ἀοσγίνε ῃ0 δάνδῃ ἔροια ἴΠ 6 πὶ 
Ἰοίοσο ΟοαΒ ἡπαρτηοηίκδοδί (γεῦ. 11).--8ὸ ἰανν οὗ 
ἘδΔιΌΓΟ τηῦσδὲ Ὀ6 οὗ στοδῦ δανδηΐδρο, διὰ Ὀ6 πυὶύθῃ 
Υ̓ΟΥῪ ΑΘΟΡΙΥ ΟἿ [8:6 ΠοΑΓῚΒ ΟΥ̓ 81} τη θη, βίῃοθ 118 ψ ηδι] 
ἘΓΑΠΕ ΡΟΒΒΙΟὉ ὈΓΙΠΡΒ ΠΡΟῸῚ ΙΏ6η 80 τοδὶ ψυϊ, δηά 
φυηβητηθηΐϊ ΟΓ οΘοπαετηηδίΐοῃ (τ ν. 12). 

ΒΕΝΘΕΙ, : ΑΒ ἸΟῺ 8Σ58 τῇδ ἀο0ε8 ποὶ ἴδεϊ [ἢ6 
Ἱιδρτηοηὶ οὗὨ αοᾶ, 6 ἰβ ἂρ ἴο ἀδδρίβο Ηΐδ ψοοά- 
8668, αὶ. χχυϊϊϊ, 18. Μαργὶς ἤθτο ἴΠ|6 δη 6518 οἵ 
ἔδο στ οθποαα οὗ Ὠϊνίπο ρμοοάποϑβ ἀδβρίβοα, διὰ 1ῃ9 
φοσυιτοτ αἰθα ἰτολθΌτο οὗ πγαίῃ. 

Ο.ν Θεμιίλση: ΤῈ σοσανιόκ οἵ αοἀα ἴδ ταδηΐ- 

Ἀ 

, Ἀλθδ 

ἔεϑιθα ἴπ {86 οχπἱἱϊίου οὗὁὨ Ὀϊοδβαίηρ; Ηἰβ ραζέδιεο, 
ἴῃ Ὀθασίηρ τὰ [06 ΒἴπηοΓ. δηὰ ΠΝ ἰονιρ-διιξενίη ᾿ 
ἴῃ πὐ ΠΠο] ἀΐηρ ἔγοσα ρα Βασηθῃς (Υ6Γ. 4).--- ΟὨ τί βιίδῃ. 
τ 18. ἢοῦ Βοιῃθι δίῃ ἰδ 6} ἀἰβοονοσοὰ διωοηρ ΙΏΘΗ : 
Ὀυΐ ἰϊ8 ουπάον, τ86 ὅοῃ οὗἠἨ αοα ΗΐτΩβοὶ ἢ, ἰδ ἴὍἢ868 
Κίηρ διὰ δυάρα ποῖ ΟἿὨΪΥ οὗὨ ΟἸ τ ἰϑιδηβ, Ὀὰΐ ᾿ἢ κου ἶθ6 
ΟΥἨ Φενβ δηὰ Οδηῦ]εβ, ποῖ Ηα, ἰη ΗΒ ργορδγδίοσῃ 
μουΒο 9148 οὐὗἨ ρτδοθ---ἰῦθ ἴοστοοῦ ἴῃ Ηἰβ ΕδΙΒΘΓ ἮΝ 
ἤουδθ, ἐΠ6 Ἰδοῦ ὈΥ δὲ ιν κοηθα Ἰοηρίηρ [ῸΓ {πὶ 
ΒΒΙΏΘ---ἰβ ΒΟ6ἰκίηρ; ἴο Γαΐ Ὦρ ἔον Ηΐ8 Κίηραοιι, ἱΒοὺρ ἢ 
ΠΟΥ͂ ΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ [ὯΓ αἰδίδης ἤἄομη ὨΟμ6 (ΥΟΓ. 16).--- 
[π᾿800: ΜΟΡΟΙΥ Οχίθυδὶ ΠΟΙ ΟΘΟΥ ἰβ 4180 ρυηΒῃ Δ }9 
(νον. 1).--- Οἵονψ, βρ᾽θηάον, ἱπβίοδαὰ οὐ Ἰοσθαθ, λοθον 
ἰηβίθδά οἵ οοπίθηιρί, δὰ ἐριπιογίαϊεέν ἰπβίοβδα οὗὨ (ῃ9 
ΤΟΣ] οοπαϊοῦ (1 Οον. χν. ὅδ, ὅ4), ὅτ ἴΠ6 τοναγὰ 
οὗ ραϊίθηςο, οὗἩ [86 οομϊπυουβ βέγ υἱὴρ ον δἰθτδ 
1 Ἂ Βρίϊ6 ΟΥ͂ 8}} ἱτηροαϊηθηίθ ἂπὰ αἰ Ποῦ οᾺ 
(τον. 

Ηκύδνεε: 0 ἰυάρτηρηί ἰβ τἰρῃίθουβ: 1. ΟὉ- 
ὁθοιίνοῦ ῦ : ἴῃ δοοογάδῃοο τὶ ββοσοὰ ἰδ 8 ; ποὺ δτὸϊ- 
ΤΓΑΓΙΠΥ ΟΥ ΠΔΡΓΙΟἸΟΌΒΙΥ, τιτῃοῖῦ τοραγὰ 0 {Π6 ῬΟΓΒΟῚ ᾿ 
ὦ. ΒῸ) ΘΟ ν ΘΙῪ : δοοογαΐηρς ἴὸ ἴΠ6 ἴγτυς οἢαγδοίῖου οἵ 
[86 τλῆ, ἰΔ Κρ ΘΟ ἢ ΟΩ6 ἴογ 8 ἱπίθγηδὶ δηὰ Ἵχίθι: 
Ὧ4] ψ τί] (Υ 6. 2). Ἴ6. ἀρα!ηρ οὐ ὅοα ἰονᾶσα εἰῃ- 
δ] πυθῃ 8 Β' πρὶν 1ῃἷ8: Ηδ β.γβϑὲ ἰσ68 ϑδοὺ πὶι ροοά- 
688, Ὀοίοτε δ ργοπουποοβ ρυΠἰΒῃμηθηΐ ; ἰδ 8. ΟἹΓ 
ΒΑΙ νου ἴ0 ΔοΚη ον ]οαρο (18 σοοάποββ, Ὀὺὺ ἰὑ ἴθ ΟΌΣ 
τυ [0 ἀφοδβρίβθ ἰζ (νοσ. 4).-- 6 παγάσπρα Ποὺ ἱε 
ΔΟΘΏΒΔΉΪΟ : ἰ8 ΟρΟΙαϊου 18 ποῖ ἰδαὺ οὗ πδίυγο, Ὀὺϊ 
οὗ ᾿Ἰ οσῃ ἀοροηῃοιτδίοη. Ηον ἷβ8 ἰἴξ Βτγεὶ λαγάενιοά ἵὕ 
1, ΒΥ Εν ῦ : 2. ΌΥ ΟὈΒΌΠΔΟΥ δηὰ ῥγίαθ; 8. ὮὉΥ 
δου), οοπαϊηυθα βἰπηΐηρ (γον. ὅ)..--Τ)6 τἱρηῃΐθουϑ 
ἱτηραγ δ! Ὑ οὗὐ αἀοα, Οοα ἀοθβ ποῖ ἰυάρο: 1. ΒΥ 
οαὐναγαὰ δανδηίαρο, ἔοστη, Ὀἱγίῃ, ρϑαΐρταθ, ΡΟΝΘΓ, 
Γοϑροοῖ, πρα] : ΠΟΡ, 2. ὉΥ ρὲ δ ΟΥ̓ τη, εοαυΐ- 
δἰ οη8, 8111}; ποῦ, 8. ΟΥ̓ ΟΧΙΘΓΠΔ] ΡῬΟΓΟΓΙΒΠΟΟΒ 88 
ΒΌΟΝ, ὈΥ̓͂ ΠΠΘΓΟΙΥ ΘΧΙΘΓΏΔΙ τΟΓΚΒ, ΘσχίΘΓΏ ΑΙ ΡΪΘΙΥ ..-- 
Ὀυῦ ὈΥ͂ [6 πῆο]θ ἰηπταρὰ 86η86, ὈΥ ἴῃ6 βαρ] οἱ 
δηὰ οΟἰδάγηοϑΒ οὗ ἴΠ6 Ὠθαγὶ ὈΥ ἴδ] δηὰ δαο]} 10γΥ. 
Ηδ 88 τοραγὰ ἴο ψῇ]ιδῦ 8 σίνθῃ [0 680} τωδῃ (ΥΘΓ. 
11) 
. πες ῬΈΒΙΟΘΟΡΕ (νογ8. 1-11) ἴον 1008) Βυηάδγ δῇοι 
ΤΥ (ΝΜ ουοτῖδὶ οὗ ἱπ6 ἀοβισυοσίίοι οὗὨ Φ6 Γι βδ  θ.Ὼ), 
ἰπϑίοδα οὗ 1 Οὐοσ. χίϊ. 1-11: ὙὴῸ πωροηΐθηΐ ΕἾ ΠΠΘΡ 
8848 ΠΟ οχοῦβο Ὀοίοστο Οοά.: 1. Ῥγοοῦ: 2. δρρὶϊοβ.: 
τίοῃ.---Μ δὴ Ὀοΐογο ἴπ6 Ὀινίηα Ἰυἀρτηοπῖ : Ηδ τηυδῖ, 
1. Αοκμον]οᾶρο Ἀἰμηδοὶ συγ; 2. τοραγὰ Οοαβ 
ἀνθεῖ τοι τἰχιιύθουβ δηὰ μου 806; 8. ἴΔΚ0 γοΐιρο 

δ 688, δηα ἸἸδίθῃ ἴο ἰΐ8 68}} ἴο γϑρθηΐς- 
ΔΏΟΘ; 4. ἔδαν 6 δυΐαγο; δ. Ἰ᾿ἰδύθῃ ἴο γουθ]δίίοῃ.-- 
ὟΥ 6 βῃου]ὰ 866 ουγθοὶ το τοβϑοίοα ἴῃ {16 Θχϑρ]6 οὗ 
1π6 ᾿πιροηϊ θη 6078. 

ῬΑΧΊΕΙ, ΒΟΡΕΒΥΙΙΕ: ΤΠ6 βονογοὶ 
ἀοὰ (τος. 11). - ΜΈ ΝΚΕΝ : ΤῊ υπΐτο 
τ 6 Ὀθίοτο Οοα δ ̓ υαρστηρῃὶ. 

ΞΡΕΝΕΕ : ΤῊΘ πΠΟ]6 ἰδνν τγὰ8 τὶ θη οἡ ἴΠπ6 Ὠρδτὶ 
οὗἨ τ1Π6 θτβῖ τηδη, ἴῸΓ ἷ8 δ00] 1128 δὴ ἰτηᾶρο οὔ σου Β 
Ρογίδου Πο πο88 ἂδπὰ τἱρῃξθουβποαβ. Βυΐ δἴνον (ἢΐ8 
οοτρ]οῖθ ἰδ Ὠ8α ὈΘΘὴ ογββοα ἴγοηι ὑπ ᾿θαγὶ, [6 ΓΘ 
Τοπιϑϊηθα, 80 ἤο Βρθαϊκ, ΟὨΪΥ βοὴ οὗ [6 ἰαῦμον ἰϑὲ- 
ἴογβ, βοιη8 ρογίίοι οὗ [1:6 Κπον]θᾶρο οὗ [86 πηδηϊξοϑὶ 
6}]}} δπὰ ροοῦ (τον. 1δ).----ΟΟηδβοίθηοο 18 ποιίμίηρ 6͵86 
[ὯΔ ἃ νοΐοϑ οὗ ἀοα (γτθϑυ. 1δ).---ΟΟΒ : Οὐπβοΐθμοθ 
8. [09 ΘοΟμΒοϊουβηοδθ ΟΥ 186 πα ϊοία! ἀθϑοϊαγαϊομβ οὗ 
[86 ἰὰνν (τον. 1). 

ΒΕΒΒΕᾺ : ΕἼΟΙΏ τηΔὴ Β Κηοπ]οαχζο οὗ οὐδ ἰὰνν 
τὶ 6 Οἡ 18. Ὠθαγῦ, [Π6 ΓΘ δυβοβ σοηβοίοποο, τ] ἢ 
ἐοδέϊηεα ἴο ᾿ΐτη, 88 [ὍΠ 6 Ὁ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ ἀοβονῖθθδ, ἐμ 
ΡΟΥΘ ὙΠῸ πιο ΘΟ ΒΟΐΘ ΠΟΘ ὈΓΟΒΒ6Β [8 ἰυἀ ἰοἷα] π|ῖΐ 
Ὧ6Β88 ἼΡΟΠ Τη80 (ν 6 Γ. 1δ).---Τὸ ἴΠ6 αποβιίοη, “ 7 ηδί 
αἴβθαβϑθ ἷβ Κ᾿ Πρ γοῦ ἢ") [186 ροοὶ ΕΓ Ρ᾽ 468 τηΔῖκ 08 ὃ 

Θαυΐϊγ οἵ 
Θαυδ τ οὗ 
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τοδί γοἱ ἀθ δήβηγοῦ : “ὁ ΟὈΠβΟΙΘΠ06 : ον 1 δὴ οοηβοίουθ 
[παΐ 1 ἤδνα ἀοῃε 6Υ]] " (τνεγ. 1). 

ὃ. ΡΟΌΤΑΝΟΚ : ΤῊΘ ᾿υαριημθης οὗ τάθη ἴῃ ἴῃ ἑπαρ- 
τηοπῦ οἱ (οα.--ΤῊ 6 Βουτοοβ οὗ ἡπἀρτησηῦ (νυ 6 ΓΒ. 4, δ). 
-- ἐγ» ἰῃ6 Β'ΏΠΟΡ ΘὨΔΩρΡΟΒ [π6 ἰτοαβαγοθ οἵ 0 8 
ξοοάμθϑ8 ἱπῦο ὑγθαβυγοβ οὗ νυϑίῃ.---ΤῈῸ ρτοδὶ ἡυαρ- 
τιθηϊκδγβ ἴῃ ἴπ0 ποῦ] ΒΒ ΒΙδβίογυ, δβϑρθοίλ! Υ (16 ἀ6- 
δἰγυοῦομῃ οὗ Φογαβδίθια. ---- Φρἰβολῦου δηὰ Οοα Β 
τἰ κι θουβηθ88: 1. Αρράγθῃηΐ οοῃιγα]οίίου ; 2. ρδγ- 
ἴροῖ ἀη}1γ.-ῦῦτο Κα 8 οὗ τχθῃ ρϑυοθρύθ!ος: 1. [πη ὕπο 
ῬΌΓΡΟΒΕΒ:; 2. ὕνο Κἰπαβ οἵ βροκίησ ; 8. ὕπο γϑβι}ῖδ 
(νοιβ. 7-10).---αοαὐ ἀοθ8 ποί γεραγὰ [6 ρϑύβοῃ ὃθ- 
σδυ8δ6 ΗΘ ΙΟΟΚΒ δὲ ἴὃ: 1. Ηδ ἀοεβ ποὺ στορδγὰ ἰΐ 
ἰῃ ἃ ΠΟΡΙΑΪΥ θ6Π86; 2. Ηθ γοραγὰβ ἷξ δοοογάΐϊηρ ἴὸ 
ἴ19. βρί γἰϊ041 βγη βοληοθ.-- 6. ρΌΒρΟοΙΪ γϑῦθαὶβ [86 
τουζί οὗ τ0 Ὠθαγὶ : 1. ΑΒ ἃ ϑᾶνογ οὗ ἀθδίἢ) ὑη0 
ἀδδῖῃ  δηὰ 2. 88 ἃ Βᾶνοῦ οὗ 116 υηῖο |}8.---Βαν [818 
ἀοθ8 Ὡοΐ ΔΡΡΙΥ ἴ0 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ἕοτια οὗ Ομ τἰβιϊδηϊγ. 

[Βσπκιττ: Ου [16 ἀΔΥ οὗ ιαἀρτιμοηὶ 88 ἐπ {π|6 
πθθη αοα ΒΒ Ἄομαγδοῖοσ δηὰ ἀθα]ηρθ βΠ4}} Ὧδ6 ἀϊ8- 
Ὀἰαγοί, νϑὺ. ὅ.--ἱὸ τι} Ὀ6 ἃ ἀδΥ θη Ηἰδ γεἰρῃυθουβ- 
688 8Π4}} 6 υῃίγΟΥΒ8}}} τηδηϊοδιοὰ δηα τοαρηϑδοά ; 
Μη 41} Ηἰ8 διὐεὶ σαῦοβ 5}}8}} ὯὈθ ρ]ογίδοα ; Ηἱἷβ ποη- 
ἀογία! οἸΘΙΔΘΠΟΥ͂ ΒΥ ΘΘΟΥ αἰδβρίαγοα; ΗΒ ὀχϑοῖ 7υδίϊοα 
ΚΟΙΤΊΌΪΥ ἀοπιοηβίγαιθα ; Ηΐ8 ρογίθου πίβϑαοτα οἰ Αγ Υ 
πη ο]ὰ θὰ : 4}1} [6 ΚηΟΙΥ ρἷΔη8 οἵ Ῥγονίάθῃσθ ψίβοὶν 
τοβοϊγϑα : 8}} [16 ταγϑίουίουβ ἀορίῃβ οὐ Ηΐβ ὁου 8618 
ἔν ἀϊθοονογοὰ ; δὰ ΗΪ8 ἰηὐαγοὰ ὨΟΠΟΡ δηά ρουγῃ 
οἰοαυγ τοραϊγοά, ἴο ἴλ6 ᾿ΟΥ Ὁ] βαιϊβδοϊοη οἵ 811 σοοὰ 
τι6η, 8ηἀ ἴο (6 ἀγοδα[ι] σοΟηβύογ δυο δηα σΟΙ ΒΟ 
οἵ τῃ6 πίοκοα δηὰ ἱτχηρθηϊζθηΐ ποι] α..-- Οὐ νοσ. 10: 
Ηδγο, 1. Α ἀοοίγίῃηθ 18 ὈΟΪΑΙΥ͂ αββογθα---ἃ οοτηίην 
ἀδγ οὗ υἀριηθηῖ ; δηὰ 2. [18 ργοοῦ δῃὰ οδοῃβγιηδίίοη 
---΄ δοοογαϊηρ ἴ0 ΤΩΥ βοΒρο}.᾽" 

[Μ. ΗξνδῪ (οοπμάθηβθα) ου ἴῃ ΜΏΟΪ6 ῬθΒΒδρΘ, 
ΥοΓα. 1- 16: ΤΏθ Αροβί!θ, 1. Ατγαίχηβ {6 6 1078 [Ὁ 
ὑπ οἷν σοηϑοσϊουδηοθβθ δμα 86] κοοησοὶξ : 2. δββογίβ (ἢ 6 
ἰμγαυ Δ Ὁ]0 Ἰυδίοο οὗὐἨ [86 Ὀίνίῃθ ρονογπηθηῖ; 8, 
ἀγα Β ὉΡ ἃ οπδῦχζχο δραϊηϑιὶ (6 ΨΦ6ῪΒ.: 4. ἀΘΒΟΥΌ68 
[8.6 ΤηθΒΌΓΟ8 ὈΥ ΜὨΐοη αἀοα ργοοθθαβ ἰῃ Ηἰἴβ ἰυαρ- 
τηθηΐ ; δηὰ ὅ, ργοόῦθβ ὑῃ6 δαυδυ οὗὨ 41] Ηΐβ ἀθαὶ- 
ἱὯρΡΒ Μὴ θη 6) ΗΘ ΘΟΠ]6Β ἴ0 ὑπιάρο {Π6Π}. 

[Μασκνιαην: Ῥαὺ] αἰδύληρι β᾽68. ὑθύνγαθι ημθγἐζο. 
γνίοιιβ δῃηὰ σγαξμίίοιιδ Ἰυϑυ] Βοδίίοη ; {Π|6 οττηθι Ὀοὶην 
αὶ ποῦ 18 ἀπαυία Δ 0]6 ΟΥ̓ ΤΟΥ 8. οὗἩἨ {ΠῸ ἰανν, [0}6 
ἰδίου ἴμδ0 ὙΓϊο ἢ) 18 διζαἰ Π8]6, 88 ΦΆΠ16Β 54 Υ8, ποὺ ὈΥ͂ 
αὐ! ΟὨγ, Ὀὰϊ ὈΥ τοΥ8. 8]180.--- ον. 1ὅ : Τηαὺ {Π6Γ6 
18 ἃ Ὠδίυγα] του ϑ αἰΐοῃ ταδάθ ἰοὸ ἴπ6 Ποαίῃθῃ, ἰΒ ργουϑὰ 
ὮΥ Ῥαὺ] ὉΥ͂ {ΠΡ6 6 ΔΡραμ ΘΒ: 1, ΒΥ͂ ΤΏΔῺΥ νἱγίαοιβ 
κοί ρογίοσιηθα ὈΥ ἴπΠ6 Πραίμθῃ; 2. ΟΥ̓ ἴΠ6 παίαγαὶ 
ορογαιίίοη οὗ [Π6 Ὁ ΘΟΙΒΟΪΘΉΘ6Β; 8. ὈΥ͂ (Ποῖ ΓΘΆΒΟΙ- 
ἰῆρβθ ὙΠ ΟἿ6 δηοίμον, ὈΥ̓ ἩΒΙΟΙ (ΠΟΥ͂ Θχουβοα ΟΣ 
δοουβοα Οη6 ΔΠΟΙ ΠΟΥ. 

[9ῪΟπτιΝ : Τ686. δαρροβιοη8 ἀργθθ ὈοΐΠ πὶ} 
Θογρίαυγα δηάὰ γΓθΆβοῃ: 1. Α1}1} τϑῃ οδῇὴ ἀο0 48]] [Πδὶ 
Οοὰ τραυΐϊγοβ οὗ ἴδοι ; 2. 4}} πὺ ἀο {2 Ὀδβὲ {Π16 7 
ὅσῃ, ἀοεῖσο Βοῖρ ἤμοιη αοὰ δἃ8 [ἊΓ 88 8 ηἠθοαΐῃϊ : 
8. [ΠΟΥ͂ 4}1} αν ΟἾ γί 48 {ΠοὶνΡ Βϑάθθπιθν, ἱβουρὶ 
Ηδ νὰβ 6 Ύ Ὁ τού θϑ! θα ἴ0 {ΠἸ|6}2.---Ὑ η0 Καοτβ τ μοίἢ- 
ΘΓ ἴΠ6 Ἰοὺ οὗ (Π6 βανᾶχζα Ὀ6 ποῖ Ὀοίζοῦ (πδὴ ὑμδὴ οὗ 
[6 ΡὮΪΠΟΘΟΡΙΘΓ, δηὰ ἴῃ6 ἰοῦ οὗὁ 1Ἀῃ6 βίαν ἴδῃ ἰῃαὶ 
οὗἩ 106 Κίῃμ ἢ Βυὶῖ ἰδἷβ το τὸ ποῦν, {παὶ ΟΥΟΡΥ͂ 
οὁη6 οὐρῶςϊ τὸ 06 οοπίθηΐρα τις (Πδΐ ϑἰδῖθ ἰῃ Ὑῃ]οὴ 
Ὠΐβ τῖβ6 δηὰ μοοὰ Οὔθαῖοσ ᾿88 ρ]δοθὰ δΐτη, δηὰ ἴο 
οοποϊαάᾳ ὑπδὺ ἰῦ μι }}} Ὀ6 {[Π|6 Ὀοδὺ ον Ὠΐτῃ ἰἢ Π6 Τ8|κ68 
ἴμ6 Ὀοθὺ 6 οὗ ἱ(., ὕρουη [818 Βυρροβίοη {π6 Ὠϊνίης 
ἐπ ραγί δ] εν δίδη 8 [Ὁ}}Υ δ 186ἃ. 

[ΤΊΜότηὺ Θ΄ Ί6Η: 1. Ουν οἰθγηδὶ 118 [8 ἰῃ 1861} 
ἈΠ ᾿ἸὨΤΏΘΏΒ6 ρΟΟα ; 2. δίδγηδὶ ὨΆΡΡΙΠ688 σοῃβίβίβ ἴῃ 
οίοσηδὶ ἀϊθἐπιοτοθύθηθθ8 δηὰ 8 σοηβθαιθποθθ (860 
ΒοτΙΩΟ Οἡ Οοηδιδίδηον ΟἿ Βεπευοίοπιοε ιτοϊ ἐλ κοολὲπσ 

ΤΗῈ ἘΡΙΞΕΤΙ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΣ. 

ϑαϊυναξέσπ, ἴῃ ποι Γοτὰ ΒμδδοθοΣγ" οοἰοὐταὶδὲ 
ΤΠΘΟΓΥ, υἱαὲ αἰδἰη οΓοβίθα 688 ἰε νἱσγίαθ, διὰ [6 ΟὩΪγ 
Υἱγίιθ, ἰΒ οοπιτονογί θα.) 

[90ην ΕΌΒΤΕΚ : ΤῸ (6 ργοδβοῃὶ ὨΟῸΣ ἔπ δδοὶ 116 
[86 8ογὶθβ οὗ ἴῃ6 νι ροοάῃθθδ ΤΠΔΥ Ὀ6 οουμιοὰ Ὁ7 
[.6 διιυςοβϑίοῃ οὗ ἃ τδῃ 8 δ'η8. Νοῦ 0Π6 δἷῃ, 3πι2}} 
ΟΥ ατοδῖ, Ὀὰΐ ἱπηγτη θα! δι  Υ οἰο8α ὉΥ ἰδ τσ δοίϑ δηῶ 
Ργοοῖβ οὗ (8 χοοάῃοββ. [1 (δῖ8 πδὰ Ὀδοη τγϑαϊσοα 
10 τἩπουριῦ, νι μδὺ ἃ βισι κἰηρ, δηὰ δυγλὶ δαπηοπτοι 1 
ΕΥ̓ΘῪ Β[η ἃ ᾿ΘΒΟΪΣΏΟΏΥ, ἃ Γοργεθοηϊδενο οἵ ζοοα ; διὰ 
[86 ποπάον ἷἰβ {πᾶῦ [Π6 σοο( 688 ρΌ6Β ΟἹ ! 

ἴχνει Ῥαγασ. Βιδέε (Ἰ,οπ θη) :- ΤῊ ᾳυοδὥοῃ ἰΔ 
ποῖ (τ εγ8. 14, 16) πῇ οῦθο" ΔῺΥ οὗὨ ἔπ θη ]65. ἤν 
δοίΌΔ }} δἰἰδίηθα ἴο δἴδγῃδὶ [6 πίθου ἃ Ὠἰϊνῖηθ 
τονοίδιοη, θὰ τοῖον {Π6} Πα (ὃ6 Ια οὗ παῖγα 
ΟΥ οοῃδοΐθηοθ. ΤΈΘΥ μδὰ {18 δῃὰ ὉΥ ἴζ (ΠΟΥ͂ 8}2}} 
Ὀ6 [υάροα.---ΤΆΥν 08; Νοῖθ Ῥαυ Β νίβάομι ἴῃ ἀρρ68}- 
ἱῃσ ἴο Φον δηὰ Οδϑῃι]ε: 1. 1 {πὸ δον οου]ὰ ὃθ 
ΘΟ ΠΟΘ (μαὺ ἃ τἱρσθι-ηϊπἀθὰ αοηῦϊα υϊρος Ὀ6 
Ὀ]οββοὰ τ} δίθσηδὶ βαϊνδίίοη, ΜΠῪ 85που]ὰ ἢ6 ποῖ 
ΠΟῪ Ὀ6 ρᾶΓαομ 64, δηὰ ἰδθη ἱπῖο πα ν]510}]6 ΟΒυγοὴ ἢ 
2. ἴ06 (ἀθῃι]ο, πιδὰθ ἀφβροηάθηϊ ὈΥ͂ [06 τοργοδβϑηῖδ. 
θη οὗ δῖ συΐὺ ἰῃ (Π6 ἰδὲ ομδρύοῦ, ἤθγο δη 8 ̓ΐπ)- 
861} ῥ]δοθιὶ πὶ τῃ6 Φεν8, δὰ οητ θὰ ἴ0 ΒΟΡΘ6 ἴῃ 
αοἀ Β τη γον. 

[Ηονοξ: 186 ρῥχίμοίρ)εθ. οὐ πϑίορ ἐδ 6 Αροβιὶθ 
ΔΒΒΌΓΘΒ Ὁ8 4}} Τη6 ἢ 8.6 ἴο Ὀ6 Ἰυάροα, δσγα, 1. Ης νἴὸ 
ΘΟΠἀ6ΠΩΒ ἴῃ ΟἴΠΘΓΒ Μμδὺ Ὧ6 ἀΟ68 Ὠἰτη661 Ὁ, ἔρδβο 7ζαςίο 
ΘΟΠἀθμ)ηΒ ὨΪπιβ6  ; 2. ἀοὐ δ πιά ρτηθηὶδ ἃγὸ δοςογὶ- 
ἴηρ ἴο 1Π6 τοδὶ οδδγδοίου οὗ πηθὴ ; 8. [886 ροοάηρεβ 
οἵ σοὰ, Ὀεοΐηρ ἀοδίβποα ἴο Ἰοδαὰ 8 ἴο ταρϑηΐδῃςο, ἰὰ 
ὯΟ Ῥγοοῦ ὑμαῖ Ηθ υἱἱ]}} ποῖ ρυηϊβῃ δίῃ : 4. ἀοαὐ πῇ] 
υάχο βιυ Εν δοοογάϊηρ [0 Ὑόογκϑ, ποὺ ῥγοίθβεϊοι ὶ 
δ. ΤΟ Β8184}} Ὀ6 Ἰυάχοί ΒιγΊΟ δοοογαϊης ἴο {ποεῖν 
Κηον]οαμχο οἵ ἀυϊγ.--- γίλον οιιατῖβ Ὁ Βοροκ 
(οομαάφηβοα): 1. Τ6 ἀθορ  ] 688 οἵἉ [86 ἰιθατὶ βέσικ- 
ἸΏΡῚΥ ὀχ! θα ἴῃ {Π6 αἰ ἔεγαην ἡαρτοθηῖβ ΠΟΥ Ρ883 
ΟἹ ὑπθιηϑοῖνοϑ δηὰ ΟΥΠΟΡΒ; 2. δ γουγβοῦ, “ Ηοπ 
ἄοοθϑ τῃ6 ρβοοάῃρ88β οἵ αοα αἴδοῖ πιο} 8. ρσοηυΐπο 
τορϑηΐδηοο ργοαυοοὰ ὈΥ αἰθοονοσγσίοβ οὐ σα δ τρθτεν, 
Ἰ6ρᾺ] τορϑηΐδηος ὉΥ ἔδατ οἵ Ηΐβ ᾿υδίϊοα ; 4. ΔΗΥ͂ 
ἀοοίγίηα ὑπαὺ τ᾿ 5 ἰο Ῥγοάμποθ ΒΘΟΌ ΣΟΥ ἴπ δῃ, πλυβὶ 
Ὀ6 ἴλ]βα ; ὅ. ΠΟῊ ψναΐῃὴ (6 Ὠοροϑ οὗ ὈΪ]οβδράμθβϑ 
[ουμάρα οη (ἀοα᾽ Β μανία! γ, οὐ Του ]  6Ξ8 οὗ βίη ; 
6. ἴο οβόαρα οὔὐν φυϊῦ, γα τηυϑὲ βθοῖκ ἴῃ6 βαν]ουτ᾿ 8 
τ ὨΘΟΌΒΠΘΒΒ, 7. Η6 πο αἰθα ἔον [86 βἴῃβ οὗ σωββῦ, 
ὙΠ] δὶ 6 ἰη Ἰαάρτηθηῦ Οοἢ ΒΙΠΏΘΓΒ. 

[ὕεὲν. 16. ΒΑΚΝΕΞ: Οὐ ἴΠ6 ὈΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ 8 ἀδγ 
οὔ ἡυάρηγοηῖ, πο η 8} (Π6 ἩἘμουσλῖδ οὗ [86 Ὠραγὶ ν]}]} 
Ὀ6 τονοαὶθα:; 1. 10 18. ΟΥ̓ ὉΥ͂ γταυθαϊϊηρ ἴπσθὲ ἴδιαι 
6 ομαγασίεν᾽ ἰ8 ΥΘΆΪῪ ἀοιοττηϊηθα, δηᾶὰ ἰῃηραγίΑ) 
)υάρτηρηὶ δαἀπηϊηϊδίογοα ; 2. ΠΟΥ͂ ἅτ ποῦ ἰυάσοα οΥ 
τοσαγάρα ἴῃ τῃἷ8 16: ὃ. τῇθῃ οὗὨ ρυγὸ τηοῦνο8 δπὰ 
Ῥυγα Ὠδδγῖβ 8Γ6 οἴϊθη ὈβΒΘΙΥ οὩ] απ παῖθα, ἀμ οΥοΥ- 
Ἡμοϊτηρα τ ἢ ἱρζηοτηϊηῦ : πῇ }]6 πχθη οὗὨ ὈδΔ86 την 68 
ΔΓῸ οἴρθη χα θα ἴῃ ρ0]ς ορίηϊοη. [ὲ ἰδ Ῥσορεν 
(δαὶ {06 βϑογοῦ ῥυϊῃοῖρ]θβ οὐ δδοῦ ϑιουϊὰ Ὁ τὸ: 
ΥΘΔ]Θα.---ἰ. ΒΕ. Η.] 

[ὕεγ. 1. 8υ ραϊϊεπὲ οοπέϊπμαποε ἐπὶ τοοϊϊαοὶπρ. 
ΒΑΒΠΟῊ : ΝῸ ντυἱγίιυο ἰ8 δοαυϊγοα ἰὴ δὴ ἰηβίδηϊ, Ὀπὶ 
ΌὉΥ ἀαρτορθ, βαρ ΟΥ̓ Βῖ6Ρ ; ἔγοιῃ {Π6 βθϑᾶβ οἵ τὶρδς 
ἰμδυγαοίίοη δηὰ χοοὰ τϑβοϊυϊίοη ἰδ Βρυϊηρβ ὕὑρ, δηὰ 
ξοθ8 ἔογταγα ὮὈΥ ἃ οοπέϊπμαί ΓΟ Δ ΘΟΞΟΟΠΙΔΤΕΥ 
Ρτγδοῖςοθ. ᾿ΤΊῚΒ ἃ οὨἹὰ οὗἁὨ ρδῦθῃορ, ἃ ἔγιϊθ οἵὔἠἨ ρϑγεθ. 
ΥΘΙΓΔΏΘΘ, δη, σΟΠΒΘΘΟΌΘΏΝΥ, ἃ ποτ οἵ πιο; ἴοι 
πα ατῖπα ᾿πηΡ] 168. 4 ζουά βρδοθ οὗ [π|6.---- ογ. 9. 
ΑΡνὰμ: ΕΥΘΓΥ βίῃ, θη ὨΟΥΨΥ͂ ΘΟΙ ΓΙ 6, ἀπιαΖρῶ 
δα τουτβο8 1π6 βοὺ], βουσὶ {Π6 86η86 οὗ ᾿ξ 3900 
ΔΓ ΟἹ ΗΟΥ 581.8}} στὸ ὉΘΑΡ {ΠῸ δημυϊβῃ οἵ οἱ! 
ΟἿΡ 8'η8 ἰοροίμονυ, σθη οοπβοίθησο, πο ἴοτχρῳ 
δια οχιοηυδῖοδ ποηὸς ὈΓΐηρΒ ἴθθ) ἴ0 ΟἿΌΣ γρρθρι 



ΟΒΑΡΊΤΕΕΝ 1]. 117-24. 

Βεδῆοο ὃ--- ον. 14. Α ἴα ὠπίο ἰλονιδείυσε. ΒΙΒΗΟΡ 
ῬΈΛΔΩΒΟΝ : ΕΘΓΥ ῥΔΙΓΠΟΌΪΔΡ ῬΟΥΒΟῚ 88 ἃ ῬΒΓΓΪΓΌΪΔΓ 
ΡΘΙΩΘΙΠΌΓΒΠΟΘ ἴῃ ὨΪΤηΒΟΙ Γ᾽, 88 ἃ βυϊδοίοηϊ ἐθβρ ΟΥ οὗἁ 
ἱδ Οτοδίον, Ἰμογὰ, δὰ ΨΦυάρθ. Τμαῖὶ τοδὺ σοὺ 
Ἰησθὶ ΡΟΓΟΙΩΡΙΌΟΥΙΙΥ ἀδηϊοῖμ σα Β οχίβίθηοθ, ἰ8 ἴῃ 6 
ἌΌΞΣ δυο ἴο Ὠπι3617 ἰπδὺ ἴΠθγο 8 ἃ αοάὰ, 

 Οαϊίσυα ρῥγοίθδε ὨἰπηΒ6} Γ δὴ δὐμθὶδὶ, ἀπα, ψἱ0ἢ 
[δὶ ργυΐδαβίου, ίἀθ ἢΐ8 ῃθδα οὐ στ ὉΠᾺ6Ρ 15 Ὀδά, 
δηὰ χ θη [86 ΤῊΌΠ6Γ βιγ κ 8 ἢΪ8 δα ΓΒ, ἀπὰ ᾿ἐρῃιπίησ 
βδβῆθβ ἰὴ δ 18 δυϑϑ, [ἱποθ ὑοστὴ Ὁ]6 ποῦῖ8 οὐἨ ἁ παδίιγα 
Ρυν πἰτη ἴῃ μἱπα οὗ [86 ΡΟΥΤΟΡ, δηὰ δἷ8 οὐσῃ β]0, 
οἵ 106 ιδιίοα οἵ Οοα ; πίοτω, ν᾽ μἶϊΘ ἰῇ ἷβ ψ 11] 
ορίπίου Β6 ποΘΚΙΥ ἀθπΐθθ, ἱπ Ἠΐβ ἱπνοϊ Ὠ ΑΓΥ δοϊοι 
86 ΒΙΤΟΩΘΙΥ δεβογίοιῃ. 8500 ἰδμδὺ ἃ οἱ ψι}} οἰ ν Ὀ6 
αιδιϊοὰ οὐ οχίοσιθα, δηᾶ, ποσο ἰδ ἱβ ῃοῦ δοκηονὶ- 

ΒΟΌΚΤΗ ΚΕΟΤΙΟΝ.--- 7λὲ 

ἐπ ααἀηιϊπιείογίτις ἰλο ἰαὼ εἱέλ “ 
ογν---αὐ οοσαδίοπ 7ὸγ ἰδε διαερδεπιν οὗ 

---- --ο’ὦο ...........Ὁ. ...θ....ϑΨ.ὄ “0 σὅὄὕ 

εοὐροά, ἰδ μῇ}} Ὀ6 τηδηϊοδιοα, --- ὕοῖθ. ὅ διὰ 16 
ΒΙΒΗΟΡ ὦ. Τλγυιοκ : Τμοσο 416 πὸ τοδὶ ἀδὺθ ἰὰ 
Ψ ὨΟ. τἴπῸ ἰδία οὗ 8]} [6 νου ἃ ἰβ ὑγαμβαεοῖθα. Τῆι 
ΠΠἴθ 'β τβδῃ Β ἀδγ, ἰὴ ΤΟΙ τη ἀ068 Ἡϊιδῦ 116 Ρ]ΘΆΘΘΆ, 
8ηα ἀοὰ μοΙ!ὰβ Ηἰβ ρόδοθ. Βυΐ τῆῇϑη Θοα 8}18}} ἢανε 
Ηΐδ8 ἀδγ ἴοο, ἱἰῃ Ὑ ον Ης 58|14}} βροδῖζ, ἃπὰ ΠΟ 185 
8081} δῆβυγευ. [1 πὸ Ἃαο (6 ψοὶκ οὗ ἀοὰ ἴῃ ΟἿἹ 
ΟΥ̓ ἀαν, γ͵ὸΟὶ 518}} τοοοῖνθ δι) ἰῃδηλνδ ἸΏΘΙΟΥ ἴῃ ἴδ 6 
ἀδγ οὗ 186 οτὰ.---  εγ. 16. δ φοδρεὶ, Τπὸ ροδ.' 
Ρ6] : 1. Α νοΐθθ οἵ Ἰονβ (υοζ απιογὲδ); 2. ἃ νοΐοφ ᾿ 
οἵ ομδ θη (σοῖς οογιίεδία.ἰοπὲδ); 8. ἃ νοὶοθ οὗ ΘῈ Γ 
απ (υοῦ οεγἐιμαὲπῖ8); 4. ἃ νοΐοθ οὗ ρϑγβαδβιοϑ 
δα ἰηνἱ δου (υος ἐπυΐέαϊἐοπἶδ); ὅ. ἃ νοΐοο οὗ ἀθ 
οἰδίοη δῃὰ ᾿παρτηοαὶ (υοχ μα οὶἐ).---, 5.1 

ἀσσγαυαΐοα οογγτωρίον οΥ ἐδδ δι ἐπ λὲὲ ζαἶθε τοαὶ 707 1ἢ06 ἴα ἐρχρ μαθ 606 ἴο ἐδ 
ἩΑν πεν Ο7 ἰλ6 Θεπιὶίο ἐπ ἀἰδ ἑἀοἰαίγοιι τοογελὶρ 97) δνηιδοίδ). 
ἐλο οδισε ἰάε, απαὰ ἐπι οογγυωρίέπρ ἐξ ὃν 7αΐ8δ6 αρρίιοαίίοη απὰ {γ 

Ὁ παπιὸ 

Τὴε 7απαίέοαὶ απὰ υἱοκζεοά πιείλοά 

απιοης ἐδλε Οδηἐτἶοα. 

ΟΕαΑρ. Π, 17--24. 

17 τοι αγῦ οδ] θα ΒομοΙα," [Βαϊ 1 [πϑηεῇ, ἀρῃοιαϊηδίθα, ἐπονομάζῃ) 8 76, 
δα τοδύθδῦ ἴῃ [ὑροῃ] [Π6 ]ανν.᾽ 8πα τηλοῦ ΤΥ Ὀοϑϑὺ οὗ αοα [Ὀοϑβίοβῃ ἴῃ (σοα], 

18 Απᾶ Κυονοβῦ λ8 σἹ] 7) Δηα Δρρτονεβύ (η6 ὉΠΐπρβ {Π8ὺ 8Γ6 ΙΏΟΤΘ Θχοϑ]θηῦ [ρτονοβῖ, 
19 ογ, ἀϊδβοοσπϑδῦ 186 {Ππϊηρβ {μδὺ ΑἸ γ]." Ὀδὶπρ ᾿πδίγυοϊοα ουΐϊ οὗ {86 ἰαὰγῦ ; Απᾶ γί 

οομδασηύ Ὁπαὺ ὑμοὰ {δ γβ6}} ἃγί ἃ ρυϊᾶβ οὗ [86 ὈΠη4, 4 Πρμὺ οΥ̓ ὑβοὰ σοὶ 
20 [1ὰο86 στ 0} ἃγα ἰὴ ἀδγκηθβθ, ἢ ἱπβίτυοίοι οὗ [86 ὈΟ] 185}, ἃ ἔδθδοῦοσ οὗ Ὀ8Ό068, 

ψ ΒΙΟἢ μαδὺ [Πᾶνἱηρ] {Ππ6 ἔοττα [1Π6 Γϑργαβθιιίδίοη, τηοᾶρϑ], ραϊίοτι, τὴν μόρφωσιν») 
21 

22 ΤΩ 880 

οὗ Κπον]οᾶρα δπᾶ οὗ 1ῃ6 {ταΐϊῃ ἴῃ 186 ἰαν. [.-] 
{Βοη, ΤῸ ἰοδομοδῦ δπούβοσ, ὑθδομοδῦ ἰμοὰ τοῦ {πγβοὶ εῦ᾽ ποὺ {Π80 γγοδσῃθδῦ 8 

ἃ ποῦ βί68), ἀοβῦ ἴμου Ββῖο8] Ὁ Ὅπου πῇ Ββαγοδῦ 8 τϑῃ βΒῃου]α ποί 

Τῆου ἰπογοίοσο σοῦ [Του], 

ΘΟχση ΔαΌ]ΐοτυ, ἀοβῦ μου οΟΙΏ Ὁ ΔαΌ]ίοΥγ ὃ Ποὺ {δδὺ ΔΌΒοττοβῦ 14018, ἀοβί 
29 [Που Θοτληιῦ ΒΔΟΓΊ]Θρ6 [Πέοτα!γ, ΓΟ ΌΘΓΥ͂ ΟἿ [6168] ὃ “ὁ ΤΠουῦ [Π80 τηακοβί (ἢν Ὀοδδύ 

οὗ [18] {86 ἰανν, ὑπγουρἢ Ὀτοδκῖηρσ [6 ὰὺνν ἀἰβποῃουγοδῦ ὕδοὰ οὐ ἢ [ΤὨτουρἢ 
24 [86 ὑγδῃβρτοαβίοῃ οὗ 186 ἰᾶὰνν ἰῆου ἀἰβῃοπουγοθῦ Οοά.7" ( ἨῸΣΓ [16 8116 

οὗ αοῦᾶ 18 Ὀ]ΔΒΡΠΟΙηΘα δηοπρ (ἢ6 (ΘΠ 011608 ὑμτουρ γουῦ,᾽ 848 1 18 τυΤτιτίθη 
[1εὰ. 1. δ; Ἐξεῖ.. χχανὶ. 30]. 

ἘΕΧΣΤΌΑΙ,. 

1: Ψα;. 17.--Πηδίοδα οἵἨ ἔπι ἐέχέ. γεσ.) ἱ ὃ 4, δελοὶ 
ὮΡ. Κ΄ ατίοδοδομ, ᾿βοῦταδτη, Το βοῃαοσί, Β]οῸ 
δέ ἴα ΟἸΈΠΟΥ ἃ τοἰδ αχθ, ΟΣ ἃ οὔ 

ψἱοῦ 16 ηοἱὐ 588] Οἱ ΘΒ ΕἸΥῪ δβυκίδιηοά, τοδᾶ εἰ δέ, διώ ὑὐ, τυ δ. Α. Β, 
οἷά, ΑἸζοτχὰ, δῃϑ!Βᾷἃὰ ὩΘΔΣΙΥ 81} [ἢ σϑοϑχξ οοτωσηθεία 

ἴοσ 1:6 ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ ανοϊάϊπε ἐδ 6 βηδοοϊ που, σοῖς, ΒΟΎΘΥΟΥ, 8 ΤΌΣΟ δΡρδζοτξ (45 
ἴογβ. Το χοδάϊῃᾷ 

[68]. ὙΒΟ δροάοαὶθ τοῦδέ ὍΘ ΒΡ τς θριν ἐἰ μάν λοι ποί αςἰ αοοογαἀξησίψ, οἵ, ἄοιυ στγεαὶ ἰς ἐὰν τεκροηειδέϊίψν), ΟΥῚΪΒ ΤΩΔῪ ὍΘ 
τῷ 106 Φουηὰ ἰπ νοσ. 31, ὉΥ ΕἸΤΏΡΙΥ οταὶ ΜῈ 6 ἢ ἰδ οὗἵοι 

πο δε γεῖμο ψοσ. 171-28 8δδ πο ργοίβαὶβ, δὰ ἀ,, 22 88 1ὴῃ9 εροἀρείε 
ὁ ΨΥ, }7ὴ.--[:ἐπαναπαύῃ νόμῳ, σπἰζμλουΐ ἔδο ατγίϊοϊθ, δὲ. Α. Β, Ὁ}. 

Ὀοΐοσο ἐμὴν ἐμαρ μα 16 ΔΘΓΘ ΟἸΘΑΥΥ ΔΡΡΙΐθ5 ἐο [πὸ πεί ἴθι ἰανν οὔἤἨ ΜΌΒΟΒ 88 σϑργοδοῃ ἱηρ (ἢ 9 τ Ὦ 916 Μοβαΐο δυϑύθσω 
1οὰ 8 ΡΟΙῪ οὗ ἐδο ὅονθ. νόμος [88 Ὠοτὸ 86 ἰῃ τϑὺ, 14 [86 ζονο9 οὗ 8 ῬΣοΟΡῸΥ ὕϑῖηθ. Αἰΐοσὰ : “ ΤῊΘ ΔΥΤ6Ι6 [8 εἰνὶ!] πὰ σοὶ 

ἘΑΊΘΡΕΙΟ, τέδυθμις ἴ8ο [Π γοβα οὗ (86 βοπέθῃοθ. 80 ΜΌΥΟΣ, 

ΤῈ Ἰαΐον ΜΒ. δηὰ 1}9 επί, γε. ἱωβοχὲ τῳ 
1ὴ6 

στο ἐἰοᾶ, ὈοοδΌΒ6 “ἴπ0 ᾿τπτὶ᾽ 136 ποῖ Βοτο αἰείγιδιμεα---ἶἰῦ 18. ποῖ (δε ἰατῦ {πε} τη τὰς ἐπ ϊτείν π οἢ, ἰδ ταϑδηΐ, Ὀπξ ἐὰλδ ζτα 
λανίησ ΟΥ̓ Γ΄ κποισίπρ 
οοπϑοησοά 

8 Ψᾳν, 18. 
τΤηοϊποῖ, τὶ 6, Ἐοδίσδο, ἢ δοϊκοτί, ῬΠΉΙΕ 
ἢῪὰ »νᾶψει αα ὕπιεγεολιεάεηθ. ΤΥΠᾶδΙ6 : 

ΟΓ εὐἱὶ. Βοῦοτῦ Ὑουπρ, ἰο0 ᾿ἱξΟΣΆ]Υ : οεί α 

ἐλε ἰαιῦ :---; 9 Βυσϊοί ὙΔΥ οἴ 

ὑτοπεϊαίοθ: Φκμ ΠΕ ἄας Ῥονσῶριεδε. 
Ρἤσαϑο οοσῦτγπ, ῬΆΒΙ!. 1. 
κῃὰ Βοηοφ ἴδ σομδοῖίοι; πεῖ ἀθαάθ. 
ἔδεη, δὲ ἐδθ γϑϑὶξ οὗὁὨ Θχδσῃ! δέοι βηὰ 

ῥέρειν 

κοῖεες (σἰτ ΟΠ υϑοαῖ 

μϑεσῖὶ 

1: { ἀθῃγ. Τῆι νίον ἰ8 ΒῸΡ οουἱᾶ πο Ἢ 
ΕΝ ἑ μέτο ἐξ ΟΟΘΌΣΒΕ, δ ὈΠΙΤΌΓΣΤΩΙΥ ἐδ 518 

διὰ στοῦ ἰακὸ δὶ ΤΟΙ80 84 ἃ 08 

Ὑογάδπνοσίῃ: ΤΆοι αἰεοεγτιδεί ἰκλε [Ἀύπρε ἰλαί ατὸὰ πιΟΥὸ ὁαοεϊ εν, 
10, ὙΒοσο ἴδ Εἰ. Υ. σοηάοσε ἴὉ ἰῃ ἔμ βᾶσῃης ΨΥ. Θ,διητμη 1 08}1}γ, ῬοΐὮ ἱποσ υϑίβι ἰοΣ. 9 ἈΣῸ σοῖτος 

᾿ Ἐὰν ΤΏΘΒΣΒ Ἀγπί ἰ0 «χαηιΐπε, 0 (ΥὙΨ. ἰο »γους (1 Οὐσ. 1ἰϊ. 1δ; 1 Ῥοίϑγ:, Ἢ; απ 
9 ἰο ἀϊδοετη, ἰο αἰειτηρσιίεκῆ, διὰ (9 σρττοῦο ( 

6: ().) ΤῸ ἀἰσεν: (6) αἀὐϑεν ἰο αἀναπίαρε, ἰο ἐπεεῖ. Ἤσδποθ τὰ διαφέροντα : (1.) ΤῈ ἀϊοσθιιοθ Ὀοέθοτι σἱρμῦ ἀπ 
ΨΙΟΏΚ,. ὰ ; (2.) ἴλ6 ἐχοϑ)]οτιί Ἐπύτιρδ, εἰΐέα.---. 8.} ᾿ 

, 32. --ἰΑλ τὰ ἰπϑπδιαΐοθ : Τλοιι τολὸ αὐλοτγγεεί ἰάοῖς, ἀοεί ἰδοιι νοῦ Ἰλοῖν ἰϑτη ρος ὍὯΟ τααϊτιίδῖη ἴῃ οοπίταεί, δ6 
ὅπῖ; βέεγοῦ, ἸΒο]ποῖ, δ οὐ ΧΕ) ἱεροσνυλεῖς ἴο ἐδ 6 ΤΟΡΙΙΩΚ οὗ τωὠοϊ τ ΣΡ 168 ἀπιόν) ς θα [δὲ πα 56 

ἐπ ἐδ ουὐοβ οὗ ἴδπο 79. ; δῃη ὰ Ὦθη0Θ ΟἿΘΣΒ τγοΐον ἐξ ἴο [89 ἔοταρ]ο οἵ α 
28. 

ἵπρ ὁ ποῦ] ΡῬΟΓΏΒΡΘ Ὅσο, “ ἱπ [Π6 18οὐ οὗ νΡοοβοαδίσιρ ἃ ἰανπ,᾿ πὶ 
ἴο ΟΌΓ 1668 δΔοσιιγαίο ἘΏΡΊΑΏ, που]ἃ Ὀθ 1πὶ ὁ8Π6 Μψοτά, ἐπ ἰδε ἰαφῦ : Υἱδ., “ ἩΒΙΟῺ μου ροβθοαϑοδί.᾽ "- 4. 

ΟἹ ἴδ6 αἰ οτοχέ ἰπἰοτγοίδτίοσια οὗ δοκεμάζεις τὰ διαφέροντα, 866 ἰπ0 περ. Νοίες. 
ἧ, ΑἸζυχα) ἐχαμδαΐοα: 2 ε 
αεἰ ἐχρογίεησε 4 σοοαὰ απᾶ 

Ὡρυν ᾿ ους (ἧς αἰδίϊηςοίϊοπε. 
απλοα, ΒΒοίτηβ, πὰ Ατὰ. Β10]6 Ὁΐοσι αρτοθ βϑίδη α}}ν τὶ τ ἐμο Τδη Ἄα!ρ. : Ῥγοδας μεϊϊΐογα, 

1 
δεωγίλειεεί αἵ τισι εγείγοιίεπαθη έηρε. 
δαά. Οομγθρδσο διιὰ ΠόουθΟΣ : Οἰυεςί ἡμαρπιεη 

Βυΐ ἔπο τοσβίουιβ οὔὐὁἨ ΟΥ̓ΔΏΤΩΟΣ, ὕθμονψα, 
Β8ο 4180 Μόνο, ὴ0 

Θ βᾶσηθ 

ΟΣ. χτὶ. ὃ; ἬΟΣΩ. χίγν. 29). δια- 

ἐῃ ΦοσΌβαϊ σα. Ἑπερ. Νοίες.--ἸἩ. 8.} 
τὶο81 σἤάσμο, γΓοβυ πρ ἔγοσω (86 τχϑοθάϊσιρ᾽ αποδίξοτιδ αὐτὸν 

189 ΤΩΣ παράβασις, ἷἱπ ἰδ6 εἰς οὐδοῦ ζϑδεαρϑο οἵ ἰἷν 
μεκ τ ββιρςυὐο ἐπ [86 ἐς --Ε. ἧς ; 



ι08 ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΗ͂, 

ΕΣΒΟΈΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τῆι. οοππθοοίοη πὴ ἰΠ6 οτοροϊηρ, ἰ8 ἀχρίδἰπϑὰ 
Ὁ) ΤὨοΙαοῖς [ρ. 110] (8: “ΤῺΘ Φ6ῪΥ τῶϑ δ γθδὰν 
ὨυτΔὈ]6α ὈΥ̓͂ [6 ῥ»οοΐ (παῦ τ[Π6 αφῃθ]θ τγῶϑ αἷβὸ ἰπ 
ροϑϑοδβίοη οὗ ἰδ ιν Βυῦ ἴδ ἰβ ἔυγίθμο ν᾽ οἰδγροὰ 
ρου ἶτ (παν λὲς ροθϑοβϑίοη οὔ [116 ἰδ ἡ ἢ88 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἃ ἀἰδῆοηον ἰο Ηΐπ ψὸ ραᾶνα ἰὑ τὸ Ὠἰπ." {ἭΦε Πᾶνα 
06 ΔἰΙΓΟΔΟΥ τῃδὺ ὑπ 6 σΟΠΠδοιζοη ΘΟ Βἰϑῖ8 ἰ) ἃ ΒῇδγΡ 
δος 6519: ἃ Οθη0116 ὙΠῸ ἰδ 8 Ψ6Ὺ αἱ ῃοαγὶ : ἃ ΦΟΘῪ 
ΜΠ0, δοοογάϊηρν ἴ0 [86 βρίτγὶὶ οὗ [πὸ ἰανν, 8 τῃ6 τηοϑί 
παηΐοῃ Οθη 6. [Εδίάαϑ 080} 64}18 (Π6 [Ὁ] οσΐηρ; 
ΔΡΟΒΙΓΟΡὮΘ, “ ογαζϊο δρίοπα ἦα ας νελοηιθη8.}} 

γον. 17. Βυῖ ἐ ἴσα ατὶ μβαιιϑᾶ ἃ ὕονν. ΤΊογο 
δΘΘιη8 ἴ0 ὉΘ 8 δηδοοϊυϊμου ἴῃ ἴἢ6 (ὉἸ] ον; νΘγβθΒ, 
ἩϊοΩ ἰθὺ ττὰ8 ὈΓΟΌΔΌΪ ἰηἰθπάθαὰ ἴο τϑῆηονο ΟΥ̓ ἴδ 6 
τοδαϊΐϊηρς ἐδέ. οἸυοὶς : “ ΤΏΘ δροαοβίϑ Ἀρρϑᾶγβ ἴὸ 
Ὀ6 ἩδηϊῺρ ἴο 86 ρῥτοϊδββίβ, σνϑῦϑ. 17-20.) Βυϊ πὰ 
ΤΩΔΥ͂ ΘΧρ δίῃ ὙἱΒουΐ δὴ δηδοοϊυΐμοη (ΜΕ γεγ): “Βυϊ 
1 ἴδου αὶ οδἹοὰ ἃ ον, ἄσ.. . . ἴου ΓΠογοίογο 
(οὖν, τοῦ. 21, ἴῃ οομϑοαθθηοα οὗ πῇδὲ μ88 ὕθδη ϑβαϊὰ, 
ὙΠῸ ἰσδορθδὺ δῃοίπονῦ, ὑθδοιοϑὶ ἕπου ποὺ {ΠΥ86] Ὁ 
Ὗε που]ὰ Βηὰ δὴ θαββϑίονς βοϊυὔοη, ἢ πὸ οουἹ]ὰ τοδὰ 
[89 νογὺϑ ἐπονομάζῃ δηὰ ἐπαναπαύηῃ 88 Θοηυποῦνεθ 
ἴον 186 ἐοττηδίίοη εἶς Βγροϊμοίοδὶ ργοίδϑβὶβ : [89 ἔοϊ- 
Ἰοπΐης ἱπαϊοαϊλνοβ πουϊὰ τΓπθὴ οοπειϊυϊο [86 δρο- 
ἀοϑίβ. Βαυὲ ἴῃ ἄν ἐβ νγαμίϊηρ ἴὸ ὑπ6 εἰ, [866 7οχέμαϊ 
Μοίε ".1--ἸΝαιλϑᾶ, οἷδιῦ Μὼ8 ἰμ9 ἀθϑὶχηπδίίοη οὗἩ [16 
ἩοῦτοΟΝ δοοογαάΐϊηρ ἴο [εἷβ τοϊϊσίοη : ποσγοίοσο (ἢ 6 
ἐμοοσταίῖίο ἤδῖηθ οἵ Βοποσ, Ἡδΐοῆ 18 8180 οοῃίδι ποὰ ἴῃ 
[86 ΘἰγτΩΟἸΟΘΥ͂ οὗ ἴ86 ποτὰ ἰἰ86 Ὁ" ᾿Επονομαζξῃ 
6 τα 9] αιθὰ οοσπονιέπανὶδ ὉΥ ἴΠ6 Ὑυϊχαῖθ δηὰ Ββη.- 
ἘΠ Ρ  ΟΓΘΡΟΠΗ: ἐπ---ονομάζῃ, ἴπου Ὠδδὺ ἃ {{|6 

ἡείοπ ἐο (ἐπὶ) ἰλαὺ παϊοῖι οἱἦθυ πλθη ρΟΒθ688.---- 
Ρ. 81] Βυὶῖ τ6 οοιηρουπμὰ νοτὺ ἰ8 αἰβο υϑϑὰ ἴῃ ἰῃς 
86Ώ86 ΟὗὨ [Π6 δβίγαρ]9 ὀνομάζειν, δὰ ἴδ6 πδιὴθ ᾽]οι»- 
δαῖος ᾿τὰΒ οἱ ἃ ΒυΓΏΔΠπι6, ΔΙ πουρῇ ἰΐ τηϊσος ὈΘΟΟΠῚΘ 8 
ΒιΓΏΔΙΩΘ ἴον [6 ἴμ]|86 ον. ἸΤὨοΙυοῖς [Μογον, Ῥἢΐ- 
Πρρί, Ηοάμθ; ὁοπιρ. ΧΧ. θη. ἱν. 17, 2, 26, δῃὰ 86 
οἰδϑβῖοδὶ ᾳυοϊαίίοηβ οἵ Μογονῦ ἐπ ἰρο.---, 8.].-Απὰ 
ζοβῖθδβῖ.Ό [ηὐηηδίίΐοη οὐὁἨ ἁ «6πϊδὺ ῥείάθ. ιγίου]γ : 
Του Ἰοϑὺ οὐ ἰδ ἴον τοϑί. Τθυβ (6 ΦΟ6 δϑυδοα Ὠἷ8 
ρενίϊορο ; Ῥβ. οχὶν!ϊ. 19. 20.--Ἴϑγαθὶ ρεγνογίθα ἰηΐο 
ἃ ἴλ]86 τιδὲ [18 ἰάθ4] ἀοδυλιδοη ἴον [06 παιοηδ, 86- 
οογάϊηρς ἴο 188. χ ϊΐ. 6, 7, δηὰ οἴδιοῦ Ῥαββαρθδ. δῃηὰ ἱΐ 
80 οαγϊοδίυγοα (Π6 δβἰηρίο 6] θηθηῖβ (Ὑ ἰοἢ τὸ ἀοαὶρ- 
πδίοα ἰπ τ86 ΤΟ] ον ρ ν6Γ368) ΟΥ̓ ΤΠ18 ἀθϑιϊπδίίοι, ἐμαὶ 
(Π6 τηοϑὲ οἰαγίηρ πλογὰὶ] οοπίγδαϊοιίοη ἴοοῖΚ ὈΪ]δοθ ἴῃ 
ἴα οἰαγδοῖον.--- Του πλαϊκοαῖ ἐἰν Ῥοδεὶτ ἰὼ αοά, 
88 ΤΏΥ [ὁχοϊαβῖὶν6} συδραΐδη αοὰ ; [βα. χὶν. 2 : ζ6γ. 
χχχὶ 388. [Το Ὀοαδδβὺ οὐ φίουυ ἰῃ αοὰ, οὐ ἴῃ ΟἸγίϑι 
(6ε!. νἱ. 14), 8 γί μινε, 1{ 10 ργοσοθαβ ἔγοιῃ ἃ ϑθη86 οὗ 
ΟΡ ἸῬΘΑΚΏΘδ8 δη ἃ ἀη ὙΟΓΓΠ 688, δη ἃ οοττοβροηάϊΐηρ, 
86Ώ86 οἵ [6 χοοάῃοδβ οὗ ἀοά, 88 οὔῦ δῦ. γοΐιρο δηὰ 
Βίγθηχίι , Ὀυὺ ἰδ 8 στοηρ ἰζ ἰδ ατίβοβ ἔγοστα τοὶ ρίουβ 
ὈΙΧΟΌΤΥ ἃπὰ οοποοῖϊ, πρΐοῃ πουϊὰ Το ΟΡρΟΪΣα {86 
ἴανον οὗ Οοἂ ἰο ἴμθ ϑχοϊυδίοη οὗ οἴμογβ. σι νίῃ : 

Ἔ {π» 15 ἐκ ἴο τεσ] ποῦη ἔγοτη ἴδ ζαΐαρο ΒΟΡὮΔ] οὗ 
ΓΝ, ἰο Ῥγαΐεο, διὰ τλθδτ8 ργαίδεα, 80. ὅδ, Θοἂ (ΘοὠμίοδΚ; 

860 ΕἾτεϊ, Φίοί.» δὰ ΓΙ", τοὶ]. ἱ. 401; α6:. χχίχ. δδ (τ σῸ 
Τὰ, αἴτον ἐμὸ υὐτέ οἵ Τυάδη, δβαγ: "“ΝῸν ΜΠ Ῥσαὶδθ 
9 Τοτά: ἐβογοίογθ δὴ οαϊϑᾶ μιὲδ πδπιϑ ὑμάαλ᾽ Ὑ; χἰἐχ. 
δ; Βον. ἰ,.9. Τὸ 9 ἃ ον ἴῃ (18 ῬΓΟΡΟΣ θ6η660 ΜᾺ ἴο ὉΘ- 
ἰσπρ Τα οουϑηδσιξ ΡθΟ}]9 οὔ αοὰ δαϊοοιϊοὰ ἴος Ηἰς ῥσαΐδο. 

Ἰ [Κανχᾶσαι (8150 ἴῃ 1 ὅοσ. ἰν. 7), 1|Ξκὸ κατακαυχᾶσαι, ἘἙοτη. 
εἰ. 18, ϑύνασαι (Ὁ Σ δύνῃ)" ἘΠΙν: γ. 50, ὀὲννᾶσαι, 7μἴο χνὶ. 
2δ, ἰ6 ἴη6 οτἰχίηδὶ σποοι γδοῖθα ΤΌΥΤΩ ἴῸΣ καυχᾷ. ἴῃ υ;ϑὸ τὶ 
ἐιο ροσϑίβ δῃιὰ Ἰαίος Ὀσοβϑ- τι οτβ, 800 Ἵ ΔΘΣ, Θγαηι., Ὁ. 78, 
41} οἁ. ΤΠ ἐν δἰμκηῖθβοα [6 δρθθσθ ἐϊ ὙΔΙΟ. [Π6 Ὀοδδίίτκ, 
δδουοδ. οσ {Π 9 οὐἱοοί οὗἨὨ ὈοαδίΙΚ, 86 χαίρειν ἐν.-“. 3.1 

“ας ἐρέξν ποη οογαδδ οἰογῥαξίο, δοά πισμα )αοίαι 
ἐα 7.) ΤΠο ἔα ]86 δον δι Ὀοδδιίηρ ἰῃ αοα διιουῦ» 
οα το ἃ Ὀοκβηρ ἴὰ (6 Βο6Β},, ἀραϊῃδὶ πῃ ΐο ἢ τὸ δἵα 
παιηθα, ΘΑ]. νἱ. 18. 2 Οογ. χ. 1δ; ῬὨ]. ἐϊ, 8. 
᾿]ουδαῖος ἐπανομάζη---καὶ ἐπαναπαύσῃ νόμῳ---καὶ 
καυχᾶσαιν ἐν ϑεῷ, ἴοττα ἃ τἰεἰπρ᾽ οἰϊπιαχ΄---Ρ, 5. 

γον. 18. Αμά ἱηοτυθεὶ δία τοῦ]! [τὸ 9 ὅ- 
λημα ἷβ Θιμρμδίῖο.--Ρ 5.1] Τμδὶ ἴθ, Ηΐὰ πὶ} δε 
1Π6 ᾿πγαγὰ ρμαγὶ οὗ ἴΠ6 αν. Ἐρὶ). 1ἰϊ. 18, ἄσ. : ΟΥ 
ΓΑΙΠΟΣ, [86 ΔΟβοϊαῖο ν}}} ποῦ 2188 Ὀδοοσηδ τηδῃϊζοϑὲ 
ἰη τ᾽΄00 ἸαΥ.--Ατπὰ αἰδοσγηοαῖ ἴδ9 ἰδέησα ἰδδὶ 
ἀἰδοχ | δοκειμαάζεις τὰ διαφέροντα͵ὔ. ἘΤΉτοα 
δσρίδηδοηϑ οὗ (8 οσχργϑεβίοῃ : 1. ΤῈ αἰ ΌΓΘμΟΘ 
Ὀεύνοθι τρῶς δπὰ ΤΕ {ΤΊ υυθοτει ΤΕΘΟΡγ]δοῖ, 
του, ἃς., ἸΒοΙυοι, ῬΒΠΙρρὶ, δὰ οἴδθγα); 3. 
πδῦ ἰ8 δ γαγίδηοο νΐΐ τῃ6 νι}} οὐἠἨ Οοά, βἰηδιὶ 
(ΟἸονγίουβ, ΟἸδοκιθυ); 8. ἰδοὺ ἀρργονοϑὶ [86 δχοϑι]ϑηῖ 
(γυϊχαῖο : »γοδας μέξίίογα, Βοηροὶ, Μογογ [ΗΠοᾶξ6] ᾿ 
Αοοογαϊηρ [0 [86 τηθαπίηρ οὗ διαφέρειν (ἴ0 Ὀ6 Ρ᾿ 
Ὡθηϊ; ἴ0 ὃθ ἀϊδιξησυϊδθῃοα; ἴο 6Χ66]), ἀῃὰ διαφέροντα 
(186 αἰϑηοοῃθβ ; [6 Θχοο θη), ἰποθ ἀἰβδιοης οχ- 
Ὀἰαημδίζοηβ ΔΓΘ ΘΔ] Δ᾽] Δ 0]6; δηᾶ 106 σοῃῃθο. 
ὥοη τηυδβὲ ᾿ποτοίοτο ἀθίογιηϊηθ πῃ οἢ 8 [86 Ὀθδὶ ΟὨΘ. 
Βυὶ ἴΠ6 Θχραπδώοῃ : ἰδοὺ ἀρρτουθϑὶ 6 οχοοιϊθωξ, 
8 ποῦ δβίγοηρ ϑῃουμὶ ; αἱιπουρὶ ΜΟΥΟΓ 8666 ἴῃ ἰΐ 
[86 οοιῃρίοομ οἵὗἨ 8 οἰϊιαχ" 16 Φ96'ν 'γὖᾶδϑ, δᾶ 
358,7 [80 αἰδιξηρυϊδινησ, [Π6 ΒΠΆΓΡΙΥ ἀδοίάϊπα 
Ὀοίτγοοη πιὰῦ ν͵ὰϑ δονθα δηὰ αἱβα ] ον. ἢ6 Μὰαῶῷἑϑ 
ΒΚ 6 ἴῃ 1ῃ6 διάκρισις καλοῦ τὲ καὶ κακοῦ, Ηϑοδ. 
ν, 14: [86 διαστολὴ ἁγίων καὶ βεβήλων [8 ἴογτῃ 
γα θη} υϑοὰ Ὀγ ῬὨ1]0]. Τ 8 Θὀχρ δηδυίοη Ραϑθ68 
ονοῦ ἰπΐο δ ἴουτίἢ : τὰ διαφέροντα, ἰ86 οοπῖτο- 
νθογοΐθθ ()6 Ῥίθυ, ὙὯο![), -- 8. ἱμπεδιχτοιοα, 
Αἴον ἷβ ἐβομίου ἧι ̓ἶνοβ ἰῃ ἴῃ ἰατ, κατηχούμες 
ψος, δοῖ κατηχηϑείς. [Βεὶπσ ἐποίνιιοίοα, ποῦ ΟὨΪΥ 
οΔΘΟὨ ΘΕ ΟΔΙΥ ἰῃ γουζ, Ὀυΐλ ἀϊαδοιϊ 8} δηὰ οοῦ- 
(ἰπυ4}}7 Ὁ (6 τϑδάϊηρ δηὰ Ὄχροβιίοῃ οὐἁἨ ἴδε 
ἘΡΠΡΗΙΕΟΣ ἴῃ [860 δγηδροριθ ΟἹ ἴ᾿ὸ δὶ ἢ ἀΔγ.-- 

ΟΡ, 19. Δμπὰ αἵ οουηδάϑθηϊ. Ης βῃουϊὰ δὲ 
ΟΥ̓́ΘΣΥ (δἰηρ πα ΤΟ] τα, δοοογαΐηρ ἴο ΟἹ Ἰοβίαπηθηὶ 
ἰηΕἰπηδίϊ 8 ; 866 84. ΧΙ! 6, 7, ἀπ ΟἾΠΘΡ ῥϑβθαροβ. 
8ο τηυοῖὶ 1688 ἰ8 [ΘΓ ἃ γεβϑοὴ ΜὮΏΥ Βοῖοδα βμουϊὰ 
βιὰ δῦ γοσαἰηϊβοθηοθθ ἔγοτα ἰπ 6 Θοβροὶβ (Μαδϊι. χν. 
14: [ὑκὸ χχ. 82). ΤῈ οοττυριίου οὗ Φυάδαΐαηι οοῃ- 
αἰϑιοὰ ἰῃγοιρῃοῦΐ ἴῃ ρογνογίηρ ἴΠ6 ΟΙά Τοβίδπιθηϊ 
αἰἰγαΐθ8 οὗ [ἢ6 ΡΘΟΡ]6, δῃὰ οὗ ἰΐ8 ἔπίαγο, ἰμῖο ἐδ6 
᾿ἰἰοταὶ δηὰ {Π6 οᾶτηαὶ. ἘΤΟΙΩ [8 ΔΓΌΘΘ 4180 ἴΐδ8 
Ῥγοβοϊ γὔβπι (Μαῖυ. χχὶϊ. 16), πιΐο ἰδ ἤογα ἀ6. 
βου θ6α.---ΟὍὰθ οὗ ἴ09 Ὀϊϊπὰ. ΤῊΘ Ψ6νν οδ]οὰ 
16 Οαθηθ]ο8 ὈΠΪπὰ ; σκότος, ἷπ 88. Ιχ. 2, τρθδῃβ, 
τπονοίογθ, ἴμ6 ΘΟ] 68: δηὰ φῶς εἰς ἀποκάλυψιν 
ἐθνῶν, ἰᾺ δα. χ!χ. 6, πιοδὴβϑ 16 260}; νήπιοι, ἴδ 6 
Ρτοβοὶ γίϑϑ (βθ9 ΤΟ] 6 ἘΚ). 

γεν. 20. ΕΣ (ραϊῖθσ) οὗ ἱχκπιουσϊϑᾶκο. 
μόρφωσις --α οἰαδ868}}γ, μόρφωμα; Ἠοδγοβίυδ: 
σχηματισμόςς. [1 τ[Π6 Νὰ Τοβίλαθης ἰὰ ΟΟΟΌΣΒ 
ΟὨΪΥ͂ Οη060 Π10Γ0---2 Τίμλ. Εἰ], ὅ-- ΘΓ ἰζ ἰ6 ορροθϑὰ 

Φ ([βο ἄοθθ Ἡοὰρὸ: “ 7Ὸ δρργονο οὗ πδλδί 18 ἷα ἃ 
Βέρδον δἰἰδί πτοσηΐ ἐδδαι Ὑ ἴο ἀΐοοι χϊπμδῖίθ Ὀοι 668 
βοοὰ διὰ οΥἱ}.᾽ Βηΐ ἰπόγο 186 ἃ αἸΒοΓΟτοΘ ὈΘιΙΤΘΘῺ ἃσι ἐσ. 
βεϊησεῖνθ δὰ 8: ἐπ 161} 1|μοτιξ ΔΡΡΓΟΥΑΙ οὗὅἨ ταδὶ ἰδ σφ. ΤῊ 
Ἰαϊῖοσ ἐδ 26 γϑϑιὶε οὗἩ τοβοσήοι δηὰ ΤΙΚΤΙΣ ΤΌΒΈΟΟΙ Σοδεπρ 
οἡ δυροσχῖον ΚαοσΙδάξ, πΌΪΟΣ πτῶδ [89 αἰΐδτ δἀνασιίδρε 
οὗἨ {80 ον μανίηρ ἴδὰ ἰουοδδίοῃο οὗ ἐδ 6 πείξδαι αν δπὰ 

ἐλς το μὰν Ατηρ τ υρλρ τον το πσι ἱ ἐδγρϑι δ σς οἱ Υ͂ ἴο ϑῦτοοδ Ρ ΓΤ 
Οο;Ρ. Τεχίμαϊ ΤΝοίς 8..“-Ρ. 8.] 

{{ῶ 58, [ὁ αἰσρτυίδη, οΙοδεὶν ἴο ἀἰθοθση, αἷδὸ ὦ 
βορασαίθ, Ἐσοῖὰ [86 ἐπμ9 ἴατῃ Ῥδαγίρεες (Ῥοτίελία, εἰ 
Ατδιηδίο ἤοστα οὗ ἐμ6 Ἠθῦσον Ῥὰανγμελέπηι, "’ δοραχοίοὰ }) ἐἑὶ 
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[0 δύναμις, δηἃ ΤΙΘΔῺ8 [26 Ἰη6γο ουϊπαναὰ [Οτ ΟΣ 
ΔΡΡΟδσϑμθθ. Ηρσθ, οἢ {16 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, ἰδ 18 ἴΠ6 τρὰὶ] 
Γοργοϑθηϊδύοῃ ΟΣ οχργοβδίοῃ, ὀχενιρίαν, εἰσίοι. 
ατοῖίυβ: γογηια φα γεηι ὀχργηιἡ!.---. 87] Αὁ- 
οοτγαϊηρ ἴοὸ Μογοργ, ἴ[Π6 ἀοοίτϊῃοβ δα ΘΟΙΩΣ δηἀτηθηῖδ 
οἵ ἴδε ᾿δῊ 186} δῦ [Π6 ἔογσιω οὐ ἰκηοπί θάμ δηὰ 
ἐγ. 6 δα ΠΘΆΓΘΡ την πῇ Θ ἢ ὍἼὸ ΤΟΙ ΌΘΙ {1} 
ἀϊάδοιο ἐπιργδβείοη οὗ ἴῃ ΟἹ Τοβίδιηθπξ γουθ]διίοῃ 
οἵ τ}6 ἰδΔὰ ἴῃ [06 ΣΌΪ ηἶοδ] ὑγααϊτίοη ἔγοι πο 1ῃ 6 
Τα] Βυ ΒΟ ΘΏΔΥ ΔΓῸΒΘ; [0Γ ἴῃ6 ΑΡροβί!α ΒΡρ6ϑκβ 
οὗ ἃ μόρφωσις τῆς γνώσεως, ΝὨΪΟ Βμου!ὰ Ὀ6 ἰπαϊ- 
γ 7} μόρφ, τῆς ἀληϑείας ἐν τῷ νόμω. (Βουμπιο- 
ἷυδ δηα ΟἸβιδυββη, νι μουΐϊ οασβο, (ὐηὶς οὗ ἴΠπὸ ἱγρὶ- 
68] Ομαγδοῖον οὗ 0 ΟἸὰ ἸΤοβίδιηθηϊ ; οἴδοτβ (τ 
ΤΠΘΟΡΗΥ]αοῖ) ΟΥ̓ [Π6 τηθτο ῥ]ιδηίομι οὗὨ ἔτ. ΤῊΘ 
4υθδιΐοι '8 ΘΟΠΟΘΙΏΪΩΩ δὴ οὐ͵οοῖ οὗὨ νῃΐοὶ 6 Φ6 Ὲν 
Ὀοθδῖβ. Ηΐβ μόρφωσις ἰδ ἱπάθοἀά ἴῃ6 ρΙΟΟΙΩΥ δηςὶ- 
ἐγρε οἵ [6 ρῬδγβΟμΔ] ἱποδγηδιίοη οὐ ἴμπθ ἵσυϊῃ ἴῃ 
ΟἸ γῖθὶ, 88 ἰη Ἐοο  οβίδίϊσυβ χχὶν. 26 (28) νγὸ γοδά οἵ 
[δ6 σοφέα Ὀθοοπηΐηρ᾽ 8 Ὀοοῖὶς ἴῃ ἴΠ6 ΤΏοτα. Α1] ὑΠ680 
ΔΓΘ ΠΟῪ ἐδπ6 σὨδγβοιοσβιϊοδ οὗἩ [Π6 «67 Ὀτοιθηβίοηβ. 
ΤΏΘΓΟ ὨΟΥ ΓΟ]]οΥ [86 ῥτοοῦδ οὗἨ ἰδ6 οοῃτγδαϊοιίοη ἴῃ 
ψΠ16ἢ} Βα δίδηαβ ἴ0 Ὠἰπ 86] ἢ, 

γεν 21. Του, ἴλοη, ἰδαὶ ἰϑαοιϑαὶ δηοῖδοσ. 
[11:6 τνἱἰγίυαὶ ἀροἀοείβ οὗἨ ὡτστογ. 17. Τη6 ΒΟνΟΓΑ] 
οἰδυθοϑ δῖθ "ΟΓΟ ᾿ἴνοὶυ δηὰ ἰογοΐῦ]α ἰἔ σοδὰ ἰπίθν- 
ΤΟΘΔΌΥΘΙΥ, 80 88 0 οὔ! θῆρα ὑπ6 ΦΟῪ (0 ἀοηΥ (Π6 
οἴδδσρο, ᾿ὕ 9 ἀδΓ6...Ὁ. Β.}] ΤΏ δηλ ομυ οὗ (})6 (0]- 
Ἰονίηρ οἴασροβ (0 {86 Αροβί]θ᾿8 ᾿υάρτηοηξ ὁ [86 
θη ]εα 11ο6 μογοΐῃ : ἴῃ6 Φ6νΒ, ΌὉΥ ἴδον ῥυΐάθ οὔ [86 
ἰδ δὰ ὈΥ ἐποὶνγ ᾿οζαὶ ογιμόοάοχυ, τόσο θὰ ἰηΐο 86 
ὝΑΥ οὗ τγυΐη, Ἰυβῖ 88 [Ὡ6 ΟοπἘ 168 δὰ θα ὉΥ ὑμοὶγ 
ἱπιοὶ θοῖυΔ] οομποοὶν ἱπαυϊσίηρς ἴῃ ΘΥΤΩΌΟΙΒ δα τ γί}}8. 
Τη6 ὅτι οὔδγχο 8 βθΠΟΓΑΙ] : Τϑδοδοδὶ ἴπου ποῖ 
ἔυγε0 12 Ῥα. 1. 16. ΑΔΟΡ μ͵8, ἴγθ9 βρθοίβς 
ΟΒδΥοΒ [Ο]]ΟΥ ἰπ δίγοηβς μιτδαδίΐοη. Μογοῦ: “ ΤῊΘ 
[Ὁ]οπίπρ ᾿ηδη! ἶνο8 [μὴ κλέπτενν, μὴ μοιχεύειν] ἀο 
ποὺ ἱποϊυάο ἴῃ ᾿Ἀῃοιηβοῖνθθ [Π6 ἰάθα οΥ δεῖν ΟΥ ἐξεῖναι, 
Ὀυΐ δγὸ ὀχρ αἰποὰ ὈΥ ἴΠ6 ἰάθα οὗ οοϊῃσηδηα Ὑ Ἰο ἢ 18 
ἱτηρ ἰοα ἴῃ ἰῃ6 βδηΐΐϊα6 γορῦ8᾽ [ν͵Ζ., χλέπτεις, μοι- 
χεύεις. ΤΏΘ σογδα ἡμεδεπαϊ ΠΟΓΕ ἃ χηρύσσων δηὰ 
λέγων.--Ῥ. 8.1] [Ιὰ [20 οἴαγγο οὗ ἴῃ, ἴθογὸ 
ἯΔΒ ὉΠΟΟΙΌΙΘΟΪΥ Βρθοΐα] τείογοηοθ [0 ἐπ6 ρβββίου- 
δίθ δηὰ ἰγοδοπογοῦθ τηοὶῃοὰ οὗὨ ἰγδηβδοίίηρ Ὀυδβὶπμθθα 
δἀορίοα ὈΥ (Π6 6 νγ8 (απο ἷν. 18): ἴῃ ἧς οἴαγρο 
οἵὈὨ δαυ θογγ, [9 (6 Ἰοο086 ῥγδοῖΐοο οἵ ἀΐνογοοβ (Μαϊὶ, 
Χῖχ. 8, 9: Φαη68 ἷν. 4).---ἰ|ἰΜοιχεύεις. ΤΏ Ταὶ- 
τυ οἴαγμεβ δα ΘΓ ὑροη δοπ)6 οὗἩ ἴῃ τηοϑὺ ο6]6- 
Ὀταϊοὰ Βα ίηδ, δ Αἰκῖρα, Μεγ, Ἐ]θδβαν.--Ρ, 5. 
ΤῊ βιτοιοδὺ ΟὨΔΓρΟ ἰθ ἴΠ6 ἰηϊνὰ : 

γερ. 32, Του. ἰμαὶῖ δΌΒοχγχοει ἰάο15, δο. 
Βδελύσσομαι, ἴτοι βδελύσσω, ἴο δχοίϊο ἀἷ8- 

ὉΥ 8 Ἰοδίῃβοιημθ οὐἄοῦ. [Ι͂ῃ ἴῃ6 τοὶ ζίοιβ β6η86, 
ἴο Δπου. ΤῈ ΦΟῊ οδ]᾽ δὰ (6 ἰάο]8 βδελύγματα 
(1 Μεδο. νἱ. 7: 2 Κίηρβ χχὶϊ. 18, Ὁ39 5). Ἐχ- 
Ἰαπαίΐοηβ : 1. ΒΥ ῥ᾽ υυάογίηρσ [86 ἰδ 68 οἵὨ ἰ4ο}8 

ἰσμηγβοοίοα, ΤἼΠΘΟΡΉΥ]δοῖ, δηα ΠΠΔΗΥ͂ ΟἴοΓΒ; Μουον, 
ἸΠΡΡΙ [ΑἸ ογὰ, Οσοηγθῦθαγο δηὰ Ἠοπβοῦ}). Τμὸο- 

Ἰωοῖκ: “Τα ἰανν, ἴη ρου, νἱϊ. 2δ. (ογϊάβ ἰἢσ ἀρΡτο- 
τἰδίίοη οὔ {πὸ ροϊὰ δηὰ βϊγθῦ ογπδιηθηῖθ οὗ [86 

68 οὗ ζοάβ:; δηὰ ἴῃ ἴΠ6 Ῥδυδρῦγαβο οἵ {πἰ8 ὑγο- 
ἰδ οη ἴῃ Φοβορδιβ (“44 πξὲφ. ἱν. 8, 10), ΟΧΡΓΘΕΒ γοίδυ- 
ὅποα ἷ8 τηϑῆθ ἴο {π6 τοῦ ὉΪη οὗ πεδίμϑῃ (οτηΡ]68. 
Αοἷὰ χὶσ. 86, 37, ΒΏΟΥΒ ὑπαὶ [ῃὴ6 Φ6ὁνγὃ Βαὰ (ἢθ 
ΌΔΙΩ6 οὗἁ σοτωτηϊἐἰηρ δυο δὴ οἤδηςο." [{1|6 οὈἾ6ο- 
ον. ἴἰο 115 νον ἰβ, ἰμδὶ ἐμ6 ζΦονν, δεϊδοηΐηρ 50 
ϑογοῦπὸδδ ἰ0 [Π|9 ἰθτορ 68 οὗ ἰάοἾἶδ, Γεραγά θα 186 ἀ6- 
φροὶ ηρ οὐ ΒοαιΠΘ ἢ ἴθ] 68 ΔΒ ΠῸ ββοσ]ορο, Ὀυὺ εβ'πι- 
ΟἿΥ 85 τοῦ ΓΥ, Ἡ]ιΐοἢ τηῖσῃῦ Ὀς6 ᾿πδι186α υηάογ οογίδϊ ἢ 
εἰτουτηδίδῃο68.---. 5.1. 2. ἑεροσιυλεῖν ἵπ (Π6 βραγα- 

10: 

εἶν 8680: ργογαπαξίο νια)εδίαί δ αἰυΐπα ἐνιυδον 
Ταϊμον, Βρηροὶ, Κο]]ηοη)." 8. ΕἸ ΡΟΣ2]ομθοϊ ὁ 
ἴᾶχοβ [{Π{Π68 δηά ὈΠΌΠΡΕΟ ἴον ὑμοῖγ οὐ ἴθῖωρ]ε 
(Ρεϊαρίυδ, ατοιυθ [Επα]ὰ, ΤΥ ογάβυγογί, δὰ ΟἴΒΘΓΒ ̓ 
οοσρ. Μη]. ἷ, 8, 12, 14 ; 1ἰϊ. 8-107᾽)}. Το ἴδ σὔασμ 
οἵ το ΐηρ Ὠοα θη ἴθι ρ θθ, [Π6 1468 οὗ ρΡο]] υοη.-- 
γΓΠ10}} ὉΠ18 ΓΟΌΌΘΓΙΥ ΘΑΓΓΙ6Β Μ10} ἢ Δ 8180 Ὀ6 δα ἃ: 
δὰ, 88 8 ἀοῃθ ὈΥ Μογογ. Βαυΐῦ ἰΐ β6θπι8 βίγδηρο ἐμδὶ 
[Π6 ΑΡοβι]6 βῃου!ὰ ἤδνϑ θϑίδὈ] δι ιθα, οἡ ἰβοϊαίθα 9ὁ0. 
ΘΌΣΤΘΙΟΘΒ οὗ βυοῃ ΤΟΌΌΘΡΥ, Β0Ὸ ΚὍΠΘΓΆΙ ἀπ [ΘΔΓΙ] 8 
οἸδΓο. ΑΒ ἴῃ ἴΠ6 σΒαΡΘΒ: “ἼΠου βίθαϊοαῖ, μου 
οοΙμσχηϊ οθὲ ΔαΌΪΟΣΥ,,) Ὧ6 δὰ ποῦ σρ ΓΕ ἴῃ τηϊπὰ 
ΟΟΘΟΑΒΙΟΏΔΙ στοαὶ (ΓΑΒ τ βδίουβ, θὰ 480 ἰῃ6 υηΐνοιν 
88] Ἔχ ἢ Ὀ Ο.8 οἵὗἨ ΦΘΎ 8} ναγῖοο δηἃ οοῃουρίδβοθῃ 
ΒΟ ἯΘ Ιηυϑὺ 4180 ὨΕΙΘ δοοδρῦ ἃ ΠΊΟΓΘ βὍΠΘΓΆΙ 8ῃ 
Βυἱγὶ.8] δἱσηίβοιποο οὗ ἷδ δοουδαϊΐοη. Ὅ76 τηυδὲ 
ἰπαθοα Βυρροθθ Ὠθθ ὑγαηβριθβϑίοηβ ἰπᾶὶ ὙΟΓΘ 8 
οσοδδίοη οὗ οἴδηςο ἴο ἴη6 ἀφη 168: δηὰ 16. χοο8 
ΤᾺ Οἢ ἴ00 (ὯΓ ἴῃ βρίὶ γἰ ἐυΔ] ζίηρ ἰἢ6 σὔάῦρο: “Τοῦ 
αὶ ἃ τοῦῦον οὗ αοὰ : [ον ἰΐ ἰΒ αοα ΒΒ Ὠομον (δαὶ 4]1} 
ἴΠο08θ6 ὙΠΟ ΤΟΙ οἡ ροοᾶὰ πονῖθ πουϊὰ ἰακα ἔτοιῃ 
Ηΐμ." Βυῖΐῖ τλ6 ποτϑὶ ουϊγαρθ ΟἹ ἴΠ6 ἴθ} ]6, δοοοσα- 
ἸῺ ἴ0 ϑοδη 1. 19, οομδίδιθα ἴῃ 186 ογυοϊβχίοῃ οὗ 
ΟἸγίδὺ (ϑοιρ. απιθ8 ν. 6). [ἐ τὰϑ ὑπ γοὉγο 8Δ ἃ εἶρῃ 
οὗ ἡυάρτηοηΐ {πᾶὶ [86 ὕθτηρ]6 ἴῃ ΨΦοΓΏΒΑΙ ΘΙ 186} γ89 
ἀοϑοογαϊθα ὮὉΥ 186 “ΝΒ ἴῃ ΘΥΘΥΎ ῬΟΒΔΙΌ]6 ἯΑΥ Ὀθίυγα ἰζ8 
ἀεξειγυσίοη. ἴῃ ἃ πίὰογ βθηβο, 86 βδίοῃ οὗ 
ἴΠ6 δον οοπείβιθαὰ ἴῃ {δον οδυδίηρ, ΌὉΥ (πον ἴδηδί. 
οἶδιι, ποὺ ΟἿΪΥ {πῸ ἀονηἝα}} οὗ [06 ἴθρ]ο, Ὀθὶ ἰπ 
{τἰνοϊουὶν δουδίηρ δηὰ ἰῃβυ ἰηρ (6 βαῃοίιδσί δ οὗ 
Θεοηε]οβ, δηὰ, νΒθσο οσοβδδίοη οἴδογϑα, ἴῃ σΟΠν ΓΙ ΪΠ( 
᾿Ποὲτ ΓΘΘΒΌΓΟΒ πο 8ρ0118 δῃὰ αγίΐοϊθθ οὐὗὁἨ σοζωσηοσοθ. 

γ7ο:. 28.ὡ Του ἰμδαὶ τρδϊκοαὶ (Ὧν Ὀοδδὶ ἐπ 
ἴδο Ιατν. ΚΒίποθ (Πΐ8 ἱπάρταθηΐ 18 (86 τοδϑυὶῦ οὗ (9 
ἑογοροίηρ αὐυοδοη, ΜοΥΟΣ ᾽δ8 σοοα ΤΟΆΒΟῚ [ὉΓ γοϑα»- 
ἴηρ τηΐϊ8 γσϑῦθθ ἠοῖ 88 ἃ αιοδίίοη, Ὀὰϊ 88 ἃ οδἰθροτίοδὶ 
πηροθοισηθηί. ΤῊΪΒ 18 Βυρρογίοα ὈΥ ἴΠ6 γάρ ἰῃ τες. 
24 

γεν. 24. Ἐοχ ἐπ πᾶσηοθ οὗ ἰοἃ. ἸΤμαὶ 8, (}9 
Οομίϊ!οβ ᾿υάροα (Π6 το] ρίοι οἵ ἰΠ6 ϑ ον ὉΥ [6 β68}» 
ἀδίουβ οομάυςοὶ οὗ ἴπ6 Φονιε ἰποτηβοῖνοβ, δηὰ 8 
ποτο ἰοὰ (ο ὈΪΔΒΡΒοῖηΘ ἰμοὶς Οοά, Φομοναῃ. ΤῺΘ 
Φονβ Ὀοαδιοὰ οὗ {πὸ ἰὰνν (πο, Βαγοι ἷν. 8, ἰδ 
ἰοττηρὰ ἡ δόξα τοῦ ᾿]ακὦβ), διὰ τοβοοιοὰ ἀΐεστϑος 
ο [Π6 ἦκται εἰ, Ἐὸν ἐμ0 Φοτβ, ἴπ6 Αροβῖ!α Πθσθ 
Βοα 8 δραΐῃ ἢ18 ἀθοϊδγαίίοη, ὈΥ οοποϊυάϊπρ τὶ ἃ 
αυοϊαίΐου ἔτοιῃ [86 ΟἹὰ Τοδίδιηοηι---Ἴ88. 111, ὅς “ΜΥ 
δ! ΘΟΠ ΠΌΔΙ] ΟΥΘΓῪ ΟΔΥ 18 ὈΪΔΒΡΒοιηοὰ ᾽" [ἴῃ {18 
ϑαοριυδρίηϊ: δὲ ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μοι βλασ 
φημεῖταν ἐν τοῖς ἔθνεσι). Οομρ. ΕΖοΚ. χχχνυΐ. 28 : 
“Ἴ ψ1}} Βα ΟὟ ΤΩΥ χτοδὺ ἤδηλ6, ἩΔΣΟἢ 88 ῥχγοίδηρα 
ΔΙΠΟΙΣ ἴῃ6 ΠορίΠ θη, πο γ6 δδγνο ῥγοίδηθα ἴῃ [890 
τηϊάβιὶ οὗ [86π|.᾽ 

ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΘΑΣ, 

1. ΤΟ ΑΡροβμβίΐα ΠΟῪ ρ88868 ΟΥΘΡ ἔγοσῃ ἢ18 ἱηάγϑοὶ 
τορτοβοῃίλοη οἵ (ἢ6 οοττυρίίου ἴῃ Ψυάαΐδηι), πο ἢ 
6 δὰ ρίνϑη ἴοπὶ ἃ βϑῃθγδὶ ροϊηὶ οὗ νἱεν, σϑγΒ. 
10-16, ἴο ραΐην [8 ᾿ϊδ6- ρ᾽ σατο γοτὴ οσρογίοποο ἴῃ 
οἴδρ. 11}. 10-19, Πα ργονδϑ ὑπαὶ ἰῃς ΟἹὰ Ταεβιδιηθηὶ 
᾿δὰ αἰγοδὰν ἰοϑδεβοὰ ἴοὸ (ἢ οοττπαρίίοη οὗὨ (μ6 οὐ ϑἢ 
Ρϑορίὶθ. Βαϊ {πὶ8 ἀρβογριίοῃ οὐ {180 δοίιδὶ ΘΟΓΤΌΡ- 
τἰοπ τηυϑὺ 6 αἰδιϊπριι βηοα ἔγοσα ἴπ6 βίγθίοι οὗ 186 
οτἰ χί πὶ ὑγαπβρτοβϑίοῃ, οἤαρ. ν. 12 δ, δπὴ ἤἥτοσῃ ἰδε 
ἀονοϊορπιθηΐ ἷμ ρασὶ οὐὗἁἩὨ 6 ἱπάρτηρηϊ οΥ̓ ματα -Πθατν 
δάμη θθδθ, οὔ 8. ἰχ. 8η4 χ. 

ὁ (Βο Ηοᾶρο: "4 ΤΏΘ οδεοῃοο οἵ ἰδο]ο ΣΎ 6 ῬτΟ ΒΤ ΔΙῸ Σ 
ΑΥ̓͂ Θοὰᾶ; οἵ ἐδιΐα 80 ονγι ποτο 'π αὶ ΒἰρῸ ἄσρτοο βοΐ 
ΤΟΥ διδὰ τηβᾶο Ηΐο ὨοΌΘθ6 . θη οἵ [δίονοθ."--. 8.} 



ι10 

8. ΤῊΟ ἀοδογρίίου οὗὨ ἴπ6 οογευρίίοι ἴπ Φυάαίθπι 
Πἴβ. ΟὨΪῪ ἰορα ἰϑῶο δαίυτοθ, 88 “26 δοοουηὶ οὗ 

Θ 116 οοττυρίΐοι ρτοβοηί Απἰποιηΐδη ἰδδίυγοθ. [ἢ 
8:6 ἔοστοΡ οα86, ἴΠπ6 αἰββρυγαιίοη οὐὁ τοὶ σίου. ῥτὸ- 
οθϑάρα ἔροτῃ ἰοραὶ σοῃοοὶξ, πῃ 116 ἴῃ ἐπ 6 Ἰδοῦ ἰΌ ΔΓΟΒΘ 
ἔγοιη [Ὧ6 οοποοὶϊ οὗὁὨ πίϑάοπι; [16 τοοῖ οὗ ργῖαθ ἰβ 
τπογοίοσα σοιηπιοῃ ἴο ὈΟΐδ ]ἴΠη68 οὗ οοττυριίΐοη. ΤἼΘ 
960  οοηϊγααϊοιίοη οὐὗὁἁ {δα Οἰθη}} 68 νὰ8 ἀονοϊοροὰ 
88: ἢθ, ὑμ6 ῥτοϊοι θὰ τῖβα τηδη, ὈθοοΙΏ68 8 ἴοοϊ 
ὈΥ αἰββσαγίηρ ἷ8. Βγιαθο οὶ το] σίου οὗ πδῖυγο : 
ὙΠῸ 41} 18 Β6Ι ΕΡΊΟΓΥ, ἢ6 ὈΘοοΙη68 ἃ πογβί ἶρρογ οἵ 
ἔμ ογθαῦιγθ, δηαὰ ἰοβαθ ἴμ6 αἰχη ῦ οὗἨ 818 πυπιδῃ 
Ὠοὰν ; σῦν 41} ἢἷ8 ἀοὶβοιίίοη οὗἨ παίαγο, Ὧθ6 βί πΚ9 
ἈΠΟΓΘΌΥ ἰπιο Δθοταϊ πα Ὁ]6 ὉΠΏΒΔΙΌΓΡΑΙΠΘΒΒ. ὙΠῸ 411 Ὠἱδ 
εβογίϑ ἴον νἱρον οἵ 1Π{ δῃηὰ δηςῃυβίαβτω, ἢ6 δἰ ΠΚΒ ἸΏ ΓΘ 
δα τ00Γ6 ἰηῖο ἴΠ6 ἀυστιἀδίοῃ οὗὨ τ οκοα ομαγδοῦθιβ ; 
δηὰ ἤμδ ]γ, τὶ 411} ἢἷβ Ὀθέίον Κποπίοάρσα, μ6 ΟΓΏΔ- 
παθηΐ8 δηὰ ναγη ἰδ 68 δἰ ὑμΘΟΓΘΙΟΔΙΥ δηὰ εϑίποιὶ- 
ΟΆΠγ. Τῇ βο] οοπιγδαϊοίίοη οὗἉ ἴδ 6, οἷν (8.8 ΟἾ ΘΓ 
ιδηα, ἀδνοϊοροα ἰϊβ61{ (8: 6, (6 ργοϊθηἀοά ἔθδομοῦ 
οὔ (μ6 Ὠδίϊοηθ, ὈΘΟΟΙΏΘΒ δὴ ΑἸΓποσηΐδῃ ὈΪΔΒρ ΘΓΩΘΡ, 
ΕΥ̓ (6 ρογνογβίοῃ οὐ ἷβ γ]ρίου οἵ σουϑίίοη δηὰ 
ἰαῦγ, ὙΠῚ16 ἢθ ἰθϑοθ8 οἴθῦθ, δηὰ ποῖ Ὠἰτωβοὶ ἢ, δηὰ, 
ὈΥ ἃ ϑβυοσοεοβϑίοη οὐ ὑγδηβρτθββίομβ οὗ [6 ἰανν, σῸ68 80 
ἔλτ 88 ἴο ῥγοΐΆη6 βδογοὰ ἰμηρβ, ὈΥ δουδίηρ δηὰ τοῦ- 
δἷπα τ86 ἰθιηρ168 (860 Μαίξ, χχὶ, 18). Τὸ [6 ρτοῖς- 
δηδίοη οὗὨ (ῃ6 ἴθρ]6 νγ8 δα ἀθὰ (μπδὶ οὗ [86 εἰρῇ- 
Ργϊοϑιπῃοοα, τϊοῦ τσγϑϑοιθαὰ 18 οἰϊιὰχ ἴῃ Οδἰδρῇδδ. 
[Δκονίθα [ῃ6 τηϊηϊδίτΥ οὗ ἰπ6 ΦΟῪ τχὰἑβ ὑπογουρῃῦ 
Ρτοίφποα ὈΥ ῥγοβϑ  γίϊβπι δηὰ [δ] βοδέίοη οὔ τῃ6 ἥν 
δηὰ 018 τοὶ ἰσἰουϑη 88 88 σοηνοχίθα ἰηἴο ἃ οἰοδὶς [ὉΓ 
ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ. 

8. ΤῊΘ ἰδηδίίο σ.ΤΟῪΒ ΟΥ̓́ΘΓ ΙΏ0Γ6 ὈΓΟΙΆΏ6 ὈΥ̓͂ ἴΠ6 
ΘΟΠΒΙΒΙΘΠΟΥ͂ οὗ 8 οουγΒα οὗἩ δσομαποῖ-τα ἀοδρίβον οὗ 
180 Βδίδητ αὶ ροβϑϑββίοῃβ οἵ το σίοη. ΟΠυγοὶ ἢ ΐ8- 
ΤΟΡῪ ἔαΓΠἾΒΠ 68. ὨΌΠΠΘΓΟΌΒ ΘΧΘΙΏΡ 68, ΠΟῪ ἴδηδίϊοβ οὗ 
{π6 ΘΒΌΓΟΒΙΥ 88 611 88 ὈΠΟΒΌΓΟΙΪΥ ἴγρα Ὀθοοῖηα αἱ 
ἰαϑῖ, ουῦ οὗ ργοϊθη θὰ βαϊπίβ, ὈΓΟΪΆΠΟΓΒ δηὰ ΤΟΌΌΘΓΒ 
οὗ 186 ἰδ} |6. 

4. Ῥνοβίβ δῃἀ Ῥγθϑοῦ γΒ Βᾶγθ οογίδί Ωγ οοττυριοα 
ΓΟ σίομ 88 οἴθῃ 88 ρ ἢ ΟΘΟρ ΘΒ ἤανο οοττυριοα πῖϑ- 
ἄοπ, Ρο  οἴδηβ {πὸ ϑιαίθ, ᾿ατβιβ (Π6 Ἰανν, ὅσ. 

ὅ. ΤΊ ἀορτηαῖΐο δῃηᾶ Ἰθραϑιϊς βρίγὶν οὐὁἨ 06 Μὶὰ- 
α16 Αροϑ, ἴοο, σῇ οι, ἴῃ ἃ Ὀδυῦο [Ὀγπὶ, τγ88 ΓΘ 8 
“ (Δ οῇ Ὁ οὗἩ ἴα ὈΠπα,᾽) ἢ88 ΠΠΔΠ1Υ ΟΠ 80 (ἌΓ 88 (0 
Ῥγοβοὴῦ [ἢ6 στοαίοϑυ ψαῦον οἵ το] ζίουβ δηἃ τηογὰ] 
ἰπαάγδησοβ ἴο τηοάόγτη Οδη 68. [Ὁ '8 ποῖ πιϊπουΐ 
δΟΣΙΟῸΒ βἰρτΐβσαπος, ὑμογοίογο, ὑμδι [Π6 ΕἸ ρίδι}6 (ο [86 
Βοτωδῃβ οοῃτϑίηβ [8 ΨΘΥΥ͂ δοοιίοῃ. 

ΗἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

ΤΏ [8186 264] [Ὸγ [06 ΔΓ ργδοιίίβοα ὈΥ (Π6 6 8 
48 ΟΟΘΆΒΙΟΏ [ῸΓ ὈΪΔΘρΠοτηΐηρ (Π6 ἤδΙη6 οΟὗἩἨ αοἄἀ ὉΥ [Π6 
θη οβ : 80 ἌΡ 88, 1. βοὴ ἔα ]86 Ζϑαὰὶ κηοτβ αοαΒ 
ὙΠ}: Ὀυϊ, 2. ΔΏΓΟΠΙῪ ὑΓΆΠΕΡΤΟΒΒ6Β ἰζ {(τογΒ. 17--24). 
“Το πιοῦθ πᾶπιθ οὗ ΟἸγἰϑΟἸΔΠΠΥ ζῸΘΒ. πὸ διτίποῦ 
[δὴ [86 ἤδπιθ οὗἩἁ Ζ{υάαῖϑπι (νογβ. 17--24).---ο ποί 
ἀδρομὰ ἀροη γοῦν οτμβοάοχΥ, 1 γοῦ ἀο ποῖ δοὶ γἷρδι 
ὈΥ [εἰν (νετθ. 11--24).---Νοιπιπδιαπάϊησ ΤΙ Πδης 
Κηοπίθαρο, ομθ ἰβ 4 Ὀδὰ ἰδδοῖοῦ ἰδ ἢ6 ἀοοδβ ποὶ 
ἀο πῆαὶ ἴἰὸ ΚΏΟΥΒ (γογθ. 17--24). ---- ΒΊΑΒρἤθαΥ οὗ 
(ἢ 6 παπιθ οὗ ἀοα (νον. 24).---Οοα 8 πᾶτημθ ἢ88 δἰ γθοδῦ 
θέθη οἴϊοῃ ὈΪΑΒρῃοπιθὰ ἀπιοηρ 6 Πραίμϑη (πὰ Μο- 
ΒωπηπιΘἀΔη3) Ὀδοιιβο οὗἩ (μνϊδαιΒ. Ρτγοοῖῦ: 1. ΕΤοτη 
1Π6 ουϊγαρο8 οὗἨ ρῬογβοῇϑ ργοίοβϑίηρ ΟΠ νἸϑ δ πἰΟΥ ἴῃ [ἢ 6 
ΜΙΔα]ς Αρο8 (ΟἹ ναυ διπαρτιθ, ἀπὰ ἴῃ6 ϑαχοηβ, [ἢ)6 
Βεοίθγθη οὐ ἴπ6 ϑὅ'νογά, ὑπ6 ϑραπίαγἀβ ἰῃ Ατηδγίοβ, 
ἃς.): 2. ἔτοτα ἐΠ6 ΔΌχΒ6Β ἰπ ἰγπα ἰη ἴδ ργϑβθηΐ τὴ 
[186 εἷανὸ ὑγβάθ, ορίατη ὑγϑάθ, βαπήα] -πτοοῦ ἰγδαο). 

ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ. 

Βτληκκ: ΏΘΏ 086 ἀ068 ΔΩΥ͂ τοῖς προ δ 
ΟΥΟΣ 80 ζοοὰ Δρρδάγδῃοσ, ἰὺ ἰβ δἷῃ 1ἴ ἰΐ ἀοθ8 ποῖ δοζῃς 
ἴτοτῃ ἴδῃ (νον. 18) ---Βοοϊοχίοδὶ Ἰθδγηΐηρ 18 ὉῪ ΠΦ 
ΤΩΘΔΏΒ ΘΙΟΌΡὮ [ῸΓ ἃ ἰθδοθοῦ, ἩΏΘη Π6 ἰδ ποῖ ἐβιρὶ 
ἴῃ τἴῇ6 ΒοΏΟΟΙ οὗἨἁ Ἀ{μ6 ΗΟΙΥ ϑρίγιυ (νος. 30).--- δὶ 
ἸΘΔΟΊΘΡ οδηηοῦ ὈΘ 8ὴ Θχϑιηρὶο οὗ ζοοὰ νόοσῖβ ΜῈῸ 
ὁΔὴ ΟΠ]Υ ΒΑΥ ΟΥ̓ Ηἰπηθοῖ: “ Φυᾶάρο. δοοογάϊῃρ [0 ΣΩ 
σογάβ, δηὰ ποὶ δοοογάΐηρ 0 ΤΩΥ ἀ66.8 ᾽" (νον. 21).-- 
Βοκδβίϊηρ δῃὰ ναΐϊη- σον - ἢ! ΤΟΒΠΉΘΓ, 6188, οὗ ἸΏΔΗΥ͂ 
ΟἸγϊβυδηϑ ἢ (νογ, 28.}--ΟἙάμεε: Τὴ [1268 δηὰ 
ὨΔΙΏ6Β ΟὗἨ ΠΟΙῸΣ ἰμδὺ ἯΘ ΙΩΔΥ ῬΟΘδοθΘ βῃουἹὰ Ὀδ ἰο 
18 ἃ ςομϊηναὶ γϑιηϊπάοῦ ἴο σοπμάμοι ΟὐΓΘΘΙν 68 ἴῃ Πα. 
ΤΩΟΠΥ͂ ὙΠ δαοι {{|68 (νον. 17).-ὁὧἡ ουα Βιδί, Τωμδ. : 
ΟὨ, ΠΟΥ͂ ΠΙΒΗΥ͂ Θχίογῃδὶ ὑγί ΊΙο 68 ἃ 800] σδῃ διαγα] 
Οοιητηυπίοη ἴῃ ἰῃ6 ἴτ6 Ομυγοῦ, Κηοπίοάρε οὗ αοὐ 
ἀπα Ηἶἱδ ποσὰ, οἵ Ηΐβ τὶ}} δὰ Ηΐθ πόσκβ, ἴῃ 6 Ὀθδὲ 
ἰηθιγαοίίοη, 8 58}{}} Ὁ] Θοηβ6 οὗ ἴμ6 αἰδιοποθ Ὀο ΘΘ 
βορὰ δῃηά οὐἹἿ! ; ἀπὰ γοῖ, ἰῇ βρῖ16 οἵ 811 (μἷδ, ἴς σδὴ 
υ6 δῦ ἔδυ, δηὰ αὐ γοιιουϑα ἔσομαι ἰῃ6 πη δῦ ἔθ] ]ονν- 
δ 0} αοἀ (νον. 17).---ἰοοῖκ, ἐθδοθοῦ 1 Υἵου ταυδὶ 
ΘΟτωπάθηςα ὙΠῸ γοΌΓΒΟΙἤ. γοὰ τυϑὸ ἢγβὶ Ὀ6 ΥΟῸΓ 
ΟὟ ἰθδομον, συΐϊά6, δηα ομδϑοβοῦ ; γί ὑγθδοῖ ἴ0 
γοῦΡ οὐ βοὶἤ, ἔγϑὶ Ὀγθδὶς γοὺγ οὐ ὙΠ], ἀμ ρογίοστω 
Ὑθαῦ γοὺ ργθδοῆ. Βαΐ ἴο ἀφβῖγο ἴο γσυΐάο, ἀἰβοὶ ρ!ΐηο, 
δηὰ οοπίσοϊ οὔϊιθγϑ, δηα γοὺ 8βῖ68] δῃὰ σοπημηῖ δαυϊοῦῃ 
γουγδοϊῖ, ὅτο.---ἰῃδὶ. 111 δία ἴῃ Ἰυάστηοηῖ ἀραὶηθὶ 
γου, ΟἿ, ΠΟῪ ρστοδὺ 8 {118 οοττυρύοη ἱ (νοῦ. 20.}).-- 
ΟΥΈΒΝΕΙ, : ΟἿ, ΒΟ Γᾶγο ἃ ὑμϊηρ ἴθ ἰ8Β (0 Ὀ6 ᾿ἰοδγηϑὰ 
πιϊμοαυὶ Ὀοΐηρ ργουὰ 1 (νον. 19). 

ΗκυβΝΕΕ: ΤΏΘΓΟ ἰβ ἃ ἴαἰβθ δηὰ ἃ σὰ: Ὀοδβύησ 
οἢ ἴἰ6 ρᾶτὶ οὗ ἃ Ὀθ᾽ΐονον ἴῃ τονοϊδίίουῃ. Ηδ ἀο68 ἱὲ 
(66 }} σῇ6Π ἢΘ ἱπηαρίποα, 1. ἴμδῇὸ ἢ6 ΒΘΓΘΌΥ τη κο 8 
ἨἰτΏΒ6 ΙΓ πλοῦ δοοορίδ]6 ἴο αοὰ; 2. ὑῃδὶ τ ΓΟΙῪ ΠΔγΥ- 
ἴῃ δηὰ Κηονίηρ ἃγὸ βυβιοϊοηῖ, ὙΠΠπουΐ ργϑοῦσα : 
8. νι θοη, αὐ ἴ[Ππ6 β81ὴ6 (ἴτὰ6, "ὁ ἀθερίξοβ οἴμογβυ Ηδ 
Ὀοδϑίθ ργορΟΥ πμθη, 1. 6 ργίνο58 αοἀ 41} {π6 ρΊΟΓΥ : 
2. τ Δ 68 ιι86 οὗ (ῃ6 τονδὶ δὰ ὑγιυίῃ : 8. ἀοθϑ ποὶ ἀδ6- 
Βρἶβα οἴποιβ (νϑσ. 17}.--ΙᾷΝ 18 ἃ σγοαῦ ζγασθ σθθη ασὰ 
Εἰνθβ ἃ ἰθηᾶθῦ ΘΟ, Βοίθηοα (σον. 18).--- ΤῸ Κπον [88 
τοῦ, 18 ἴῃ τῃ6 ΡΟΥΘΓ Οὗ ἜυθσῪ ΟΠ γβολῃ  ἀπὰ βὶη ἀ068 
πού οοῃβίϑι ἴῃ ἱζῃΟΓΆΠΟΘ ΟΥ τα ϊϑυπαθγβίδπαΐηρ, Ὀυϊ [48 
118 γοοῦ ἰῃ ἴΠ6 Μ1}} (ν γ, 19).---Μ δ δ ΠΟΥ οοπιγβάϊο.- 
ἴοι Ὀοΐνθοη Κηοπ]θάρα δηὰ ἀθοάβ (νογβ. 21--28).--Ὁ 
ΤΊα Βομον οὗἁὨ ΟΡ ΒΌ ΔὨ ΠΥ 16 ἀδροηάθηῦ ΠΡΟῚ ὑ8.---Α 
ἢΟΪΥ 116 ἰ8 06 δ2Δ] νἱπαϊοδιίίοι οὗ αι (νον. 34). 

ΒΕΒΒΕΒ: [ορα δῖ, σῇ που]ὰ Ὀ6 τἰσμίδουθ ὉΥ͂ 
(μοῖρ πνόγκβ, ἀαρῦῖνο [ῃη6 Δ οὗ [8 βρίγί [4] οἰθαγ. 
Π6868 (νον. 17). 

ΓΆΝΟΕ : ΤῊ ἰὨ ΘΓΔΙ] βΒο σοηίγαάὶοἰΐομ ὈΘυΘ ἢ 
Κπον]οάρα δα αἰβροδβίτἰοη οχύθμβ 0 οχίογιδὶ [ἰδ : 
1, ΑΒ βοϊζοομπιγααϊοιίοη Ὀσίτοοθη νογὰ δηὰ ἀθοὰ: 
2. Ὀούνγθοθῃ (86 νοοδίϊοῃ δπὰ (6 ἀἰβοῦδγρο οἵ ἰὶ : 
8. Ὀούνοοη ἀφδβιϊπαίίοι ἴο ἐπα πνο]αγο οὗἨ (ῃ6 που]ὰ, 
8 ἀοροηθγϑιίοη, Οἢ ἴπ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰὼ τ86 ΓαΐθΟ ΤΥ οὗ 
τῃς6 σου] ὰ.--[ἢἢ6. ἰοδοῖιθὺ οὗ 886 ἰανν ἴῃ οἱάθῃ ἐΐτηθα, 
δηὰ (Π6 (το ἢ σίου8) ἑοδοῦδν οὗὨἨ ὑπ6 ἰανν ἴῃ γϑοδηξ ἀγα 
--οΟἸὸ οἴδδησο οὗὨἩὨ πιοιίδγη αδμ[68. 

[Βυπκιττ: γοτγε. 17-20. 1ρατῃ: 1. Τπαὶ ροῖ- ὑ 
ΒΟΏΒ δΓΘ6 ΥΘΡΥ͂ ρύθηθ ἴ0 6 ῥτουά οὗὨ οἰυγοῖ ῥγὶνὲ» 
Ἰεσοϑ, σἰογγίηρ ἰη ἴΠ6 Ἰοῦίον οὗ ἰῃθ αν, Ὀὰὶ ποῖ ς0Ὡ- 
ζογιμθα ἴο 118 Βρὶ εἰ ὑ0 81} } οἰ ΟΣ ἴῃ θαγί οὐ ᾿ἰδ - δηὰ 
2. ἰμὰῖ ρ΄ ἣθ, ἀυζΐο8, δῃὰ βυρροβοὰ ργυδοϑδ, δῦ ἰπ6 
ΒΙΔΥ͂ Δηα Ββιδῇ᾽ ψ  ϊοὮ ὨΥΡΟΟΓΙϊ6Β ἰθ οθ. Τὰ ἀπίϊου 
ΜΠ ΟἸγῖϑὺ Ὧδ8 δρροϊηϊοα, τὸ ἴη6 ἱτυβὶ δπὰ γοϑὲ 
οὗἩ (ὴ6 Ὠγροοῦῖῖο; Ὀυΐ ΟἸιγίδε ΗϊΏ861 ἰ8 ἴΠ6 ἐτυὶ 
Δηὰ γεβὶ οὐ {η6 υὑρτἢϊ.---ὕ τα. 21-24. ἷ Τὶ 'Φ 
ΤᾺ ΟἾ ΘΑΒΙΘΥ ἴ0 ᾿ἰηϑίγυοῦ δπα ἰθδοῦ οἴθθΓδ, πὴ ἴὸ ὑξ 
ἰηβίγιοιθα ΟΌΓΒΟΙνα8.. 2. ἰδ ἰ8Β ὈΟΓ(Β βἰπδι δηὰ βῃδσηθ. 
[χὰ] ἴο τοδοὰ οἰμβδτβ (6 τίρῃϊ αν, ἀπ ὑὸ ρῸ ἴῃ ἐδ 
Μ͵ΟΏΡ ΟἼΓΒΟΙσΘΘ. Ὁ ΔῈ Γἢΐ8 8 αὶ ἀου Ὁ] 6 ἔδυϊὲ ἰὼ ἐ 
Ῥτίναιθ ὑϑύβομ, ἰδ 18 ἱῃοχουβθαῦϊα ἴῃ τῆ6 ἐεδοῖὶθΣ 



ΟΒΑΡΤΕᾺΒ Π]. 26δ-29--Π|. 1- 1). 

8. ἰλ6 πδιὴο οὗ Θοὰ δι ῇΉθειβ ὈΥῚ ὭΟΠΘ 80 τηῦοῖ Δ Ὁ ἴογῦ οὗ {π0 ἰΔὟ δηὰ (0 ψζοθϑρϑὶ, δὰ τὶ (ἢ 6 φοϊθι δ 
ἔθοδα τῦο Ὀγοδοὶ δὰ Ῥγοϑθ {η6 ἀυῖ68 οἵἨ ΟἸ γβιδη-ὀ ὕυϊοηδ οὗ ἃ οογοηδηὺ τοϊδίίοῃ ἰο αοα, ἔγδῆθρτεδδ Ηΐ 
ἰγ ΠρΡΟῺ ΟτΏοτδ, Ὀυΐ ἀο ποῖ ῥγδοῖῦῖβα ἴθθτη ἰδ θτη- ᾿ ῥγϑοορίβ, αδὰ υἱοϊδίθ οὐν δηρδροιηθηῖθ [0 Ηἰΐπι, 88 
δαῖϊνεθβ Τὴ6 β᾽ῃ8 οὐὗὁἨ ὑθϑδοῖθῦβ δῖ ἰθδοῃίηρ δ':8., ὑπγηϊηρ [Π6 τηθδὴβ οὗ ψοούμθ88 δῃηὰ ᾿δρρίῃθδα ἰη 9 
[οτὴ, ἰοὲ 4}1 ἐμαὶ δαἀπίηἰδίου ἀπο ΤΊ Θ6 ἴῃ ΠΟΙΥ (ΐπσδ, 186 Οοιαβίοῃ οὗ τῶογο δραγαναϊθα ρου δηὰ τηΐδοσγ.-- 
δοδρίαον ἐμαὶ ἐπΠ0Ὺ ἤαῦο Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ (Π δῦ ΟΥ̓] δἰ ἴο, ΟἸμλακε: γον. 17. [Ὁ 8 ἴ86 ἰρμοϑῦ ΠΟΒΟΥ 0 ὉΦ 
δοοουης ἴον, Ὀπὺ αἰϑὸ 6 δὶπβ οἵ τποῖρ ρθορῖία, ἰ οΔ]]1οὰ τὸ Κηον οὐ παᾶπιθ, δὰ Ὀδ6 οχωρὶογοὰ ἴῃ Ηἰϑθ 
δοζωσηϊτ δα ὈΥ τμοἷν ρῥγοβίχαϊθ ΘΧΑΤΩρ]9.--- ΜΑΤΤΗΕῪ ᾿Βογυΐορ.- - ύρακ (οομάθηβ6α) : Τὴ6 βἰπβ οἵὗἨ ἴ[Π6 ῥγο. 
ἨκΝΕΥ: ΤΏ ρτηοδίοθι οὈδισυοίοῦβ οὗ [06 ϑιόοαδθ οὗ  ἰδδδίηρ ὑβρϑθορὶβ οὐ ἀοὰ δα ρϑουϊδιὶν οὐὔἴΨῃηβίνθ (9 
ἔἰο  οτὰ, ἀγὸ (0866 πβοβ Ὀδὰ ᾿ἴνϑα οοπιγϑαϊΐος Εἰοὶν | Ηΐπι, δῃὰ ἰπ͵υτίουβ ἴο οὐἂν (6! ] ον. Ὠ16}.--- 6 θἷηδ δηὰ 

ἀοοίγίῃα:; ὙΠῸ ἰῃ (06 ΡΌΠΡΙ ργθδοῖ 80 0]], [ τοίαροβ οὗ πιθὴ 86 8) }}θ ἴῃ 411 δρε8.--- ὁγ ἰΐ ΟΥΟΣ 
ι ἰδ 18 ἃ ΡΙΓΥ [ΏΘΥ Βμου]ὰ ονϑῦ οοΐῃὴθ ουΐ;: δηὰ ουὔϊ ] 80 οογίδί ὑΠδὺ [06 σμΌτΟΣ ἴο ποῦ Μὰ Ὀοοτρ, ἰθ 188 

οὗ ἰδ Ρυϊρὶν τα 8ὸ 11}, ἰμδὺ ἰδ 8 δ ΡΥ ἔμ ν Βμου]ὰ | ὕτιθ6, δρουβίοὶῖς, υμΐνογβαὶ ΟἸνΌ τς, ἰδ ΤΟΙ ΔἾἢΒ ὯΟ 1689 
ΘΥ̓́ΟΡ ΘΟΙΩΘ ἰῃ.---ὨΟΡΌΕΙΡΟΕ: Ἧ 6 ΡἾΟ ἴμ6 Οοπ 68, | οογίδίῃ, ὑπαὶ πίϊμοιΐ ΠΟΙ 688 ὯῸ τοϑῃ 880.4}} 866 10 
διὰ πὸ ἴΐδνα γϑάβοῃ [0 ἀο ἴδ : [ὉΓ ΤΠΩΥ δύὸ ἰδιηθηίδ- ᾿ ἸοΓὰ. --- ΒΑΒΝΕΒ; [Ὁ τηλοῦ [{π||Δ τΠδὺ ἃ 8} 8 
ὈΪΥ ὈΪϊπὰ δηὰ πίε δὶ τ Ὀυι " Ἢ ἔλθ ὥς: ἐαρὶ εἰβοῦυ κορνδι ὌΡΕΟΣ ἫΝ ὈΘ ἢ Ἀατα υλκογαμθὶ ΠΕΥ͂ τν 
ἔδιοθθ ΔΡΡΘΘΓΔΣΟΘΒ Ο ὁ πο οι ἀγὸ ἴο Ὀ6 ἔουῃ ΤΩΟΙΘ ἴο αἱ ἱρίοι, 8 ργοίδβββίοῃ 
διροῦρ δοιὴθ οὗ ἰμθπλ οὐπάθηῃ 8, ιο, τὶ [86 1οὕ- ἰ [0 ΒΟΏΟΥ ΟΣ ἡ Η.] 

Οπάρεεβ Π| 3ὅ--39.-.--Π|. 1-80. 

Ειστε ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 7.6 ἐχίογπαί “μάαίεηι ΟΥ̓ ἰδὲ ἰοίέεν, απᾶὰ ἰλ6 ἐπέεγπαί “ωμααΐδηι ΟΥ̓ (ἦδ6 ερίνίί, ΤᾺ. 
ΟΒΟΕΟΤΙΥΕ αὐναπέαρε οΥ ᾿ἀἰδίογίοαὶ ὕμάαίδι. 7Τἦς ΒυΒΟΚΟΤΙΥΚ δριιαίέ ν Οὗ «ειυα απα Οεηέίϊοε δοΐογε 
ἐλ ἰαο οΥ̓ Θοά, αοοογάϊηρ ἰο ἐδ6 ρμτῦροδβε οὐ ἐδε ἰαιο ἐἐδεἶγ.--ἰο ὄτὲπρ αδοιμέ ἐλε ἀποιοίεασα ο7 δίνη. (Τῆς 
οἐἰξίν ο7 εἰγοιρηείδίον ;---απ ἀοοοριγηοααίδοη ἰο ἐλθ περα οὐὁἨἁ ξαϊυαξίοπ ὃν ἰλε Κηποιοίδαρα οΥὙ εἷπα. 774 
σἰγομριοϊδίοη τολίοὐ δέοογηηξα γε βεδάρηρλοροθ ὑπ οι ἐλό ὡποὶγοωπιοϊδίοπ τολίοὺ δεοοπιδα εἰγοωπιοίδίυη, ; ΟΥ̓, 
ἐδλα ἐχέογηαὶ “ει Ροδείδίῳ απ ἱπίεγπαὶ Οἰοηξεΐδ, εὐὐ δε ἐλ6 Ἔπαίοτπαὶ Οοηξεϊο πιαν δὲ απ ἰνιίεγπαὶ ζετο. Λίοί 
ἐλθ πλοῦ οφδβεβδίοη οὐ ἰλε ἰαιο, ὁμί βαείδίψ ἰο ἐδε ἴα, ἰδ οὗ αυαϊϊ. Τ7Ὺο ἰαξίεν ἀἄοέε ποί «γοαία γί 
ο΄ ἐλο ἴα, δωεέ ξηοιοίοσο 97 εἰν.---λαΐ ἐδ, ἰλ6 ποοα ο7) ξαϊναίίοι, 76 αἀναπίαρε οΥ εἰγουηιοίδέοπ ἐβεγο.- 
)7ὥογε οοπδὶδίδ ἐπ ἰλίδ, ἐο ἐδ «ἴξιν τοογα οοπιηι θα (ἦς ογαοίε8 οΥ͂7 Θοά---δαὲ ἰαιν ὃν ολέοϊ, αἱϊ πιδῃ 
αγὸ γοργεδοηζεά ὑφ, (6 σωΐδί ΟΥ δἰπ. Β'η, αδ αοζποιοϊδαροα σωΐίί, τεργοεοπίδα ἐπ οοπίγαδὲ ἰδῆ, ἰδὲ ἰαω.) 

σπδρ. ΠῚ. 26ὅ--20, 

2δὅ ἘὴῸῪ οἰγοππχοἰδίοη νυν [᾿π4 664] ρῥτοβίοςῃ, 15 ἰοα Κααρ [Κοοροϑβι] {Π6 αν : Ὀαὶ 
1 τοὺ 6 [811] ἃ ὌΤΘΔΚΘΟΡ [ΓΒΏΒΡΤΘΒΒΟΙ] οἵὗἁ [86 αν, ΤΠ ΟἸΓΟΠΠΟἰβίοι 18 τηδᾶθ [Π88 

26 Ὀφοοΐηθ, οἵ, 18 τη 64 1η10] πποϊγουμηοιβίοη. ΤΒογοίογο, 1 86 υποϊγουπγοϊβί ου 
[50 οα!!οᾶ, ἑ. «., ἔ.6 πποϊγοαταοικοα [ ΚΘΘΡ 186 τὶ ρ),ΘΟΌΒΗΘΒΒ [ἄθοῦθθβ, ΘΟΠΏ 8} ΔἸ ΘΠΐ8, ΠΟΤᾺ] 
Γοαυϊγοιηθηΐδ, δικαιώματα] οἵ 186 ἰανν, ΒΠ8}} [ὑ}}}} ποῦ μΐβ πποϊγουτμηοϊβίου. Ὀ6 

21 οουπίθα [ὉΓ ΟοἸΓουμηοίδιίοη Ὁ Απᾶ Β884]1 ποῦ ὉΠΟΙ ΟΠτ οἰ δίοη ἡ ΒΙΟἢ 18 ΟΥ̓ παΐῃγα, 
1 τὸ [18] (806 αν, Ἰυᾶρα ἴἪ866, ψῆο Ὀγ᾿ 16 ]Ἰο 6 Γ δηᾶ οἰ γουτηοϊβίοη ἀοβὶ ὑΓΔΏ8- 
ὥτοβϑ [86 ἰᾶὰνν ὃ [6 νψῇο 18 υποϊγουπηοίβοα ὈΥ πδίαγο, 1Γ 6 [Ὁ18]8 [86 Ἰὰνν, ψ}}} 
ουθῆ Ἰυᾶρο ἴΠ66, γῇο, σὶϊὰ (Π6 Ἰοῦϊοτ δηα οἰτουχμμλοίϊβίου, ἀοβῦ ἴγϑηβρτθθθ [ἢ 6 

28 ἰανν.] ΕῸΥ Πα 18 ποῦ ἃ δον, ψ 816} [ὙἽἷ7Ἐ0] 18 ὁη6 οὐ γΆΓαΪΥ ; Ὠο 6 ἐθ ἐλαΐ 
29. οἰγουτησίβίοῃ, νον 18 ουνγατα ἰπ ἴδ6 ἤθβῆ: Βυῦ δ6 ἐθ 4 ον, σοῦ [80 

Ϊβ ΟὯΘ ᾿ΠΎΆΓΑΪΥ ; 8Δπα οΟἸτουτησίβίοη ἐδ ἐλαΐ οὗ {Π6 Ποδγί, ἴπ {86 βρὶ τ, 
[οπὰ δῇ] ποῦ ᾿π {86 Ἰοτΐον ; σψθοδ6 Ῥγδίβθ ἐδ ποῖ οὗ τηϑῃ, Ὀαπῦ οὗ Θοά. 

ΟἘΔΡ. [Π. 1--30. 

1 ΥὙῆμδι δἀνδηΐαρε (θη μα [ΥΥ̓Βδῖ, (θη, 18 [86 δἀνδηίΐδαρε οὙ] [86 δὲν 
ὦ ΟΥ ὙΠδ8ῖ ῥγοῆϊ ἐξ ἐλθγε [πψ8δὺ ἐν [86 ὈΘηΘ6Η} οὗἉἨ οἰτουπηοϊβίοῃ ὃ 6} ΘΥΘΥΥ͂ 
ἍΑΥ : ΟὨϊ ον, [ΕἾτβΙ, ᾿πα 66,7" Ὀοσδυβο ὑμϑῦ ππίο {πο πὶ σοῦ οοτητηϊ[64 [ΠΟΥ 

8 --τἰ, 2. 9 ὅονν--- 0 70. Θπγαβίθα σἱτ, ἐπιστεύϑησαν)] ἴῃ6. οτβοῖθβ οὐ αοᾶ. ἘῸΣ 
σδι [ὙὙΒδΐ, [Π6η,7 11 βοι αϊὰ ποῦ Ὀδϊονθ [676 ΓἈΪ0}]6887 ὃ 8}}8}} {ῃ6]ν ὰῃ 
Ὀ6]1οΓ [ΠᾺΪ ΟΠ Β]ΘΒΒΏΘΒΒ, ον, Ὁ ΑἸ Ὁ} [Ὁ]Π688] τπᾶῖο (η6 ΤᾺ} ΟἹ αοἂ πιμουΐ οἴἶροί 

4 [ἀεοβίγου, οε, πΌ }]ἰἶν {86 ΤΑΙΌἢ Εἰ] πο88 οὐ αοα]" ΟΘοῦ τὈτὈϊᾶ : [1,οὐ ἴῦ ποῦ Ὀο [7 
γοϑ, Ἰοὶ αοα Ρ6 ἴγιο, Ὀυΐ ΘΥΘΓΥ ΤηΔη ἃ ᾿ΪᾺΓ; 88 1ὕ 15 τυυϊτΐθη, “ ΤΠ δῦ του πὰρ ῦ: 
οβῦ [τπηᾶγοβῦ] Ὀ6 ᾿πβι1ῆρα ἴῃ (ΠΥ ΒΑγὶηρΒ, δηα τοϊρῃ δὶ [τ γ688] ονθγοοπθ ἤθη 

6 του «τί πὰχοῦ "7 [βι. ". 4. Βυῖῦ 17 ΟὟΤ υῃτὶρῃῦθουβηθββ οομτηθῃα [ἀ01} 



ι12 ΤῊ ἘΡΙΒΤΙΕ υΕ ῬΑΌΙΪ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΚΟΜΑΝΗ. 

ΘΒ(Δ 1188} " {π6 τἱρμιίθουδηθδββ οὗ αοάᾶ, τυ μϑῦ 88}8}} νγὰ βᾶὰῪ ἢ 186 αοἂ πητρθύθουι 
80 (Δ ΚΘ νϑηρθϑηοθ [80 ἴβ ἸῃΒΊοπρ᾽, οε, ὈσΙ ρίηρ ἄονσιι, [86 στϑῖ!,, ὁ ἐπιφέρων 
τὴν ὀργή»] ὃ" ἢ προαὶ 88 ἃ ΙΔ [ΔΓ [Π6 ἸΏΔΠΗΘΓ Οὗ ᾿η6ῃ, κατὰ ἐγθ επί 

θ ἀοἂ ἴοτθιά: ἢ 1 ποὺ 61] [ὉΓ {πθὴ ΒΟΥ 8.8} αοα )πᾶρθ τῃ6 νον] 
1 Εὸν [Βυ1] 1 τΆ86 τὰς ἀρ ρ ὐβανηβίαοσο, τας Θοα μϑῖὰ πόσο Ἀθουῃαθᾶ [Ὠτοῦσλ 

ΤΩΥ͂ 116 [ψχ1ὲβ τηδᾶθ [6 ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΒΡΙΘΟὰΒ ΟΥ̓ ΠΊ6ΔΠΒ ΟἵἩἍ ΙΔΥ [Ἀ]ΒΘΠΟΟΩ͂, ὑπ [11 {Ὁ} 
Π688] ἀπο [ιΐ8 ΟἼΟΓΥ [οδδρ. ν.- ᾿ ; ΨὮῺΥ γοῦ [8{1}}, ΔΩῪ ἸΟΏ 6 .] 81 1 αἷβο 10 'ρϑα δὲ 

8 8 Βἰπηοσ ἢ Απαὰ ποῦ γαΐλογ, (88 γα Ὧ6 [8.6] Βἰδη ἀΘΓΟΌΒΙΥ [Ὀ]ΔΕΡΒΘΙΩΟΥΒΙΥ] ΓΘ 
Ρογίβα, ἃπᾶ 88 βοιηθ δἶγηι {μαῦ γγχὸ 8Β8ν.,) [δῦ 8 ἀο 601], (Βαῦ σοοά ΓΗΔΥ ΘΟπι6 ἢ᾽ 
“086 ἀδηηηδίζοη [οοπαἀοπιηδίϊοη, ᾿παρτηθηῦ] "Ἶ 18 ἡπβί. . 

Ὁ Ὑδδὺ {πθη Ὁ ὃγθ ψ͵ὸ Ὀοίΐον ἐλαγι ἐλεν 7 Νο, ἴῃ πὸ 186 [Νοῖ δῖ 8]}}᾿ 
ἴθ ψ βᾶνα Ὀϑίογθ ργονϑὰ [ομαγρθα) Ὀοί! 96 1}8 δηᾶ (ἀθῃῦ]θα, (δῦ ΠΟΥ 818 

10 [ἴο 06] 411 υπᾶογ βίη: ΑΒ 1018 νυγιτῦθη, “ ΤΏΉΘΓΘ 18 ΠΟη6 τ]ρΐθουβ, πο, ποῦ ΟΠ6: 
11 ΤΏ ἰβ πόοῦθ [δῖ υπαογβίδηαοι, (μοῦ 18 ποηθ (πδῦ βθϑκθίῃ δήθ ἀοά. 
12 ΤΏΘΥ 8.6 81} ροπθ ουὔῦ οὗ [86 ὙΔΆΥ, ΒΟΥ ΔΓΘ ᾿οροϑίθοσ Ὀθοοπ6 ὈΏΡΓΟΒΙΔΌ]6 ; ὙΠ6ΓΘ 
18 1βΒ ποὴθ [δῦ ἀοοίῃ ροοᾶ, πο, ποῦ ΟὨΘ ᾽,), [᾿Ὀε. χίν. 1-8]." “Ὑμῖν τῆτοαῦ ἐδ δὴ Ορϑῃ 

ΒΟΡΌΪΟΙΓΟ :." τ 8 ὑδοῖγ ὑοηρσαθθ ὑΠῸῪ δᾶνθ δορὰ ἀθοοὶῦ; [Π6 ρῥοΐβοῃ οὗὨ 8808 ἐό 
14 υπᾶρον μοὶγ 1108 [Ὀε. ν᾿ 0; αχὶ. 8]. ““ ὨοΒ6 πηοῦΐδ ἐδ [1]] ΟΥ̓ συγδιηρ δηα Ὀϊδθι- 
1δ, 16 Ὧ688 [Ρε. χ. 1] : 7 ““ὙΒοΙΡ ἔδοῦ αγὸ βιν ἴο βῃοα Ὀ]οοᾶ: Ὠοδιίτιοίου δᾶ 
17 ΤΑΙΊΒΟΓΥ αὐ ἴῃ ΘΓ ὙΑΥΒ: Απᾶ {86 ὙΑΥ οὗἨ ρϑᾶοϑ ᾶνθ (Π6Ὺ ποῖ Κηοσῃ 
18 [1μα. ᾿ς, 7, 8]: ““ΤΉΘΓΘ 18 ὨΟ ἴδ οὗ αοἄ Ὀθέογο ὑμ6ῖγ οΥθ8 ᾿ [Ὀκ. χσχνί. ᾿Ν 
19 Νον ψ͵ὸ Κηον [Πδὺ αῦ {Ππἰηρθ βοϑνϑὺ {86 Δ 5610}, 10 βΒαῖῸ ἢ ὑο Γι ὙὩς 

ΔΘ ποῦ {Π6 ἰΑΥ : ὑμδΐ ΘΥΘΙῪ πιομίἢ ΤΩΔΥ ὈΘ ΒῖΟρρΘά, δηᾶ 811 (Π6 του] ΤΊΔΥ͂ 
20 ὈΘΟΟΙΏΘ ΠΉΝΝΝ Ὀοέοτο οά. ἣϊ ὙΒογοίοσο [Ὀθοϑαβθ] ὈΥ " 116 αἀ66α8 οὗ 1ῃ6 ΔῈ 

ὍΠΘΣ6 8881} ῃ0 θβῃ Ὀ6 ᾿υββοἃ [Ὀγ σψόοτγῖβ οἵ [86 ἸΔῈ πο 3468}} (1. ε.» το νασϑου) 8}8]} 
(62}) ὍΘ ἀθοϊαγοᾶ στρ ύθουϑ] ἱπ ἰδ βἰχῃῦ:" ἴος [. Εο1] ὉΥ 86 ΔῊ ἐδ [86 
Κηπον]οᾶρο οὗ βίη [οοριθδ ἃ Κπονίθᾶμο οὗ βἰη]. 

ΤΕΧΊΟΛΙ, 

« ας. 37..-ἀἸΎΤΒὸ ἘΦ Ύ. ἢ 86 Οἴδδη,, ζ0)]]ονε Βοδα, τΏΟ ἐγδιηδϊδῖϑο διά, νοὶ 6 12 ασδαχαδηίδὶ στηϑασιΐ θ᾽ Ἠ86Ὸ 
ἢ σῦϊοα ἔπο σον. Βΐ ᾿φαᾳ ἢ ΤΟΒΘΟΘΒ ἐπ πἰαίθ οὐ ἐδ: οἰγοΌτηβίδ "68 ἀδξϑα ποῦ 186 Ὁ δΑῖκοβ 8]δοθ-- 
ἔέ, ἐ.), τοὶ ΟΡ ἐπ ερίία οὗ, ποίιοὶ ἵησ, ἴΠ6 ττίτθα Ἰατν δηὰ αἰγουτησίδίοτι ; ΘΟΤΏ}.. δι᾽ ὑπύκοσαει ΨΊ Ῥδιδαῃοϑ ; δε᾽ ἀκρο- 

᾿ ΑτΙΝ ἐη) αἰσουχασίδίοι, Βοτλ. ἰγ. 11 ; διὰ προσκόμματος, πτίῖτἢ οὔδηοσ, χῖν. 20; ἐπὰ λιιοσ, Ογανινι., 78 δὰ., Ὁ. 

5 ΨοΣ. 21.-- Ἰδηρο, πίῖρὶ Εταδισδ, Τταέμον, Βοπροὶ, 0 Ῥοίίο, Μογος, Τβοϊμοκ (θὰ. ὅ), ΑἸοσὰ, δῃὰ οἴβαιβ, ἰδχοδ 
γατ. 4] ἰο Ῥ6 ἩΝ᾿ ἐτακυ γεῖ ἢ ζπη τρκναν αὶ γοητὰ ἐδαὲ ἐὰν" ἨΞΗδ κενοὶ μας με ινεγδυι νῬυξ βγδέ, δῃὰ καί μω8 ἐδ 

8 ον. 2.--ἰὀ Πρῶτον μὲν γάρ. δὰ. Α. ἢ.8 Κ΄ Τ,, Τἰλομοηάδοτίύ, Μογοσ, ΑἸίοσὰ, ἴδημο, ἰπδοτῖ γάρ, παπιεῖψ, ΟἴἶἾΔΥ μέν; 
. Ὁ. ΤΑν ταλῇ ἢ. μ νὴ ἐδ ποῖ ἔδιιοποῦ ἘΥ φοοομαϊψ, δα; ΟΟΣΩ ᾿ 

πρῶτον μέν, ἰ. 8. Τὸ ἀνουϊὰ [8 ΔΒΟΟ] αἴ ΏΟΗ, ΟδἸ γί ἰγαπδ αἴθ : ᾿γαοίρις ; Βοδὰ : γϊπιαγίμπς εἰ 
] 

4 Ψο;. 8.---ἀ.Τί γάρ; ἂ ΦΌταρα πδρὰ (ο δἰδεί δὴ οὐἠθοϊίοι ἴοσς ἔδ ῬΌσροδο οὗ διδινοσίηβ ἐξ, οὐ ἴὸ νἱπάϊοδίθ ἃ ὑγουΐουδ 
δαϑοτίϊοι ; οοιηῃ. ῬΔΐϊ, ἱ. 18.--Ρ, 8.) 

δ Ψογ. ΤΣ ΤΤΣΟ ΤΥ στες Θίστο, ΔηοΙΪὰ ὍΘ τοηδοσοὰ δὸ 86 ἴο σοίδίι ἴῃ Ῥασοῃοιηδδίδ. ἔἴδηρο: ζθτν ισίεϑ 
ει οἰϊΐολε ἀϊε Οἰαμδετκίγνδ δτεοῖθη, δοὶ τὴν Τυεωδτιοὶὺλ αἷς ὕνειις Θοίέεε αΐλεδεη ἢ--Ῥ. 8.) 

4 Ψοςσ. 4.--ἰοσ, Κα» ὃ ἐἰ, ζὰν ἤγοπι {ἰϊ, ὃψ πὸ τισαπε; Μυϊᾳ., αδεῖϊ ; Θατηδη : ἐ4 τοεγάς πίοῖ, οὐ (ΤΥ ΈΒΟΣ, ἐμὰ Ὁ ἀαε 
δεὶ ζξεέγης! ὙΠῸ ρῆγαϑο, μὴ γένοιτο, ἰδ ΔῺ ΟΥρτοϑεδίοη οὗ βίτοπβ ἀδηΐαὶ ΟΥ Ῥίον δ ΒΟΣΓΟΤ, ΘΟΥΓΟΒΡρο  αΣπρ ἴ0ὸ ἔθ6 ΠΟΌΤΟΥ 

ΓΘ ΔΌ. (66. χἸΐν. 17: 206. χχὶϊ. 20; 1 Βατῃ. χσ. 3), δινὰ ὁοσΌΣΒ Του σιθθῃ ἔτηθα ἱῃ Ῥ8Ὸ}᾽ 5 Ἐρίδί]θ8---ἰθῇ ἐὐπηθα ἰπὶ Βότοδσι 

(ΗἸ. 4, 8, 81; τὶ. 2, 15; νἱΐ. 7, 18; ἰχ. 14; χί. 1, 11), [γοθ Εἰπιϑα ἐπ Οδ]αξίδηθ (ἰἱ. 17; 11. 21; νἱ. 14), δῃὰ οὔοθ ἴῃ 1] Οος. 

ψὶ. 156: πὶ οἸσοΉ ΘΙ ἱὰ ἐπο Ν. ᾿, ΠῚ ΤΚΟ χχ. 16, 1Ὲ ἰδ8 αἴδὸ ὑβϑὰ ὮΥΓ ῬΟΪΥ Ὁΐυ5, Ασίδη, βπὰ {86 Ἰαΐδαν Οσθοῖὶς πτίζογε. 
ΤΟ Οοίΐ 7ονδιὰ οἵ ἴῃ ο Αὐἰμοτίδοα Υ ογδίοτι (ἶκο ἴ:6 Θόγτηδη Θοίί δελῶ!ς, ΘΟ δεισαν, "ε) ἴθ δἰταοϑὶ ὑγοΐπ 6, ἐποσκο ἫΝ 8Σ- 
Ῥτοδεῖνο, διὰ 1ἢ ΚΕ ΡΙΏ  Π ἢ οἷὰ ἘΠωΙΒῊ ἀβαρὸ; [0Γ τὸ Βπὰ ἐξ ἐ" 41} 6 ϑασοσ ΕΗ, Κνυ., ἰποϊυάϊηρ [δαὶ οὗ Ὑ]]οΙϊ, ἀπά 
ΔΙ5Ὸὺ ἰδλὶ οΥὨἩ ἘΠοίτηβ. ΟΥ̓ ποτ ΒΒ σϑπαοτίπρ : “ Πσαυνπ ἰοτἱὰ ἐμαί Ἐπ16 βου ]ὰ ὮΘ δο.,᾽} ἐθ ἢ Υ δι ἱπιργονεσηθδξ, 
ΒΟΣΔΘΙ ΒΟΥ ἐπ ἐπὶ Ρὰ σοτηϊτπαπάσπισπϊ, κ5 Ἔχρί αἰπϑὰ Ὁν ΟἸτίοι, Μαίι. ν. 84.--Ῥ. 8.) 

τ Ψαν. 4.--ἰότ, ἐπ Τὴν λιάσίηνρ, σλεπ Τήου 7μάσοεί, δ ἰ.0 Εἰ. Υ. 88 ἐϊ ἰῃ Ῥβ. 11. 4. Ὑδο δοῦϊνϑ τοπὰοσίπρ οὗ ἐν τῳ 

κρίνεσθαι (ταϊ 416, ἰπ ἴμθ 5080 οἵἉ ἐΐέραγε) οοτγοθροιᾶβ ἰο (Π6 ΗΘΌΤΘΥ Πρ, Ῥβ. 1. 4 (στον. ΙΧ. ; 2ο0Ὁ ΧΙ. 

10; [8α. χΙΔ!. 26. ὅοτ. ἰδ, 85; Μαίί. τ. 40:1 Οον. τνἱ. 1, 5), δῃιὰ ἰδ ἀϑίοπιὰϑὰ ἐπ (818 Βοκα, Βοηροὶ, Τποὶποὶς, 
Μόγοτ, απὰ ΕπΝΑ]ὰ; ψ]]6 Ψαρ., Γέμας, ἔδτρο, Ἠοάρο, ἄο.. Ῥγοίοσ ἐμ:θ Ραββεῖγθ πααδεήδον οἶον ΤΑΣ οἷν γὼ 8οὲ 
εερ. Νοίε. ΤῊ αἀποίδίοι ἰδ ἔζοσῃ [9 ἐθη δαὶ Ῥεαϊτὰ οὗ Ἡαγνίά, οοτηροαθὰ αὖξον Ἀ16 ἀου Ὁῖο στίσηθ οὗ 
πουχάεν, δδὰ τοδὰβ ἰῃ Ἠοῦσον ἐμ: 

ἼΩΝ ΌΓΙ π|ῖ35 ἢ 
ὙΌΣ ἼΠ2Σ2 ΣΙΝ 

Ἴ7313 ῬΈΧΗ 1595 
ἼΟΡΩΞ ΓΙΖΤΟ 

ω ἢ φιτΣς: φ4ι»" 

ΦΤὺ ΤΏδο, ΤΉΘΟ ΟἿΪγν, 1 Ὧανο βἰ ηθά, 
Ἀπὰ ἄομο ἐδρ ονἹ] τ ΤῊΪΏΘ ΟΥ 68, 
1 οχάδυ πα’ Του τααγοσὶ ὈΘ [σὲ ἔῃ ΤΥ σρορῖχδθ, 
Απὰ ρυσὸ ἱὰ ἢν ἱπάσιμα.» : ͵ 



ΘΟΒΑΡΤΈΕΙΒ Π. 3ὺ 1Π. 20. 118 
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3 ΨοΣ, ὁ6.--ἰ-:Ζυνίστημι, ἰο πιακε εἰαπὰ υὐἱᾶ, ἰο ρίαοσε οοπαίζξιο, οοἴϊοο0}; ϑιαιὰ 6:06 οὗὨ ῬΘΙΒΟΙΒ, ίο ἱπέγοάιοε, ἔφ 
φοιπιτογια πύρα χνὶ. 1; 2 Οον. Εἰ. ὃ; τορι μι Πρ, ἐο, ταῖς ἐσπορίσυουι, τ ξσυσ: οι θστο, διὰ σαι, τ᾿ ὃ, 
συνίστησι ἘΦ γέτν}} ΟὝ τις σννιστῶντες ὁαντοὺς ὡς θοοῦ διάκονοι ; 64]. ἰἱ. 18, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημει, 
βιιὰ οὔδοι ἐπὶ ἐδ λΑησ ῬὮΣΪο, πὰ ΦοΒΟΡΒΏΒ.--. ἂν 5 

ὃν Βὲπι.; δὰὰβ αὐτοῦ ΑὟΟΣ ᾿ς Ἤτϑί. ΤῈΘ οἴδος δου ποσΐ66 οσηϊ ἰδ. ΤΠ ἀσεϊο]θ Ὀοίογθ ὀργή» 
ἀκπιοιι, διὰ ἴπ ἴη9 τρογδὶ πο γοτισιει: Οὗ 186 ποσ]ά.---. ΚΒ, 

1Φ οι. 7.-- ἈΤὴο Ὁδσ8] τοδάϊηρ ἰσ. αἱ γάρ; Ὀυΐ Οοὰ. 8|π. τοῖα, εἰ δ. [Ι͂τιρο, ἰ ἷη ἐτβσιδϊδέϊοι, σϑαδ, Ἰσέην 
φιδομ τοῦ, ; Ὀπξ ἴῃ ὅϊο Ζίσερ. Λιοίεε : τοεπῆὶ αδεγ. ἐθο Ηΐδ κρῆναι Ων οὔ 186 ἀ συ] Ῥϑδδβδρο.--- Ε. 

βδαῦτηθ τι ἸΣγορΌ τὶν οὗὨ οοπδίστιοιΐοι. Ποιήσωμεν, ἔδιθῃ, ἱπεῖοδὰ οὗὁὨ ὈοἑΏρ ΘΒ πὶίιῃ καὶ (τ μή αὐ ἴδ Ὀορίη 
γοσ. 8, ἰ6 οοπιποοίθα ὉΥ ὅτι τὶ 186 μἰοοθάϊεης λέγειν. “Απὰ ΜὮΥ ἂο γΘ πιο ΣΔΙΠΘΙ ΒΑΥ, 88 ἯΘ ΓΘ ὈΪΑΦΡΏΘΙΩΟΤΙΒΙΥ χὸ- 

(βλασφημούμεθα), ἀῃὰ 86 δοτηθ μὶνο οὔ ( 
“ὰ ἀγαθά) ΤΩΘΥ͂ ΟΟΙΩΘ ἴ" -ἜΠο66 ἰπάρτησιὶ ἰδ ᾿υμδὲ."---Ρ, Β.} 

13 Ὅργ, 8.--[ΟοἸγῦρδσο δπὰ Ἡονδου : Οὗ διολὶ πιόη ἐλα ἄρον ἴὲ }μεί. Ἐρίμα ΟΟΟΌΓΒ ἔποπ γ -οἱρδς ἐἰπλ686 ἰῃ ἰδ9 Ν. Τ. 

ἐϑος τεθνο ὑπ μοβ ρου ων 
ὠκέες. στοῦ ἔδ6 Ε. Ὗ. Βοτθ ὀοῦνονα 8 ὅ.180 τηθαπὲηρ 0 (6 ΔΙ ΣΟΘΔΟΣ, 88 8]6δὸ ἐπ Βοχα. χίϊὶ. 3 (“6 8}8}} Θ ἴο 

»ογαὶ Ῥυπὶδηταθτξ ὅν ἴθ Φ ̓ σαοψος ἡ χιαρτς ὙΟΥ Ἐπὶ διὰ ἀσί τι κοῖι ῥμῶρ- 

“Α 200] Βδίδ βαϊὰ 1πὶ ἷδ 
4Τῆεγε ἐξ το Θοὰ," υυὰ 

διὰ Ἰοοϊερᾶ ὁπ ἐμ: οὐ] ΓΘ οὗ ΣΩ6Σ, 
Το 8090 ἐΐ ἔποσο ἰδ ἃ ψτὶδο ΟἿΘ. θοοϊκιρ, σ0ά. 
ΤῊΘ Ἧ80]6 Βαγοὸ ἐυτηθὰ δεὶὰθ, 
Τοροῖσον ἔθ Υ Βδνο Ὀθούσὰθ ἩΟΓΙΙ168 : 
Τπα ἱδ ποῖ ἃ οογ οἵ βοοὰ, ποῦ θγϑῃ 084... 8.) 

1:9 γα, 18.--[Ἐκ᾿ γ-. 0. δΔοοοσάϊηρ ἰο 89 ἨΘΌΣΘΥ : 

“ΤΏοΣΟ [8 ΒΟ δἰδ οὐ ἐν ἴῃ ἐποῖρ του ἢ ; 
ΤηοῖΣ προσ ἡ 7 οὗἁὨ ταὐδολοῖ; 
ΑὮ ΟΡΘἢ (Τῶνο ἐξ ἐδοὶς [χοδῦ ; 
ΤΌοῖγ τἸοπατιοα ἐΏΟΥ ΤῊ ΚΘ διροοῖδι,."--. Β.] 

4 ας. 18..--Ὁ 8. αχὶ. 8 ἢ ἩοῦτοΟΥ : 

4“ ΤΏον δΥΘ οὰ ἐποῖν ἐοῆστιο8 86 ἃ θεσροδΐ 
Ῥοΐϑοιι οὗ δῇ δᾶδϑζ ἱΣ θηὰοσ ἐδοῖς Πρδο»-- . 8.] ᾿ 

"Ἶ Ψ ε. 14.--ἰΡε. χ, 1: 
4“ Ἠΐδ τοῦ ἢ 18 ζ0}}} οἴἨὨ οδ 

ἈΑσιὰ ἀδοοὶῖϊ, δὰ ἴταυᾶ."-- Ρ᾿ 8.} 

19 7 αε. 16-1).--[Ετότὰ 168. ἸἰχΣ. ἢ, 8, ὙΕ6Ὲ τοϑὰδ ἸΣΡΟΣΔΙΥ : 

“ ΤΉρὶ» ἴροξ ΤΣ [0 ἀο οΥἱ!, 
Απὸὰ {δ6γ Βαδίθ (0 δηθὰ ἱππιοοσῃΐ Ὠϊοοῦ ; 
Τμοῖν ἐμβουρμίδ αγε ἰμβουρδὲδ οἵὗὨ ᾿ἰπιϊαυὲν ; 
απ πὰ ἀοδισιαοίῖοι Ἀσο ἰ ἐμ ον ἧπαγε; 
Α ΜΟΙ ῬοδΟΘ ἐπ ῦ δγϑ Ὡοῦ ΚΙΟΥΤΙ, 
᾿Απὰ ἔμοτο ἐδ μῸ τ βεραα ἴῃ τοῖν ρδίδδ. 
Τοἷτ Ραῖδδ ἐΠΟΥ͂ Βα γΘ Τηθ 6 ῬΟΣΎΘΟΙΒΘ Τ0Υ ἰΠΘΙΏΘΟΙΥΘΘ ; 
Νο ϑδάοσ ἴῃ ὁ Ββϑαιἢ Κηονῃ Ρ6806.᾽"-Ῥ. Β.} 

19 Ὅα:ε. 18.--[8. Σχσυΐ. 1: : 
᾿ “ ΤῺθ {τατιδρτοθϑίοι οἵ ἔδ9 νἱοϊκοὰ 

186 αἴδτυητηῖορ τυ  ὨΣΠ ΤΩΥ Ὠοασί : 
«ἘΡΔΡ οἵ Οοᾶ [8 ποῦ ὈΘίοΣΘ Ὠὶβ ὁγ68.᾽"--. 8.] 

8. Ὅα.. 320.--ἰ[ Δ ιεότιε ΤΩΔΥ τῇ .) δι’ ὃ τι, γ συοΐ, ποῦν φοορεδαῖϊδ, ὧεὲ οἢ ἀοοοιπ πο ϑος τὰ εξ ματο, σα σὴ τὴ το με ραῦ ἀπο αρασιὶ Τ᾿ οδτοτΑρσίολρὶμδτ ατανδς τη ξσσν να 
4 9 . 

πᾶτε, ϑερανεῦν, ἱδᾳ 8 γσεάδον ἴ0Σ 8 δδϑοσέϊοει. ΒΟ Υἱ ὅγε βτιὶξ ἐδιο οοπσιοοίξοσι, Ὀυἱ (86 Ἰαΐέοσ ἰ8 ΣΏΟΤΕ 
οοξαίδί 

ὲ ἃ θεῷ. Διότι 
18 δυϊμογίζοῦ Εἰ. νὐρεγάν Ὁ τε οἰσμὲ ἄἔσαθθ 720ν, ἐμ γέθοι περι δοδδιαν, δορὰ ΘΟΙ͂Τ ὉΣῸΕ 

ἐλετεζοτε---υἱ., ἵστι ΟἿΣ . Το ]]οτίρ Βοξα (φφγορίεγεα Θ ἴῃ Οὐποονααη δα, ἷν 
γ' " νοοῖ ΟΌΠΌΟΝ ὌΝ ἡ Νοίε οἡ Ἔοοτω. . 19.--. 8.] 
3, ΨοΣ. 10. 08 ἄργων νόμον οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρᾷ ἐνώπιον αὐτοῦ, ΡῬΓΟΌΘΔΌΪ ἴπ ΔΙ] π’ο0ὴ [8 

Ῥε, οχἸ ἶΐ, 2, . ὅτε οὗ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σον πᾶς ζῶν. ΤῊΘ ΒΕΒΈΕΙΟΝ ὉοΙΟΠΩΝ τοὶ τὸ ψέσαι. αὐ ἴο γοτὺ, δοδοσὰ» 
ἴοκ ἰο ἃ Ἡουταίξίηρ πγηίδοιο οοππθοϊζου, “' 411] Βοδὰ ποῖ ὃθ ᾿πιδιὲθοᾶ᾽" ΞΞ Ὡοῦοαγ 6 ἡπειδοὰ."» 
Μαὶ!. χχὲν. 22: οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρᾷ.--Ἑ. 8.) 

8 
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ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΣ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΞΒ, 

ἘΧΒΘΟΈΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ϑωνυεν.---Ἰ. ΤῊΘ 86 οὗἉ οἱγουτηοίβίομ, [118 ἵπο- 
[ο) οροτδοῃ, δοοογάϊηρ ἴο ἴ1π6 οοῃβίοϊϊηρ οοπάσοί 
οἔ [6 Ψ96ὁγ8. [18 βρί γί [04] εἰχηϊβοδηοθ, Ὁ ποῖ (η0 
Ονυοῦ]6 οδη Ὁθ ἃ δον, δὰ [6 Φον ἃ θη} ]|6 ; ΘΒ. 
925-29; 2. ΤῊ οδ)εοέδυα δἀνδηῖαρα οὗ Ὠἰδίογίοδὶ δυ- 
ἀαΐθτη, ΤὨδ δυοῖν οὗ ἴ6 οτγὰ οὗ αοά, πρϊοι 
ΤΟΙ 8 οδιδὈδμοἱ ὉΥ νἱτίαο οὗ Θο(᾽ ΤἈΪ ΟΠ 688 
[0 Ηἰδβ οονθηδῃῖ, ὑπουρἧῖι ΤΠΏΔΗΩΥ͂ οὗ ἔΐ6 Ὄθννϑ ὈΘΟΟΠῚΘ 
υπίδι μὰ]. ΒΥ (18 υπίρὶ ΓΪ 6 88. ΓΠΘΥῪ πιυδὺ ΘΥΘῺ 
δδυ86 ἴΠ6 ροῦν οΥἵὁὨ Οοαἶδβ αἰ 688 ἰὼ δυουπά. 
Νονογίμοῖθδθ, ὑπ6 ὑπΥ 8} }} ΔΡῸ ΓΟΒΡΟΏΒΙΌ]6 [ῸΓ ΓΠΟΙΡ 
κυΐϊτ, δὰ τῃ6 δρρ]ϊοαϊίο οὗ (86 εἷῃ οὗὨ πη 1}}}]- 
Ὠδδ8 ἴ0 ἴπ6 μίοτυ οὗ αοὰ πουϊὰ Ὀ6 δ πίοϊκϑα ὑγϑπβ- 
ἐτοββίου : οὔδρ. ἰἰ. 1-8. 8. ΤΏ δι δῥ,ῥεοίδυς Θαυδ} 
οὗ ἴπ6 δεντγε στ ἴμ6 ΘΟ] 6. [ἢ 8 βυδ᾽εοοϊίνα τοὶδ- 
[ἴοῃ, 1η6 ἔΌΓΙΔΘΡ αν 6 ΠΟ δανδηΐαρο, δἴποθ, δοοοσάϊηρ 
ἴο ἴ6 πϊίηοθθοβ οὗ 6 ΟἹ]ὰ Τοδβίδπηθηϊ, ΠΟΥ ὅτ ἰπ 
8 ΒΟΥ͂ΘΙΘ ΟΟΠασΘηληδίΐοη. ΤΠ6 οΟμοΙ δῖοι : Α} ἴΠ6 
πΟΥ] ἃ βίδα συγ Ὀθίοτο Οοὰ; νϑγβ. 9--20.-- -τὴθ 
2016 Βοοῦοη οοπίδίηβ, ὈτίοδΥ, [86 ἰὮγθθ ῥοϊῃηίβ: 
1. Οἰγουποϊδίοι (πα αῖθπι) 8 ΘΟὨ αἰ Π]ΟΠΔΙΠΥ͂ Οἱ ΠΟΥ δ 
δανδηΐαρσο, ΟΥὁ Ὠοΐ ; 2. 88 ἴδ 88 {Π6 ἀσβὶ ζηθᾶ τι 8510} 
οὗ ΦΔυάείδιῃθΒ γγ88 δοποογῃθα, ἰὸ τδϑ 8) δανδηίδρο ; 
8. ἔγοπι ἴὩ6 οοπάυοῖ οἵ [6 Φ6Υ8, 88 ορροβϑὰ ἴο ἔδ6 
εἰκζϊθουβηθβ8 οὗἠἨ Οοα, 1ΐ νγᾶβ Ὠ0 δανδῃηΐδζο. 

Ἐ1π8Ὶ ῬΔΕΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΒΔ. 365-20). 

γεν. 256. Εοσ οἰτουτηοἐδίου ἰπἀϑοὰ ῥὑχοδίοια 
(ον αναἱϊϑῖμ). Αἴἵον ἴῃ Αροβίὶθ 88 ρογίσαγϑα [ῃ9 
οοσττυρίίζοη οὗ (Π6 ὅθ, ἢ6 οοιῃθ8 [0 ἴῃ6 οΟὈ͵θοώοη 
οὗ Δεν δῃ ΤὨΘΟΪΟΘΥ, ΟΥ 8180 ἴ0 {δ6 ἀγρυμπηοπὶ ἔΤΌΓΩ 
[Π6 τηθοογαῖῖς βίδπαροϊπί : Τ παῖ, ἰῃθη, 18 1ΠπΠ6 ρῥτὸ- 
τοραίϊνα οὗὨ οἰγουιηοϊδίοη ἢ ΠΟΘΒ ποῖ οἱΓου οἰ βίοη, 88 
Οοὐβ σονθηδηῦ ρῥτουηἶΐβο, ργοῖθος δὰ βδιυϑίδίῃ [86 
Φον8᾽ Αὔϑνοῦ: ΤΊ δἀναμίδρο οὗ οἰγουπηοί βίο 18 
ρρϑθνης ἴο ἴπ6 παΐαγο οὗὨ 8 σονθῃδῃ!) ΘΟ! αἰ 08]. 
τ 'β ΔΕ[Ό Δ }Υ Ἀν ΑΙ] 4 Ὁ]6 (ποῖ ΤΏΘΓΘΙΥ υ8611}}}: δ ΔΟΘΟΠ)- 
Ὀ ΐβιι68 ἰΐ8 οοτωρὶϑῖθ ποῦς πη {Π6 οἰγουπχοίβοα ζδ 
ἐλὲ ἴαιν. ῬΙαἰηγ, οἰγουπηοϊβίομ ποῦ ζ8118 ὑηάον [.6 
ἰάοδ οἵ ἃ οονϑῃδῃί, [Ὁ ἰ8Β ἃ τηδῦῖς οὗ 6 οονϑηδηὶ 
ΟΥ̓ εἰνὸ ἰανν, ὉΥ πιο αοα Μ|}} (]6] ΗἰΐβΒ Ῥυγομπηῖβο [0 
(86 δεν οα οοπαϊοι παῖ ἴΠ6 Φ6Ὺ ἰκθαρ ἴΠ6 ἰδ (866 
Εχοΐ, χὶχ. 1, 8: ἢουϊ, χχυΐ. 160) Βαυὺ αἴογπαγὰ 
86 οἰγουπηοϊδίοι οἵ αοἄ ἴβ ταδὰδ ργοιηΐπθηῖ 88 Οἷα 
ἐπδίϊ ΐέοπ ; ἴδ Λοιηδὶῃβ ἰπ ἴογοο, ἐπουρὴ ἃ ραγὶ οὗ 86 
Φονβ Ὀθουπιο [ΑἸ 1688 ἴο ἴπΠ6 οονοηδηί γοϊαϊΐοη. Βαΐ 
(Ὠΐβ γοϑῦθ ὉΡΟῺ ἴἴ8 'ΠΏΘΓ Ὠαΐαγα ΟΥ̓ ΒΥΤΩΌΟ]ΪΟΔ] βίη 8- 
ΟΔΠΟ6, 88 ἃ ρΓΟΠἶβο δπαὰ μὶοῦμε οὗ ἴΠ6 οἰγοιυπιοβίοα 
οὔ ἰνὸ ᾿θαγῦ : ὑπαὶ ἰ8, ἃ ΘΟ ἤΠ 08] δἰ ΠΟΟΥΪῪ ἀπὰ ᾿ιοανε- 
π69κ5 ἴῃ ἴῃ6 (ἸΒΙπιθηΐ οὗὨ [0 ἰὰν (θοϑαυϊ, χ, 16; χχχ. 
6: Δεν. ἷν. 4: Οὐ]. ἰϊ. 11; Αοἴβ νἱϊ. δ] : “ Ὁποῖγ- 
σαπιοίκρα ἰῃ Ὠρλτὶ δπὰ δαγΒ). Τὴ6 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ ἴδ, 
ἐπα (Π6 οὯ6 ψο 18. οἰγοιπιοίδοα 18 γοορί να ἱπίο 16 
ΡόΟΡ]6 οὗ ἴ[Π6 δΘονθῃδηί. Βυῖ {}ι6 ἰάϑὰ οὗὁἨ [6 ῬΘ6Ορ]6 
οὗ ἴπ6 οοὐϑηδηΐ στα }}}7 ὈΘΟοΟπλ68 06 Ὀγυΐουμα, 
υθί ἃ8 τῃδὶ οὗἨ 016 οονθηδηῦ δηᾶ ἴΠ6 ΠΟΥ Ὀἰτιῃ 1086], 
88 Π6 (ἴω6 οὗὨ δοῖν (Ὁ]6] τηοηΐϊ ἰῃ ἴΠ6 Νον Τοϑίδιηθης 
ΔΡΡΓΟΆΘΝΟΒ. [Ὁ ἷβ. ἔγοτῃ {πῖ8 ροΐπὶ οὗ νίονγ ᾿παῦ [ἢ 6 
(ο]]οσίπς αἰδβουβδίοη τηυβὺ αἶβὸ Ὀ6 δχρ]αίῃθα.---ἶἰν ἰδ 
07 τικο-ῖμαί ἴα, ἰδ δοοοιηρ 869 τῆαῦ ἰδ Βῃου!ὰ 8ο- 
ΘΟ ἰϑ δοοογαΐησ ἴο 118 οτἱρίηδὶ ἰάθδ.--ἼῷὸΖ ἴποὰ 
ἶσθορ ἰδ Ἰαῖτσ. Ἦδτγε ἴΠ6 αυρϑίίοῃ 8 Ὀ]Αἰ ΠΥ ἢοΐ 
οοποογοΐηρ ἴπΠ6 ρμοτέροι μἐηίνδαί οὗὁἩ {Ππ|| ἰαιο ἴῃ (86 
Φονίβη 8βοη86 (Τ ΠΟΙ ιΟΚῚ; νι ἰο ἰδ Ορροβοά ὈΥ νϑῦβ. 
46 επὰ 16. Νον ὁδῃ ἴῃς Αροϑβϑίϊθ δῃζοἰραῖο ΠΟΓΘ 80 
δοοῦ ἴδ Νὸνν Τουϊηοηΐ δια πΠροϊηϊ οὗἁὨ ἰα ἢ, δοοοτά. 

ἱῃρσ ἴο πεΐος ὈοΙἑονοσθ δίοθ, ἱποιυάϊπηρ ἔποθο ἔροδι 
186 Θδμ 168, μᾶνο [86 τοδὶ οἰγουτηοἰδίοῦθ. Ηθ Ὠϊοῖθ. 
ἴοτϑ τρθϑηϑ ἴῃ6 ΑΒ] ποηὺ οὗ ἐδα ἰὰτ ΜΟΟΟΤΟΒΕ τὸ 
[Π6 τηθαϑυγο Οὗ δου Ὁ δηὰ ΘΓ 688 ὈΥ ὙὨὶ 
οἰἕδονῦ ον οὐ Θθηῦ]ο ἰβ ργορασγθὰ ἴο ΟΌΘΥ ἴδ ᾿σ ἢ 
οὗ 1.6 ροβροὶ (νϑσβ. ἢ, 8).--Βαΐϊ ἐξ ἴπου αὶ ὁ 
ἔχϑηδρτθῦδοσ. Ομ6 οὗ [Π6 τηγπίίοαὶ οχροβί οὴδ οὗ 
186 Ῥοπίδίδυοι, ϑλαπιοίς, Ναδδαλ (ἔγοτιη δϑουΐ ἴΠ6 
θ0ἢ} σοπίυ τ), ΟΧΡΓΘΒβοΒ (80 βδῖὴθ ὑπουρμξ ἰπ [Π9 
Βϑῖη6 Βρυγαίνο ἀὐΆΡΟΓΥ : “ ΤΏΘ Βοτθίϊοϑ δὰ [86 τὸν 
ΒΟΑΙΥ ἴῃ [8γ80] βῃουϊἀὰ ποὶ βδύ, " Βθοδῦθθ 6 8ΓῸ οἷ": 
ουμηγοίθοα, γα ἀο ποὶ ἀοβοθπὰ ἴο [86 ἀϑθθηηα.᾽ Ὑμδὲ 
ἀοοβ ΘΟοὰ ἀοῦ Ηδ δβομπὰβ Ηἰΐβ διὰ ὈΓΙΏρΡΕ 
δος ἐμοῖν υποϊχουτηοίϊδίοῃ, 80 ἰμ8ὲ {Π6Ὺ ἀοϑοοπα ἴο 
Θοδβομηδ ᾽" (ἸΒοϊυοΚ)" Τηθ Οχργοββίομβ ἐἰοινομὲ κα 
80. δὰ μηοὶγουπιοίδίοτι ΤῸ ΘΒρΘΟοΪΔΙγ τΘΥτῖθ]9 ἴο 
106 ὅὁπτϑ. ὕὉποϊγουπιηοϊβίοῃ γγὰ8 1Π6 δῦ οὔἴδγδο- 
ἰοτίϑιὶς οὐὗὁἁἨ 186 ἱπρυγὶῦ οὗ ποδίμβοπάοπι, 88 οἰγοῦ» 
αἰβίοῃ ἀδθποιθα ἴπ6 οοπεθογδοι δηα οἴη 88 οὗ [Π6 
δον θη ροορίθ. Βυῖ Βογὸ ἰῦ ἷβ βιδυθα, ποῖ ΠΟ ΓΟΙΥ 
ἐμαὺ υποϊτουταοϊδίοη, ἴδῖκοβ (δ ρίδοθ οὗ οἰγουχιοϊβίοη, 
Ὀυὺ τῃαὶ οἰγουπηοίδίοπ δοΐυ δι ὈΘΟΟπι68 ὑποϊγουπιοὶδ» 
ἴοῃ. Τηδὶ ἴδ, {16 ὑπ 6] ονὶπρ 0907 ὈΘΟΟΙΏ68Β νἱγίθ Δ! !Υ 
ἃ ΘεπΈ 6. ἜΜμαι 8 ὮΟΙΘ βαϊὰ οἵ δον δε οἰ ΓοΌτΩ. 
οἰβίοῃ, ἴθ Θα. Δ} Υ ΔΡΡ ΪΟΔὉ]6 τὸ ΟΠ γϑεῖϊδη Ὀαρέϊϑτα : ἷὲ 
8 ἃ σγϑδὲ Ὀϊθββίησ ἴο [10 6] ανον, 88 ἃ δίρτι διηιὰ θϑδὶ 
οὗ ἴδο Νεὸν Οονοπδηΐ, δηὰ ἃ ἐἰ 10 ἴοὸ ἰϊ8. ρῥγὶνί- 
Ἰεζθδ, θὰ} ἰζ ἀνα ῖ]8 Ὠο πη, γα, ἰδ ἰβ ἑυγποα ἰηΐο 8 
ΘΌΣΒΟ, ὈΥ͂ 186 νἱοϊαιίίοι οὐ ἐμ6 ἀυ68 ἱπιρ! θὰ ἴῃ ἐμ 
οονοπδηὶ.---, 8.] 

γον. 26. ΤὨοσοέοσϑ, ἐξ ἴ8ο πποϊτουτηοίδίου. 
Τῆο Αροβῆϊθ ἤθγα 868 6 ΨΦΟῪ ΒΒ τηοὰβ οΟἵὗὁἨ ΟΧρΓεδ- 
βίο. ᾿“κροβυστία, υποϊγοιωγισὶδίοπ, δίδπάθ ἰμ (86 
βτθὺ οἰδῦβο οἱ {ῃ6 βοηΐθῃοθ 88 8} δοβίγδοί ἴοστη ἴὉὉ 
[86 οοπογοῖθ ἀκρόβιυστος, ὠποϊγοιωγιοδεα ; Ἰδηοο [86 
αὐτοῦ [ἡ 6... οὗ Βυοῦ 8ὴ ἀκρόβυστος] αἴνοτ [Π6 500- 
ομὰ ἀχροβυστὲαλ),---Τ ὰ δικαιώματα τοῦ 
γόμοι. Τρ τοαυϊγοιθηίθ οὗ [6 ἰδ ἐπ εἰδεπέαὶ 
πιαίίογα, 8ἃ8 τὰ τοῦ; νόμ., νου. 14: 88 (ΠΟΥ͂ οδῇ ὯΘ 
οὈδουνοὰ ὮΥ ὕπο ἀδθηιῖο αἰϑο. [116 πιογαΐ τϑαυΐγθ. 
τηθηῖδθ, ποῦ ἐΘ οογοιηοῃίαὶ, διηοὴς ΜὨϊοὮ ΟἰΓΟΌΠΙ- 
αἰβίοῃ νγαβ ὅπ 6 ΥὙΘΙῪ ὅγθί. Τῃ6 ΕἸ. Κ΄. Ποῦ ταϊβίδικοα 
δικαίωμα ἴον δικαιοσύνη.---, 5.7] Βο οουπῖθὰ ἔογ 
οἰγτουμηοὶδίου. Ηδ 8[)8}} θῈ δοσορίϑα 88 ἃ ὅθ τῸ 
8 οὐοαϊοηΐ ἴο {π6 Ἰὰν (Ναιι, τἱϊϊ. 11: 1 ον. τῇ. 19: 
6]. ν. 6). Τὴ οἰδιβα ἴἰβ βυρροβοά ὮὈΥ͂ ῬὨΠΙΡΡὶ ἰο 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἴπ6 Ῥτοβϑι γίθβ οἵ {π6 ααΐθ. Βαΐ ἴπθ86 αῦα 
δοαβοα ἴο Ὀ6 φημί ]α. ἰῃ ἴα [Ὁ]} Βεηβο οὗ {86 πογὰ. 
Τί ροϊηῦ ἤοτ ἱπγουρῃπουῖ 8 ποῖ οοποογηίης ἴδ6 
ἴοτηι, Ὀαὲ ἴπ6 αἰδβροβίτίοη. ἘΕΥσβομθ τοίθυβ ἴῃ 6 
ἔαϊαγο [λυγισϑήσεται) ἴο {π6 8π4] ἱπάρτηθῃς ; Ὀυϊ 
ΜογΘΥ, διὰ οἴπογθ, τοχαγὰ ὃ 88 δρριγίπρ ἴο ἐδθ 
δὐδίγαοι διΐυτο: 48 οἶδῃ 848 [η6 αποδίίοῃ Ο0Ώ- 
ΟΘΓΏΒ ἰδ βοιίίοη." Αϑδυγθαϊγ (6 Αροϑιὶϊθ ἰδ8 

ἰω ἰδ Βοχϑοδίαδ, ἰθ ϑλεοίλ Ῥαδῆ., ἴοϊ. 188, οοἱ. 18 : 
“Νε ἡμετειϊοὶ εἰ ἀροείαίω εἰ ἱπιρὶϊ εῷ Τεγαεϊτίς ἀϊοαπέ: σμαπάθ 
φιΐάεπι οἰτοιιπιοίξὲ δελτιξ, ἐπ Ἰεγπαπι πο ἀδεοεμαϊπια. Ομξὰ 
ασὶὶ εις 8. Β. ΑΈῇήεέ αὐρείμη εἰ ία ἐογετη αἰξγαλίξ, 
ἰία τὰ ἱρεί ἐπ ἰηΐεγηπετι ἀδεοεηάαηπ." Αἰγαδαγε, ΟΣ αὐάϊποενα 
᾿μῶ μοδίφος ΤΆΘΒΏΒ 84 ΤΩ ΠΟ} 8.8 ἴο ΟὈΪζοταῖο ἐδ 6 αἰΓοτΤη αἱθ- 
ΟἹ, ΟΣ ἴο Ὀθοοτη6 πηοὶχουχροὶθοᾶῦ. [Γὲ τῶδ ἄοτο ΌΥ͂ ἀροοίδίθ 
ὅονα δὲ [89 {πιο οὗ ἴδο Μδοοβῦϑοδ, ππᾶοὺ [89 Ῥοσαοοιεΐοηη 
οὔ Αιὐτοσμβ ΕΡΊΡΒΆΣΘα; 1 Μδοο. ἴ. 156: Φοθορῆακ, Απύ 4. 
χὶϊ 6, ᾷ 2. Τὶ νδῦ ἃ ὀοτηταοῃ 9 νγίδη ορίπίοσι, μαι οἰτοῦτη- 
οἰαΐοιμ, 88 δ οἢ, βανϑα ἔγοτα Ὧ6]}1.. ΒδΌΌΪἑ Μοηδοῦθη (Οὐρετα. 
οἡ ἰδ Β. 4. Αἴοξος, ἴο]. 48, οοἱ. 8): “ΟἿὖὐ ΒδΔΌΡίὨα δυὸ 
δηϊᾷ, 1Πδὸ τὸ οἰσοπτηοίβοα τὰ πῊὶ}} 866 ἢ ε1}.) Μεαγαεξοῖ 
ΤΊ τι (ἴ Ἵ, 6. 8): ““Θοα δοσο ἰο ΑὈΥΆΒητα, (δα ̓  0 οἵ Μγἢ0 
ψὮὃἂὃ8 οἰτουπισίθοᾶ ἐῃου)]ἃ ὯΘ6 δοηξ ἴο 86}}.)) 866 (ἤθερ, ἂὲ ἃ 
εἰπιΐατ μαδβαρθα, ἰῃ Ξομδέείβϑη δηὰ ΕἸΒοΏσθε ΒΥ (Εἰ εοϊξίεη 
«7υαεηδιηι ᾿ὶ. Ὁ. 8809 7.)--". 8] 

Τ {πὸ ζονόγηθ ἱκ ἐδ 6 586, Φοδπ νἱῖ!. 44: ψεύστης ὀστὶ 
καὶ ὁ πατὴρ αὑτοῦ, ψοτΟ ἴΠ6 αὐδίχαοί ποῖ ψεύδονς πιιπὴ 
6 ΒυΡρΡΙ ἰ ἃ τοι ἔμ σομοτοῖο τ π οὐῶν.. ὙΩϑεὲ 
Ῥγαπῖπι., ῬΡ. 131, 152, 61 οἱ --. Β.1 
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δἰτοθὰυ ἰπ τοϊπὰ ὑπὸ ἀαβηίίο διζατο, 6 ἀδν πθθῃ 
[86 ζΌΒρ6] ͵8 ῥγϑδοδϑὰ. 

, 27. Απ Βο σδο ἐδ υΠροϊχοτιπλοέκοα Ὁ 
δίσκο [ἐκ φύσεως ὈοίοηρΒ ἰοὸ ἀκροβυστέα, 
ροὺ ἰο τελοῦσα 11 πάξὸ ἴδθο [χρενεῖ, τίθθ 
ὌΡ ἴῃ ᾿υάρτηθηὶς ΌὈΥ εἷ8 ΘΧδσαρῖο : οορ. Μαῖξ, χὶ!. 
41], 42, ποτ χαταχρένω ἰβ υϑ66]. ἈΠΣΙΟΕῚΣ ἴο 
ἐ18 Ὀο0]Ϊὰ ποσὰ οδῃ ὃὉο Ἰουπὰ ἴῃ {16 δῖ, ἰἱ, 
9; Υἱϊὶ, 11. χῖϊ, 41, δηὰ οἰδοῖβ: δῃηὰ ὀνθῃ Ὀθοῖκ ἴῃ 
τις Οα Τρδίδιηθηῖ, Τα Βθῃΐθῃοθ ἰβ γοδὰ ὮΥ ΤΏΔΩΥ 
88 ἃ ἀυσβίζοῃ, 88 [6 ὈγΘΥΪΟῸΒ γ6180: ΜΔΐ16 (ῃ6 οὐχέ 
ἰδ ἀραίη ΒΌΡΡΙ]Ϊοα ἴῃ ἰπουμηξ Ὀοΐογα χρενεῖ (Βδοϊο- 
ετί, Τποϊυοὶς [ἴπ 186 δαγὶὶον οαἰοηβ, Ὀὰϊ ποῦ πῃ 186 
8ΠῊῈ.---, 5.1, ἐδοβγηδηη, δηὰ οὐμθγθ). Ου [86 6οῃ- 
ἸΣΑΓΥ, 88 8 αθοϊδγδίου, ἰὑ ἰ8 ἃ ἀοδηΐϊΐζο δπανγοῦ δηὰ 
φυῃοϊυδίου ἰο τοῦ. 26 (υῖδος, Εγαβτηυβ, 6 Ὗ οἰΐο, 
Μογοι)----σποϊτουτηοίπκοα παῖστγθ. ΤῊῸ ἀφη- 
416 88 6 ἱβ ὉΥ νἱγίιθ οὗὨ Ὠἰβ παι γαὶ Οἱγίι, 88 8 1Π6 
δον τὸ ἰοθα, Τὸ ἐκ φύσεως ἰδ ΘΟΓΓΟΠΘΟΌΒΙΥ τηδὰ6 
ΌΥ ΚορρΡο ἴο γεϊδίθ ἴο τὸν γόμ. τελοῦσα; 8ὶ}}} 
ἴΏΟΓΟ δι βοὶαὶ '8 ΟἸδμδυθθηβ οδχρίαπδίίοῃ : “ ΤΏ6 
ΘεηὮ]6 που] οὐθοσνίηρ ἴ86 ἰδνν πίπουῦϊ σθον δἱα."" 
--)ο υὐἱῖ ἴδο Ἰοῖϊος [διὰ γράμματος. 
Το διά τοιοϊπὰβ ὯΔ οὗἉ [6 ἀδοἸαγδῦ ἢ ἰῃ οἴρ. Υἱῖ. 
11: “Ἐὸγ εἷη, ἰὴ Οοσεαδβίοῃ ὈΥ̓ [0 ΟΟἸητηδηἀ- 
τηρηΐ, ἀοοοίγοα τηθ, δηὰ ὈΥ̓͂ ἰζ 8] 6" τὴθ ᾽ ((ξουμηο- 
Ὠἰυ8, ΒοΖζῶ, δπὰ οἵποσθὶ Ὑοῖὶ ἱξ βῃουϊὰ Ὀ6 
ΠΟΤΕ, 88 ΜΟΥ͂ΘΡ ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ͂ ΓΟΙΏδΡκα, ἐμῇ δυο ὁ Φ6ν, 
ἐπ δρίί6 ΟΥὙ δά ἰαιο, ἸΓΔΏΒΩΤΟΒΒΟΒ ἱς, Βυϊὶ [παῖ 6 Ὀ6- 
ΘΟΙ6Β ἃ ἰΓΠθρτοθθοῦ (παραβατης), ἀηὰ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἃ δἴππεγ (ἁμαρτωλός), τεδβίϑ Ὅροῦ ἴδ9 δος ὑπαὶ μα ἰβ 
ἴῃ ροθθοϑβίουῃ;. δῃηὰ Κποπϊθασο οὗὨ (6 αν (Ομ αρ. τ. 
18, 14). ΤΠ οχργοβδίοη γράμμα ἀοβπο8 ἴΠ6 αν 
ἴῃ 8 βροοΐβθο οὔδγβοῖος 88 τρϊτῖθῃ ἰδ [ποὺ ἰη ἃ ἀΐβ- 
φραγαρσίηρ Β6Ώ86, ἴῃ ορροβί οι ἴο πνεῦμα] ; οἰξουσω» 
ξιαῖσι ἐπερενύπ ἢ} ἰ8 (ῃ6 δρργοργίδίθ οὐ] ραίϊοι 
ἴο [Π6 Β5Π16. 

γεν. 38. ἘΌΣ ὯὮθΘ ἐδ τοῦ ἃ δον τσῦδο ἐξ 
ΟὩ9 ουὔξνσαχαϊνγ. Υῇο ἴθγθ αν ἃ βυοοοδϑίοῃ οὗ 
Ὀγοῦ υἱλογαποθῦ ν μήβς τούτο ΜΙΟΥΘΓ ὑγδ ἢ Β]δί68 : 
“ΟΡ ποῖ Β6 Μ͵λΟ ἰδ ἃ ὅθ νν ὀΧίθΓΠΔ}}Υ, 8 ἃ [ζοπυΐῃθ 
ον. Τΐβ τηθδηβ, ἰῃ οομρ]οὺθ ὀχργοδβϑίοη (δοοογά- 
ἷησ ἴο 6 εἰϊο δηὰ οἰδογ8): “ Νοὶ [80 ὁη6 γῇ ἷδβ 8 
ὅονν ἜΧΙΘΙΏΔΙΙΥ 18 4 ον, [πὶ ἷβ, 8 ὁ ἰπαὶ δοοουμπὶ 
ΔΙΤΟΔΟΥ ἃ ΦΨ6 ἱπίοΓΏΔ}}γ, ΟΥ 4 σὰ ζ26ν.) ΤηυΒ, 
ἃἷβο, ἴ:6 βϑοοῃᾷά οἶδῦθε οὗ [Π6 γϑῦθὸ δβδῃῃουϊὰ Ὀ6 ὕπ- 
ἀετβιοοα : ΝΟΙΠΟΡ ἷἰβ ἴΠ6 οἰγτουιηοίδίοι ὙϊοΝ 8 6 Χ- 
ἴ6ΓΔ] ἴῃ τΠ6 βο68ῃ, σοπαΐηθ οαἰγουτησ βίοι : [86 οχίθῦ- 
ΗΔ] αἷρτι ἷα ποῖ 186 ΓΘΔΙΠΥ : ἰζ 18. {Π|6 ΘΥΤΩΌΟΪ 64] ΣΩΔΒΚ 
οὗ 16 τοδϊγ. ἸΠΟΙυΟΚ: “ Μανρὶς χὶϊ. 88, δὲ νὸ ἢ} 
88 ΟἿΠΟΓ ΘΧΘΙΏΡΪ68, ρΓονΘ μας {18 Υἱθνν τδρ ποὺ τῃ- 
Κπόπῃ ἴο ἔδο Κβοτῖροβ." Υοῖ ονϑῃ {π]8, ἀπὰ 86 6Χ- 
Ῥροβαῖΐοῃ αὐυοϊοὰ ἤομι (Π6 Ταϊτηυᾶ-- 1.6 Φον οΟὨ- 

θῇ ἐξυὰῳ τίδι μένα εέσνο δα κῳ σον, ἀρ οῦ᾿ χμεὴ νφικο ον να ΤΩ Ῥ Ὅδ: οὐ γ ου- 

Τομὴ] περιτομ' στιν]. 
ἀεπμι ἀμ διὰ τηυδί ὍΘ ἰπήοστοα 
ἐν τν κρυπτῷ Ἰονδοῖοε [Ἰονδαΐζός 
, ὃν πνεύματι, ράμματι [πε 

Ἰκή "ν»]. ΤῊ 6. δ) ὁτοθιῦ Οἱ βδπὰ Ἐ! Η Ὅς 
ΤΏΟΙΪ Δ στα: Ὅτ. πρίν (δι πως ἔίωχι {}.} 
ἀὐδοσχα ο ὍΣΤΩ, ὈΥ̓͂ ΒΌΡΡ ου- 

ΔΙ͂ΟΣ ὩΣ Βαΐ Ἐτιίσϑοῦθ δά ἔγοσας 
: ῬΑΙΔ.16] τ τόσ. 28, δηὰ ἰδῖκο "Ἴου- 

δαῖος 86 γγοὐίοαδίο ἔδυ: ὁ ἐν τῷ κρνπτῷ [ἐστι) Ἴον- 
δαῖος, δυί Ἀε τοδο [ἰ5 ἃ 56ἘΝ} ἱπισαταϊν τε α «73εἰὸ [ {δ ἰστιο, 
[268] βοιθ οὗ ἐμὸ σνοσὰ]. ΤΉΐ6 ποι]ὰ δοϑῖ ἴπ6 Ὅθδὲ ἃ1- 
ΓΆΠροπιοτςξ, ἢ ἰὲ τοῖο τοῖ 0. [π0 ΖΟ] ον : καὶ περιτομὴ 
αρέϊον. ἃ). ψὨΐοδ ΜΟΥΟΣ ΤΟΙ 618: απά ἰδλε οἰγομηιοίείον 

ἴο Βοασί [μ οοπδίσίδ ἢ} (δὲ φρίτί, ποί ἐπὶ ἰδ Ἰοἰον. Βαὲ 
.8 εἰτιεὶ οἰΐκπι 'πτου]ὰ ΠΟΣΘ ΥγϑαυΐΓΟ : καὶ ἡ ἐν τῷ κρυπτῷ 

2. ὅστι) σε ν γιν Ἐπδιὰ δατοϑα τίϊα {886 δίσιιοίατο οὗ 
ἔβο δὲ οἶδυδο, ὕυ που]ὰ τηδκο καρδίας (86 

᾿σηῖθ ἐπὶ ἐμ βϑοοοῃὰ οἴδυδο: οἱγοιμποίεξίοη [δ {πΠπ1] 9 ἐδ 
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βἰείβ ἴῃ ἔδο ἱπποιτηοδὲ μασίδ οὗ ἰδ πραγ "---ἰθ (2) 
ἴγοτῃ τοβοι ηρ τΠϊ6 ῬΔΌΣ 6 δηι γοαία. 

γος. 39. Βυΐ δο ἐδ ἃ ὅονσ τἶο ἐπ οὔὸ ἐπ 
αχὰϊγ. ἘΧρ]δηδίοῃδ: 1. “δ π|ιο '8 ἱπίδσῃ δ! 
ἃ δον ἡ α δ ; δῃὰ ἴδ6 οἰγτουτηοίδίου οὗὨ (δ6 ἢ 
ἴῃ ἰδ6 Βρίὶγῖϊ, οὶ ἰῃ ἐδ0 Ἰοέοσ, ἐδ οἐγοιυνηοἰδίοη 
"" Ὑγοῖῖο, ΤΠοΙαοῖκ, τὶ Βοσα, Ἐδίθ, Ἐδοϊκοσ, 

6ΓΘ ἴ86 δθβδοηΐ ρῥγοαϊοαῖθ 18 ἱῃ (6 ΘΟΠ 
ποιὰ. 2. Βυὺ δο ὙΠΟ ἰδ ΟΏ6 ἱπΠΎΔΡΑΪΥ, ἐδ ἃ 06 ν᾽, 
αἰγουτηοίδίοῃ! οὗὨἨ 186 ὈθαΣὶ γαδίϑ ἰῃ ἴΠ6 δρὶτἶξ, ηοὶ ἰ 
186 ἸοίέοΣ (ἱῖπος, Ετδβσηυδ, ΕΥῚ σϑοθο, Μογογ). ἴῃ 
ἴΠ6 Βτβὶ οοπβιγυοίοη, 106 6}}} ΔΙῸ ὙΘΓῪ ΒΙΓΟΏΡ; 
ἷπ ἴῃ6 βοϑοοῃά, οἰγουχηοίδίου οὗ (Π0 Ὠθαγὶ Ἵσοδῖθβ 8 
δῃἐἰοϊραϊΐου προ} 8 δὶ νασίδηοθ πὶθ [86 ὈΔΓΆ]10}» 
ἴδτη. ἸΒογοΐοσγο, 8. Βαϊ Ποὸ ἰΒ ἃ 56} ({Π18 ἰ8 Ὀγουρὰιϊς 
ΟΥ̓́ΣΣ ἤομη (6 ργθοθαάϊηρ γ6γ80) ΠΟ ἷβ ἃ 76} ἴῃ. 
ὝΔΙΟΪΥ ; δηὰ οἰγουτηοίδίοη (ΠΣ ΚονθΘ6 Ὀτουσηϊ ονο. 
ἔγοτῃ ἴδ ργοοϑαϊΐηρ) ἰβ οἰγουπιοίδίοι οὗἩἨ 86 Ὠοαγῖ, ἷβ 
[Π6 δρίτὶϊ, δηὰ τοὶ ἴα 106 Ἰοῖογ, ἯὯΧ76 πιυδβὲ ἐπ γοο τΘ 
ΒΌΡΡΙΥ ᾿]ουδαῖος δἴον ἀλλά, δῃὰ περιτομή δἴνοσ 
καί.--Α δοῦν ἴῃ δοοσχοῖ, ἐν χριυπτῷ ᾿Ι]Ιουδαῖος. 
ΤῊ ἴσυο ἱποοογδιῖο αἰδροπίϊοη---ἰΠπαὶ ἰδ, (ἢ ἀἶγθο- 
οι οὗἁ Ἰο, ΑΥ̓͂ ὕο Ὠοδγώῃθαθ, ἰσῦ}}, δὰ γϑα] νυ, δὰ 
(δυ8 ἰο ὑδ6 Νον Τοδίδιηθς. ΤΏ 8 ἷβ ποῖ ἐὐὰρς Θαυδὶ 
ἴῃ ἀαρτοθ ἰο ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος 
(1 Ῥοΐον 1, 4). Οἰγουχλοίδίοι οἷ, 16 ἱρης 809 
Ῥουϊ, χ, 16, ἄς. ; ΡὨΐο: σύμβολον ἡδονῶν ἐκ 
τομῆς. Οἰτουχαοίδίου οὗ ἴῃ Ὠθαχί ἀο68 ποὶ Ιη6 8} 
ὁ 6 Βοραγϑίϊου οὗὨ ΘΥΘΓῪ ἰὨΐηρ ἱτηπιοσαὶ ἔτομη [ἢ6 
πον 1116 ᾿ (Μογον), αὶ 186 τρογ βοδου οὐ Ὀγθδῖς. 
ἴης οὗἨ 1ῃ6 παίυγαὶ! 86 1Η8}} ῥγίῃμοΐρ]ο οὗ ἰἰξβ, Ὀγ (αἱ, 
88 ἴῃ6 ρῥγϊηοΐρ]α οὗἩ ᾿ῃθοστγδῖῖς ΘΟμΒΟΟΓΑ ἢ δηα αἶγθο- 
ἕοῃ. [νοῃ 86 Ο]ὰ Τοβίδιηθηΐϊ Ρ]δ ἢ] ἰθδοθθδ {Π6 
βρὶ τ] ἱτηροτὶ οὗὨ οἰγουτηοϊδίοη, δηὰ ἀοιηθηὰθ {ῃ6 
αἰγουπηοϊδίοι οὗἨ ἴ86 λεαγί, πίϊπουϊ προ [86 οχίο. 
δὶ ΟΘΓΘΙΠΟῺΥ 8 ἩΟΓΙΉ]ΟΒΒ: Ὠουΐ, χ. 16: χχσχ, 6: 
76γ, ἷν. 4: ἰχ, 29: σοῖς. χ]ν. 9; σοῖρ. Οὐ]. ἱΐ, 11 : 
ῬΆΪ], ᾿ἷ. 2. ΤΏΘ ΒΆΣ.Θ ΤΩΔΥ ὈΘ6 Δρρ]ὶοα ἴο Ὀδρεϊχω, 
[Π6 βἰχζῃ δηά βραὶ οὔ γτερεπογαίίοη.---Ρ, 5. πὶ ἴδ9 
βρὶτῖϊ. Ἐχρ᾽απδίίοηβ: 1. [ἢ Π6 Ποίν δρίγὶἐ (Μ6γ- 
δ᾽, Ἐτίισθομο, ΡΠ ρρὶ [Ησοἀρθ]. ἱποοττθοῖ, βίῃοθ 
6 ᾳφυοϑοι ἰθ ποὶ γοῖ οοῃοθγηΐηρς ἴ86 ΟὨ τ βύδῃ ΠΘῊ 
Ὀϊσέθ, 2. ἴῃ (86 ερίτϊ οὗ αν ((Βουχηοηΐυδ, Ἐτδ8- 
Τη08, Βοσα, Βοΐοδθ, δῃὰ οἵμβοῖβ). [Ὑογάβπογι : ἴ89 
ἴΠΘΡ ἸΏ8} 88 ΟρΡρΟΒΘα (0 {δ Η68]".---Ρ. 5.1] 8. ΤΏ6 
έοΐηε πρὶ γὶῖ, 88 οὔδρ. υἱὶ. 6. 2 Οον. ἐϊϊ. 6 ; [86 δρὶ τὶς 
φὨΐοῖ 8115 (ῃς Βοατὶ οὗὐἠἨ πὸ ἔσυθ Φὸν (Ο] νη, 6 
Ὕοεἴνο: ἴ[Π6 ἴστῦθ δβϑρίτὶς οὗ ἴ06 Φ ον 88 ΟἸΓΟΒ Θοτῃ- 
ἱηρ ἄοὰ Θοὰ; ΤΊΟ] 0 Κ). 4. ΤῊ6 ΠΟῊΝ ῥγίποῖρ]ε οἵ 
᾿ἴι πτουρδῆϊλ ὈΥ αοὰ ἰῃ τοδὴ (Βὔοϊςοτ), ὅ. ὙΒΘΩ 
πνεῖνμμα ἷβ ν]αοεὰ ἰπ Δ Ποαἷβ ἰο γράμμα, οΥ 186 118 
ἐν πνεύματι ἴο {π6 18 ἐν γράμματι---ἰ αὶ ἴ8, (86 
11ἴο ἴῺ δὴ οχίθγμδὶ, β᾽ανϊβίι, οοηϊγδοῖθα ρυγβυὶ οὗὨ 180 
βἰπρῖθ δηὰ ουϊναγὰ Ῥγοβοῦ 008 οὗἉ [86 ᾿αῦν δοοογά- 
ἴῃς ἴο ἴ86 Ἰοἰίοι.-ἴἤθῃ ΟΥ̓ δρίγέξ ἯὙ6 δγθ ποῖ Π6Γ ὕο 
πηἀογθίδπὰ 86 Βρὶγίῦ οὐὗὁἨ Θοά ἴη ἰἰ86 1, πον [Π6 βρ τί 
Οὗ τιδῃ, Ὀυϊ ἐδό δρίγὲέ δὲ 116, [86 τ ὐὐβια δον οὗ 186 
ἱηπαγὰ ᾿ϊἴ8, ΌΥ τος (μ6 Ὠυτηδῃ δρί γί τηονϑ8 ἴῃ [890 
Ξρίγῖϊ οὐ Θοὰ, διὰ [μ6 ϑρίγί! οὗὁἨ αοα ἴπ [86 Βυτηδῃ 
βρὶτί!.---]οδο ὑχαΐβθ Ἐχριδπδιίοηβ οὗ ἴῃς οὗ: 
1. πουΐον; οὐδ τοὶ (Ἰλ]ον, Οδιμθγασίαβ, ΜΘΥΘΥ : 
«681 ΨΦαάαίθδην δὰ ἰάθαὶ οἰγουπιοίδίοι " [Ὑοτάβ. 
ποτ}. 2. Μογο ΒΟΥ : πιδβοι!ηθ ; τϑίδβγθησθ [9 
᾿Ιουδαῖος (Αυσυδεπο, ἀπὰ οἴδοτθ, ΤΒΟΙΌΟΚ, Πο ὟΝ οἱὺς 

. ΤΏ ἴο Τοτοοᾶ, δειὰ που]ὰ τοαυΐτο ἐδ ασίΐο]θ Ὀδίοσο 
περιτομή. ΤΈΘ Β60Ώ.86 18 τιοῖ Ττηδίοσί 1} δϑε]οίοα ΌΥ͂ ἔπ ἀΐ 
ἔογασιοο οὗὨ οομείτστιοίοιι. [πὰ 818 (860 αυἱποτδοὰ Ἐ. 
Ὑ. ἀροη ἴδο ἩΒΟΙΘ, 68 Π ΒΟΔΤΟΘΙΥ Ὁθ ἱχηρτονοά.--, 8.} 

5. (Τῃοϊυοῖς αυοῖθα ἴσοι ἴ86 Ταϊιὰ (Διαάα, ἴ. 20, ἢ 

(ἢ ασίοσω : Ὁ ὙἼΠ ΓΝ, ὁμάκως ἐπ Ῥέη ἐταϊίδυ 

οογαΐ:.--Ἐ. 8.} 
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ΑἸέογὰ, Ηοάρθ)]). ἔπαινος, Δοβῃ ν. 44; χὶϊ, 48. 
6 δσργοββίοῃ, δοοογαϊηρ ἴ0 οὔδΡ. χ ἰδ, 8 αῃὰ 1 Ῥοΐδσ 

ἰϊ, 14, ἴθ οἴθῃ “8 )υαϊοίαὶ ἕδγιι " (ΤΟΙ οἰ). ΤῈ6 
ἈΡοβιῖθ ἤθγὸ ἀϑοΐίδγοβ ποῦ ΟὨ]ἹΥῪ ἐπα ἴπ6 χοηυΐηο 76}- 
ἰ8 αἀϊδροβίοη οὗ ρῥίουβ Φενἔ δηὰ (θη 68 18 ΤᾺΣ 
Θχδ]ιθὰ δῦονο ΘΥΘΕΥ ῥργαΐῖθθ ἔοι ὈΘΙΟΝ, δηα Θη]ΟΥΘ 
(6 δρργουθαιίΐίοη οὗ αοά, Ὀυΐϊ 4͵8ὸ ἰἰᾶὲρ ἰΐϑ ΒΟΒΟΓ 
ΘΟΠ168 ἔτομι Θοά, δηὰ Ὑ{1]1 ἐπογεΐοσθ Ὀ0 βαηοι ὡομθα ὈΥῪ 
αοα ὉΥ ἃ υἀϊςοΐα] δοῦ---Ἰ οἷ οΔ δ 1δϑὶ Ὀ6 ποίμίην 
οἶβθ Ὀὰὺῦ [πϑιϊβοιίίοη ὉΥ ζαϊι. Τὸ Φυάαὶι ᾽ν νγδϑ βαϊὰ, 
88 ἴΠ:6 ΘΧρ]πηαίίοη οὗ μἷδ αηθ: “δου σὲ [6 ποτὰ 
[Ὦγ ὈγΘίΏγοη 8.14}} ῥγαΐθθ," Βιυΐ Θοὰ ΗϊΪποοΙ ἢ κ]}} 
Ῥγαΐθα (18 σϑηυΐηθ δβρί γα] ὁ υάδῃ,, 

ΒΒΟΟΜῸ ῬΔΆΛΟΒΑΣΕ, ΟἾΔΡ. {1 1-8. 

γον. 1. Μμαῖ ἴμδη ἐπ ἴδ αὐνδπίδρο οὗ [89 
δου [Τὶ οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαϊίου] 
ΑΔδοῦ (6 Αροβϑίϊθ [88 βῆονσῃ ἰδδὺ ποὶ ΟὨΪΥ ἴΠ6 “76 008 
ΔΙῸ ἱποϊυάοὰ ἴῃ {Π6 βᾶπια οοττυρ οι ἢ (ἢ9 Θθῃ- 
168, Ὀὰὶ (Παὲ ρίουβ ἀὐδη {1168 να ουθῃ δὴ δἀνδηϊδρθ 
ΟΥΟΣ υηρο αν ὅονθ, ἢ6 οομλθ8 [0 [86 αυοϑοη πο ἢ 
που]ὰ παίαγα! ἢν Ὀ6 ργοϑϑηὐθα ἰοὸ ᾿ΐ)----ὙΒοίπον, ἰΠ6η, 
Ἰατδθῖ [88 ΔΩ͂ ρΘΟΌΪ ΑΓ ργογορδίῖνο, δὰ, ἱἢ 80, ἴῃ 
παὶ ἰ( οοηδίθίθ, Ηδ ἀο068 ποῖ δεὶς ἱῃ ἴῃ ὩδΔΙῺ6 οὗ 8 
Θομτ]9 Ομγδείμη (860. Βομγαϊά), οὐ οὗ (86 Ζυάαΐδι, 
διιπουρὶὴ ἢ6 τηυδὺ [6 Κ6 ἔγοτμῃ [ἢ686 ΘΥ̓ΘΥῪ ΟΟΟΔΒΙΟῺ [ὉΓ 
δοουδβαίίο, Ὀυΐ ἔγοια [86 μεν ἀλταν οἔ 66 ἴΓῸ0 ὡς: 
ΟΟΣΔΟΥ. 106 σαὐναπέασα ἴῃ ἴδ6 Β6η80 Ο "2 
Ὑοἰ06).--Οὐ τυδαὶ ἐπ 9 Ὀθπησδᾶϊ οὗ βμλυμόξης 
ἴοῃ. (τὲς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς) ΤῈ6 
δϑοοοηὰ αὐοδίοῃ ἀ068 Ὠοΐ τοἶδίθ ΣΩΘΓΘΙΥ ἰο οἰγουτη- 
οἰδίομ 88 ἃ βίῃρὶθ πιθδῃβ οὗ βτδοθ (06 Ὦοιϊθ), 1ἰ 
ΤΩΆΟΒ [86 τοὶ αὐοδίοῃ ΓΏΟΓΘ ρΓΘΟΐβΟ, 80 ΤΆΣ 88 (ὉΓ 
1.6. Αροβί]ο [88 “6 »͵]|8}} ΘΟΟΏΟΙΩΥ 18 αἰ δγθηὶ ἔγοια [6 
ΟἸἹὰ Τερίδτηθηνῦ ἴῃ ρβθηθγαὶ (οὔ δρ. ἱγ. ; 64], [1}.). 

γον. 2. Μ' ΟΥ̓́Θ σὰν. ΕἾσαι οὗ «11, 
Ὡδιλοῖν. [πολύ τοίογβ ἴὸ ὈοΪδ περισσόν πιὰ 
ὠφέλεια; εγο,. κατὰ πάντα τρόπον, 
πάθον ΟΥ̓ΘΡΕΥ͂ ΠΟΤᾺ] δηὰ τοὶ σίουβ δϑροοῖ, τη! οὮ ον ο 
ΜΔΥ γοῦ ἰοοὶς δ ἰδ ; [Π6 Ορροβὶῖθ '8 κατ᾽ οὐδένα τρό- 
πον.-Ἐ. 3.1 ΑἹΙ ἰμὺ Ὠ0 οου]ὰ ἤαγθ ἱπ ταὶ 6 ΒῃΟνγΒ 
ἴῃ σὨΔΡ. ἶἰχ. 4. Βαὶ ἔγοταῃ ἴθ ουϊδβοῖ, δραγί ἔγοσῃ ἷβ 
ἰγαΐη οὗ (μβουμῃϊ ἀπ ρύγροϑο, 6 μδά ἃ ἔαγί μον οὐ͵οοὶ 
(δδη ἴ0 ΒΏΟΝ ἴ6 δανδπίαρα (Παὶ 0 τθπὶ ἴΠ6 λόγια 
τοῦ Θεοῦ πογὸ οοιημηϊ θὰ, 76 τπογοΐογο δοοθρῖ, 
πὶ ΤὨσοάοτγοῖ, Οαϊνίη, Βοηροὶ, δηὰ οἴδιοτθ, τῃαὶ 
πρῶτον τοθϑϑ ἤθΓΘ μή ἀμ ΟΥ ρ»γὲπιαγέωνι 
ὁ ωα εἰ, ἥνκί ὁ αἰϊ, ΤθΟΙυΟΚ δηὰ Μογοῦ [ΑἸίογα, 
ΒΠοάρο], οὐ ἐμ Οἴ ον ἤδη, βυρροθθ ἔμπας ἢ6 οπιἰτιοὰ 
ἴο δπαυπιυγαῖθ 6 οἴποῦ ροίηϊβ (ἴὸ πίοι [8 μέν 
Τοΐδγϑ), δηὰ αυοῖθ, 88. θχϑιηρἶθδ, οἤδρ. ἷ. 8; 1 Οον. 
χὶ. 18.--Τον τῦϑσο ἰοϊχτιειθα τυ ἴθ ογὰ- 
0108 οὗ σᾶ. Αοοογάϊηρ ἴἢ0 ουὖῦ σοηάθγίπρ' οὗ [Π6 
πρῶτον, τὰ λόγια (διρηϊβοδης ρῥγοιηυ]ραί οι, 
χρησμοὶ, πονιβ οὗ τονο]αϊΐοη, Αοἱϑ Υἱῖ, 88 ; Ηοῦ. ν. 
161 1 Ῥοῖον ἷν. 11) οδῃ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη68}8 ἀδῃοία ἐπα Ο]ὰ 
Τοβιδιηθηῦ ποτὰ οἵ ἀοἀ ἰπ ἰ.8 σοηθγαὶ δβροοὺ (Γοο6- 
οοἰὰ8: συξαφμὶά εις δαδιιὲέ αἱοοπάμπι), Ὀαὰὶ [18 
πογαὰ ΟὨΪΥ ἴῃ [Π}Ἰ86 βροοίβο αἰγθοιϊοη ἴῃ πῃϊοῦ [ἢ 6 τηοϑὲ 
οὔ 086 ΨΦ6 78 Ἴγογ ὉΠΌΘ] αν ηρ ̓ ῃ τοθρϑοὺ ἰο ᾿ς, ὙΨαὶ 
8 πιθϑιιῦ, ἱΠογοίυγο, 18 ποῦ [86 ΔῈ δοῃθ δηὰ 88 βυοὴ 
(Τηοοάοτοῖ, (ξουμηθηΐαδ, Β62Ζ4) ; ἔον [86 αν, δοοογά- 
με ἴο Ῥαι], νὰ 4180 8 ὑΥὦὉφῖοδ] ζοόβρϑὶ (νοι ΤΒοΪιοῖ 
ΒΟΘΙῺΒ ἴ0 ονοιϊοοῖς, ἤθη 6 ΒαΑΥ5: Τῇ6 οοῃίθηϊβ οὗ 
ἐδ λόγια αἰνίασ ἰηῖο [86 νοΐοϊὰ ραγὶ, ὁ νόμος δῃηὰ 
αὐ ἐπαγγελία.) ὑὺν ἴἢ6 Μοδββίδπϊο ργορβϑοῖθϑ δοῃθ 
(ατοάυβ, ΤΟΙ οι, Μογδῦ), Ὀὰΐ ρτγοροῦὶν θοι}) (6 
Υεἰϊ6), 88. ὁη6 γγα8ϑ [6 συηάϊιοῃ οὗ {π6 οἴδοῦ, δπὰ 
ὈοΓἢ οοηβιίτιϊο 4 οογοπδηΐὶ οὗ Φοῃονδῆ τἱτἢ (ἢ 6 

ΤῊΕ ἘΡΙΕΤΙΡ ΟΕ ΡῬΑΌΙΪ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΕ, 

ῬΘορ]ο (ΟαἸνίη, Οαον [ΗΠοὰγο], δῃὰ οἴμοσβ). Τ|ε 
ὉΠΣΔῪ οὗὨἨ (6886 θἰθιηθηῖθ ἰΔῪ ΟὨΘΗ͂Υ ἴῃ [26 ραξἡδγοδὶ 
ῬΓΟΙΓΏΪΒΟΒ : δηὰ 88 [86 Ρ600]6 οὗἁ ἴβγδϑὶ γϑγθ τηδιὶβ 8 
οονοηδηϊ ΡΘΟΡΪΘ6, [686 ψΟΓ6 οοτηπ 6 ἴ0 ἰμθηὶ δῇ 
(06 ογϑοῖθβ οὗ ἀοἀ οβιδὈ] διυΐηρ (δ οονθηδηῖ, πὶ)ιοἢ 
Ιδγδθὶ, δ ἴῃ6 βουνδηῖ οὐ Οοα, βῃουϊὰ ρῥγοοΐδιιι ἴο 
106 πδῶοῃβ δὶ ἴ6 ριοροῦ ἔππὸ. [ΤῸ Αροβε, ἰδ 
ΘΑ Πρ ἴΠ6 Ο]ὰ Τεδιδηιθηῦ βογίρίαγοβ [ἢ 6 ογδοῖες οὗ 
ἀοά, οἰθΑγΥ 1268 ὑπθπὶ 88 αἰνίμοὶν ἱπερίγοὰ 
θοοκθ., ΤῈ Φονιϑὰ Ομυγοῦ τὰὲϑ 1026 ἰγυβίθθ δπά 
βιυδγαΐϊδῃ οὗἨ (686 οὔγδο]θβ {1}1} ἐῃ6 οοπιΐῃς οὐ ΟὨγίοὶ, 
Νοῦν, ἴῃς ϑοσίρίαγοα οὗ τμ6 ΟΪὰ διὰ Νεν Τοβιλσηθμὲ 
ΔΙ6 σοιωητηϊ θα 0 ἰΠ9 ρσυδτγαϊδηδβηΐρ οὗἩ [6 ΟἸγιοιδη 
ΟΒυροῖ.-Ρ, 5.1] ᾿Επιστεύϑησαν. Τλεν ἰϑὸνο 
επίγμδίοα οὐδ. Πιστεύειν τινέ τι ἴῃ (ῃ6 ραβαῖτο. 
οοσαρ. Ῥηον, ὃ 40, 1 [8 89,1, Ρ. 244, 71 οὐ. ; αἷος 
66. ἴ(. Ἰ; 1 ον, ἰχ, 11.:-Ρ, ΑἿ ΤΟΥ ποῦα ἔβιάθγαιῦ 
οπέγμδίοα ὈΥ (86 ,αϊλγίπεεε 9.7 Οοὐ (πέστις, νοι. 8) 
τὶ ΟΟα᾽ 8 ῥγοχηΐβοδ, οὐ ΤΌΘ ἃ ; ἴῃ (οἷν 

αὐιλ. ἴπ ογάδν [μὲ (ΠΟῪ ταΐρις ὀχογοῖθο ἰδ τὶ Κα. οἷς 
εν ἕο ζαϊίλ. 

γον. 8. ὕει ἔμοιι 2 1έ βοῖὴϑ τῦϑσὸ ἐαϊ8]16δα, 
ἃς. [Ιῃ [686 τογὰβ ἔνθ Αροβὲϊθ ἱπεϊμδέθθ ἐμαὶ ἐΠ9 
Φονθ, ἴῃ [86 τιδΐη, 8.}}} πᾶν ἐμ δα νδηΐασθ }υδὲ πιθῃ» 
ὥοποα, Τὸ δβἰαἰθιηθηΐ 8 ἐπμθγθίοτθ ποῖ 6 Γ δὴ ΟὈ 760» 
ου ΠΟΓ ἃ φῃγοοῖῦ, Ὀυὺ 1ξ εεέαδίέδλει [Ὠ6 ργενίουβ ρμοΐηςξ 
διζαϊηβὶ ἀουθδὲ. [Ιὴ τἷϑν οὗ (86 οοτγίδίη 418] ποηὶ οὗ 
6 Ὀἱνίμο ῥγοπηΐβθ, ΟΥΘ ἐπθ Τη888 οὗἩ ἔμ6 δροδίδϊο 
ῬΘΟρΪΘ ἰδ ΟὨΪΥ͂ ἃ ροοῦ οτοπὰ οὗ ἱπαϊνίἀυ 818, δοπιθ ; 
τπουρῇ ἔπθ86 δΔΟηΔ 6 ΤΩΔῪ ΤΔΙΏΠΉΔΙΪΟΔΙΥ Ὀ6 πιανϑ. 
Μογον, ἑακίηρ στουπα ἀρχαΐϊηδὲὶ ἸΠο]υοῖς δηὰ ῬΠΙΡρα 
αἰθραῦοβ ἴθ οοπίθιρίυουδβ δηὰ ᾿ἱγοηΐοδὶ ομδγδοῖοῦ 
ἘΠῸ ΘΧΡΓΘΒβίοῃ τινές. 16 οοπίθπιρι δηὰ ἰγοὴγ 1168, 
οὗ οουγβθο, ποὶ ἴῃ ἴμ6 ποτὰ, Ὀὰὲ ἴῃ ἔδο ἰάθα. ὕὍ- 
Ὀ6 ΠΩ Πα8 δοδίίογοὰ διὰ αἰνϊ θὰ ἴβγαθὶ, αοοογάϊησ 
ἴο δὲ ΝΥεῖίο δηὰ Εὐξ ζβοῦθ, {πΠ6 οχργαββίοῃ 88 δὴ 
αἰευϊαίἑπο οἰαγαοῖου. ποθ (6 ρτϑδὶ πηδ88 οὗ ἐδθ 
ὈΠΌΘΙΘνΟΓΒ ΔΘ ΚΠΟΥΏ ἴ0 ἔπ6 τοβάθσβ, [Ὧ6 ΘΧργθθ- 
βίου 88 γαίμιοῦ ἃ ρα]ρ8}}6 βδσρηθθθ. Μογοσ Β ἰγδῃθ- 
Ἰαϊΐοη : “17 τὴν αἰἱὰ τοδιδο ἰο Ὀοϊϊονθ ἡ μἀρον 
ΦΠΘ ὉΠ 6] 16 ({υησίαμδο), ὙΪ ἢοΐ δηηὰ] ἐδ 
ΠῚ Υ (στάμολα πεσε} οὗ ἀοἀ,᾽" Ἔχργοβθοβ ἐῃθ οοῖ- 
τοϑροῃάθῃοθ οἱ ἔϊπο αἰδογοηὶ ἀοδίρππίϊοπβ, Ὀὰὶ ἰΐ ἰΦ 
ποὺ Βα ἰβίλοίογυ [0 186 ϑθῆβθ. Τὴ6 Αροβί]θ ἔογοοθ 
8, ὉΥ ἴ)6 πέστις Θεοῦ, ἴο Ὀτίηρς ἱπίο γον» 
ΠΘΏΟΘ ὨΘΥΘ ἰῃ8 ΠΟΙᾺ] ἴοτοο οὗ ἀπιστία: δηὰ ἰδ9 
δβϑογίου οὗ Μογον, [δὲ ἀπιστεῖν δηὰ ἀπιστέα τηόδὴ 
ΔΙΑΥ͂Β, πῃ {1:6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ, ὠπδοίξαγ, ποὶ εν. 
7 εμλήνοκε, τοοῖίϑ ὑροη 8 ἔδ]ϑα αἰϊεγηδίϊνο ΚΟ]! 
ΠΘΡ ΓΘΙοΓΒ ἰῃ6 ἀπιστία ἴο ἴΠ6 υπίρ ἐπα] 688 οὗ ἐμ 
ὅονθ ἴῃ ἐπο δηιο- Ογδιϊδη ἔμθθ. ὃ6 Ὕοιο Πἰϊκ0- 
τΐθο: “ΤΏΘΥ πᾶν ὈΘθὴ ὑπ. 1} ἴῃ ἰκθορίηρς ἐπ 6 
οονϑηδηὶ (Ἰπεοάοτοῖ, (Βουμηθηΐα8, δἰ νίπ, δα αὶ οἱὶι- 
678); ποῖ, {Π6Υ πᾶν Ὀθθὴ ὉΠο]ονὶηρ ἰοταγὰ τὨ6 
Ῥτουλΐἶ868 δηὰ [ῃ0 ρΌΒροὶ (Ἰο]αοῖς, ΟἸδμδύθοθη, Μόν. 
6γ)." ΤΪ8 νἱοῖν 8 ὙΘΓῪ δίγδηρο, βίῃῆοθ ἢ6 Θουτσθοί 
Οὔδογνοθ ἐμαὶ ἴῃ (Π6 ποτὰ ἀπιστεῖν ἴεγα 16 ἵπὸ 
ΤΩΘΔΗΪΏΡΒ; 88 πίστις ἰΒ αὖ {86 Βδιηθ {ἰπη6 "δίῳ 
διὰ γα. ΜογοτΒ οὐ͵]θοίίου ἴο ο Ὗ οἵδο 8 ΘαΌΔΙΥ 
Βίγϑηρθ : κ᾿ τινές πουἹὰ Ὀ6 δἰ ορϑίθος ἀπδυϊεοα, ἴοξ 
ἴΠ6 ΥΘΡΓΥ͂ ΓΟΑΘΟῺ ἐμαὶ ἰδ που]ὰ ποῖ ὕὉ6 ἔσο, 4ἢ 
ὝΟΓΘ αἰϑουοαϊοηῦ δηὰ ἀπο ἐμ]. ΤῊΐ8 18 ἀραϊησὶ 
Οἰϑίουυ δηὰ ἴμ6 ἀθοϊαγαίίομβ οὐ ἴδ Βίθ᾽]6 (869 ἐδ 
ἀϊβοουγθο οὗ βίδθρμϑθη, Αοίβ νἱϊ.). [1 τὸ ἀϊδιΐῃ 
Ὀούπϑθη ἰη6 ἰάθδ8, ἕο ὅθ α δἔππον διὰ ἕω δ απ αἀροϑ. 

αὐμοδεοὶ Τμδὶ ἀπιστεῖν ΤΩΒΥῪ ὮΔΥΘ ἰΠ6 ΘΟΣΔΟ (0 
τη ατίλλμ, ἰα ρ]αίῃ ἥγοπι 2 Τίσω. 11. 18, δρᾷ ἔγοτα ὅπ δοῃ 
οἵ ἀπιστία, ἰῃ ΗΘ. ἐἰὶ. 12, 19, τηὰ οὗἠἨ ἄπιστος, ἴῃ Τκο σι, 
46; Βον. χχί. 8, Τὸ υπἀοχοίδηὰ [06 Ῥαδδᾶρο πε. ΘΙΌΤΙ πῇ 
ἴο πδηὶ οἵὗὐ ἔδει ἴῃ ΟὨγίδί, βοϑῖβ ἱποοηδιὶσίοης πιὰ (ἣν 
Ψ80190 οοπίοχι.-“, 8.} 
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βαίε, ἰΒθα ἰΐ ζ]Ἰονβ ἰμδί, δοοοταϊπρ το (86 ὅϑοτῖρ- 
[186 Βυχηοῦοδὶ τπδὐογιὲν οὗἁὨ δροδίδιίθβ γγὰδ δἰ ΊΤΑΥΒ 

οὔξεοιϊ ΌὉΥ ἃ ἐγηδιηίΐοδὶ ΠΡ ΟΤΊΙΥ οὗ ρογϑοιϑ δὶ ἢ} ἴο 
δδ6 οονοπδεῖ, ΌὉῚ προσ ἴὯ6 οογθηδηΐϊ νὰδ οοηἰἰπποὰ 
ου ἴδο ρατουῃὰ οὗ ἴθ πίστις Θεοῦ ; δηὰ ᾿ξ πουϊὰ 
δυο ὈΘΘῺ Υ̓ΟΣΡῪ δίσδηρο ἰἢ Ῥδὺ], ἰὴ νἱον οὗ [μἷ8 οὗ» 
τοροικίθα Ὠιἰδίογσγ, ποι πὰδβ ἤγθὶ τοῦ ΟΟΠΒΌΠΙ- 
τοδίθαὰ ἴῃ δἰβ {ἶπι6, δου] ὕδνο αὐἰΐο ἱσποτοὰ ἐδ9 
ρΡεοϑοηὶ, Βαυὶ 68 ἐπίστευσαν οἰΒΟΉΒΘΓΘ (ὩΣ ΘΣΧΆΙΩ- 
ῥιο ΦόΒη υἱϊῖ. 80) τλθϑηβ, ἐμ 6 Υ Ὀθοδπθ ὈΘ]ουθτδ, 80 

ἠπίστησαν ἸθΓΟ, (ΠΟΥ λαῦα δέοοπιθ πῃθοϊϊονίηρ, 
Ὡοῖ, {ΠΟΥ λαυς ὅδε. ΤΠ6 πέστις οὗ ἀοὰ ἰδ ΗΪΒ 
ΘάοΙΙν ; ΗΐῈ δά οΙ Υ ἰο 186 οονθηδηὶ οαγίδί ΗΪῪ ἰῃ- 
γοῖνοθ ““ ογϑ Ὁ ΠΥ. (2 Τίω. ἰΐ, 18; πιστὸς ὁ 
Θιός, 1 Οον. ἷ. 9; χ. 18, δο.) 

γεν. 4. Τιοἱ ἐδ ηοῖ Ὅθ6, μὴ γένοιτο. [ΟὐΡ. 
7 πίιαὶ Νιοίε κ.] ΤὨΪΐθ ὀχργοβδίοη οὗ ἱπιραβδίοῃθα 
κοραυϊδίοα [δοϊθ δηὰ ἰπίθηβε ἀθργθυδίοῃ], 8|80 
οοιθοῃ ἰὸ πο ἰδίον αγθοῖχβ, 18, ἰπθ {86 του οὗ 
ἐμ9 Ηοῦτον (ΠΡ Ὁσι, αὐ ργοΐαπα), δὲ 186 βδιὴθ 
ἔἶηθ δὴ δσργθβδεΐοῃ οὗ ἃ γι ρίουβ οὐ τηοσὰὶ τορὺρ- 
ὨΔΏΟ6 Οὗ δυογβίοῃη. Ἰδμογοίοτο 106 Αροϑί!θ γϑρθ 
486 τἩῃουρϊ, 88 ἢ 1Π6 τινές οουἹὰ δῆπὰὶ] 186 πέστις 
οὗ Ὅἀοά, δηὰ ἐιθυθίοσαε 6180 η0}} ἘΠ Ὺ ἴΠ6 τϑα] ἰχδίίοῃ 
οὗ {πὸ οἴθγῃδὶ οονθηδηΐ οὗ ἴῃ 156 ποτὶ οὗ 
ἴδτ86}] δῃὰ ἴῃ ἃ ΝοῪ Τοδίδιηθης ρθορὶθ οὗἩ Θοὐ.--- 
υῖ Ἰοῖ ἐξ Ὅ6: Οοά (ἰ5) ἀὐτν τὸ ΘΥΟΣ 288 
ἔαϊδο. [ς[1μιηρὸ: 30 αδὲγν δεῖδδ : Οἱ ἱδί σαῤτλαχίέρ, 
76.εν Ἀεπδοὴ αδὲν 7αἰδοῆ.] ϑϑίῃοθ γένοιτο τοΪδίθϑ 
ἴο 006 Βοῃΐθδῃοθ, ἴΠ6 Δ Πα ιοδ] γεν ἐσ ὦ τουϑῖ Γ6- 
ἰδία ἰο ἴ06 δβοηΐθῃος ποίϊοι, οΠβοίβ ἱϊ, απ ὰ πιυδὲ ὉΘ 
τοδιϊκοα, 88 ἀππουποίηρ ἃ ἀθοϊαταίίοη, ΌὈΥ͂ ἃ οοοη. Αὁ- 
οοτγαϊΐης 0 ΜοΥΘΡ δὰ 9 Ἧ εἰΐο, [Ὁ πηθδηβ ἰοσέοθ φανε- 
οὐσθω, οὐ ἀποδεικχνύσθω (ἰμροριιγίδοῦι, [11ο- 
τοῖς ργοΐοσϑ ὁμολογεέσϑω 88 ϑααίϊναιθπι.) Βιυὲ [Ώ6ὴ 
(6 ἰθγὴ σουὰ μᾶνα Ὀδθη ὑη Ὁ] ομόϑθῦ, ΚΟρρΘ 
ΦΧρ  δἷμβ: μοὶ ταιλδν ἰδέ ἐὲ δα (υἱολίηιφλγν 8ὸ δσὺὲ 68). 
Μόγγαν ΟὈ͵θοῖθ τηδὺ ἰπ [Π1]8 οα86ὸ νὸ δῃουϊὰ οχρϑοῖ 
τοῖτο ΟΥ τὸ 88 διιΐο]θ Ὀσίοσο ἴῃ6 Μ1016 Βϑηΐθιηοο, 
Διὰ το λγκβ, ἰδὲ ΡῈ] αἷά ποῖ ἀδείχη [0 ἰηιγοάθοθ 
ΘΏΥ δοηίθηοθ ἔγομι ὑπ6 ΟΪὰ Τοδίδιηθηῖ, Βαϊ Ῥαυὶ 
ΟΔῃ ΠΟΥΘΡΓΒ 6.688 τηδῖζο 086 ΟὗὨ ἃ δοῃΐθῃοθ οὗἁ εἷβ ὁσῃ 
9 6 δυϊυτο οὗὨ βγδ6ὶ, δηὰ ἴ06 πδηὶ οὗ ἴῃ τό ἀοϑϑ 
Ὠοῦ ουϊποὶρῇ [Π6 οομβ᾽ἀθγαιίοη (Παῇ [86 γιγνέσθω, 88 
8:0 Δης  Ὠοαἷβ οὗ μὴ γένοντο, τοαυΐγοβ ἃ ἔοττηδὶ ἀθο- 
Ἰαγαϊοη. Μογϑονϑῦ, Ῥβ. οχνΐ. 11 (8}} πηθ ἃγθ [ΐ8γ8) 
δυγηϊδμοὰ διγοδαν οπ6 [δ], δῃὰ ἴῆ6 οομποοίοη [86 
οἴδον [δ] οὗ [86 ἀθοϊαγταϊΐοη. ΤῊ Ϊΐβ ροὶπὶ νγγὰβ ἴο Ὀ0 
ὉηέοΙἀοα ἴῃ 411] 118 διρ! υἀθ ἴῃ (Π6 ὨΪΒΌΟΣΥ οὗὁὨ [09 
Νον Τοβίαηθηι. Ξθο 2 Τίιῃ, ἰΐ. 18, [1 ῥγοῖοσ [ὸ 
οοξηοοὶ γιυνέσϑω (Ῥαὰ] ἀοο8 τοὶ βαγ, ἔστω) πὶ 
Θεός, ἀρὰ (ο ἴδικα ἰΐ ἴῃ {π6 θυδήοοῖδνο βθῦβα : Ζσέ 
σοά ὀδροπησ, ἐς 8..). 0 Β66ῃ διὰ δοκηον)θαχοα, ουθα 
ΌΥ Ηΐδ Θηθιίοδ, 848 ἰγῦθ, Ὑδαΐθυοσ Ὧθ ἰἢ6 ΘΟΠΒ6- 
αυσποοβ. ΞξΞ0 δἷδὸ (6 Ε.. Ὗ. δηὰ (6 δοδὶ ΕἸ 5 Ὁ 
δοπιηορηιαίοσθ. ΤΏ6 ρδΓ8]}16}, 2 Τίω,. ἰΐ. 18, 16 βί σι Κο 
ἴπξ: “1 νῷ δγὸ πα] (ἀπιστοῦμεν), γοῖ ΗΘ 
εδμσθας τρενίαι ἀρφλρ, ἐῖνε οΔπηοὶ θην ΗΪΠπ.8017 

ὯὮΡ. [80 ΡὮΏΓΑΒΘ : ἐμδίίίδα, ρεγεαΐ ηιωπάπε. 
“-Ὁ!ὁἢδ 811--Οοἀὐ ἐκ ἴσο Ὁ καδίαρ ἴο ἢν. [Δηρμθ᾽Β 
νἱον, πῇ οι! αἀἰθοοπηθοῖ ϑεός ἤοτῃ γινέσθω] ΑΟ- 
οοταϊηρ ἴὸ Τποϊποῖκ, ἀλήϑενα Ὦ6ΓΘ ΘΟ ρΓ ΒΘ μβ ργϑο- 
82οα] διὰ ἐμοογοίΐοδὶ ἐσ ἢ ; ἰπ ορροδί νου ἴο τμαὶ ἢθ 
δοποίου δὸ ὑἐπ6 υὑϑ08] οὀχροαίου, ἐπᾶὶ {Π6 ΑΡοβίϊθ 
ΞΧΌΓΘΘΘΟΘ [6 ἩΪ8}} (λιδὶ ποῦ] ὰ τοῦϑαὶ Ηϊπιβοὶ 
ΦΟΠΕΠΟΔΙΙΥ δ ἔσθ διὰ ἔδι}] (δοοοταϊΐηρς 0 Ο0ο- 
ϑοΐιδ, ἴῃ 109 οουηθο}6 οὗ [ιἷθ μΐδῃ οὗ βαϊναϊου). 1 
28οὸ αυοπίΐοη ἰβΒ οὐ [20 ἰγυὶ οὗ αἀοἂ ἰῃ τοΐθγθηοθ ἴὸ 
“16 δρραδγοηῖ οὐ ἰδίου Ὀθίσθοι ἴ[86 ΟἹ]ὰ δὰ Νὸν 
Τοεβιδπιοηίδ, [6 [Π}09 656 τησδὲ ὯΘ ἰδὲ ουγϑῃ ἴῃ {18 
ΟΟΝΟΡΙῸΙ δε μοϑὶβ, πιΐοῖι ἴο 186 υἱϑὴν οὗὨ τωϑδῃ δρ- 

᾿ῬΘαΙΒ [0 ὃὈ6 δὰ ἰγτθοομῃοί]δοῖο οοπίτβϊοίοι, Θοὰ Μὴῖΐ 
τοιηδίη οοηβίβίθης πὴ Ηΐπβ6 1, δηὰ ἰῃουοῖοσο δ 
Ι {τ} δηὰ ἔδι μι} (θ66 2 ον. ἱ. 30 ; Βον. ἰἰ, 14 
186 ἤδῖὴθ ΨΦ6ῃοΎδ ἢ). Α1} πηθῃ ἃ Ἰΐδγθ 80 Δ 88 ἴδ, 
ΓΘ ΒΙΏΠΟΓΒ (δἰη -Ξ 116); γϑὺ ὉΠ Ὀ 6] 67 18 ΘΩΡὨΔΌσοΔΙΙΥ 

᾿ 8 16 (ϑοδη νυἱϊ, 44), βίποθ, τί [8 τεὐθοιίου οὗὨ [86 
᾿μόγασδιν Ὀδοοσλθδ οὐδαϊοηῦ (0 ἈἸβομοοά, διὰ ἷβ ἴω» 
Ὀ] οαῖοα ἴπ 106 Β6 οου σδαϊουοηβ (866 ΟΠ. 
Ἷ, 21-28). Ὁ οὗ 18 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ομαγδοίογβῃο οὗ 
ϑροβίαϊοθ, Ὀὰΐ 4|80 ἃ ἱθῃάθῃμου δηὰ τηδῃΐ 1]. ἴδυϊ 
οὗ ὈδΙΐονογΒ; δηὰ 80 ΓᾺΡ 8]1 θη: 8.6 ᾿ἴδιβ ᾿ῃγουσὰ 
ὉΠΡ6] 1. ὙΒΘΏΘΥΟΣ ἴΠδ6 οονϑηδης Ὀοίνθοῃ ἀοὰ 
δηὰ τηδὴ ἰδ ΒΏδοη ΟΡ Ὀτοΐίκοι, δΌΒΟΪυϊο ἴδ! 
ὯΘΘΘ 8 ΔΙΤΑΥΒ ἰουπὰ ὁ Οο(δ εκἷὰθ: Ηδ ἰθ ἃ τοοῖ 
(θευῖ, χχχίϊ. 81," ὅς.}, πῖϊθ 411 16 Ὑἱθγδώοηβ, δα 
ἯΙ] δ 411 (6 Ὀγοδοῦθθ οὗ ἔδιὨδαϊηοδα, ἀγὸ οἢ (86 
εἰὰς οὗ τηϑθῆ. ΑἸἾβο, ἴῃ Ῥβ. οχυΐ. 11, δ}} τζϑη δἃ.6 γθρ- 
Γοϑοηϊθα δϑὶ ἴῃ ορροδίεἶοι ἴο (δε [δἰ διϊπ668 οὗ 
Εοὰ ; δηὰ ὈΥ ἰσουθ]πρ ὈΘ ἴον γβ (ΠΟΥ ΟΡΡΟΒΘ ἔδῖ τα, 

ΑΒ ἰὶ 15 τπυτὶτῖοθ (ΡΒ. 11, 4).---  Τ[Π)6 δρρ!ἰοδθοι 
οὗ (ῃ6 ρδβδᾶρθ αὐυοϊθα ΠΌΤ ἴ06 ῬΒΔΙΙῚΒ σὶνοδ ΟΥ̓ 
ἄθῃοο οὗ ἔθ τοδὲ ργοίουπά ἱπείρης, Τ|6 οεἰρίηδι, 
δοοοιαΐηρ ἴο Ηυρΐ614 8 ἰγαμπδίαἰΐοῃ, τοϑὰβ ἰδ08 9 

“ ΠῸ ΤΏ66 δἴοῃθ 1 παγὸ εἰπηϑά, 
Αμπά ἄοπο πδδὶ ἰθ6 πιοκοὰ ἰῃ ΤῊΥ εἰκῆϊ, 
ἴῃ ογάϑι [μαὶ Του τηαγοϑὶ Ὀ0 ἡπδὲ ἴῃ ΤῊΥ 88}. 

Ἰημ8, 
Ῥαγο " ἴῃ ΤῊΥ ἱπαρίηρ.᾽" 

ΤΏ Ββορίυδρίηῦ ἰγαπδβὶαῦοα, “Ἢ ἴῃ οσὰογ ἰμδὲ ΤΏΟυ τρδγ- 
εβὶ Ὀ6 δοϊςπηον]αροὰ ᾿υδὶ (δικωφωϑῇς) ἰῃ ΤΥ πὸ 
(ἴῃ ΤῊΥ δα γίηρ8), δῃὰ τηαγοδὶ δὐμααοε ννκήσῃς; ἱποίεδα 
οὗἩ ΓΖ) ἰπ ΤῊΥ κρένεσϑαν ( ΠΏ 52} Ριὺὰ 
αυοίο8 ἤροτα ἰὴ βοριυδρίης, ΤΏ6 Β6ηΕ66 Οὗ 186 ὙΓ Εν 
ὯΔ] ταχὺ 8, ἰδὲ αν ρῥἱδοθὰ μἰτηβο  Ὀοΐοσο ἰῃ6 
ἡυάρτηθηῖ οὗ ἀοἃ δπὰ Ηΐβ τονοϊδύώοῃ. ψίονθα δο.- 
οοτάϊηρ ἴ0 {86 οὐυθίοτῃ οὗ ΟΥοηἴ8] ἀθθροῖβ, Ναίμδι 
δεὰ τ πεσθες, τ δ ΠΑΓΒΏΪΥ ; Ὀυὺ ΤΏΘΩ ΒΘ ΓΘ- 

οα ἷ8 βίῃ ἴι5 ἀορίδῃβ 8ἃ8 ἃ βίῃ δραϊῃβὶ (αὶ 
εἀϑ ἃ θὰ Ηΐδ8 ογϑϑ, Β ροσοοϊνοα (ἢ9 πε ιϊοὲ οὗ τς 
ῬΓΟΡΙΘΙ ΒΒ οὔδῦχα, ἀπὰ {π6 δοΙΐη688 οὐ ἷ8 υἀϊοΐδ! 
ἀφοϊαγϑιίοι οὗ τῃ6 συλ οὗὁἨ ἀθαίῃ. Τμ6 ἰσδηβιδίζοη 
οὗ τῃ6 βερίυδρίης, “ἢμα ΤΏου τορῦγοδὶ Ὀ6 ᾿πβι,- 
βοα, ἀφοϊαγθὰ ἦυδι" [δικαιωϑῆῇς ἴον ἴ(Ὡ9 Ηεῦτον 
ῬΊΧΌ 1, ἴθ ὀχοβθῦῖςαὶ, [1 υδίηρ [86 ποτὰ δικαιοῦν 
Βογὸ δου ἀθηῦν, |{κὸ (Π9 ἰρἢ] οὗ ΡΣ, ἰῃ ἃ αἀδοίαγα. 
ἐογν 86η86 (ἴον αοἀ ἐς ιὲ δηὰ σαπηοὶ Ὀ6 πιααΐδ ͵υ8ὲ, 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ ἀδοίαγεα οὐ αοξηοιοίφάσοα ΔΒ 7.51), ῬαῺῸΪ ἔπτ- 
Ὠἶθῃ6Β 08 ἴΠ6 ἰκ6Υ ἴο Χ[Π6 ῬζΌροῦ υπαογβίδηἀίϊηρ οὗ 
ἢἷ8. ἀοοίτπο οὗἉ ͵υδιβοδύοῃ ὈΥ ἐδ 1}, 866 Ὀθί ον, τοῦ, 
28.--Ῥ, 8.}] ΤΘ οἴδηρθ νικήσῃς, ἂς., ἰθ Δ ῥετί- 
ρἤγδρβὶβ. “ΤΠου ταδγοῦῖ Ὀ6 ρυΓ ἴῃ ΤῊΥ ᾿υάρτηθηῖ,"» 
ΤΩΘΔΏΒ ΡΙΟΡΘΙΪ,, “Του νὴὴ]0 Ὀ6 τϑοορζηΐζοα 88 ρὺγ : 
τπογοΐοσα Του ονθϑγοοσηθβῖ, βίηοθ Τηου τὴ]ν Ὀθ6 706. 
εἰδοὰ ἴῃ ΤῊΥ ἡυάμτηοηι,") Τῇ βοριυδρίπν Π88 δ1- 
ΡΙΒοὰ [86 8] ρθιι δ  Πϑαὶβ, “ἴῃ ΤΥ βαγίηρβ, ἰπ ΤῊΥ 
)αάρταθῶι,᾽) 80 ἰῃδὶ 86 αἰθιίποοῃ οὁδη ὯΘ ἄτγανσῃι ὮΘ. 
ἵποθη αοὐἷδ ποτὰ δηὰ Ηἰἴβ ἱπάρτωοπί, ΤῺθ οἰίοῦ 
Ῥοϊηῦ '8 [86 σδθοι: 7} Θά ἐδ ἐυ δὲ ἰλογουσλίν ἔποιοπ 
απὰ γοοορη χοῦ αϑ ἡμδὲ απὰ λοῖν ἔνι ἫΝ ὠτὰ «νὰ ἐμ 
Ἠΐἱπ ἰἀρε ἀβσὰρ ἐλδη πιωδέ δὗη, τολίολ δίαπαδ οονηπλδίο 
ἐερὰ ἀσαΐικὶ δα, δὲ ἔποῖοι ἐπ αἱ! ἐΐε δγοαάδιὰ απὰ 
ἀερίλ. Τὸ ἀοῖοδοί ἰπ οὖν ἱκπονί θάμα Πόσο ἱβ τῇρδὶ 
οδϑίβ ἃ βῃδὰθ ἴῃ ραῦὶ ρου οὐδ ποτὰ διὰ ἴῃ ρασὶ 
ὍΡΟΣ ΗΪδ ᾿υἀϊοἷα] χονυοσηπηθηῖ, δ} Β δῃρῖς γιηοης 
οὗ ἰ)ο αυοίδεου ἤοτῃ ἴ[Π6 ῬΡΒΑΙτῺ8 ΘΟΥΤΟΔΡΟΙἋδ ἴο ἐδὲ8 

“ΟΡ ἱπάϊοδίοθ ἔμθ τὶ μἰθοῦδηοοθε, ΓΙ (ῬΣΟΡΟΣΙΣ, ἃ 
δε »υωγε), [80 ΒΟ] 6866 οὗ Θοά.---, Β.1 
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ΒΒΏΟΙ ; Π.ὉΟΘΪ ΒΟΟΏΘΡ 8})4]]} 411 τη ἢ Ὧδ6 1ἴᾶγβ, ἰπαη υ}ιαὐ 
ἃ ΒΏΔΟΟΥΝ Ὀ6 οδϑὲ οὐ Οοα δ ἰσυϊῃ οὐ δά6!γ τὸ ΗΪβ 
οονθηδηῖ, Τῃ6 νικᾷν ἰδ ἰγθαυθη! υδοὶ ἱπ (Π6 
μα ϊοία! βθηβθ (860 Μογοῦδ Βζα, Ῥίβοδῖ., δῃηὰ τϑ- 
ΘΟ ΒΩ ΤΏΟΙυΟΚ ἀηὰ ῬΒΣ  ρρίὶ [6180 Μθυοῦ δα Εν δ] α], 
πουὰ Κὸ χρένεσϑαι ἴῃ ἴῃ6. πιά 416 86:86, Ὁ ἰο 
ἐδδέσαίο. Βαϊ τῃ6 Αροβιῖθ οουϊὰ ποῖ Ἔχρθϑοῦ ὑμαὶ 18 
δΣ χοθδίοη σοι ]ὰ 6 υμᾶογβίοοα ἴῃ 8ΩΥ ΟΙΠΟΡ Β6ΏΒ6 
(ὕδη ἱν ἴἰῃ6 βοερίυδρίης, [Οοιηρ., ἰιοπονος, Ζεχέναὶ 
Μνοίο ᾽.-". 8. 

[ΤῊ δὶ ἴμου στηαγοδῖ, ὅπως ἄν, ἸΣῸΣ 1ηὴ Ρβ. 
Ἰϊ, 6 (νον. 4 ἴῃ 6 Εἰ. Υ.), ἐο ἐλε ἑπιέεης ἐδλαΐ, ἐπι ογάεν' 
ἐλαί (τελικῶς). ΤὨΪΘ ΒΘθιηβ ἴ0 τηθϑη ἴμδι ἀοἀ οδυδβοὰ 
Ὀανί 8 δἷ"8 ἴο ἴακο {π|8 ἀρστγαναίθα ἔογια ἴου ἴΠ6 
ΨΟΓΥ ρυγροβα τπαὶ Ηκ χηΐρυῦ ἌΡρΡΟΩΡ ἴο Ὀθ Θη ΓΟ Ὺ 
γυϑῦ, στ διι Ηδ ργοπουμορά οοΟμασιηηδίῖοι οἵ ἰ. Βιιΐ 
800} ἀἢ ἱπτογργοίδιϊοι νου ἃ ΡῚῪ τῃ6 οοη γδαϊοι! 0η 
ιμδὲ ἀοα οοπάριηηβ Ηΐδθ οῃ δεῖ. Ηρθηοο τηοϑῦ οΟΤὰ- 
πλθη λοΟΓΒ (ΘΟ Ομ] νη) ἰδ κ 6 ἽΣῸΘ Πιογο, δυὰ οἴϊϑη, 
᾿κὸ ἵνα διὰ ὅπως πῃ ἴῃ6 Νὰ Ἰἰδϑίδιηθηι, οὗ 6 
εἴχεοί οὐ οοπιδοημότιο (ἐκβατικῶς) τε εο ἐλαί. Βυὶ ΣΡ 
δηὰ ἕνα Κταιη ΠῚ ΔΟΪΟΔΙ]Υ αἰ γα 8, ΟΥ ὩΘΑΓΙΥ ΑἸ ΑΥ8, ἰῃ- 
ἀϊσαίθ [πὸ ἀοβίρῃ ΟΥ̓ ῬυΓγροβο (866 ὅδθβοη., 77:64., 
9. ὕ.., δηὰ πον, Ογάηιοι., Ὁ. 426 δ΄, ΤῊ} 6α.}:; δῃὰ 
ἭΠΘΓΟ (8 ΒΘΘΙῺΒ ἱπδρ] 1] 8016, 88 ἤθγθ, ὙὍὙὸ τηυϑὶ 
ΔΘΒΌΙΩΘ ἃ ἰορίοδὶ γαῖπον ἸΏΔ ἃ ζνδιη πο 8] Ἰατυὰο, 
Βεβίση δηὰ οδδοὶ οἴδθη οοἰποίάθ, Τ|ι6 ΒίΌϊΪ6 πὸ 
ἀουδὺ τοβοθθβ ἴμ6 δΌβο!υϊα βονογοίρηιν οὗ ἀοά, γοῖ 
ὭΘΨΘΓ ἰὴ ἃ βία 816 ΟΥ ρϑη οἰβοῖὶς ΒΟ Π56 80 8ἃ8 ἴο ΕΧ- 
οἰαάθ [Π6 Ρϑύβομδὶ [γοϑάοιη διὰ γοβροπβὶ ὈΪΠΠ οὗ 
ΙΏ8η. Ηρδηοο ἰϊ Γοργοβοηΐβ, ἴῸΓ ᾿πβίδηοθ, [Π6 Βαγάθῃ- 
ἷῃρ οὗ ῬΠΑΓΔΟΙ 8 Ποδγῖ, 88 6 υ οἶα] δοὶ δὰ ρὺῃ- 
ἰδῃτηθηῖ οὗ αοα (Εχοα. ἱν. 21 ; νυἱῖ. 8), ἀπὰ δἱ {Π6 
Β8ΠῚ6 ἴΐπι6 88 ῬΒΔΓΒΟΒ ἾἘ ΟὟ δοὶ δὰ γι] (ἰχ. 84). 
Ὠανὶὰ οοΥίδ ἢν σου ]ἀ ἢοῦ πηοδη ἴο0 ΒΆΥ͂ παῖ [6 βἱπποα 
ψΠ) 0Π6 ἐπέρπζέοπ οὗ σοῦ γίηρ (οά--- ίοἢ που]ὰ 
Ὦδνο ἀρβίιγογοα [ἢ6 δ᾽ ΠΟΟΡῪ οὗὨ [͵]8 γορϑηΐβησο, δηθὰ 
ὀχροβοὰ μι ἴ0 ὑπὸ ͵υδὴ οοπἀθιηηπδίίοη οἵἩ δ] ἴῃ 
νοῦ, 8--Ὀυῦ (Παῦ 8 δ'η ψὰ8 ὁνουτι θα ὈΥ αὐὰ ἴοΓ 
188 φροαῖογ τηϑη ϑϑίαίου οὗ ΗΪβ ᾿πδιϊοθ, Ααοά πονὸῦ 
ἀοοθβ δῦ], ποῦ Μ|18 ΔΏΥ δὴ ἴο ἀο 6}]}, ἐπ ογδν 
[δὲ χοοα τΔΥ͂ ο0π16 ουἱϊ οὗ ἱξ, Ὀυϊ Ηδ Θχογοῖβοϑ Ηἰβ 
ρον γ, ̓ίεκίοιη, δηὰ ἴονθ 'πῃ ονογγϊηρ 41} 6ν]} ἴῸτ 

Ιυ 16 ηοἴ [Π6 δ Π6Ρ ὙΠῸ ρἱοτίθο8 αοα ἱπγουρῇ 
18 βίη, Ὀὰϊ αοα νῶο ρἰυτίβου ΗΠ πι861}7 Γπγουρἢ {116 
5 ηηοῦ, ΟὈΠΡ. αἷθὸ ἴῃ6 γοαγκϑ οὐ Ηυρίο]α δηὰ 
Ηδπρβίοηθογς οη ΡΒ. 11. 6.--Ρ, 5. 

γεν. ὅ. Βαϊ ἱέ οὖν υγίηϊθοιβηθδα, ἀο. [Α 
ὨΘῊῪ ΟὈ͵οοϊΐοη ὙΠΟ ταῖϊρηῦ Ὀ6 βδυρροθιθα ὉΥ τθ6 
ὅπως ἴῃ γογ, 4: ΠΑΙΠΟΙΥ, [Γ᾽ Τη3Π᾿ Β βίη γοάουμπαβ ἴὸ 
[Π6 ΡἹ]ΟΥΥ͂ οἵὔἨ αοά, δηὰ 8βεῖ8 Ηἰβ γἱριυθουθηθδθ ἴῃ ἃ 
ΟἸόάγον ᾿ἰμὶς (45. ἴῃ τῃ6 σαϑα οὗἉ θΑν]α), ἰὐ ἰβ ἃ πι 688 
ἴο 8 Θη4, ἀπὰ ἤθηοο ἰὺ οὐρῆς ποῖ ἴο Ὀ6 ριη- 
ἰδ οά, Ῥδι! δα πη 1116 ργοπίβο, δι ἀδηΐθθ (Π6 60Ὲ- 
οἹαβίοῃ, γϑγ, ὅ.-ρὶ, 8.1] Μογοῦ ἰκο8 ποτ ἀδεκέα 
πῃ ἃ ΨΟΓΥ͂ ζθηθταὶ ἀπαὰ σου οηβίνο 86 η86, πὶπουῖ 
τοζαγὰ [0 ἴΠ6 ἴδ ρα] οἰθιηθηῖ οοῃίδιποα ἴῃ ἴϊ, δηὰ 6ὁχ- 
Οἰδῖπβ: “8 ΔΌΠΟΤΙΤΩΔΙ οἰ οὶ] αἰβροδίτοη.᾽")" Βγ 1818 
ἀεβηϊύοη ἴΠπὸ τ]οῖκοα, [Π6 ὉμῃΟΪΥ, {86 δά, σδὴ Ὀ6 
ἀδηοίοάα , Ὀπὶ μηγέσλέθοιδησ85 18 τηϊδοοηάιοῦ ἰῃ Ορρο- 
βἰτίου ἴο [6 ἰατν δῃὰ {ῃ6 τίρῃϊ. Οπ συνιστάναι, 
806 [6 [,οχῖοδ: 4180 Βομι. Υ. 8 : 2 Οον. νυἱὶ. 11, ἃς. 
[αἰδοὸ 7εαχίιαὶ Δοίο ᾽]. 

παῖ κ58.8}} ττό κα ῦν Τί ἐροῦμεν. Α 

τισλίεομδηεεῖ, ΤῈ ἰα ἐμοὸ ρροδὶῖθ οὗ δικαιοσύνη 
πκαίιυάο, ἱ ἤ , ἩΒΙΟΣ ἱποϊυθα 641} ποτα] ὁχοοὶ- 
.Ὁ}}60.ἢ “. 

ΤΗΕ ἘΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 

ἔοττα πο οὗδη οοουτΒ ἰὰ δὰ! (οδαρ. ἱγ. 1 ; τί. Σ᾿ 
ἂς... [ζὑ ἴ8 ρθουν ἴο τα ἰπῖο 4] αἰ] οςῖῖοβ, δὰ ἷὃ 
ΥΘΡΥ͂ ΘΟΠΏΟΏ ἴῃ ἴΠ6 Ταϊυυὰ (φωραά “εἰ αἀἱοεπάμι 5) 
10 'θ ἃ ἔοσιευα οὗ τηραϊιδύὔοη ὑπ ἃ αἰ ουν, ἃ ῥΓγοῦ. 
16, 'ἰπ ΘΟ. ὙΠΟγῸ 18 ἀλη ῦ οὗ ἃ [186 δοῃο]υδίος, 
τ ττὰϑ αἷβὸ ἰῃ 080 διῃροηρ ἴδ οἰδβϑίοβ, [8θε Τ.ιο. 
Ἰυοκ.} Τῆνα ϑεηΐθῃςς, ἐγ σμν μην σἠξεοιδηξε, ὅτο., (Δ 
ὑγθο, αὶ (ῃ6 [Ὁ]]ο τ ρ ΠΟΒΟ] αι 18 γοὐθοϊθα 88 ἔαϊϑο. 
ΤῊ ΑΡοβιϊθ σοῦ  ΠΙῪ ἀϑϑαπη68 (δὶ Δ ὉΠΡΟ] ον α 
δον οοὐ]ὰ σαῖθα 1818 οὐὈ)θοϊίοι, Ὀὰϊ Π6 τηδίζεβ ἴς Ὠἰπ)- 
86], Τιινῖβ ἰβ ονϊάθηῖ, ἔγϑι, ἔγομι Ἰὸ ἰπιοιτοχαῦνο 
ἴοτιῃ : βοοοῃά, ἔγοια 6 ροβὶ ομ οὗ [Π6 ᾳποβος ἴδ 
Βυοἢ 8 ΠΙΔΏΠΟΙ ἰμδῦ ἃ ΠΟΩΔΏνΟ ΔΏΒΥΘΙ 8 ἐχρϑοῦ- 
οἀ :{ (δἰγὰ, ἔγοτα ἴῃ6 δααϊίου : ΒΌΣΔΔΩΪΨ δρϑαϊχο 
ἰπρ, κατὰ ἄνθρωπον λέγω. Τϊβ ΘΧρτΓΟΒβίοα 
8 ΘΟΙΏΤΩΟΙ ΔΙΏΟΏΡ [ἰἢ6 ΤΌΘ, ὁ“ ἃ8 ΠΊΘῺ ΒΡΘΔΚ ᾿ (8660 
ΤΙΟΪ 6 Κ); τπ6 ἰθγὰ ἀγθρωπένως λαλεῖν [ἡωριαπό 
«οφι] αἶ8ὸ ὀοσυγα ἴῃ [886 οἰΔ3β᾽.9 [66 [ἢ 6 Ἐχδιρὶθβ 
ᾳιοίεαὰ Ὀν ΤΠΟΙΪυοΚ]. ΤΏΘ οΘχργθδβϑίοη κατὰ ἄνθρ., 
Γοϑύπρ ΟἿ ἴΠπΠ6 8η {116 818 ὈούνΘοη αοα δῃὰ ἴδῃ, 46. 
ποῖθ5, ὙΠῈῺ Ῥαυϊ, πον ἴἢ86 ορροδϊοη Ροΐνθοῃ [8 
σΟΙΏΟΠ Βἰη} σοησποὺ δῃὰ ορὶηϊοηδϑ οὗ τηρθῦ, δηά 
[Π6 οοπάποϊ πὰ ΟρὶπΙ0η8 ἴῃ ἴἢ6 ᾿ἰρὶν ΟΥ̓ γϑνο]διοα ; 
ἈΠ ΠΟῪ [Π6 ορροβιίίίοηῃ ὈδῦνγθΘ ΘΟΙΏΠΟΠ ὨΓ. ΔῈ 
τρθ8 ἀπα ουκίοτῃηβ δηὰ (110 (ποοογαῖίο γτρμβ ((ἱδὶ. 
ἢ, 1δ, ἀῃὰ οἴμογ ρ]8668). Ετοπη (8 δάαϊζίοι ἷἰ 
ἄἀοοθ οὶ [Ὁ]1ον ὑπαῦ 106 αιιοδίίοῃ, μῇ ἄδικος, πιαδὶ 
ὯΘ6 τοραγθα 48 δῇθγηηδινο (Β66 Μογοῦ, ἀραϊμδιὶ Ρμΐ- 
ἱρρ). [116 ριγαϑαὲ κατὰ ἄνθρωπον ῥτονεῖ 
ΒΟΙΒΙῺΡ αϑαίηδὺ ἱηβρίταϊίουῃ. Τη6 Αροϑίϊθ ἤθτο ρυῶ 
ὨΪπ]8617 ἱπῖο ἴΠ6 ρἷβοθ οὐ οἴμδὺ τἤθη, υδὶηρσ ἰδ οὲς 
{που ρῆ 8 πὰ δγχιπηθηῖβ, Ὀθϊ ΘΧΡΓΟΒΘΑΙΥ Γο) οι Ὡς 
{86 Π}.--Ρ' 5, 

γεν. θ6. Σοσ ἴθι Βοῖν 588}} Θοὰ ἰυᾶρο το 
Ὡτῦοσϊαὰ 2 ΤΗϊκξ ἀο68 οὐ τθδῃ; Οοα πουϊὰ ἔποη ποὶ 
ὍΘ 840]6 ἴο υάρα (πὸ το] ὰ : Ὀὰϊ, δοοογάϊηρ ἴο (ἢθ 
Ὀδὺ8] Θχρ] ἀπαῦϊο : ϑδίποθ ἰΐ ἷἰβ ὑμίν γα] ῦ 
ΔΙΉΟΠΩ το] ρίουβ ρθορ]ο ἔμδὶ ἀοὰ Μ}} Ὀ6 τ86 ψΨυάκο 
οὗ ᾿Ἰὸ σοῦ, τῃὴ6 σοποϊυκίοη ΔἸ] υἀοαὰ ἴο τῦσδὲ Ὁθ 
τοὐ]ϑοϊθα. Τῆλ6 ἀγρυτθοπῦ 8 [μπουϑίυγα ἃ γοάμοΐο αὐ 
αδεωγάμνι.Σ (Βαοκοτὶ : 66 μγοοῦ ἰ8 νϑδὶς 1) Οοο- 
οοἰὰβ [Βοἰςἢ6], ΟἸΒ δι βθη, δῃμα ΟΙΒΟΓΒ, γον κόσμος 
ἐφρλκιει: ἴ0 ΓΑΙ ἶσ4] ὑβᾶρο οὗ ἰδηχυαρθ) ἰὼ 186 

ΘΏ1|16 νοῦ], δπὰ τῇς ρῥγουῦ ἰ8 (8 οοποοίνοά : 
Εσθῃ θη] ἰἀΟἸΔΌΡΥ πιιδὲ Ὀτίηρ ἴο ᾿ίρῃς (Π6 μίογγ 
οὗ 186 ἔτι ἀαοάὰ ; δμὰ γοὶ σοὰ μὶ}} ἰυάσο ἴῃ (ὁθῃ- 
116 πνοῦϊὰ, ὙΤμογοίογο Ὅ06 μα ]οῦ οὗ ϑοῖπθ Φεν 
σδῃηοῦ ΘΒΟΆρΡ6 {πὸ Ἰυάρπιοηῖ, ονθὴ ὑπουχὶ τμοὶγ ὑῃ- 
τἰ σι ὐθουϑη 688 ΘΟΥΓΓΟΒΟΓΑῦΘΒ {Π6 Γἰρὐθουξηθδβα οὗὨἩ οὐ, 
Βιυύ ὕΠ6ΓῸ 18. Ὧ0 ΡΓΟΡΘΡ ἔουηάδίίοι [ὉΓ [18 ΘΧρ]δπ» 
τ΄οὴ ἴῃ ἴΠ6 ἰοχῦ; δαηὰ Ὀοβίαθβ, ἰὃ που ]ὰ ΟὨΪ]Υ͂ τούηονθ 
8 828}16 Ὁ Αἰ ΒΠΘΌΣΥ ΤΥ ἃ στοδῖον ΟΏ6, δηῃαὰ ἴῃ ἃ ὙᾺΥ 
[δὲ που]ά εοτητηοηά ΣΝ ἴο Δεν δι. ργοἠυάΐορ. 
Το Νὸν Τοβιδιηθηῖ ἰάθα οὗὨἨ ἴπΠ6 βθΠΟΓΙ ἡπαρτηρῃξ ἰδ 
ἀπΐνοσβαὶ. ἄνθη ἴΠ6 δη 66]8 οὗἩ κόσμος πὰ βα» 
σιλεία τοῦ Θεοῦ; οδμμοῦ Ὀ6 ΔΡρΙΙ6α Βογθ. ὍΜ1Δ {86 

4 [Ὁ Ὁ» ΠΙΞῚΝ "ΝῸ} 
Τ [Μὴ ἄδικος ὁ θεός ; ἰῃ περαΐξίοε ἰηϊογτοσδίίοη δ (μήτι, 

ἀοοΐ πίον ἢ ἰθ υδοὰ 86. ἃ πορβέϊνο, οὗ ἡπαθέγοΣ ΘΏ ἃ 
Ἦν ΒΏΒΙΨΟΙ ἰδ ἘΧρεσιοΣ: Βο0 ίΩοΥ, Ρ. 476; ἈΣΤΌΒΕΙ 

ατγίϊκ. ἃ, 88; κηὰ ΜογτοΣ ἐπ ἰος. ἢ σὲ Ἡδοῖϊοσι 

ὩΣ ΤΥ τ τυ τ ΡΟΣ ΤΣ ὩΣ 8 Ὡοραῖγο ; 6 ἄΡο 
Εἶ5ο5 θυϑῃ [οΣ Ρ1 πα ἔδο ᾳυοδου ἰπ ἑοὶν ὠττα.--»- 5᾽ 

βυὐδίδῃ εἰ 4}} 
ΘΓ, Μογοτ, 

6 ΣΙ νΣ Βα οοποοϊνοα δ ἔμ6 Φπᾶὰρο οὗἁ 81} σηθσιϊκίτιά : 
4816 ὨΘΟΘΘΒΕΓΙν ἰπιρ θα ἐμαὶ ΗἨδ ἰδ στ. ΤΟ ορροασῖΐα ἐξ 
ἱποοπδίπίομ ὙΠΠῊ τη ἰάοι οὗ ΘΟοἃ 88 διυιάρο, αηἃ ν τ) ἐν 
Ὡδίυσο οἵ [86 ἰπαρτηρῃΐῖ.---, 5.} 
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βουδῖὶ οχρίδιδίίου (Ἰμοΐθοκ, Μογοσ, δὰ οἱ θγθ) ἴΐ 
ΙΏΔΥ ὩΘΥΟΣΊΒΟΪοδδ ὍΘ δδιϑὰ, ἩΔΘΙΔΟΡ ἃ ϑϑῃΐθῃοθ 
ἩΠΊΟΙ ἢΔ8 Ὀ6ΘῺ αἰδιηββοα ὙΠ μὴ γένοιτο, ϑίΔ 8 ἴῃ 
ἔασίμοῦ θοα οὗ ἃ ργοοῦ;, Αροογάϊηρσ ἴοὸ ΟΌΡ σομϑίσιο- 
ὕοῃ, (6. Β6ῃ 66 ΘΔ} 4180 06 ΘΧΡΙΔΗΔΊΟΡΥ, δηὰ βίδπὰ 
ἴῃ ςοηπροοίίου τὴτ ἴπ6 [0] ον ίηρ (866 ὈΘΙῸΝ 

γόοχβ. Ἱ, 8. Βυῖ ἐξ 189 ἰσχυϊὰ οὗ Θοά, Τῃο 
οδ͵οιοῃ οὗ νϑῖὺ. 7 ἈΡΡΘΆΣΤΒ ΟὨΪΥ ἴὸο τϑρϑαΐ (πὰς οὗ 
ΤΟΥ. δ: Ποτγοίοσο ἱΐ ἰ8 αἰ δου ἰο οοππδοὶ ἰΐ τ ἢ πθδὲ 
ργϑοθάφβ. Το αἰ δου ΠΥ 18 ΒΟΙν θα δΒ [0] ον: (1.) Οα]- 
τίη, Βοζα, ατοῦυδβ [Βοηροὶ, Κίον], ΡΏΠΙΡΡΙ, δοιὰ 
οὔδιοτβ τυ κ ὑμαὺ 1τἘπΠ6 οὈ]δοϊίοη οὗ νϑῦρ. ὅ 18 ΟὨΪΥῪ 
οοπιίϊπυρα δηὰ οϑίὈ] Ἰβῃθα ἰῃ τον. 7: δηὰ 106 νογὰβ 
κατὰ ἄνθρωπον λέγω ἴο κόσμος (61. 6) 8ου]ὰ 6 
του, δοιοτγαϊΐϊηρ ἴἰο ῬΕΙΙΡΡΙ, ραγθη θα ἶγ, ἃ8 ἃ ᾿το- 
Εἰπαϊ ΌΓΥ οὐϊουταί οἵ δροβίοϊς ἱπαϊρτιιαίίοη. ΒΥ {ηΐ8 
ΤΏΘΔΏΒ, ἐμ αἰ οοιΐοβ δβυσηθ {86 βῇδρθ οὗ δὴ ἰῃ- 
γοϊνοὰ σοὨ ΓΟΥΘΓΕΥ, ἴῃ ΜΔοδ ἴΠ6 ΑΡοβί]θ ῥγϑπηδ- 
ΤΌΓΟΙΥ ἰη οιτορὶβ ἴΠ6 ΟΡρομθηΐ. ἸΤποίυοῖκ Ὀοϊΐονοβ 
ταῦ Β6 δὴ ΡΓΟΘΌΘΘ Β᾽ΠΔΙΪΔΓ ΘΧΘΙΏΡ]68 ἰῃ ῥγοοῦ οὗ 
8. (οἰναρ. νἱῖ. 2δ, ἀπὰ 64]. 11}. 8, 4). (2.) Μεγονῦ: 
“ὁ ΤὩὴ0 ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ ϑεὸς τὸν κόσμον (νοτ, δ 
ἰδ ΠΟῪ σοηϑδτιηρα ἰΠυ8: ΤῈ ἴδον ΔΙΡΟΥ ΘΟὨΒΙ ΔΘ ΓΘ 
(νον. 4 7.), ἐμαὶ αοα᾽ δ ἰσυἢ ἰδ γ᾽ οτβθὰ ὉΥ [86 116 οὗὨ 
ΤΏΔΏ, ΓΟΙΩΟΥ͂ΘΒ ΟΥΟΣΥ ῥτουπα [ὉΓ Βυρροβίηρ {μπᾶ δὴ 
κηγίσλίεοις Οοα (δὲς ἢ, ὙὯΟ ἷ8β ᾽ο ἡμαψε ἴπε πουὶὰ, 
Ἅ111 Ἰυάρ ΙΏϑη 88 ἃ 86, ἄς. Αραγὶ ἴγοτῃ ἰδ6 
αυδΐηΐ οομδιτιοϊίου οὗ ἐμ6 ᾿πουρμῦ, {Π6 σα βίαίο- 
τηθηΐς ἰῃ γογ. ὅ ποιὰ Ὀ6 ἰγθαϊθαὰ 88 ὑπίσο. [86 
γγεῖίο, ΑἸΐοσὰ, Ηοάρο, ἐβουρὰ αἰ δοτίηρ βοιηοπν δὶ 
ἴῃ ἀοία!!, ΠΠἸκοννθα τοραγὰ σοτβ, 7 δὰ 8 88 ἴμ6 δῃ}ρ]}- 
βοιίίου ἀπὰ οδοῃβιτηδίζοη οὗ {86 ΔΗΒΘΡ ρίν θῇ ἴῃ το ν.Ψ 
6 ἰο 1ῃς6 οὐ͵εοοίξίοη δβἰαίθαὰ ἴῃ σνϑὺ. ὅ. Ἢ τη 18. οὈ͵θο- 
ὥοπ ὈδῈ νδ]ὰ, θη ἢοὺ ΟὨΪΥ͂ ΤΩΏΔῪ ΘΥΘΓῪ ΒΙΏΠΘΙ ΟΪδ᾽π) 
θχοιηρτίοῃ, Ὀυὶ ἴξ πουϊὰ ΨΌ]]οΝ ὑμαΐ ἰΐ β τἱριΐ ἴο ἀο 
ΕΥ̓] ἐπ δὲ ροοα πιᾷῦ οοηθ, Τ|ἷ8 8 οογίδ ΠΙῪ 8 ΤΟΓΘ 
ΘΑ Υ͂ ἐηα παίυγαὶ] οοπηθοίΐοι (πη 1Π6 056 ὑπᾶ ον () 
ἀπ Ὀεβὺ ἐχρίαἴηβ ἴμ6 γάρ. Βαυϊΐ ἱΓ π τοδὰ εἰ δέ, 
πὸ τηυδῖ Γοργὰ γον. 7 δϑ8 ἰηίγοάἀυοϊηρ ἃ ΠῸῪ Οὗ- 
͵δοίίοη, 88 ἴῃ δ ἀἰαίορυς Ὀοΐπθθη ἴῃ6 ΑΡοΟβί]α δηὰ 
8} ἱπίογ] οουίογ---δὴ ΟὈ͵δοίΐοη ἩΏΟὮ ἰβ Ἰηα ΠΥ 
τοδοηύθὰ ὉΥ Ῥδὺὰϊ 88 8. ὈΪΑΒΡὨΘΙΏΟΙΙΒ δἰδηᾶθσ, Βυΐ 
866 {Π6 ΓΟΠΊΔΓΚΒ ὑπᾶϑὺ ἰδ6 παχὺ ἤθδή8β. -- ὶ 5. 
ι8.) Εἔνθῃ 1ἢ τὸ πὰ δογε, δοοογαΐηρ ἴο Ἰδοάοτοῖ, 
ἐμ6 Ἰδησυδρο οὗ ἃ Φ6} ἴηὴ αΐδρυΐα ἡ 16 ΑΡοβί!ο, 
[6 βδοηΐθηςα ἀο068 ποὶ ΔΌΡΘΔΣ 0 ὃ6 {Π6 σοηὐππυαίίοη 
οὗ {π6 ἐδπουρὰιΐ οὗὨ νοσ. ὅ. Τθοα (Π6 Ψονν 888 ἔγει 
ἀγάπῃ ἐἢ6 σοΟΠΟΙ υθίοη ἔγοσῃ σοῦ, ὅ ὑπαὶ αοα ἴδ τη λιδέ 
 Ηδ ρυμίδβι βἰη9 ὈΥ πο Ηδ 8 μον ῆοα, ἥτις 
.6 που]ὰ ἀράυοος ἴῃ6 οομοϊυβίοη, οῸμπ] νοῦ. 4, ὑπαὶ 
1πΠ6 τπᾶπ, ἯὮΩΟ ὈΥ̓͂ ἷ8 ψεῦσμαι οοπϊυϊο8 ἴὸ ἰδ6 
Εἰοτν οὗ Θοά, ᾿ἰβ ποῖ ΠΟ. 8. Β'ΠΏΘΓ, ΠΟΡ ΡῬΌΠΙΒΟΔΌΙΘ : 
ταῖον, ὑπαῦ ΠΘ ΤΏΔΥ αὧ 6ΥἹ]] {ὑπαὶ ρορα ΤΏΔΥ ΟΟΙΏΘ. 
Τηυδ ἔσο οδ868, Ὑδίίοη σοῦ σοηδίϊίυϊο ἃ ρδγβ]]οὶ 
ἴο οἴδρ. 1]. ὃ, 4---(6 γϑὶ οδϑὸ ἀδηοίίηρ ἴδηδι οἶβιῃ, 
ἐπ6 ΟἾΠΘΓ, δι ποιηϊδηΐβαι. Βαΐ ἴΠ6ΓῈ γα οοηβί 6 ΓᾺ- 
ὥσῃβ ργϑβοηϊθα ὈΥ 86 ἰδοχὺ ἰἰ86} αραϊηβὲ ὑπὶβ νἱθν,. 
Εἰγθὶ, ἐμα γάρ δ᾽ ὑπὸ Ὀοραϊηηΐηρ οὗ νϑὺ, ἢ ; Ὑβὶ οὶ, 
ἴον {π8 ΓΟΔΘΟΏ, 88 ὈΘΘῺ ΓΟΙΩΟΥ͂Θα ΟΥ̓ ΤΏΔῺΥ ΟΟαά. 
(Β. Ὁ., ἄς., ἴῃ Ὑυϊξαίο, ὅ6.) 88 δὴ ἱτηροαϊτηθπὶ ἴ0 
ἴδ ργορϑὺ υπάογβίδηάϊῃρ οὗ ἴΠΠ6 ραβϑαρθ. ΤΏρθη [86 
Δογίβιὶ, ἐπερίσσευσεν, ΜΏΪΟΙ ΜΟΥΘΡ ΤΠ ΐπ ΚΒ Βῃου]ὰ 
6 υπάἀοτείοοα ἴτοιι ἴδε βιδπάροϊην οὗ ἴη6 ρϑῃογαὶ 
ἡπάσιιους (ὙΠοϊυοἷς τοραγὰβ ἰδ 48 γοβοηῖ, τι [ως 
ἐμοῦ). Εατγίπογ, Μίογερ τουβῦ ἱπίογροϊαία ἃ τέ Ὀοίογο 
ἰδ μή ἴῃ γογῦ. 8 (τί μή, φυϊάηὶ ). ΑἾθο, ἱΓ Ῥδαὶ 
Ὧο ποΐ ροτγτηϊςίοα [0 Βροδὶι ἰῃ {16 πδῖὴθ οὗ ἴδ6 Ἐπ- 
Ὀοϊανίηρς 96" δπὰ ἰηϊοττορὶ Ὠἰτηβο], πὰ ἡμεῖς ταυδὲ 
Βἰδπα Ῥεΐογο βλασφημούμεϑα. 6 δτὸ ὑδμογθίοτο 
οἵ ἐο ορἰπίοη ἰἰπαὶ ἔθ Πυροίμοαῖβ οὗ {π6 ἰητουϊ οοὺ- 
ἴου οὔ 6 οὈπδιϊπαίο ον ἰῷ ποῖ οοττθοῖ. (4.) Οὐ 

χρ δηδεῖϊοι 8 οοῃίδϊμοα αδἰγοδαν ἰὼ πὸ ἐγαηβιδιϊοι 
ἔρις Τεχίμαὶ Νοίοε ἢ δορὰ 1.1] ΤῈ Αροβίὶα βαγι 

ν Οοα ἀἄοέδβ ποὲ ἀεοίαφα υταίδ, ὁπ τὐοἦο λαῦε 
γίογβεά ἀὴδ γαξιγωίηεδε ὃν ἰλεὶῖγ υηγαϊἐλ μένοδα, 
ατδηϊοα ἰπαὶ Ηΐδ οονθηδηΐ ἔἐ [1688 Ὦδ8, ὈΥ͂ Χηθδη 
οὗ ΠΟΥ͂ υπία! ἐΒ[]π688, δλοῖσπ ἐξβοίῦ ᾿ιοΥα Ῥοιοεν μὲ 
απα οοπδρίσυοιδ ἴἰο ΗἨΐδ σΊΟΣΥ (οὔαρ. νυ. 8), ἐμαὶ ἰδ, " 
[δα 1 βᾶγθ βηΔΥ Ὀδοοϊηθ ἃ Ὀο ΐονθῖ--- ΠΟΥ ἢ ΔΙ 
Ιαἶβο 8}}}1} ἡμάροα 88 ἃ βίῃπου ἢ ἄῆβνου : Νοὸ. ΔἈπὰ 
τπογοΐοσο τὸ ψοῦαὰ ΟΥ̓͂ ΩΠῸ ΙΩ6Δ}8 οομίηυα ἴῃ τἢ- 
Ὀ6] 16, 88 ὑῃοΒα τινές ἴῃ σψοσ. 8, ἰὰ ογάογ, Ὁ πὶοκοὰ 
οοπαυοῖ, ἴο ϑοσογαρ 8 ἃ βοοὰ ρυγροβο, αοα᾽ ΒΒ μίοσγ 
-- Ὕ ΒΟ ἰδ [86 ῥγίηοῖρ]θ Ἰαϊὰ ὉΥ βοῖὴθ ἴο ΟἿ οὔδγρα. 
Μϑὴ ὙὯΟ δοὺ ἰῃ8 (ἀπὰ [16 τινές 40 δοὶ {μ:8) δΓὰ 
ΒΕ σοπαοιαηθα. Ηδρτο ἴπ6 ἀλήϑεια οἵ Θαοά ἴδ }16 
ἀροπῖ, δὰ ψεῦσμα ἰβ ἴῃ οὈ͵]οοῖ, [ἢ ὑοῦ, ὅ, ΤΠ6 ΓΘ 
γγ88 {Π6 ΤΟΥΘΓΒΟ, ἔμ ἀδικέα οἵἨ τιδῃ Ὀοὶηρ ἴΠ6 ἀζοηῖ, 
διὰ ἀοαδβ υἰριυὐθουδηθδβ ἔδια οὈ͵θοῖ. [Ιῃ νοῦ, 7 {6 
αποδέϊοη ἰ8 οὐποθγηΐηρ [86 ργεαοηιίπαπιοα ΟΥ οοπαμεβὲ 
(866 ν. 20) οπ {{| 546 οὗἉ {1:86 ἀλήϑεια ἔον 86 ΒΟΟΣ 
οὗ αοἂ : 'π νοῦ. ὅ, ὑῃ6 αιρδβίϊοῃ ἰβ ΤΩΘΣΟΙΥ ΘΟΠΟΘΙΏ- 
ἵηρ ἴῃ6 Ὀγίηριρ οὗ {π6 ἐσ ἰο ᾿συῖ, ΤΏ βο]υϊοι 
οὗ ἴμ6 αἰ βου! 1168 ἰπ 180 ἐπερέσσευσεν.---Οὐ 
(Π0 αἰδεγθηὶ οχριδπδίΐουβ οὗ κἀγώ, 866 Τμοϊιοῖκ. 
Ι 28 Ὅ6}} 88 οἴμοσβ [})ὲ Τ οἴΐο, ΑἸἔοσὰ 7; δυδῃ 1, ἃ 
δεν [Βεοηρ6]]; δνὐθὴ 1, ἃ σδηΐϊε [Ὁοοοα)., Ο]δ- 
ὨΔΌΒ6Π] ; αὐθ 1, Ῥδὺ] ἐ Ὁ ΠΡΡΟΠΟΙ: οὐθ 1, πὮΟ 
Ὦδᾶνο δἀἀεὰ ἴο {86 ρ)]ογ βοδίίοῃ οἵ ὕοὰ [96 Ὑοίιο, 
ΤΟΙ] ΟΊ. 

γεν. 8. [Α 8 τσῦὸ ἀχὸ ὈΪΔΒΡΏΘΣΔΟΊΌΕΙΥ (ποί, 5161- 
ἀογουδὶν) σοροσίϑα. Τὴθ ὈΪΑΒΡΌΏΘΙΩΥ Γοΐοσβ τοὶ 
ΟἿΪΥ ἴο δ], Ὀυϊ ἰπ τ[06 ἰδδῖ ἰηδίδῃοο ἰο αοά, τ Ο8Θ 
ΠΟΙῪ δηὰ γἱρμίθουβ ομδγδοῖοσ 18 ουϊγασοα ὉΥ ὑπ6 ἷπ)- 
Ρίουβ τηαχίμ), [0 ἀο 6ΥἹ] ὑπαὶ γοοα τμΔΥ ΟΟμη9.7--- ἸῺ 
ΓΟίογθηοα ἴὸ0 ἵμῃὸ ὅτι, ἯΘ τηυδὲ ΟΌΒογυο πᾶ, ἴῃ Θ0ῃ- 
Βοαῦθησο οὗ αἰἰγδοϊϊοη, (86 ποιήσωμεν ἰδ υπϊ θὰ 
πὶ λέγειεν.--Τ6 καϑὼς βλασφημούμεθα 
Ἰοδὰβ υβ ἴῸ οοποίυάο ἰδαὺ ἴῃ6 Φεν8 ομαγροὰ {86 
Αροβῦϊθ, οὐ {π6 ΟὨγιβιϊδμθ ἱπ ρθῃογαὶ, ΜΠ ὑπὸ 
ΑἸΙορεὰ ρῥγίπεῖριο : Τπ6 οπμὰ βδηοιθοβ ἴἢ6 πηθδὴθ 
(ΤΠΟΙαοΚ, αἰ νη). ὕδαδὶ δοοορίδιίοη : (Π6 ἀοοίτηθ 
οὗ βυρογδθουπαϊης; ΤΏΘΡΟΥ͂ (οἰ ΔΡ. ν. 20) β πιραῃὺ (866 
ΤὨοΪυοΚ). Μογοῦ: “ΤΊ ἰαθοῖβ οἵ ἔμ Αροβι!α 
διροιρ ἴα αφῃ 68 οου]ὰ οσοαϑίομ ΒΌΘΝ ΒΙΆ Π6Γ8 Οἢ 
[86 ρατγὶ οἵ π6 Φενβ." Αοιοογαϊΐϊηρ ἴἰοὸ {πὸ νἱον οὗ 
ἴδμ6 ὅονβ, τ 6 ΟΠ γβιδη8 οοηγνοσγίθα π6 Ο6ι 1116 πουῦ]ὰ 
1ἴο Μοποιιιοΐβηη, ΟΥ̓ Ὀο γαγηρ πα οσογγιρίϊηρ {16 
οονοῃδηὺ οἵ [Π6 Φεν8.--- Ὁ οβο οομασοηδίίοη ἰδ 
ἡἦπαδι. ΤΟ ὧν ἄοεβ ποῖ τοῖδσ ἀΐγθοῦγ ἰο [86 βἰδῃ- 
ἀδγοσβ 88 Βυοῃ, βίποθ ἐμ) 18 18 8ὴ ΘΟΘΘΒΒΟΡῪ ποίΐου, Ὀυΐ 
ἴο {86 ρῥεϊποῖρ]α, ἰδέ ὡδ ἀο ευἱΐ ἐμαὶ σοοά πιαΐν σοῖο, 
αηὰ ἴο (86 ἔδεΐ Ἰγίηρ αἱ 118 τοοίῖ, ἐλα λαγάπεξα ΟΥ̓ ἐὴέ 
«ἴεισα ἐπ ὠπ͵αϊ γμΐποεξ, αϑ γῆογε οἰεαγίν δἠοισεά 
ἐδ οουοπαπέ ζαι ι γιάπεδ8 οὗ Βαυϊῖ, ἰπάϊΓεσ!Υ, 
{Π6 οὔδγρθ οὗ ἴῃοβθ βἰδῃάθγογβ ἰβ δἰ8θὸ διιβηγοα δἱ 
[ἢ6 ϑθχηθ ὑΐτη6. Ὑ 6. Ἴ ἴδνοιβ ΟἿΣ δχρίδπαϊΐοῃ. [ὧν 
ΓοίογΒ ἴο [06 βυδ᾽θοῖ ἰῃΏ ποιήσωμεν, ἴο [8086 πο 
ΒρΡΘαΚ δὰ δοὺ δοοογαϊηρ ἴὸ [μἷ8 ροσγη:λοίουβ δπὰ Ὁ]. 
Ῥθεαουβ τλχίῃη.---Ρ. 5.] 

ΤΈΣΕΡ ῬΔΑΒΛΟΈΒΔΛΡΗ, Υκ88. θ--20, 

ΤΉΘ ἰγαμοϊ οι οὐ ἰδ οογοηδηΐ οὗ ᾿δῊ ἰὸ δα 
οογϑηδηὶ οὗ ζτ1δο6 18 ΔΙγοδὰυ ἰηαϊοδιοα ἴῃ [86 ῥγοοθὰ- 
ἷης ΡΒ. ΤὨΐθ 8 Ὀσουρθν [0 Ῥδ88 ἰῃ ρμαγὶ Ὁγ 
106 σοπδίδηϊ ὑπέλ᾿ Π ] 688 οὗ ἱπάϊνϊ 818, ἀπ ἴῃ 
Ῥᾶσὶ ὉΥ 6 ἰγδῃβι ΟΥὙ ἀηΐαὶ Ὠ] 688 οὐὗὁἁἨ οἴμετβ. [ῃ 
ΘΥΘΓΎ 6886 [8Γ86} Β δἰη 18 τηδηϊοδιθα ἴῃ (88 σου ΘηδΏ, 

ον, 9. Ὅμαῖ ἰ89η}7 [ πτυυδὶ ποῖ Ὀ6 ταϑα, 
πὴι} (Εουπιοπίυβ [Κορρο, Ηοίτηδημ, ΤΊν. β μοῦ}, τί 
οὖν προεχόμεθα [οτϊπρ [π6 ἰηὐογτορδίίοι εἶστε 
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δος οὖν] ; ἀραϊπβὶ πο ἰ8 (μ6 οὐ ΤῈΘ ἰαϊτοάυο- 
οι οὐἁἨἁ {6 σϑϑιῦ τοΐθτβ [ὁ ἴδ ἐογοροίπρ βϑοϊϊου 
πον ἴΠ6 ροϊπὺ οὗ ν᾽ Ὁ (Πδὺ [8.86] σοσΊ ΔΙ Π88 
μἰναηίασοβ οα {86 ΟὈΪΘοίγο βἷάθ, θὰ} ὨΟΏΘ Ομ 186 
δυθ])]θοῖϊνο. 
ὀὁμεϑα. Ἐχρίαηαίίουδβ: 1. ΤῊ τἀ 4}6 νοΐοο ἤθγθ 

[86 εἰχηϊβοιιίίοη οὗὨ [86 δον : Ηανθ τὸ [(86 
2658] (6 ργϑίβγθποθ "Ὁ ἀο ὸ δχσοϑὶ ἢ μδῦθ ἯΘ δὴ 

. μἰναπίαρο ἢ (Τ ΠΘΟρΡ γ]δσῖ, (Πουμηρηΐυδ, [86 ο]ὰ οοτῃ- 
ταθηϊαΐοτβ ἰῃ εἰρρεκον ΑΙθο 6 ΝΥ εἴζαδ, 0 ΒΑΥΒ : 
ὙῊ16 8. [Π6 ΟἿΪΥῪ δυϊία 6 β6η86." Τμθγθίογο ἴῃ 6 τοδᾶ- 

προκατέχομεν. ΜΟΥ͂ΘΙ ὑΓγρθὰ ἀραΐϊηδῦ (ἢ}18 ν᾽ ὁ : 
(α.) ΤΡ υβαρο οὗ ἰαπξυδβο, ἢ (2 [Π6 ργονίουβ δὰ- 
τοϊβϑίοῃ οὐ [8γ86}}8 δανδηΐαρο [υὙϑγ. 2, πολὺ κατὰ 
πάντα τρόπον, Ὑϊοῦ Βοοηβ ἰ0Ὸ οομβίος πὶ οὐ 
πάντως, νΘγ. 9.--ῈῬ| 5.1. 2. ΤῊθ τωϊΔά]ο σοῖο ἴῃ 
(6 βἰρηϊβοιίίοη οὖς: ἴο Βο]ὰ Ὀοδίογθ, ἰο Βο]ὰ Ὁ οὔθ᾽ 8 
Ῥτγοίθοϊΐοη. Ηδιαβίθγηυνβ, Υ Θηθιηδ, ὅθ. (Ετί σϑολο, 
βχυγαίνο]γ : ὸ τὸ Ὡθρϑὰ ἃ ργοίοχι Μόνον: Ηδνθ 
ἯΘ ἃ Ὀγοϊθοιίου ἢ Τμδὺ 8, ἕν τ ϑοιμοϊΐης τι 
ἩΌ]Ο. ἴο ἀοίθηα ΟΥ ΒοΓΘΘΏ ΟΌΓΒΘΙΝΘΒ ἢ ἴηδὺ (89, 
ΤΒΟΙυοΙς ταῖβοθ (μ6 οὈ͵]θούίου ὑπαὶ [86 σοῦ, ἰὰ ὑπ 18 
οδ86, 850} ἃ ἤδνθ ἀἢ δοουβαῖΐνα, [Ηδν γὸ απ 
ἐλίηισ ἴῸΓ ἃ ργϑίθχὶ ἢ Αὔβνοῦ: Νοιυέην (ἰπβύοδα οἵ : 
Νοὺ αἱ 411, ποῦ ἱῃ {Π6 16851).--Ρ, 5.1 8. ΤῊ6 μδ8- 
βῖν οοπβίγιοίοη ((Βουμιοπίυβ Π., ΥΥ οἰϑἰεοίη, ϑίογυ) 
(ξουχμηοηΐυβ ἰαἰκοθ (86 ποτὰ 88 ἰδ6 αυοδίοῃ οὗ 8 
ὩΠῸ: «Α(47ὲ το διγραδδοαῦ ὉΥ ἴ6 Φον8 Ὑοῖ- 

βϑύβίῃ, 88 ἴῃ αυθβίίοῃ οὗἉ ἃ ΨοῦΥ : 447,6 το6 ξωγραδδοα 
ὈΥ ἴἢ0)6 ἀδφμῃῦϊοβ ἢ Βοΐοῆθ δπὰ ΟἸβῃδυβθη: 44.778 196 
»γθγεγγεά ὉΥ ἀοα ἢ 18 ᾿αϑί ἴοτπι οἵὗὁἨ ἰδθ ραβϑβῖνβ 
ΓΘ ἀθυϊηρ ἀβτοοΒ, ἃ8 [0 86η86, ἩΠΓῺῸ (Π6 δοί᾽νϑ γθῃ- 
ἀογίηρ βυῦ Νο. 1. Βαὶ [Ππ Αροβίϊα ἰβ. ποῖ ϑρθδϑῖ- 
ἰὴσς Ποῖα οὗ ἀοαάδβ ἴἅνογ, Ὀυΐ οὗἁὨ τηϑδηβ δίῃ, δῃά 
ΒΏΟΝΒ {παὶ ἰμ86 Φονθ, ᾿πουρὰ Εἰ ΣὮΪΥ ἰανογθὰ Ὁγ αοὰ, 
ΔΘ γοὶ 80) νΟΙΥ πὸ Ὀοίϊοτ, δηὰ δὐθὴ τ ΟΓΘ 
σα γ, τπ8η {Π6 ΟΘη61168.--Ρ, 5.1] 4. Το πιά ἀ]ς 
ἔοστῃ "γὰ8 πηοδὲ ΘΑ γ ΔΡΡΙ ΙοΔὈΪ]6 τ (19 ἰπίγαηϑιοῖνο, 
ἰο ὅς ργοηιέποημί, ἰο δχοθὶ ; Ὁπουθίοτθ γχὸ ἰγαπηβίδῖο, 
“Φ Αγ τοὲ αὐεοαά, οὐ, δοίξεν ἢ) ἸΤΠοΪυοῖς Ρτορο εν 
6419 (0 ταϊηὰ ὑπαὶ 80 Τηδηῦ οὗ ἴΠ6 Οτγθοὶς (ἈΓΠ ΘΓ 
αν ἵκϑὴ ἢ0 δχοθρίοιυ ἴο {π6 πιά] ἔοσμ. [ζ ἰδ 
αυΐϊα αραϊηϑὺ ἴπ6 οομίεχι ψῆθπ Οἰδβιιδυβθη [7] δπὰ 
Βοῖομα τοδὰ [86 ψΟγαὰ 88 8 αὐποϑύοη οὗἩ ἴΠ6 θη 168 
(8.4.1 το Ὀ6 ῥγϑίδιτοα ἢ). - τοὺ πάντως, Νοῖ ἴῃ 
[89 ᾿ἰϑαδῖ. Οτοίυβ, δηὰ οἴμογ [ὙΥ οἰϑίοίη, ΚΟ6)]]- 
ὨΘὉ], ΕἰΘΓΑΙΪΥ͂ : ποί οἰλόν, ποί ἕη αἰ γεδρϑοία [88 
ἰῃ 1 Ὅον. ν. 10, σβεγθ πάντως Ἰἰπηϊ8 [6 ῥτγομί ὶ- 
τἴοη.--Ῥ, 5.1 ΤῊ 8 ̓θ ΘΟὨ ΓΑΓΡΥ ἴο [Π6 οοπίοχί, [ΕῸΓ 
[Π6 Αροϑι]ϊ8 Ῥγοῦθθ (ἢθ 8ΌϑοΟ] ἴθ Θαυδ] Υ οἵ συϊὶὲ 
Ὀθίογθ {πὸ ἰατσ. οὐ, πάντως 8 ἴδγα -ξ πάντως οὖν, 
1 Οον. χνί. 12; πάντως Βιγοηρίῃθηβ ὑπ ποραϊίοη, 
πο, ἐπ πὸ ιοῖϑε ; ποί αἱ αἷΐ ; οὐδαμῶς (ΤΠΘΟΡΆΥ]δοΙ) ; 
ποῃμαγχμαηι (Ὑ ]ραῖθ) ; ἀμγοδλαμδ πολέ; πεῖπ, σα 
μπᾶ σαν, ἷ, 6., ποὶπ, ἐπ ἀδίπεν Ἡοΐδε, Κοϊπόειοοσα. 

4 [Βο δ]50 ἐδ9 τ αἰπαίθ (φγβοοϊίνεμ), Ταιῖδον, σαϊνίῃ, 
Βοζα, Εἰ. Ὗ., Οτοξίυδ, ν ΤΟΙ υοἷς, Ἡδοκοσὶ (2ὰ 6ὰ.), 
Βοΐοδο, ῬὨΠρρὶ, Βδῦσ, ΒΙοοιωθοιὰ, ΑἸήορὰ, Ῥγοσάδποσιδ, 
Ἡοᾶβο, «ο κασο, ψίτι Το ῬΓοίίο, ἐδιαὲ ἐμίδ ἴδ ἐδ Οπ]Υ ἰπ- 
μετρτοίδ οι ν σαλξβ ὮΘΣΘ.---}, Β.] 

᾿ (Βοπιοξπιεοα, μονζονοσ, ἔπ στοὰ ἄϊο δπᾶ τὴ δοξγο ἕοττω 
οὔ ἐΠ9 88Π10 γοτΤῸ Δ. τιδοὰ τοι ἃ ρθοσοορεξοϊο ἀἰ θΌ ΘΠ οΟ ; 
Βδἷἢ Τκο χν. 8, σνγκαλεῖ τοὺς φίλους ; τοτ, 9, σνγκαλεῖται 
τὰς φίλας (ϑοοοτάϊης ἴο ΤἸΔΟΒΤΉΔΣῈ ; Μ 8119 Τθοποη σχῇ σοαὰβ 
(δ δοῖίνο) ; ϑτμθβ ἱν, 2 ἴ., αἰτεῖτε δῃὰ αἰτεῖσθε ; Αοἷβ χτὶ, 
16, παρεῖχε; χὶχ, 21, ταρεὶ ετο, Ῥγβσξσίαδαί. Οουιρ. Ὑ ἱΏοτ, 
τγαταπι., Ὁ. 240 ἴ,, 11} οα. ΘΓῸ ἐμ, ἰζ ἰ6 ἔστιθ, Ὁ ΘΧΘΙΏΡ]Θ 
οὗ {π0 δσξῖνο υ89 οὗ προέχομαι. Βυΐ ἴδο τηξὰ]6 γοΐοθ τον 
παν Ὀθθη ῬγΓοΐοεσοα ἤοσὸ ἴο 106 δοῖδνο, Ὀθοβδυδο ἐδ6 Α 16 
Βρδαῖκα οὗ ἃ δυρουϊου Ἡ ΒΙΟᾺ ἔδο 969 078 ο]δίπιϑα ἴον ἔβοτη- 
βοῖνϑδβ, 705 ἰδεῖν δεηφῆὲ; οοταρ. σεαυτὸν π' μενος τύπον, 
τίει 11.717. ΓῊΪΘ, ἸΏ Θ ἢ, οὐτλοβ ἴο ἴ86 Παξοτρν ΔΙ ΔΈΟΣ ΟΥ̓ΤΔΏρο, 
“ἰἴὖὸ Νο, 4. ΤΏΘ τοβαϊηρ οὗὁἩ Οοὰ. ΒΟΘΙΠΘΣ : προκατέχομεν 
φερισσόν, ζ.ν66 [ἢ Βᾶτηθ 8661}46.--Ε, 8.] 

ΤῊΞΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΣ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

Τοθ ΒΘΏ86 "ῊᾺ8 ῬΌΟΣΥ ἱπάϊοοιοα ὉΥ 6 οτωρ οί 
ρΡγοπυποδίίοη οἵ πάντως, δΔῃηᾷὰ 8 Βίορ δέξο οὐ. [1 
Οον. ν. 10, οὐ δ8 Θοῃίγασυ, ἴμ6 πάντως, πον οπεμίπο 
ἰταϊι8 [86 ργο οἰ οι οοπίαἰποα ἴῃ οὐ. Οομαρ. Ὑ μος, 

ΤῊ Ϊ5 15 ΠΟΥ οχίθπαϑαὰ ἰμυσίμοσ. Προε-] Ρ. ὅ16, δῃὰ Μογον ἐπ ἰοο.--Ῥ. 8.1. ἘΠ ́ΌΧ τσὸ μᾶνθ 
οδμασᾷϑᾶ, προητιασάμεϑα. ΝΑΙΏΒΙΥ, 

ἴῃ 6 ργονίουβ ραᾶσγὶ ΥΥ ἴδε Ερίβιϊα [ἰ. 18 δὲ, νὶῶὶ 
ΓΟΙΘΓΘΠΟΘ ἴο ὅλ ΘφὨ 1168 - ἰϊ. 1 δ᾽, ποι τοΐθγθηοθ ἴὸ 
186 9 ν»8.---Ρ, 5.1. Το προαιτιᾶσϑαν [ἴτοιῃ αἰτία, 
φιοΐζυο, γεαβοη, δου ἴῃ 8 ἰογθηβίο ΒθΏ86, οδα 
σγοιυπα ΟΓ ασομδαίζοη] 18. ἃ οοιηρουηὰ ποτὰ πιὶτιοαὶ 
Θχϑιηρί6."--- πάθος αἰπ [ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εὖνα.]. Νοὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ, αγὸ δἴππετε (Ἐτ᾿[Ζ8ο6). Μογοῦ: αἵ σοῦ- 
ογτιθά ὃν εἰπ. Ἠδ ἀσῃηΐοβ, αραίπεὶ Ηοΐπιδηῃ, ἐπδὶ (16 
ᾳυσείίοη ἰθγ ἰβ οοῃοοτίηρ ἴΠ6 ΡΌΠΙΒΠΔΌΪΘΏΘΑΒ ΟΥ 
συϊὶ οὗ βία [ἢ ]6 ἢ 18 ὑο Ὀ6 ἐπ σγγοα δλοσαγὰβ ἴτοσα 
[89 ἔδοι οὗ ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶνα.). Βαὲ (]8 ἰ8 ἱτιρ!οὰ 
ἰῃ αἰτιᾶσϑαι. Ττια αἰτέα ἰβ 1ΆἈ8}6 στουπὰ οὗὨ [})0 σῃαῦμο 

γοτβ. 10-19. ΑΚ ἐΐ ἱβ ωτἱτῖο, [γέγραπ- 
ται ΟσουΒ ηἰποίθοῃ [ἡπη68 ἴῃ ὑδμΐβ Ἐρίδίϊα. 7 Ὁ, 3] 
Ῥδὺ] δα ργΘΥΙΟΌΒΙΥ ρτονϑὰ {πὸ ρσυΐὶὶ οὗ [86 6 νγβ ΠΌΤΩ 
τποὶγ ᾿ἰνίπρ Θχρθτίθηοο, τὴ ΟὨΪΥ ἃ βΌ ποδὶ δ]]υδίου 
ἴο ἴῃ6 βογιρίυγοβ. 6 ΠΟΙ͂ ΘΟ,ΒττΩβ ἰγ]8 ἀθϑοϊαγαι θη 
ἴῃ ἐπ6 βίγοηροδὺ ὙΔΥῪ ὉΥ βογρίαγο ὑσοοίβ. ὕπάοῦρ 
186 ῥγοδυρροδίἄοη οὗ οχδοὶ οπίθαρο οὗ ἴδ6 ΟἹὰ 
Τορίδιηθηΐ, τα 081] τὶ ογΒ αἰ8ὸ οομηθοὶ γΑΓΟΌΣ 
ἰοϑιϊμηομΐο8 σι πουϊ βροοϊγίηρ ἴἢ6 ρῥδοθ τ ΏΘγ6 ΤΠΘΥ͂ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ουμα, Αὐ (ῃ6 ἢοβα ἰἤογο βία πηβ Ῥβ. χίγ. 
1-8, ἕτοτα νοσὶ 10 ἰο στογ. 12, ποῦ τὸ αΥθ ἃ ἀθ. 
βογϊρείοη οὗἨ υπΐγοσβαὶ δἰ] 688 88 ν6}} οὗἨ ἐῃ6 ον 
ΔΒ οὗ (80 Οὀμ 168. ΤΏΘΣΘ ἴμθη (ΟΠ ΟΝΒ ἃ οοιμἷη8» 
του ἔγοιῃ ΡΒ. νυ. 9 δῃὰ οχὶ. 8 δῃὰ Ρβᾳ. χ, ἴ, ἴῃ Υ 18. 
18, 14, 48 ἃ ἀδϑογρίίου οὗ βὶῃβ οὗ ἴθ ἴόῆρθο. ΤΈΘΩ 
ἴβα. Ἰἰχ. 1, 8, αυοϊοα ἴῃ γσϑγβ. 16, 17, 88 ἃ ἀϑ  ἱποδιοῃ 
οὔ 8ϊπ8 οὐἁὨ οοπηηλἰβδίοη. ΕἾΏΑΙγ, ῬΒ. χχχνὶ. 1, ἴῃ 
ΨΟΥ, 18, 88 ἃ ομαγδοιθσσαύίοη οὐὗἁἨ [Π6 τδηῖ οὐ [6 ἴδϑσ 
οὗ αοἀ Ἰγίῃρ αὖ ἴπθ τοοῦ οἵ 4}.{ Τδ αὐοϊδιϊοηδ 
ΔΙῸ ἴγϑο γϑοο]]θοίζουβ δῃὰ δρρ] δ οἢ8 ἔγοσῃ ἴ{ὸ ϑὅδρ- 
{παρὶπὶ [γοῦ τι βόυόταὶ ἀονίαιοη8)]. ΕἾΠΑΙ]γ, ἰπ 
γογ, 19, ἴθτ [Ὁ] οα ὑΠ6 Θχρί δηδίομ ἰμδὺ (680 
οἴδγροβ το γὸ ἱβτουρῃουϊ ἦιϑὲ 88 Δρρ δ ]6 τὸ [Ὠ9 
δΦονβ 88 ἴο πὸ Οϑηϊ θα, δηὰ ἰπάδοα οὨϊοῆν ἴὸ ἐδθ 
δενβ. [Τ)6 ῥαββαρθθ αυοίθα ἀοβοσῖθα [6 τηογαὶ 
οοττυρὕοηῃ οὗἉἩ ἴ[Π6 ὕπη68 οὗἩ θενὰ δηὰ ἴπ6 Ῥγορμθῖβ, 
αν ἰπα ΓΘ ΟΕΥ οἵ 4}} {{π168. Β΄ ῃΟΘ Πα ΠΊΔῺ ὩδίυΓΟ 18 68- 
ΒΟΉ ΘΔΙΥ͂ [06 ϑδτὴ6 ΔἸ ΥΔΥ͂Β δηα ΘνουΥΝὮθγο. [Ι͂ἢ Ῥὰ 
χῖν. ἴΠ6 σΘΠΘΓΑΙ ΔρΡΙ]Ποδίΐοη ἰβ πιοϑὲ οὈνίουδ, δὰ 
ΒΘΏΟΘ ἰὑ ἰδ αιοϊοα ἔται.---Ρὶ 5.] 

γον. 10. ΤΏΘΥΘ ἰδ πόοὴθ χίρμίθουθ. [βΡαὺυ] 
868 δίκαιος ἴος ΞΘ ΠΩΣ, ΤΧΧ. : ποιῶν χρηστό- 
τητα, ἡοεν ο7) σοοά, Ἐοίοτγβ ἴπΠ6 ποιῶν χρηστότητα 
οἵ 186 "δὲν δικῶν " ἴῃ6 ἴασ. 7714 ἐδ ύρίφ: τέρας 
Θοιατ688 ἰβ ἴΠ6 ἰηϑουριίοη οὗὁἨ ἐμ ποθ, οὶ 88 
ῬαᾺ}8 νογὰ (δ᾽ πον, ἄς.), Ὀὰὺ 88 ἔγοα αὐυοίδιϊοη 
ἔγοπι ῬΒβ. χῖν. 

γεν. 11. ΤΏΘσο [5 ποῦο δαὶ ποδοχαϊδηδοῖξδ. 
ὙΜΉΙ6 ὁ συνεῶν ἢ τοργοβοηῖβ [Π6 γοοσρέυϊέν οὗἉ [9 
το] ουβ ὑπαογβίδπαϊηρ, ἐκ ζητῶν ὃ ἀδηοῖοβ ἐδ (16. 

δὰ {ΠῚ ΟΥΨΕΝ ὈΙΕΜΟΕ δ0 προπαηγορανν ΡΨ; Μογαε. 

ἘΓΜΟΤΟΣ : 1. Κβ' πη δῺ] οοπαήέοη (τόσα, 10-13); 3. κἰηδαὶ 
ᾶ“παπγεείαέίοτι, τι σοτὰ (8, 14), δῃὰ ἴῃ ἀοθὰ (1ὅ-17) ; 8. τ 
δοιγος οὗ κἷη (18).---Ρ. Η., 

: [σνυνίων, δοοοτάϊηρ ἴο [8 δβοορπξαδείοσι οὗὨἨ ᾿δοῦπιδ τ 
ΟΣ συνιών, 88 δοοοπίυδίοθ, [1ὐ ἐθ [ἢΘ ὉΝῸΔ] ἔοστω [8 
μ6 βορζυδαίηξ ἔοΣ συνιεείς (οοταρ. Βοτα. ἐἰΐ. 11] : Μαιί. στ, 
23, γασ.), δηὰ ἱβ ἀοτί γοὰ ἔγοτω ἴδθ οὐϑοϊοῖθ τοοὶ 70. 
συνίημι. 8606 ὙΊΠΟΥ, Ὁ. 77 (ξ 14, 8. Τὸ δπανοσ ἴο ἐδ 

ἩΘΌΣΘΥ ἀν , 8 τοχὰ οὔθῃ υϑοὰ [0 ΟΡ ΣΘδδ ἔδο χίρδ! 
Ὁπδοταίδηίηρ οὗ χοϊαίουσ ἐταξῃ.--. Β.] 

ἀμρολανλο βονοτα Ὧ6 δὲτ 016 ψασὺ ; οοτρ. 1 ἸῬοέ. ἰ. 16 ᾷ 
νΟΣΣ ἰσοασσηξ ἰ {80 Τὺ Χ. ; Μόγαν.---Ρ. 8. 
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οὖν αἰνὰ εἤονί οἵ 6 ερίτίε. Βοθ ἐμ6 οεἰρίπαὶ ἰοχέ, 
ψὕογο [6 ποζδίοη ἰδ οπατδοίοσ θὰ δ Θο ἤπυἰ 1688 
ἔϑηυοδὲ, [866 7Ταχέμαϊ Νοίε 4. 

γεν. 125. ΤΟΥ ὅτὸ 411] ροιο ουὲ οὗ ἰδο 
ον (Ό; Γδ.1) ).--ἼΒὸ ἕως ἑνός, ἄοντῃ (0 ὁγ9 
ὑπο, [4 Ηεθταίβηι, ἼΓΙΝ ὍΣ, ἴον οὐδὲ εἷς, ποέ δὸ 
οὐ ας οπ6. Οομρ. ἴμο [8 αὐ ππῶπι οηιηδξ, 
νι οἢ 1Πκ ντῖδθ ἱποϊ 68 8]}..--Ρ. 5.]} 

γον. 18. Απ ορϑῇ ΒΘΡΌΪΟΙΣο. Ἐδίϊυδ [Β6ῃ- 
Ε6], Τποϊυοκ, Ηοάρ6]: Ὁ ἵηὴρ οὔὖδ (86 ποχίουϑ 
οὐον οὗ οογγυρώοῃ. ΜΟΥ͂ΡΟΣ ῥγοίοσβ [86 τηϑδηΐηρ : 
ΑΒ ταρδοΐουβ δῃὰ ἰηθαίβ᾽]6 88 ἃ ζτδνο ΠΟ ἢ αν 8118 
(Ὠ0 ΟΟΥΡΘ6 : ἰῃ (}) 8 δ0Ώ86, (6 αυΐνοῦ οὗ {86 ΟἾΔ]- 
ἀδδὴδ 8 οδ θὰ “δὴ ορϑῶ θορυϊοῦγο," Φ6τ. ν. 16-- 
ὁ, 4., ἀοδισυοῖίιγα (4180 Οαὶ νη, δὰ οἴμοσθ), Βιυῖ ἰυ8 
γον. 1δ πουϊὰ Ὀ6 δηφοὶραϊοα.--ΤΘν Βανο ὑδοὰ 
ἀοοοὶξ. ΤῈῸ ἱπιροτίοθοι ἐδολιοῦσαν " ἀδοηοίοθ 
οοηϊηυουβ δοίΐοη : ἸΠΘΥ͂ μάν ὈΘΟΟΙ6 ἀθοθῖνογβ [ῸΣ 
[56 υΐυγ6 » ἐμπαὺ (μΐθ 18 ὑμοῖν βοιι] θα οἤδγϑοῖου.- 
ΤΏ ρμοέΐδοσι οὗ δι!ρβ. Βοιϊηὰ ἴμ6 ουππίηρ οὗ [Ἀ]66- 
Ὀοοὰ τΠ6γΘ ͵ἰ8 ἀΘ δα] Υ τμδ]ῖςθ. ᾿ 

γεν. 14. ΕἪὯ]] οὗ οὐυχαίηρ. Τῇ χτοβθ, ραββίου- 
δἰ ἴογῃι οὗὁὨἨ ὉΠΡΟΟΪΥ ΒρΡθθοῦ, δἰνοσηδῆηρ τὶ ἀου]ο- 
ἰοῃρυθα, [Δ]586 ἰδηριασο. 18 ὈΪΘΓΏΘΘΒ ΟΓ 8η]- 
τλοϑν οὗἨ τΠοἷγ Ὠαιθί] 86 ββῃποβδ 18 [Π6 βίδπαϊηρ 
στουπὰ οὗὨ ἐποῖν ουγβίηρ,. [80] ἤθτθ οοηάθῃβθβ [ἢ 
ἰγδηϑίδιίοῃ οἵ ἴ86 ϑεοριιυδρίηΐϊ, ογαϊ ἐἰησ ἴῃ 6 “ ἀδοοῖ!,᾽» 
88 Ὧδ πὰ Αἰτοδαν πιοηποηῃδαὰ ἰδ ἰῃ του, 18.--ῬΡ, 5] 

γόετβ. 1δὅ-17]. ΤΈλοὶν ἔϑοϊ ἀχὸ βισ δ. ΤὨΟ βγπ)- 
ὉὈΟΪ οὗὨ ιτμοῖν δχοίθαὰ οουγβ οὗ οοπάυοί. [0η [86 
«Πρ πίοδῦ ῥγουοσδιίου [ΠΟΥ οοομΐδ τηυγάθῦ. Ῥδὺ] 
Ἰ ογὸ δζϑῖῃῃ Θοῃάθη868 [0 ΒΘ6η86 ΟΥ̓ 188. ᾿ἴχ, 7.7] ΤΒΟΙΓ 
ΔΩ Οἰδγθης άγβ, (}1 οἵ ἀοπιίχυοϊίζοιι [σὺν- 
τριμμα, ᾿ἰθογδῖγ, σοποιμδδίοηι, ὀγιδίνι ἰοσαίλεγ, 
(ποη οαέαγηείν, ἀεδέγμοίἑο..} δὰ ταΐποσν [ταλαι- 
πωρἕα 7, (ἀρδίγμοίξοα ἴῃ6 ᾿αυβθ, ηιΐδογν [Π6 ΓΤῸ- 
ἼὮ]0) ΔΓΘ, 88 (6 ὙΑΥΘ ΟΥὗἨ ΜᾺΓ ΟΥ̓ 411} δραίϊηβὶ 4]], 
οοπίταβιοα τ ἴΠ6 ὁπ96 Ὁαῦ οὗ Ῥϑᾶοθ [ὁδὸν 
εἰρήνης]. ΒΥ μὲ8 τὸ πιιιδὲ ὑπαουθιθα] Υ ὑμάογ- 
ἐπα ποῦ ΤΘΡΟΙΥ 8 ΔΥ ἴῃ Ἡθϊοΐ ὑΠΘΥ βμου ἃ ΘΗ]ΟΥ͂ 
Ῥθδος (Μϑυ θυ), Ὀυῦ δὴ οὐ᾽θοῖΐνθ Δ οὗ ρϑδθθ ἰῃ 
πηῃϊοῦ ΠΟΥ δου ἃ Ὀθοοσθ [86 οἰ ]άγθη οὗὨἨ Ῥδϑδοθϑ. 
[16 ὙΔΥ δδὺ Ἰοδάβ [0 ρ6δ6θ, ἰῃ ορροβίϊοη ἴοὸ 168 
ΜΆΥΒ ἩΒΙΟἢ 684 (0 γυΐῃ ἀπά ταΐβογυ.) Οὐκ ἔγνω- 
σαν, Θτοίίυβ: Τἤὀγαὲδ πεδοῖγε αἰϊσιιδς αἰοϊέων, φωοά 
ποη εὐγαΐ (ὅν. ἷν. 22). 

[ὕν. 18. ΤῊΪβ ᾳυοιδίΐοη ἴτομῃ Ῥα, χχχνΐ. 1 ζοϑϑ 
Ὀδοκ το [πΠ6 ἐοπηίδίη οὗὨ [ἢ γαγίουβ β'η8 δηυπηογαῖθα, 
ΤῊο ἤραν οἵ σοά, οὐ ρῥἱοῖν, 18 (6 Ὀορίπηΐπρ οὗἨ πὶβ- 
ἄἀοτὰ δηὰ {86 τροῖμονῦ οὗ νἱστίυθ. (6 πὶ οὗ (δαὶ 
ἴθλσ, Οὐ ἱτηρίοίυ, ἰ8Β ἴπΠ0 Ὀορπηΐηρ οὗὨ (ΟἿ διὰ (ἢ 9 
τοῖον οὗ νἱἷοϑβ.--Ρ, 81] 

γεν. 19. Νοῦν τὸ Κηοῖσ. ΤΙ ον, ἱπαοοά, 
πΟῦ]ὰ ποῖ γοϑα]γ δαμϊὲ (Ὠΐβ., Ὀὰϊ ΟΓα ἰηο!ποραὰ ἴὸ 
τοίο διιοβ ἀδοϊαγαιϊοηβ χοἰ ἴὼ ἐΐα Οφη 1}68. 
[Βαϊ π6 ῥαββαροθ δῦονθ αυοίθαὰ ἔγομλ {μ6 ῬΒΆ]Π18 
δηά (Π6 Ῥτορποίβ, ϑρϑαδὶῖς ποῦ οὗ Βϑαίῃϑῃ δὲ βεδίῃθῃ, 
ναξ οὗ (Δ]] 6ἢ ΤΏΘΏ 88 δας, δηὰ {πογοΐουθ δΓο δρρ]ϊοῶ- 
ὉΙ06 ἰο 26 5 88 Μ| 0]}.---Ρ. 5.-Ἐφ«ψ«ὸ Ἰατο. ΤῊΐΒ ἰθ 
(9 ΟἸἹὰ ἸΤ'οδίδιηθηΐ, θαρϑοΐα!!ν ἰπ [18 Ἰ6 8] τοϊδίΐοη [88] ἀΐψα! 
8 Ὠοῖτὴ ΟΥ̓ στυΐο ἴὸ Μδίοἢ (ΠΟΥ Βῃου]ὰ οοηΐοττῃ μοὶγ 
(εἰ δηὰ οοπάυοὶ: ΦΟΒη χ. 84, τθοῦθ ον Ποτὰ 
αυοίοδ ἃ Ῥβδὶπὶ 88 ἷἱπ ὁ 1η0 ἰδ, δηὰ οἵἤθρ Ρδ88- 
Β0068].--]Π0 ἀχὸ υπᾶογ ἴδο ἴατσ. Τμδὶ ἴδ, [Π6 
ὅσπδβ.: 4180 ρα ου δΡν ἴγοπι 106 [6,8] βίαπάροϊπηϊι, 
Θεῖον διὰ οὐδογβ βδνθ υπάοτγβίοοά, ὈΥ {πΠ6 ἴαν,, [Π6 

9. [4π Αἰοχδηάσίδη δι ἃ 6] θη βεὶο ΦΌΣΙΩ Ζ0Σ ἐδολίουν ; 
»᾿ε 8ι Ῥίαϊ, Α1|6π.. ». 61, απὰ ῬΊΠΟΣ, Ρ. 74, ττὮογο εἰτηΐ- 
Ἀμῥ ωμὸμ και τὸ ΜΕ ἢ : 86 εἴχοσαν Ὧοῃ᾽ ἁ ΟΜ, ὀδίδοσαν ἴοτ 
δίδουν, , ἐφάγοσαν, εἴδοσαν. ἄς. Ῥ. 8.1 

1. 

ἸΔῊ 88 ἀϊδιϊηρτίοοα ἔγοτη [δ6 σοεροὶ; δηὰ [9 6Χ 
Ρυθϑβδβίοῃ, “" [0096 ἯΒΟ 89 ὕὑπὰθῦ [μ6 ΔῊΝ," 88 ΙΏ6 ΔῊ 
ἴῃς 811} τιηθῆ. Βαϊ ἰμὲθ ἰδ δρρ)]ἰοαϊΐου, ποὶ ὀχρὶδ 
πδίίοη.--δὶ νοῦν τοῦ ταν 6 εἰορροὰ 
Ου ἰδ ᾳυρδίίϊοῃ ἩθΟΙΒΟΡ ἔνα ΤΩΔΥ Ὀ6 υπάοτοιοοά 
ἐκβατιυκῶς [20 ἐλαΐ, ἰηδιοδὰ οὗ ἐπ ογάον ἰλαί], 866 
Τποϊυοὶς ἀπὰ Μογοσ, Ηργθ ἰὲ ουἱάθηὶ!ν ἀρεϊχηαῦθθ 
1Π6 0η6 φηγροδο οὗ [86 ἰδ, ἴο ῥγοάυοο [86 ἰκηον)- 
οὐρο οἵ δίῃ, Ὀὰΐ οἶπδῦ ῬΌΓΡΟΘΘΒ ἃγὸ ποῖ θχοϊυἀοά, 
Το φράσσειν τὸ στόμα (δ. ονἱδ, 42) τηρϑῃδ, 
ἴῃ ἃ τοϊαίουβ γοϊδιίοη, ὑμδὶ ἐδ γοργοθθοϊδ ΤΩ Θ 8ϑ 
ἀναπολογήτους δἰ [89 ἐγ θυηδὶ οὗὨ Ὀἱνίμπα ᾿υδιϊοθ : 80 
Ἐδὺ ΠΟῪ “ σαπποῖ δῆδτγονς αοὰ οὨθ οὗ 8 ἐπουδβδηά, 
--Τὰο Ὅ8ο]9 Ἰτσοχτ]ὰ., [Νοὶ ἰο ὃὉ6 τοδιγίοιοα, πὴ 
τού : παχίηια ραγὰ δοηινέπηηι, Ὀυΐ αἰΐ πιδη, Φ95}ν8 
88 Ὑ6]] 88 ΘεμΗ 68 Ῥαὺυ] [88 δἰγοδαὰγ ἀθοϊαγϑὰ ἐμΐ8 
οὗ ἐμὸ Ββοδίμϑῃ ρογίΐοῃ ἰῃ οἶδΡ. ἱ, 20, 82.---[Βμουᾶ 
ῬὈϑοοῖπὸ (γένηται), π΄ ἐποὶρ σὰ οουνϊοιοη, 
κυ ῦν, δβυδ)οοῦ ἰο υδῖίοθ. ὑπόδικος ΞΞ- κατά- 
κριτος, ἔνοχος δίκη, ὑποκείμενος τιμωρέαις, νὲ. 6.. 
οῦ ΟἿΪΥ σμῤῳ, Ὀὰυὺ οοπυϊοίοα οἵ συὶΐῦ, ἀῃμὰ {μοτο- 
ἔογθ ΟὈΠΟΧΙΟῺΒ ἰο Ρυπίβηπηοηὶ (εἐγα ) {1 0).----Βϑΐοχο 
(οὐ, ἴο πβοστῃ βαϊβίβοιοῃ Ὁ: δίῃ 18 ἀυ9.---Ρ, 5. 

γεν. 20.5 Βθοδῦδο (2 εεελαίδ,͵ οἷἢ. ϑϑῖποθ 
διότι οδὴ Ὧθ »γορίογϑα γος (δεοαμ86) ἃ8 611 88 

»ίεγοα (ἐλόγδγ ονε), ἸΤὨοϊυοὶς [π|ιΐ Βοχα δπὰ 
ΟΓΌΒ] ργοίθγβ »γορίεγοα, (86 σοποίυδῖνο ἔοσω. Βαϊ 

[86 ΑΡοδί]6 ἴθσθ βοθ8 ἔδγίδορ ουἱϊ, απ οοτθβ ἴ0 {δὲ 
ππίνογβαὶ ΘΟ ἀθτηδίογυ ἰυάρτηοπὲ οὗ (86 αν. [8660 
Τεχέμαϊ Νοίο 3..] 

, ΒΥ σοσκε οὗ ἴ89 ἴδατν. Ἐχρίαπαίίουιβ οὗ 
ψόμος: 

1, ΤΌΘ γἐἐμαὶ Ἰανν (ΤἸποοάογοῖ, Ῥοϊαρσίυδ, Οογηο δ 
8 [δρίς, ϑθιμϊοσ, Ατοσηομ, δηὰ οἱμουθ). ἢ ΟἹ ἰδ9 
ΘΟὨΓΑΓΥ, Αὐγρυδίηθ ᾧ δηὰ Ἰποιὴδβ ΑΟΌΪΏΔ8 δγοδαν 
τοίδσγοὶ ὑὸ ἐμ οοποϊυἀΐηρ, βομίθηοθ οὐἁἨἩ ἔδθ υϑγθο : 
“ ὍΥ [86 ἰδ ΘΟ)68 Κποπ]οαρα οὗὨ δβ'η.,") Ῥαυϊ, τηοτϑ- 
ΟΥΘΡ, υηαογβίδπαβ {μ6 πογὰ ἰαι ἐπγουρῆους ἴῃ ἰΐ8 
ἐοΐδ! γ, αἸπουμῇ ;6 ἀο068 ποῖ ἴρπογα ᾿ΐβ8 Βα Γ] ραγὶδ 
δηὰὼ ἀἰβδγθηοθβ, [106 ἀδοδίομῃθ 18 ΤηΘΓΟΙΥ [86 αυΐη- 
ἴθββϑθησα οὗ ἰῃ6 Ὑΐο]6 ἰαν,. Θ δη  θο8ῖ8 ἷθ ποῖ: 
[Π9 οοΓοπιοηἶδὶ ἰδ δηαὰ {Π|6 τηογὰ] ἰατ, Ὀυΐ : πΟΓΚΒ 
οὗ 1Π6 ἰὴ δηὰ πογῖβ οἵ [δι ἰῃ.---Ρὶ 8.] 

2. Το Φοδαϊς ἸΔῪ ἀἰοηθ [Ὀυϊ δὲ ἃ ιολοίο, Ὀοτἢ 
ἸΏΟΓΑΙ δηὰ τἰξυ8}} ἰ8 τηϑδηὶ (Μ6γοῦ). [80 δ]8δὸ ΡὩ ΐ- 
Ἰρρὶ : 1886 ψΟ]6 γτϑυύβδὶ α ἸΑΔῪ δ δὴ υπαϊν θὰ υηϊΐγ, 
οἱ πὶ δρθοΐδὶ τὸ ἴο ἴ86 τηογὰὶ ἰδ ν.--. Β.] 
αὐ ἀραϊηϑί ἐ}}}8 '8, ὑπαὶ Ῥδ0] Βρθδβ Βθσϑ, δῃὰ ἴῃ [86 

ὁ [0ἢ ἐδνίο ἱπηροτίαπε τοσθο, Ὅτ. Ηοάφο (ρρ. 126-88) 19 
δενν ΚΠ δὴς ΘΘΡΕῚ ἘΜΙΣ ἀὐρτα ΜΝ ΤΣ μο ΩΣ ἢ 
ΟΥ̓ΟΣ ΥΟΙῪ 5 ἐμ ΒΕ Υ.--. 5 

{{ βδγασαὶ Βοσοδι Οδ οἷο δηὰ Ἠδέϊομ δ) ἱδέϊο δοσωσηθη ἐῶ» 
ἴοσχβ ταϑϑῖ ἔσοπὶ Ορροδὶίθ οχίζθσαθυ οὶ Ῥοϊαρίβῃ βτουῃὰ, βῃὰ 
ΣΘΘΟΙ͂ΥΘ [06 ΤΘΑΒΙΠΩ οὗ [8 ῬΑΒΕΔΙῸ ἘΠΡΕΙΤ ἰπίο (Ὠΐς τ ἐδδί 
Τῆϑη ΔΓΘ ποὶ ᾿υδδοὰ ὮΥ ΔΨ οχίθση δὶ στὶΐθα ΟΣ ὀοσϑσηοηΐδὶ 
ὙΟΣκΒ, 500 ἢ 8κ οἰτουπλοίδίο! δὰ βδοσίβοοα, Ὁθϊ ΟἿΪΡ ὈΥ͂ 
ΤΩΟΣᾺ] δοὶβ οὗ [86 Ὠδαγῦ δῃὰ ψὶ}}. Βυξ ἐδ6 ῃγονα ηρ ἔσω 
8 ἀοοῖσί πο ἰδ, (μδῖ τνοσῖβ οὗ ἐδ 1 ΔΘ ΤΌΤ 5 ἀοΏ 9 ὈΘΙΌΣΘ 

αἰφεντ, εἰ ατί : 4 εν ἱερεδι ἐπίπι {0 ροοοαίί" 
. 230). Α Θ ᾳτοοδ τὴ ὑμὸ ΒΘΙΌΣΣΩΘΙΒ ἰῃ 86 ἀοο» 

ΤΑΥΪΕΥ δηὰ βΒαϊνυδέίοιι ὉΣ ἔγοϑ στϑοο πὶ βου 
ΤΕΣ ὑπ τους πὶῖῶὰ ἴῃη0 Ἐοιϊηὴῶ ΤΑΙ ποΗδ γίον οἵ {δε 

ΤΩ Ὡδ οαίίοπ, κθ Ὀοΐπρ ἃ οουὐϊπαουβ Ῥγοοοψ ὁθ 
Βοπ τ 8}}ν ἑάθπιὲοδὶ πἰτ ἐακἀδοιίκα, Ῥ, Β.} 



'Ῥ..) 

του ουΒ γοσϑθ, οὗ ἔδ9 ρυὶΐ οὗ αἷ τοθ Ὀοίοσθ ἐπθ 
ἵν, 

8. 6  οἴἴξο δοοορὲβ ἰδ 88 ΤΠ ΘΡΟΙΥ ἴΠ6 πιογαὶ Δ}. 
Δηὰ ποῖ αἰδὸ {86 τἰζυ8] αν, ἸΤῃ6 ποῦίκβ οὗ ἐῃθ ἸΑΥ͂Τ, 
88 ἐῃ6 } ΜΟΓΘ ρΡογίοστηοα ὈΥ̓͂ (86 ὅόνη, δηὰ πουϊὰ αἰϑὸ 
μβανθ Ὀθθῃ ρογίογμηθα ΟΥ̓ [86 Οδη 1685, ἢ ΤΠῸΥ Βδὰ 
Ὀθοπ Ρἰδοοὰ ὑπάορ ἴπ6 αν (Β οἰκοτ). 

4͵ ΤΏ αν 'ἰῃ ἃ ἀθοροσ δηὰ ἸΏΟΤῈ βΘΠΘΓΑΙ Β6ΏΒ6, 
ἃ ὁ να πε δ η. ποὺ ΟὨΪΥ οἡ ἴδ Ὠεοοδίορσυο, Ὀαΐ 480 
ἔπ 0.6 Ὠοαγὶ οὗἩ 16 Οδῃ 0 1168, δὰ δε Ὀγϑοίηρ το γα] 
ἀοθάα οὗ Ὀοΐὰ θη]. δμὰ Φεν8 (Ἰποὶὰ 8180 
Βίοτσ, ΕἸδῖὶ, ϑίυδγι)]). Οδυίαϊ!Υ ἰξ 8 ῥ]αΐη ἰτοῦὰ 
ἀπ υοηϊοχῦ, ἐπαὶ {π6 δον θη νόμος ΠΘΓΘ γοργοβθηῖβ 
8. αηΐνοβαὶ Ἰορἰϑἰαϊΐοη. [Τιιὸ Αροβι]θ ἱποϊυάθ8 [ἢ 
Θδηεῖ]οθ 88. ὙἍΪ1 δ8 [6 ὅθ γ8 ὙΠῸ ῸΡ (86 βρηΐθησα οὗ 
οοῃάοτηηδίίομ, Ὀθοδιδ6 (ΠΘΥ ἀο ποῖ οοτηθ Ὁρ ἴ0 τΠοἷγ 
οἴῃ δβιδηἀατγὰ οὗ νἱγίιθ, 88 γοαυϊγοὰ ὈΥ ἐποὶν ἵππον 
ἰδνν οἵ οοῃβοΐθῃοθ ; ἰΪ, 1.---Ρ, 8.] 

Βυϊ πὰιδὶ ἃγὸ ΜΟΥ οὗ (06 ἰδνν [ἔργα νόμου] 
Ἐχρὶδηδί ΟῊ8 : . 

1. Ὑ οΥΐκ8 ὈΥ͂ (Π6 ἰανν, πίϊηουὶ Ἐμ6 ἴπ)- 
Ῥυϊεθ οὗ ἴδ Ηοὶγ βρίγὶὶ [νόμου 88 σεπείέυιιδ αμοίογὶα 
ΟΣ οαμεα}. 80 οβρϑοΐδν Βοϊθδη Οδίθο] 6 οσροβὶ- 
ἴΟΙΒ, 88 Βοἱ]αστηῖΐηθ [Αυρσυδβίίηα, ΤὨΟτμηΔ8 Ααυϊῃ 88] : 
δα αἷϑὸ βοὴ Ῥτγοίεβίδηϊβ, 848 ὕβίογὶ, Νϑαμάογ, Ρῃϊ- 
Ἰρρὶ [ΟἸβδυβοι, Ηοΐϊηδπη, θυθὴ μυΐθ ον; δο0ὸ ΤΌο- 
Ιυοἰς, Ρ. 181]. ῬΆΠΙΡΡΙ : “ Νοῦ [9 τόογῖϑ Ὑϊοῦ [Π6 
Ἰανν συνμηπιαπ(8 ---- [ὉΓ ὯθΘ ὙΠῸ ἀο68 {πε886 ἷἰβ γδαΐΐῳ 
γίσλίεοιιδ (ἰϊ. 18)εθυΐ (Πο86 πο ϊοὰ ὑπ6 ΔῊ εὐ7δοίς 
(ον σι ἱοι (η6 τϑῃ ὙὮΟ ἰβ ὑηὰ ον [86 ᾿δῦν ἰ8 ΔΌ]6 ὮΥ 
[6 αἰὰ ἴτ΄ὸ Ὀὑτίηρ [ογὶ}" Τηθ ἀ6θ48 οὗὨ {6 ἸΔῊ δΓΘ 
ἔργα νεκρά (Η60. νἱ. 1); ἐδθ νόμος οὐπηοὶ ζωοποιῆ- 
σα, [6]. {ἰϊ, 21} Δ μΒουρἢ ἴδ 8 οοτωρίοίθ ἰῃ ἰΐ8 
ταϑίποὰ δηὰ ἀοϑιπαίίΊοη. Οη [πο ΡΒ αἰδιϊποίίοη 
Ὀοίποοη ἀοίπσ ἐδδ τόνδ 07) ἐδλὲ ἴαιο δὰ γε ϊησ 
ἐλε ἰαιο ἐἰδεἰ γ΄, 566 ἸΠΟΙΪποΙς. 

4, ΤἸς ἀδοάβ γεσωέγοα ΟΥ μβιψἠβηνμα ὈΥ [86 ᾿ανν. 
Ῥνοϊοβίαπὲ ὀχροβίϊοσβ, 6. σ.., ἀογμαγὰ, πῦο ἱποϊυ 68 
Αἷδο ἰῃ6 ὄοπα ορεγα γαίδοπε οδ)εοίξ. [80 α͵8οὸ Μο- 
Ἰδηομἤοη, Οαϊνίη, Βοζα, Βύοκογι, ΕΥσβοθο, 6 
Ὕοιῖο, ογον, Ηοάρθ. [πἰμιῖβ νἱϑν, [6 ἔργα νόμοι" 
ἰηοϊυάο 41} σοοὰ πόυῦκβ, (ἢ086 Δ" γοβεπογαίίοη 85 
Ὑ76}} ἃ8 ἔῆοβ Ὀθίοσο. ἄνθη ΑὈγδμδιη, ἴῃ ἐγ οηα οἵ 
Θοά, νὰβ ποὶ Ἰυβιίῆθἀ ὮὉΥ͂ ΗΒ ποῦκβϑ, Ὀὰῦ ὈΥ δἰ ἢ. 
ΤῊΣ ἴων ΟΥἨ τ᾿ϊὸ ΟἹά ἸΤοβίδιηθηΐς ἰδ ΒΟΙΥ, }ι8ῖ, δηὰ 

δηα ἀοιηδηὰδ ρογίθοϊς σοηξογτ ΠΥ ἴο ἴΠ6 Ὑ|}}} οὗἉ 
αοά, πα ίΐοϊι ἰ8β ἴσα ὨΟΪΙ688.0ὡ. Βιυιῖῖ αὐοὴ Ογ Ὀοδί 
ΜΌΡΚΑ, ἀομ6 ὑπάθὺ ἴπ6 ροϑροὶ δπὰ υὑπάϑγ [ἢ ἰηβιυ- 
ὁηοα οὗ Ὠίνίηα στϑοθ, ἅτ ἱπρογίθοϊ, Δηα σδη ἴΠ6Γ6- 
ίογο 6 πο ατουηά οἵ ᾿υδιϊβοιίίοη, Ηδησα [ἢ8 τηοβὲ 
ΟΥ̓ ταθη οἵ 41] ἀρθ8 ἀπά οῃῆιυγοῖθθ. ον ἀθρθηὰ ὁ5 
ἐῃοῖὶς οὐὐπ πόῦκϑ, Ὀὰῦ οὐ ἴπ6 ποστὶς δῃὰ τηογὶῖ8 οὗ 
ΟὨτίβι, ἔου 4] δοοθρίδῃοα πὶ (0α.--, 5. 

8. ΤὨοΪαοὶς οομαὈΐη68 [08 ὑνὸ δχρ παι 8 [Ρ. 
140]: “Τῇ Αροβίϊα ἱποίυθβ Ὀοΐ πηθδηϊηρθ, 80 
(δ΄, ἷῃ βΒοῖὴηθ "ἡ πΠ6 τηθληΐηρ Οὗ (6 ἀδρ6α8 
γεγχμίγεά ΌΥ͂ ἴῃ6 ἰαῖν, δια, πῃ οἴδογθ, ὑμπδὶ οὗἉ [86 ἀ66 88 

α ΟΥ̓͂ [ῃ6 ἰΔὟ7, ΔρΡρΟΑΓΒ ΤὩΟΓ6 Ρῥγοπιηθηϊ," 
αἱ, το [86 ΨΘΥΥ͂ Ὠδίυγο οὗἩ ἴΠ6 οαδ6, [6 ἀθδὰβ 

γοχμίγοά ὉΥ͂ ἴῃ ἰατε, ἀπά ἴπο86 »γοάμοεαά ὈΥ͂ [Π6 Δ, 
σογγοθροηὰ ἴο δδο οἴμϑν οἡ ἴδ ἰεσαί βιδηδροϊηῦ. 
ΤΏο ὑπ οὗἨ Ὀοΐ ἃγθ (6 τογῖτ8 οὗ [6 Ἰορα] βίδπά- 

ἰηῦ, 88 ἰδ ΠΙΔῪ Θ ἰουπα 4180 διηοηρ [16 ὨθδῖΠ ἢ 
Ν 9.,). Οτθοῦ ἴῃ ἴπΠ6 Απέΐϊσοπο οὗ βορθοοϊοβ)δ. Τὴ6 
ΔῈ ἷδβ, ἴον ἐλοδα διιδ)οοίφα ἐο ἐΐ, ἃῃ) δηδι γιϊοαὶ Ἰο ον, 
ΦἩὨΟὮ 18 τοϊα θα ἴο ἴπ6 Θχίθγπαὶ ποῖ ; Ὀαῦ, οη [ἢ 6 
ΘΟΏΙΓΑΓΥ, ἴον ἐλοδα τιοδο 5εεἶς Θοά, ἵς ἴδ ἃ Βγῃιθοῖίοαὶ 
βυτῦοὶ, νηοῦ 18 τοϊαϊθὰ ἰο ἴπο αἰβροείιοι οὗ [86 
μοασί. Τη6 ζογτηοῦ πηθδηΐὶῃρ ΔρΡ 68 Οογίδί ΠΥ ἴὸ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ τγη8ῃ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ὑς ἰηϊγοάμποοθ Ὠΐτπλ ἴο ἴΠ6 ὑπῆροτ- 
πἰδιάΐην ... ἰ(5 βοοοηὰ βἰμηϊίβοδου ἸΤηοβο πο 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΝ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊῈ ΒΟΜΑΝΑ͂. 

κοῦ ἰὸ οπῖν ἴῃ (06 ἰοττοοῦ ππιοδηΐηρ, δἰ γα γδ θὰ 
υββοαοῃ ἐκ νόμοι δηὰ ἐξ ἔργου, ὉπῈῸ}} {ἰ 6 80Ὲ 
ἀ ἐρεϑεέας (6μΔρ. 1. 8), ἀῃὰ ΟὨΪΥ Ὀδοοπηθ δοαᾳυδίην 
οἀ π|ῖῖὴ δὴ ϑρραγθηῦ υἱρῃιθουδηθθα οὗ ἃ μδγῶβες 
Ομαγβοῖθυ. 8:0, οὰ {1}|6Ὲ οἴμεγ πδηὰ, 86 ἀφϑαρσέαν 
ζητοῦντες, ἴῃ 4}1 (μοὶγ οἰἴογίβ τὸ ἔμ161 186 ἰδ'νν, ασϑ 
ΤΏΟΓΘ δπὰ τοῦθ οοηνίπορα οὗἁὨ ἢ ἱπιροβαὶ ὈΪΠΠΕΥ οἵ ἃ 
Εἰ ὐθουϑηθθθ ΟΥ̓ τοῦβ, 86 τοαυϊγοηθν οὗ 1.9 
ἰανγ, ὑΠογοοτο, 88 Μ6]1 δ8 ἰῖ8 ορογαϊίοῃ, ΘΟ ΠΌΔΙ 
ἱτρ6]8--ἰἷη [806 ΤΏΟΓΑΙ, 511}} τποόσο ἰθ ἰδ τοὶ χίουϑ 
ΒΡὮὨΘΓΘ----ΟΥ̓ ἸΏ 6808 οὗ {80 Κυοπίοαρο οὗ πβἷη, ἔδὰγ ὑὉθ 
γοπα ἢ Ἰεραὶ βιδηάροϊηι ἴο ἔδί ἴθ]. Τδογοίοευ 
{06 ΤΟΙΏΔΡΙ ἔγοα ΘΏΟΥ τηδάδ : “ ηοῦ 6Β ἱξ δοϊαρ οῖθ 
οροάϊθηοι (0 ἴΠ6 ἰᾶὰν πουἹὰ Ὧ6 ἰηδυβῆοίθηις ἴον ͵18-. 
εἰποαῦίοι "ἢ (Μογοῦ), ἰΒ αρὶ ἴο τηΐοϊθδὰ. 5 Ὡς Ὑ εἰ 
ῬΓΟΡΘΕΙΥ͂ ΤΘΙΔΆΓΚΒ: “1 168 ἴῃ (ἢ6 πδίυγθ οὗὨ τωδῃ, 
δΔηαὰ οἵ [Π6 ἰανν, ὑμδὶ (8 ἰβ μοὶ (11 8]16ὰ, δηα οοη- 
ΒΘαΌΘΩΝΥ (μδὺὶ τἰριὐθουβηθδα οδηποῖ Ὀ6 Οὐϊδϊποὰ ἢ 
(866 Φάπιυ8 ἰ,. 10). ὙΒοΓτΘ (πο Ο]ά Τοβιιοηὶ ϑοσῖρ. 
ἴυγο8. Βρθϑαῖκ οὗἁ γἱρῃῃύδουβ Ῥϑύβοῃϑ, ὑβοϑ8 δῦ πρϑαπὶ 
Μ|0, ἰπ τοῖν ΟὈΒογνδηςα οὗὨ [6 ἰορὰὶ! ἰδιῦοσ, 819 
ἈΠΘΟσΓΔΟΘΆΠΥ δα δος δ αϑι ο8}}} ᾿γγαργοδοιδῦϊο, Ὀπὲ 
γοὶ ἀο ποῖ {πογοὶπ δηὰ ἐποὶρ οοπιίογι (866 [κακὸ ἱ, 6), 

Νο βοβ. Νὸ ᾿ιαπιδη Ὀοΐης. [Ὑ 1 δὴ δἰ  υδίοῃ 
ἴ0 ΟἿ ΘΑΚΏΘΒΒ δηαὰ ἐγ γ, 88 ἯγὙὸ ΒῺΥ : ΝῸ πιογίαϊ, 
ΤΟ ῬΆΓΆ]16] ράβϑαρο ἴῃ Ῥβ. οχ] δι. 2 68, ἱπβιοδάᾶ: 
πὸ πλαπ ἰξυΐνι.-ϑ, 8.1] Νοῖ οὀνθὴ ἴθ Ὀδ]ΐονοσ. ἶὲ 
ΠΘΥ͂ΟΡ ΟΟΟΌΣΒ ἴ0 Ὠΐπὶ (δὲ ἢ6 ταϊρῃϊ ροτγίθοϊ μὶβ ἐυδεὴβ- 
οαἰΐοη ὈΥ (ἈΠ Γῃγουρὰ ἀοδὰ ποῦκβ. [186 ρῇχωδε οὐ 
πᾶσα σάρξ ἰδ ἃ βΒίτοηξ ΗεοὈταΐδηι, 9 59 δὲὉ} 

[8811 (οδη) "9 ᾿πιδεδθᾶ, διχαεωϑήσεται. 
ΤΏῺῸ Διΐατο Γεΐδτβ ποῦ ἴὸ ἴ06 ἀδὺ οὗ ὠἰυάριχγοπὶ 
(Βοίςοϊθ), ἔον 7υ δι} σα ώοῃ ἰδ κ68 ρἶδοθ δΙγθδαῦ ἴῃ τηΐδ 
Ἰδ ; ὯοΡ ἴο ἴδ6 ἱπάοβηϊία, ἀὐρβίγαοὶ αΐυτο (Μοτοῦ, 
ῬΒΠΙρρὶ: τπθηθνοῦ ἰυϑι σαι οη 8.}8}} ἰδ μ]δοϑ), 
αὶ (0 [Π6 ἸΠοΓᾺ] ῬΟΒΒΙ ὉΠ ΕΥ, ΟΥ ἱπυροβδὶ ὉΠ Υ ταῖμοῦ 
(σαι ϑνϑγ 6 ῥυδιβοιλ) ; οορ. κρενεῖ, γϑν. 6.--Ρ, 51 

18:6 τηθλῃΐηρ οὗ δεικαεόω, ἐ0 "ωμδίἐ ἔν, σοτρ. 
[6 χορ. Νοέοβ οἢ οὔδρ. ἱ. 17. ἴἃ. 18. 1. 324. 1 
'β ῬΟΡΓΘΟΏΥ Ρῥἱδίη (παῖ ἤθγο, δὰ ἴῃ ἴῃ 6 ἰδ] ρμωϑ' 
8αρ6, 64]. ἰϊ. 16, ᾿ξ σα: ΟὨἹΥ ταθϑῃ, ἐο ἀεείατε οἵ μα» 
σἱαἰΐν Ῥγοπομποθ αδῖ, ποῖ, [0 νιαζδ Ἶαυβι. ΤῊ ΐθ δρ- 
ΡΘδΓΒ ἄ) ἔγοτῃ Ῥβ. οσ ἰδ, 2, Ὠ6 γα τεΐογτοὰ ἴο ( ηδν 
πο ἑπίο μάρηιοηξ υὐἱὰ ἐὰν δεγυαπέ ; ἴον 'ἰπ (ΠΥ αἰρχῆς 
8.4} Π0Ὸ πιδῃ ᾿ἱνίηρ Ὀ6 7υ8 1898.) (3). ἔτοτῃ τιθ αὖτ 
οὗ 186 ῥμϑββᾶρβ, πῃϊςὴ 18 ἴ0 οΘοηῆτγιαῃ ὈΥ διότι [ἢ ῥτὸ- 
οϑαϊΐηρ βοπίθηοθ : “ ὉΠπαὺ ΟΥΘΡΥ͂ ΤΟΥ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 βιορροα, 
Δηἃ 4}} [116 ΟΡ] ἃ ΤῊΔῪ Ὀδοοιηθ χυ ] γ Ὀοέογε ἀοὰ ἢ 
(νον. 19); δοὰ (8.) ἴγομ ἴ"θ δαιϊώοῃ ἐνώπεον 
αὐτοῦ, ὙΠΟ τοργοβοηῖ αοα 88 ὠμάσο, οοτατπι 2260 
͵7μαϊοε.---ν. ὙΝ Ἰοβοίθν, ἰῃ ἷ8 Ἔχροιϊ οι οὗ ἴΠ6 ρμδᾶῦ- 
8116] ράββαρο, 64], 11. 16 ((ὐπιπιοηίαν, ἄς., ρρΡ. 1716- 
204), Θηΐοῖβ ἰπΐο δὴ οἰδθογαῖθ αἰδουββίοῃη οὐ ἔδπθ 
τηθδηΐηρ οὗ δικαιόω, οΥ̓Ἠ ψ ΐοἢ τ ψὶ}} χῖνα 06 βυὺ. 
Βίδῃοθ ἴῃ ΕἸἸρ] Βη, δοι οἱ ραιϊξησ ἰῃ ραγὶ Οὐγ ον τ. 
ΤΩΔΤΚΒ ΟἹ 1ἰ]. 24: 

“Τ|6 νοῦ δικανοῦν δ8, ἰῃ ἴ16 Οτγθοκ, τὸ ἔμπα. 
ἀδηγοηίαί δ η  βοδι ΟΏ8 : 

“(1) τὸ δέκατον ποιεῖν τινα (εἶ. κακοῦν 
τινα, ἰο ἀο ατν οπὲ κακόν, λΛαγτη[)ρ; (πὶ ἰβ, ἐο ἀο 
απν οπϑ )μπίδοε. Τὶ ἰἴΒ υϑοα ἴῃ [ῃ8 Β6π86 δϑρθοίδιν 
οὗ ἃ Ἰυᾶγε, δὰ βἰμη ῆθθ, ἐο ἀείογγηἶτιθ ἰδκρόνθά ΓΌΟΝ 
ΘΓΆΪΙΥ ; ΟΥ̓ ΠΊΟΓΕ ΒΡΘΟΐΔΙΥ, δοοονάϊηρ ἴο ἴδ τοβυὶς οἴ 
ἴΠ6 ἡυαρσίηρ, οὨ (ἢ6 Ομ μαηὰ, ἴο σον άδηιπ δὰ 
ἑδῆ, 88 ὙΠῚ) ρΘΟΌΪ ΔΓ ἰΓΘΟΌΘΏΟΥ ἴῃ ἴδο ρῥγοίδης ντὶϊ- 
ΘΒ; ΟΥ̓ ΔΙβο δἰἴπονῦ ἐο ἀδοΐαγε συλέέῖ688 ΟΥ̓ ἴὩ6 οἴδΓο, 

5 ΓΜόγοΣ βᾶγα 6 ἐπ γίονν οὗ ἐδο ῥτίσισί ]9 : οι 
δικαιωθήσονται (ἰΐ, 13), νὰ Ἠ6 Βμρύρι σὰδν ἀεὶ 

Ὧ0Ὸ δυτηδη Ὀοίπρ ὁ8η [ΠΥ ΘΟμαΡῚν τὶν (πῸ ἸΔῪ ἰδδὲ τὯρ 
ΗΥ ΟΒῚΥ τρλκθα ὯΒ ΠῚΟΓΘ ΟΟἸΔΟΙΪΟΌΝ ΟὗὨ ΟἿΌΣ ΤΏΟΤΆ] ἔαρ τ ἣθ9 

ὮΞ.- ΓΙ ΔΝ. 
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οὐ ἰο φοξποιοίδασα, ἴῃ [10 (880 οὗὨ ΔΗΥ͂ ΟΏ6, ἐλά οἰαΐ)γη8 
9Γ τίσλιί, ποσοῦ ὯΘ6 ὯΔΒ ; ΟὨ]Υ ἴμαὶ {Π6 ζδνόσγα Ὁ ]0 Οὗ 
δηγογ 6 μάσηιοηΐ, ἴῃ [ΒΒ Γι ἀδπιθ Ὁ] βικηΐβοδ» 
ἐἰοῃ, 18 ΔἸ ΑΥΒ οοπῃοοϊγοὰ δ8 8 δέκαεον, 88 αἷ6- 

ὈΥ Ὠἷπι. 
“(2.)) δέκαεον ποιεῖν τι, ΟΓ τινά, ἰο πιαΐζὸ 

8 τἰυΐη ΟΥ ΡΟΥΒΟῚ γίσλίεοιδ,; ὑπαὶ 18, οἰ ἴΠ6Γ ἕο ἀο- 
οοὐπέ δὰ ἀδοίαγο τἱσλίθοιιδ, οὐ ἐο ἐγαπ δον ὑπίο ἐλε 
φίσλέ οοπαϊδέον ; ἴοῦ ἴῃΠ6 ὙΟΥΌΒ ἴῃ ὁὼ ΘΥΡΓΟΒΒ 4180 ἃ 
Ὀγϊηρσίηρ οὐὖὐ ἰηῖο οἴἶτοῦ ἴπαὶ ἔτοια πῇϊο {Π6 σνογῸ 
8 ἀοτίγοα : οομρ. δοιιλόω, τυφλόω ΞΞ δοῦλον δηὰ 
τιφλὸν ποιεῖν. 80 ἀο068 δικαιοῦν τι ΔΟΟΟΡΟΣΏΡΙΥ 
δἰσηϊν, ἴο ἀοοοιγιέ ΒΥ τὨΐηρ γίσλέ δπὰ δρμξαδίε, ἴο 
ἄρργυοῦε, τοἱδῆ, γεσυΐγε; οαυϊνα]οηΐ ἴο ἀξιοῦν. 

“ ΤῊς ὀέῤῥίῥοαἑ ὠδμὲ ἐ οὗ δικαιοῦν δἷ- 
ἐδοῦεβ ἰἰθ6 17 ἴο ἰμ6 Βθῦγεν ΟἽ ΧΙ (ον ΤΗΣ), οἵ 
Μοὶ δ 18. ΘΟΓΤΩΣΤΩΟΙΪΥ͂ {πΠ6 ἰγαπδίαἰΐοη ἰη ἰμ6 ΓΧΧ͵ 
ΤῊΐα, ΠΟΥ, [ὉΓ [16 τροδὲ ρασγὶ βἰζηϊῆοθ ἐο αδοίαγο 
φιρλέεοιες ( )7υ( ]ο141}}γ, ΟΡ ἴῃ οοιασηοῃ 116); Ὀαΐ, ἐο 
μια γἱσλίοοιι, οτ, ἰο ἰϑαα ἰο τἱσλίθοιιδηδεδ, ΟὨΪῪ ἴῃ 
ΒΜ Ἐν 8; τὰ Ἀ1..11. Ἂν ἐς ᾿ 

ΦΈΤνΟΙ 80 δικαιοῦν, 1:6 Ξαοριυδρίηϊ, ἴγθ- 
ΌΘΏΠΥ δἰμτιβοθ, ἐο ἀδοίαγο νυἱσλίϑοιοδ ἢ} δῃ ψ; 
Ῥβ. ἰχχχὶϊ. ὃ; Εχοά. χχὶϊὶ, 7; Ὠουὶ, χχν. 1; 1 Κίησβ 
ὙἹ]. 82 ; δηὰ ἴῃ οοϊῃτλοη ᾿ἰΐδ 4180, ἐὸ αοἰποιοίοσε αε 
γἱσλίεοια, οΥ, (0 τεργέδοπέ α γἱρλίοομα; ἘΖοῖς, χυὶ. δ], 
δὲ. πὰ ἰδ ἰηΐθ ἴῃ τ 18. βθῆθε πὶϊ ἀποφαί- 
ψειν δίκαιον, Φ0Ὁ χχχὶϊ 2: χχνὶϊ ὅ. Οἡ ἐπθ οἵδιογ 
μδηὰ, ἰδ ἷἰθϑ υϑοὰ Υἱὴζἢ οχίγοιηθ ἱπίγοαυ ΠΟΥ͂ ἴῃ (ἢ 68 
ΒΕΙ86, (0 πιαζό γἱσλίδοιιδι ἴο ἰΡαΉ ΑΓ ἱπίο (ἦς οοη- 
ἀἰδίοη οΥὙ τἱσλίεουδηδξε; ῬΒ. ᾿χχὶ!, 18; 16. 11]. 11 - 
Βῖν, χτἕ!. 22. 

“ ΤΉ [ἈΓ ΟΌΥ ΘΣδι ϊ παι 0) 88 αἴταοα (6 Το- 
Β0}]ϊ, ἰῃαὶ δικαιοῦν σδῃ, ἰΐ ἷβ ἰσυθ, 4190, ἴο 
πιαζό γἱσλίδοιιδ, 88 τ }} ἴῃ ρῥγοίδπο τοὶ ((ῃ (818, 
δοοογαϊηρ ἰὸ ἔΠ6 βοοομῃὰ [υπαδγηθηΐδὶ βρη βοδιϊοη), 
85 ἴῃ ἴπ6 ΟΧΧ, δύυιῖ (πὲ (88 εἰχη οδοη ἢ88, ἴῃ τΠ6 
86 οὗὨ [86 Ἰαπσιάαρσο, γοοθαθα ἀθοϊ6α}γ ἰηϊο θ ὈδοΚ- 
τουπα ἰπ οοταηραγίβου ΜΒ (86 γογεηϑὶς διὰ ζιρα οίαί. 

“ΤῸ 80}}} 1088 δἀνδῃῖδρθ ἀοθϑ ἴ86 εἰ χη βοδιίοῃ, 
ἐο πιαζὸ γἱρλίεοιιδ, ἈΡΡΘΆΡ ἴῃ ἰῃ6 δ εισ 7οβίαριδηΐ 
18586ό. ]οανΐηρ ουὖ οἵ νἱονν {Π6 ῬΑΒΒδρῸΒ ἴῃ αυρδβίΐοῃ, 
ὙΠῸ 4 δικαιοῦσϑαν ἐξ ἔργων νόμου, ΟΥ διὰ πίσ- 
τεως, ἰδ ΒΡΟΚΘΩ οὗ, ἵμ6γθ ἀοθθ ποῖ Οὐ ἃ βἴ}ρ)6 

ἴῃ προ [86 εἰρη βοδιίοη ἐο »ιαΐε τίρλί- 
ΦΟ"δ ἰδ ἰουπὰ. (Βοβίἀδβ (8 τηθηϊ!οηοα 
δῦοτο, ἴΠ6 γογῸ οσοῦτθ Μαϊϊ, χὶ. 19. [κὸ υἱΐ. 29, 
8δ. χ, 29. Βοιῃ. ἰἰϊ, 4: 1 Τίμα. 11]. 16: Εον. χχὶ!. 
11.5) Τΐδ ἴδοις σδπποὶ Ὀὰ} ὈΘ πιοδὺ ὉπίΆγΟγ Ὁ] ἴὸ 
[86 δεβυτηρίίοη οὐὗἁἨ 1{Π6 δἰρτιϊβοδίίοῃ, ἐο πιαΐά γίρλί- [ 

ἴῃ ἴῃ του)δίηΐηρ ρϑββᾶρϑα."-ῃ͵, 5. 
ΟΥ ὃν ἴδο ἰατ (οομλθδ) ἃ Ἰκυοτυϊοδο οὗ 

εαἷν, ΤὨοΪυοῖς πτου]ὰ ΒΌΡΡΙΥ οπῖψ (Π0 πιοτθ {88} ἃ 
Κπονιοᾶρο: Ὀυὺ ἐπέγνωσις ἰ8 οχϑβοί, ᾿ἰνίηρ, ἰη- 
ογοαδίηρ Κυον]οᾶρο. ΤῊΘ δηλ οδὶβ Ἰαϊὰ ἀπ ὮὉΥ 
ΟΒσγυβοδίοιη---ἰ παῖ (π6 αν, ἴδ ἴγοιη Ὀοΐηρ δὺ]6 ἴὸ 
ἴΚὸ ΑἸΤΑΥ δίῃ, ΟὨἹΥ͂ βγϑὶ ὑτίηρβ ἰΐ ἴὸ Κποπ]θάμο--- 
πο 5.}}} 016 ΒΌΡΡΙ ΠΟ ΠΙΑΣΥ ὑπουρῆϊ, Παὺ ἰΐ 8 ἦαβι 
μὲν Καοπ]οάχο πο ἷἰ8 [6 ρΓΟΙ ΤΑ ΠΑΓῪ ΤΟηἸ οι 
ἴον [Π6 γϑῆγοναὶ οἵ βίη, [ΤῸ Ἶατν, Ὀοΐηρ 1ὸ γονθὶδ- 
[ἴοη ΟΥ̓ [ῃς ΠΟΙΥ͂ δῃὰ ρμετγίδοι Μν|'}} οὗ ἀοά, Ἔχ 8, ὉΥ͂ 
φοὨϊΓηδί, ΟὟΓ ΟὟΤΏ 8 ὨΓΌ]ηΘΒΘ, δη ἃ ΔΙΆ ΘΠ 8 ἴῃ 6 ἀοαὶγο 
ἴον βαϊναϊίΐοη, Τ}ν8 βοηΐθηοο οὗ Ραυ], ἰομζοῖδον πιο 
᾿εῖβ ἀφοϊδεαϊοη [δδί [116 ΔῊ 'ἴ8 ἃ παιδαγωγός ἴο ἰοδὰ 
ἴο ΟἸγτίδε (6.4]. 11}, 234, 26), οομίδίηβ [6 τ θο]6 ΡῈ ϊ- 

ὮΥ οΥὗἨὨ [6 Δ, 88 ἃ τῃογὰ] δαἀυσδίον, δπὰ 8 ὑῃ6 
θεαὶ απὰ ἀδεροδβὲ ἰδίπρ παὺ σΔὺ δ βαϊὰ οἵ ἐξ, Ενναὶὰ 
᾿π51} τοπιδγίτβ οὐὁἨὁ ΟἿΣ ρϑββαρο: “Αἤέ ἀἴοϑοη, Ἡγογίοπ 

Φι1 - ὅτι βου ἃ Ὅ6 ἴη6 ἱχο τοϑάϊηρ, διχαϊπδὲ 
αν ἀρ. Ὠοιρνον, ΤΟ, πιδῖ νὰ ΤΟ Βοηάοτί.--. 8.} 
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ἐγὶβὲ Ῥαιΐμε ἄδη {ξεγδίοιι ἴόγη ἀδν ϑαολδ;" ἰ, 6. 
ὙΠΟ ἴΠ6866 ψογὰβ Ρϑὰϊ δ [8 [8.6 Ὠ4]] ὁπ 106 ᾿ϑϑ(, δη 
Ρϑμοίγαϊοθ ἰ0 [16 ἰῃγηοδί ΠΠΒΙΤΟῪ οὗ 6 ἐπΐηρ, γά 
ἷθ. Ὑ6}1} δχρίἰῃϑά ὮὈΥ Οαϊνίῃ : “" «4 οομέγαγϊίο πράου 

ΌΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΒΊΟΑΣΙ, 

1. ΟΒαρ. 1. 2δ-29. ΤῊ οἱάδὺ ἱβθο ον [68 
ΡΓΟΡΟΥ τοραγαθαὰ οἱγοιμηηοίδίο 88 ἃ ἴϑθαογαὶ βδοζῶ» 
τηθηΐ οὗ ἴῃ6 Ο]ὰ Τοβίαπιθηΐ, δῃὰ 88 [86 ῥγϑὶ πα ῚῪ 
δηδιορσαθ Οὐ ἴσρθ οὗ Νὸν Ταβίαπηθηΐ Ὀαρίΐδιη . }ι8ὲ 
85 ἴΠ6 ῬΆΒΒΟΥ͂ΟΡ ἔδαδὺ γγὰ8 δὴ Ο] Τεβίδιηθηξ ἴγρὲ οὗ 
(Ὡ6 μοτὰ Β Βυρροσ. Αἀπὰ τπὺ8 ἔᾺγ ἀἰὰ (Π6 περιτομή 
τοργοβοηῦ (86 Ὑ00]6 οὗ Φυάείδιη, πῃΐοῖ ἷ8 ργονϑὰὶ ὉΥ 
[6 ἔδλοϊς (μα Ῥδὺ! υϑοὰ {18 ἰθγπὶ ἴὸ ἀφβίμταιϊα 1}}6 
ὅεονβ (866 α͵80 Θ]. ν. 8) Βιυὶ ἰὲ ἰβ ΘΆΒΥῪ ὕο 9Ὸ ΔΒΙΓΑΥ 
ου ἴδ6 ὈΪ0]1681] τηθδηΐηρ οὗἁ οἰγουπιοϊβί οι, 88. ἢ [86 
ΔῊ οὗ 106 Βα Όδιη, ᾿ἢ τὸ ἀο ποῖ Ὀθαν ἴῃ τηϊπὰ ἰμδὲ 
Ἧ Ὠανο ἰ0 ἀθ68] πὶι} ἰηβυϊα]οηΒ τ ΐοἢ σοταργοδοπὰ 
ΤΏΔΗΥ͂ Ροΐηΐϊδ οὗ νἱοσ. Τῆυβ, ἴἢ6 ϑεαθθδίῖα ΔῊ ἰδ 
βΒγαὶ ἃ τοὶ ρίουβ δῃὰ τσ] οοϊηπηδηὰ οὗ αοἃ διηοηρ 
[9 ἸΤοη Ὀυυυτάνοθπιθμιο (Εχοὰ. χχ. 8 δ). Βιυϊ ἱε 
ἷβ κοννβθ ἃ σοὶ ρίουβ δηὰ [ἰϊυγχῖοα, οὐ [μον θοαὶ 
σοι ΟἹ ΜΟΓΒΙΐΪρ (Δοοογάϊηρ (0 ἴμαν. χχῖϊὶ, 8). 
Ιῃὼ [(Π6 αὐ β86η86, ἷΐ 8 δυγοραίβα 88 ἃ ἴϑγο ΟἹ]ὰ 
Τοοδϊδιηθηΐ ἔοστη, 88 (ᾺΡ 88 ΟἿΣ  βιΔηΒ ἀγῸ ΘΟΠοοιϑὰ : 
ΟΥ, τδίμον, ἰζ 88 ὈΘΘῺ βυρρίαηϊοὰ ΌὉΥ (πε αἰνίηθ. 
Βυμηδῃ ογθαίΐο οὗἁ ἃ ΠΟΙ͂ ἀΔΥ “ οὗ (6 χτθδί οοηρτθ. 
ξαϊΐου --ὃς Τον δ ΠΔγ. Βαυὶ (80 ἐὰν μῶς δηὰ 
οὐ ἶσα] οομηπιδηᾶὰ οὗ ἴΠ6 ϑαθθαῦ ἴῃ [Π6 οὔθ 
888 ὈδοοΙη6 ἃ ΓΟΪΪ σἰοῦβ δηὰ οὐμίοδὶ ῥσϊποῖρ]θ, πμϊ οὶ 
ἴῃ ᾿ξ δἀπιοδίίης πὰ Ἰοραὶ ἔοττω, μ88 οοπηθοίοά ἰιβο 
πὶῖ Βαηᾶδυ. [πὸ 116 Βα6 ἩΔῪ ἰβ οἱγουτηοίβίοη ἃ 
ΒΥΠΙμοϑὶβ, Τη6 ἰΟυπάδιίοη οὗ ἰξ νῶ8 ἃ υϑγῪ οἷά, 
Βρογδαϊο, οτ θαι ουδίοιῃ (ΕΡ 8:16 οὗἩ Βαγπδθαβ, ομδρ. 
ἷχ.) [10 τ͵δϑ τηϑδὰθ ἴὸ ΑὈγαμαπι, δοοουϊηρ ἴ0 οἤδΡ. 
ἷν, 11, ἃ ΕΥΤΏὈΟΪ]108] 864] οὗὨ [ὶβ ΓΆΪ ; πΏ]ΟὮ 18. Οοῖ- 
ἰδ] (Π6 βδογαιηθηῦ οὗ ἴ16 οογοηδῃΐ οΟὗὁὨ ργοιιΐβο. 
Βυὶ Τ1Πο Μοβοθ αἷϑο τραδὰθ ἰΐ, ἰῇ ἃ τῶογο ἠσθῆηϊα 
8686, δὴ ΟὈϊραϊίοη οὗὨ ἴΠ6 ἰὰτ (Εχοά, ἱν. 2ὅ : 9οκ. 
γν. 23 ἡ. Τῦδ ἸΑῊῪ νὰ8 {π6 δχρ] ἰοαοη οὗ οἰγουμ)- 
οἰβίοῃ, δῃὰ οἰγουπιοϊβίο γα [Π6 σοΠοοη ΓΑ οη οὗ [Π}6 
αν. ὝΜ1ο, ᾿μογοίογο, [86 ἴανν γ͵δ8 δῃηυ θα ἴῃ γὸ- 
Κατὰ ἴο ΟΠ γι διϊδηβ ὈῪ [ΑἸ ἢ, οἰγοιπηοϊβίοη Ῥγὰ8 8180 
δΔΏΠυΪ θα : οΥ, γαΐμοῦ, ἴπὸ ΝῸν Τοβίδιηθηῦ ΒΥτΩ 0] 
τοοῖὶς ἰἰ8 ρΡ]6οθ, δηὰ {π6 ΔΙ ΔΙ τδηΐ οὗ [Π6 ΑὈγαμδσηῖο 
τοιηἶ86----ἰ 9 ΠΟῪ ὈΪΓΊΠ οὗἁ [Δ10}---ἰσαϑ οοηηθοοίοα τ] τἢ 

ἱς, ἸΤΒοΙυοἰκς ἐΠηκ8 (ρ. 114) ᾿0 8. ἃ οοηιγδαϊοίοι, 
{πδὲ, δοσογάϊηρς ἴο {Ππ|᾿| 6] ἀὁγ {πθοϊορν, ἡ ἔα {ἢ} ἴῃ (ἢ 6 
Μοββίδι τγα8 (6 οοπαϊτίοι οὗ [Ππ᾿ὸ Πἰνίπα ῥῬγομιΐβο ἴῃ 
οἰγουτηοϊδίοη : πδῖϊ]6, δοοογάϊηρ ἴο Ῥδυὶ, ὑπ 18]. 
τηρηῦ οὗὨ 186 ἰδ πτδϑ 1Π18 οοηαϊοη. Βυΐ Ῥδὰὺ] οϑῦ- 
ἰδίη} Υ ΚΗΘ Οὗ ἢο0 οἵπον ΔΙ] ΒΙπηθηὶ οὗἁὨ ὑπ6 αν ΠΔἢ 
ἔπαῦ ἴῃ ἴΠ6 Μοββίδηϊς ἰαϊτῃ, νι ῃΐοῃ Ὀδοδιηθ, ΒΏΔΙΠ]Υ, 
ἕαϊη!ν ἴῃ (6 Μοββίδῃ. Οη ρυ. 117, Τποϊυςῖκ Πἰμηθο 
ΤΟογΒ ἰο 106 ἱππταγὰ οὔδγδοίορ οὗ [86 γοαυϊγοιη θη 8 
οὗ Φυδαΐδηι. 

2. Το γτοαῖ ᾿τηρογίδῃοθ ΜὨΐοἢ (Π6 ΑΡροβίὶα δὲ 

5. [Ῥεουδο- ΒΑΓΒΑΌΔΒ βῆγα, ἱ. 6. : “ΤΈου (Δ ἀτοδυίηρ [88 
δον) τῖϊ βδν, "οα, νυν {ἢ 9 16 8.9 αἰγουτησίδοὰ ὅθ 
8. 806). Ἐπί 80 8190 ἰδ οΥ̓ΕΥΎ Βυσῖδι δὰ ΑΤΔΌ, δηὰ 8]} {ἃ 
Ῥτὶοπῖθ οἵὗἁ 140]8: δτὸ 8086, (ἤθη, 8180 ὙΠῊΐι ἐπ Ὀοῃᾶ οὗ 
τη ΐθ οονοπδεΐ (ΟΣ, βοοοσαΐης [0 {80 χοβᾶϊπρ οὗ Οοά, Βίπ. : 
αν ΠΟΥΕΙΑΣῚ ῖ Ὑοε, [86 πεγρείδην 8160 ὩΣϑΟίΐ86 ΟἰΤΟΏΤΩ» 

Ὥ," “Αο Ω 

Τ ΙὙΒοϊ οἷς ταθαῃδ “. ἴΠ0 ο]ὰ Ζηιδέγαπ οοποθρέϊοξι οὗ αἷτν 
συσηοἸβίοι.,᾽᾽ ἀτιὰ τοΐοσϑ ἰο Θογμασὰ (ζος, 7 δέο]., νοὶ. ἱΧ.. ΡΡ 
12, 30), το ἴοϑοδθα ἐμαὶ οἰ ΓΟ Σποὐπὶοι ΤῸ δ 8 βδογατλθηΐ οἵ 
σγασο, ἱπι ἩΔπΐοΒ ἐπ0 νόγδα], εἰρτηδηῦ τα οὐ Ὀϊνίμο Ῥσοτϊωΐβε . 
τλ8 οοπποοίοα τἰζῇ [Π6 πλδίοι ἰδ] Θ᾽ θσμ ομ.- 0. 8.) 
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ἰδοῆθβ ἴο τὮδι ἰδ τοέέλίη..--οἴὸ ἰπ6 βοη(ἰηθϑηΐ οὗὨ [6 
Βοατί----ἶθ ϑἰδὶη ἔγοσα ἢἷδ Ὀοϊὰ διορίμοβοθ, Νοιπί. 
Βιδυσϊηνσ 
οὗ ἷβ δίαϊθ οὗ τηϊηὰ, σἂ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 968}, δηἃ υἱοδ 
Ψψογθά. 

8. Τ06 πίίηοθβοθ δἀἀυοοα ὮὈΥ ἴπ6 Αροβῆϊθ οὐ τἢ}6 
ΒΒ ΥΘΓΒΔΙ Υ οὗ οοττυρεοῃ ἴῃ [βγϑοὶ, ποὶϊμδσ ργθοϊυὰθ 
(86 δῦ οδἷ8 ἴῃ ομδρ. ἰΐ. 7, 8, ποῦ [86 ἀοζτθθδθ οὐ 
Ὀοίἢ αἰ 68, 

4, Οη οἴαρ. ἰἰϊ,. 8. ΤΏ6 οονοπαπέ οὗ ἀαοὰ ἰδ 
δἰναγβ φρερζθοί δοοογάϊησ ἴ0 ἰΐ8 βίαμθ οὗἨἁ Ἀὡἀδυθίορ- 
πιθηί. [1 ΚΘΏΘΡΔΙΥ (8118 0 Ὀθοοπιθ δρραγϑιῖ, ἴΠ6 
ἔδυ! ΔἸ να γ8 ἰυγιβ ουὐ ἴο ὈΘ τρδηΒ. ΤΏ6 οογοηδηὶ 
οὐ ἀοὰ ἰΒ Βυγοὶῦ η0 οοπέγαξ δοοὶαί---Ὡ0 τηρῃΐ 
Ὀοίτθθη δαυλὶ] ραγίΐθα, [ὑ ἰθ [86 ἔγοο ἱπϑεϊζαϊίοη οἵ 
αοα δ σταοθ Βυΐ (δ18 ἱπβιξιυὔΐοι ἰ8 ἐμαὶ οὗ ἃ ἔγὰθ 
οογθηδηΐ, οὗ ἃ ρϑγβοῃδὶ διὰ ϑι σαὶ πηαΐυδ] γοϊδίίοη : 
Δα ἩΠΘΉΘΥΘΡ [6 ΔΙ ΘΓΑΓΟΏΥ, ΟΥ 8 Βοιωδηίϊζίπρ Υἱθὺν 
οΥ̓ 116 πλϊἰδί συ Οὐ] υθγαῦθ ὕΠ6 δε οι! ΟὈ] ζαϊίομ οἱ 
[6 ρατὶ οὗ πιδὴ ἴῃ ογὔάδσγ ἴὸ πιαῖκο ὑἢ6 βϑδογπιθηΐβ 
τηϑρ σα] Ορογδιίοηβ, ὑἰοὲγ οοῦτβο ᾿θδὰ8 ἴο [ΓΠ6 ἀἄδβϑογβδ- 
δου διὰ να Κοηΐηρ οἵ ἴΠ6 δονϑπδηϊ δοῖδ. 

ὅ, ΟΠαρ. ᾿|1, 4. ΕοΥ οὖν οοηδιγιοιίοι οὗὨ ὑπ8 Ρ88- 
δᾶσα ἴῃ Ρ5. ᾿), 4 ἢν, 506 {π6 δίγεν. Δοίος ἡ οἰιδρ. ἰἰΐ. 
4. Ἐν ἀποῖμουῦ υἱοῖν, 866 ῬΙρρὶ, Ρ. 81, πῖϊῃ τοίοσ- 
Θη00 ἴο Ηδηρβίθηθονς, δ βαίπια, νοἱ. 111... ».. 19. [Βοιὰ 
[ΤΠ {1 ἹΣῺΝ, ὅπως, ἴα ἴΠ6 υδυδὶ δ τγίοί ϑ6ηϑ6 {τελι- 
κῶς, οἱ ἐχβατικῶς), 88 ἀ068 αἶθο ἀοδοηΐυβ, 7Άε8., Ρ. 
1062 : “διῶη ἐπ ἥποηι Ῥϑοσδνῖ, αἱ {Πυδίγος αι 
ἴ.Δ : δηὰ ΠΟΥ πδῖο [6 οἷά ἀϊβιϊποίίοπ ὈοίθοΏ 
[6 »παξίδν' οὗ δἴη, Ὑπίοῖ 18 τη ΒΒ ποῦ, δηὰ (86 
Ὥωμ οἵ εἰπ, πηΐοῖ ἰδ ἰῃ [80 Παηὰβ οἵ 6οα.---, 5. 

υρίο]ὰ αἰ80 γοίθσβ (6 ρδββαρθ ἴ0 (6 ΠΟΙΥ ἰμπίογοβι 
οὗ Θοὐδβ χονογῃμηιθης ἰῃ δυμηδπ οἴδηοθϑ, Ὀαϊ δὲ [ἢ 6 
δΆΙΩΘ ἔΠπὴ0 48 ἀοβηίΐξοίγ αἰδέλησαϊδιηοα {6 τοϊαἰνο 
αἰ νίηθ δὰ μυπιδῃ Ὀαγίβ, Ἐ Βουΐ οοπἰθηαΐηρ ἀραίπαὶ 
ἴΠ6 1πουρῆς 26» 86, τὸ πουϊὰ τοίου ἴῃ6 ὅπως ποί 
ἴο δὶη ἰίβοιῦ, Ὀυΐ ἴο [86 ρογοθρίΐοῃ δηὰ Κηον]θᾶρο 
οὗ βἷπ. Ηθῃοθ γ9 ἰηΐοσ (06 Ῥγοροβίζίοη : ΑἹ] πδηὶ 
οὗ ἃ ρτοροῦ Κποπὶθάρο οὗἉ βίῃ οἡ {6 ραγὶ οὗὁἩ ἴδῃ 
ΟὈϑούγοθ (Ὧ6 ποτὰ οὗἩἨ Οαοά, δπὰ ᾿οδὰβ ἴὸ {Π6 τηϊβοοῃ- 
οορέϊου οὗ Ηἰβ ἰυάδρτηοπίθ (88 ἰῃ ἐμ (4}}ς δρουΐ ἐλ πεῖ- 
ἶσα! ἰά643 οὗ τονοϊδιίοη, σ]ΟΟΤΩΥ͂ ἀοδίϊην, ὅτο.). 

6. θυ {86 ἐγιέλ οὗ ἀοὰ, 800 [Π0 Δἶτοσ. Νοίεδα οχι 
ΥΟΥ, 4. 

ἢ. Οη ἰἰΠϊ. 20ὅ. ΒΥ (86 ἕαισ 8 {Π6 ζποιοίδάσα οὕ 
οἷπ (866 ΘΑ]. ἰϊϊ. 24). Τμΐ8 Ῥύγροθο οὗ (Π6 ἰδ οχ- 
οἰυθ8 ποιτπον ᾿[(8 μϑια γίηινμδ ΠῸΓ [ἢ 6 με ἐσγέξιδ." 
Βαυΐ (0 ἴγθθ μιν δῖ (η6 ἀονο]ορίης ργορτο88 οὗ 
[π6 ἰανν ἔγοπι τ Ποὰΐ ἱΥΤΑΡΪΥ, 8. γ 6 }} ἴῃ ἃ ἰϑίοτγίοδὶ 
88 ἷπ ἃ ῥϑνοΠο]ορίοαὶ νίοτ, ΤΏΘ βγϑὲ βίδρθ ἐβαίρ 
»οἐ ἐὲσι.κ] ἴνὰ8 4160 118 ργοπιῖὶδθο. 116 Φθν πο ᾿ἰνοὰ 
δοσογιΐηρσ ἴο {Π|6 Ἰὰνν ἰδ υθι 1 θο6ὰ ἴῃ {116 ἰγθυμαὶ οὗἁ 
Πἰ8 ρυγίεθιμποοα, δὰ 8. αἰϑὸ ᾽ΐ8 δδγῃγ Ὀϊοββίην 
(“ τπὰν ἴτ᾽ τ ρΡῸ ῦ}}} πῖτ [ἢ 66,᾽) ὅ6.). Βιυὲλ [8 
Β ον οἵ [6 Ἰα--πηοῦ το βροαὶς οὗὨ ἰἰ8 θγϑὶ δηὰ 
Ἰαβϑί σοτηπηληιηθηῦ---απα [8 ΒΥΤΩΌΟ]ΪΟΔΙ ὑγδηΒρΑΓΘΏΟΥ͂ 
δηαὰ βρί γἰ τυ] ]Ζαιίοη, ᾿ταροὶ αἰπι, ἢ ἢθ ὍὈ6 υρτὶρεϊ, 
[γῦποῦ ἴο 16 ρωάαρορίολὶ βἰδηδροὶπι, νι ϊοῖ ΙΟΟΚΚΒ 
[ο ΟἸηνῖβί. Απὰ νὶζιι {μῖ8, ἢ6. γϑοοῖνσοθ {πΠ6 ΠΏΟ]6 

ΜΟΡ ὉΓ ἴΠ16 ἐσγέξωα ἐδμ8 [ἴπ του δι ἰδ 19 οἵ 
11}}]. 

8. ὙΥΊΝ 6. (π6 οἷον ΓΠΘΟΙΟΩΖΥ βαραγαϊοα {π6 ἐλγεθ 

9 [106 οἱὰ Ῥεούθβίαινξ ἀἰ νί ηο5 σρόδξκ οὗ δ τῃγοοίοϊ ἃ υ60 
οἵ ἴΐο ἰᾶαπτ: 1, σοωμδ νου ἰίσμξ, οὐ οἰσί ἐς (΄η ἐ. 6 δἰδίο, προ ἢ 
ὍΒΣ ΟἿΪΥ Ὁ6 πο ογιθά Ὀ. αν); 2. μδμ5 οἰεπολέϊοσιιδ, ΟΥ ρῶ» 

σις (Ἰοαάιπα ἴο 8 Ἰηονίοαμο οὗ βίῃ δπὰ ΤΟΙΡΟΕΥ»} 8. 
ψεμε εἰἰαασίΐοσιιϑ, ΟΥ πογπιαξίσια (τοχοϊδιηρ ἴπο "10 οὗ (ἢ 
δοϊίονοῦ). Οομαρ. [86 Ξυγπιμία Οὐποονα δ, Ῥ. δθ4 84. ϑ811- 
ἐὰν ἴἰο (186 ἰ5 [0 Οογαδ δϑῃΐθῃοο, ἰδὲ ἐδο ΙΔ ἷἰβ 0.5 

Θ.-- Ὁ: δαηὰ ἤίσροὶ, ἃ τοθίγαϊπί, ἃ τ ΤΟΣ, δὰ ἃ 

.ἱ8 υποϊρουτηοίβίοι, [80 ἀφ Ὦ 6, ὈΥ νἱγίας, εἰξ ἰ6 οἴλθῃ 80 βίο 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑῦΌ, ΤῸ ΙΒ ΒΟΜΑΝΆ. 

7 ἐδα ἰαῖο (τλοταὶα, πογβμῖρ, ΡΟ Ὑ) ἴοο ἢ 
᾿πρβαρ ἢ οἴδογ, δὲ ργοβϑιὶ ἴθ ἰάρα οὗ 86 ΔῊ 886 ἐ 

Υ̓ Θρρμαδιζοὰ 88 ἰ0 ἰ080 δἰρὶμ 
οὗἩ ἴδο ἔδσε (Πδὶ, ὈοΪῃ ἰῃ ἐμ9 ΟἸἹὰ Τοδίδιρθηὶϊ δ νοὶ! 
88 ἴῃ {86 ΝοΥ,, οομχηΐζδηοθ 18 ἰδίχζοι οὗ ἐμ9 αἰδογθωοε 
οὗ [6 ραγῖ8 (θθο Μαίί. χίχ, 17 : Βοιὰι. Υἱὶ. ).) Ἐπ 
γίονν τὸ 1Π6 απὶτγ οὗ [06 ἰανν, ΒΟΤΤΘΥΘΓ, γοναὶ ἴ8 
186 Μοβαΐο δπὰ ἰοζαὶ υπἀοτβίδησϊηρ οὗ ἴδ0 ΟἹὰ ἴδ 
ἰδιηθηΐ τονϑϊδίίοη, 88 τοργοθοιιθα ὉΥ ἔδο ἰϑέϊθεθ οὗ 
1Π6 ὕπνο {80]68. 

9. ΤῊς ἡμὴ ἐγϑρὶν ΟἹ ἐλε ἴα ἴο τραῖζθ τοδη τίχαν 
οουδβ 168 οἰ Ἐν ἴπ τη ϊ5: ΕἸγδῖ, 10 18 ἃ ἀθιηδπα οἱ ἔδ6 
ποτὶς οὗ [Π6 ἱποδρῦϊο τοδη, γῆ0 8 βοδβὰ (η0 66} 
8}}8}} Ὀ6 υδειδοα);; Ὀαὶ ἰξ ἰδ ποῖ ἃ Ὀίνἧπθ ργοπιῖδε 
δηὰ ποῦς [ὉΓ ΘβιδὈ  βΐηρ ἃ πΠ6Ὴ τοϊδϊίΐοη,. Ταῦ ἢ 
τηθϑῖβ ΠιΔὴ 88 8 ἰογοὶρῃ Μ|]1,) δαοίμοσ ἰὰνν ἢ ὈΥ ΜδῖοΣ 
ΤΩΘΔΏΒ [118 [|86 δι ϊ ΟΠ ΟΓΑΥ͂ 8 ἰθοἰϊηθα 0 τγϑαϊβίδῃοα, 
Ὀθόδυβα ἢθ ἷἰβ αἰΐθῃ ἴο Ὠΐπηβ6 1} δπὰ ἴο ἐπ 6 δοῃουττίη 
αν πὶ τη ἰδ ἰηπσαγὰ ἡδίυγο ΕἾΠΔΙ]Υ, ἰδ πλϑοὶβ δόμα 
ἴῃ ΔηΑΙ γι68] ἔοσιη δηὰ βοραγαίθῃθθθ. Μίδῃ ΟὨΪΥ͂ Ὁθ' 
ὁΟΙη68 Βιιβοορ 16 οὗἩ Ὠἰνίπο ἱπβαθηοοβ: 1. Α8 (ἢ 
86 Τουπάἀθὰ ἰῃ ὑπ6 σγϑοθ δὰ οἱὴ οὐ ἀοὰ ; 2. ἱπ "9 
Βροπίδηθουβ δοίϊοη οὐ υοϊυῃίασγη ἴον; ὃ. ἴῃ 87» 
τηοὐἷοι] οοπορηϊγβείοῃ. 

ἨΟΜΙΤΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

(Επονκ Ομ }λρ. σπι. 36 τὸ ΟἿΔΡ. χες. 20. 

Εἰθμον, οσ. ΑΒ {ηϊ8 Δρρ᾽ θὰ ἴο 416 Φ6Ν δοοοεᾶ. 
ἵπρ ἴο ὶ8 ροβίτἴου ἴῃ ἴμ0 Ο]ὰ Τοβίδιηθηΐ, 80 ἀοοο ἴξ 
ΔΡΡῚΥ ἴο π6 ΟὨγίβίίδῃ δοοογάϊηρ ἰοὸ δἷ8 ροβίξου ἴα 
{Π6 Νον (νοῦ. 26).--ὖῦ 18 ποῖ {Π6 Ἔχίθγηδὶ ροβϑοδαίοδ 
οὗ ἃ βϑαυϊηρ τ 688 ἐῃδὶ ρτοάυςοδ Ὀϊοβαίηρθ, Ὀυΐ ἔεὶ "ἢ. 
[Ὁ] π688. ἴῃ (8 δρρ]ἰοδιίοῃ (νγογβ. 2ὅ-- 29).-- - ον [Ὠ9 
ἔαοῖ, [δῦ [6 ΦΟῊῪ ὈΘΟΟΙ68 ἃ ΟΟη 116, δηὰ τλ6 Οδη- 
116 4 δον, οδῃ Ὧδ γορθαϊθα ἴῃ οὖν ἰἰπη6 ἴῃ γδγίουβ 
οοηίΓγαδίβ (νογβ, 2ὅ--27).---ΤῊς δον, ῥτουά οὗὨ δα Ἰοἱ- 
(6Γ δηὰ οὗὨ οἰγουπιοίβιομ, ὈΘΙΟΥ (6 ΟΟΠ ΘΠ ΠΑΙΟΓΥ͂ 
Βθηΐθῃηοθ ῥγοπουποσα οἢ {πα ᾿Π|6 58] δηὰ υποίγουτα» 
οἰβθὰ (θῃι]6---ἃ παγηΐηρ ἴῸγΓ δνδηρο οὶ ΟἸ γ βῦδηδ 
(νον. 27).---ἰθπὸῦ 16 ἰπ νοὶ χίοῃ : δἰγθβὰν [16 ῥτίῃ» 
οἷραὶ μΐηρ ἰῃ Φυααίδηη, δῃ ἃ πηυοὴ τοῦθ ἴῃ ΟΠ τίβεδη- 
{ΠΥ (τοῦθ. 28, 29).- -Η πῆὸ ἴθ ἰὨγΆγ Ϊ Ρίουβ, γθ. 
οαἶνοθ ῥγαΐβο, ποῖ οὗ θη, Ὀυῦ οὐ Οοά, -- Οοα 
Ῥἰθαδυγο οὐ ὑγαΐβο οἵ ἰηπναγὰ {αἰ ΠΓὉ]η688 ἰῃ ῥἱοίγ. 
Ἠογον ἢ ἰῦ ταυϑὲ Ὀ6 8Β66ῃ: 1. Ηον [8 ὈΓδβὴθο οδῷ 
6 δοᾳαυϊτοά: 2. [πῃ ναὶ ἀο68 ἰΐ σοηϑίϑὶ ἢ (γον. 39).--Ὁ 
Τ6 ργαΐδθ οὗ τηϑὴ δηὰ (6 ργαίβε οἵ αοὰ (γοσγ. 29) 

Ὑηαῖ δἀνδηΐασο αν {Π6 ὅτ ἢ ΤῊ αυοϑιίου, 
δη ἰἰ8 δῆβνγον, οχῃΐοὶς 9 υὦ ἴλ6 ΒΗ 617 ται 
Ὀ]οββίηρ οΥ̓ ΟΠ τ βιϊδηϊον (παρ. 11), 1-4)-- -Οοὺν Ῥααὶ 
Π6Υ͂ΘΓ ἰσῶογοβ ἴῃ6 λέεέογίοαὶ δβἰσηϊβοαηοα οὗ μἷβ ρθ0. 
6, Ὀυΐ ὑὐἱαμηρ ΔῊ ῪΥ ἀοίδπαβ ἰὺ δραϊπϑὶ ΘΥΟΓῪ 

ἐδοίαν, ΘἤΔΡ. ἰχ. 4, δ).--- Τ)Ὡθ ἰδίοσίοαὶ ἐθϑ ϊηρ οὗὨ ἴἢ9 
ἈΑροϑί!9 Ῥδαυὶ (νογβ. 1--4᾿ 

Οη οδδρ. 11}. 2. ὝΑαοά 8 βῆονῃ ΗΪΐ8 ποτὰ ἴο 
Φδοοῦ, Πἷβ βίδιαϊοβ δηὰ ἡυάρταθηῖϊβ υπἴο ᾿ϑταοὶ Ν 
αχϊὶνὶϊ, 19). ἩΔν ὯΔ8 αοἀ δΒροϊκθῃ ἰο Ιβγδβὶ} 1. 
φᾶ.}86 Ηδ οἤόοβο (8 ῬΘορΙο, ουδ οὗἁὨ ΥΟΪυπίΔΥΎ οὐ» 
Ραββίοῃ, [ῸΓ Η]8 ἱπῃουϊίδηςθ ; 2. Βϑοδῦβ ὈΥ͂ [8 ρ60. 
ΡΪθ, Βρθαΐδ!ν ἀρροϊηϊθὰ ὉΥ Ηΐπὶ ἰὸν ἴῃ ᾿ ΗΦ 
ἀρδίχιιθα ἴῸ Ῥγϑρᾶγθ βαϊ γί οη [ὉΓ 411 (86 Ὠδίξοῃβ οὗ 
186 Θασγίἢ.--)ο ποῖ σοταρ δίῃ 00 τηυοῖὶ δὲ ἴΠ6 1» 
Ὀθ ἑοΓ οὗ ἰ[06 νοῦ ἢ Ἐὸοσ, 1. ΤῊΘ ὉΠ 6] ΟΥ̓ΘΥΒ ΑἸ ΤΥ 
τϑιηδίη ἴῃ [ἢ 9 ταΐπουῖ τ ἴῃ ΓΘΔ] δἰ ρη  ἔσαηοσ, 1οὲ ἐδοἷξ 
ὨΌΌΘΥ ὍΘ ΘΥΘΣ 80 ὃ. 3. Νοῖῦ ΟὨ]Υ ἀο68 τοῖν απ. 
Ὀεἰϊοῦ ποὺ πιακὸ (86 ἔδίτἢ (Αἰ [] 688) οὗἨ αοὰ πιτὰ 
ουὔυΐλ οἴδοῖ : Ὀὰυϊ 8. ΒαίθοΥ οοπϊτὶ υΐοβ ἱμογεῖο, δῚ 
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τοῦϊδηι ν δηοπίης Οοαΐξ (συν οβα, ἴῃ σοηίγαδὶ 
τὸὶϊ 4}} υτοδα Ὠοοὰ (γνοτβ, 3, 4). 

Οἱ οδδρ. ἰ1}. ὅ-8. ὙΥῺΥ ἰδ 10 ἰγωμοββί]α ἐμαὶ αἀοὰ 
Ββῃουϊὰ μενα αδβίγθὰ ΟΣ υπνὶρϊθουβῆθβα ἴὸσ ΗΪΐ 
Εἰονγ ἢ 1. Βοοδιδρ Οοά οουϊὰ ποὺ πο πάρα ἰῃ68 
ποιϊὰ ; 2. Βδοδυβο τό ΤΟΙ Ὀ6 ΘΟΠἀρΙηηθα 88 δἰῃ- 
ὨΘΙΒ ὈΥ Δ Ὁπ]05ὺ τοοὶμοα.--Ηον (ΔΓ ἀο068 ΟΌΓ ὑῃ- 
Εἰ ΘΟ δι 88 ργοῦα [06 Γἰχὶιὑθουϑηθ88 οὗ Οοὰ --- 
Θοά οπηοὶ Ὀ6 ἴπ6 διῦῃμον οὗ δ 1 ΤῊΪ8 πτῶϑ 80- 
Κιυοπ]οαροά, 1. ΒΥ Αὔὐταϊιάσω, ἰδ ἰδίῃον οὗ 8}} [ἢ 6 
ἔδι τ 1] (αοῃ. χνιϊ. 26) ; 2. Βγ Ῥδυ), [1|8Ὲ Αροβίὶε οἵ 
811 1526 ἴα ἘΠ 0].----ΤὨγουρὶ Οοα 8 ρῥγονίάσποθ, σοοὰ 
ΘΟ ΠΌΔΙΪΥ σοΙηθ68 ουΐ οὗ εν]] - Ὀυϊ τὰ βου] ἃ ἤθνοῦ 
ΒΟΥ, 1,οἱ υ8 40 ΟΥἹ], ὑμαὶ σοοα ΤΩΔΥ ΘΟΠ1Θ [---Εθ γ80 
ΒΩγ8, [οἱ ὰ8 ἀο ονἹ], ἃσ., 1. ΒΙΑΒΡΠοΙλ68 αοὰ  δπὰ 
τδογοίοτο, 2. Εδοοῖνϑδ γἰ κι ίθουβ ΘΟ ἀθτημπδίίοῃ,--- -ΤῈ6 
Ῥηποίρὶο οὗ πὰ Φοδβι 8, {Παῦὺ [Π6 μὰ βδῃοίβθοβ (Π6 
ΤΩΘΘΏΒ, 8 ποίμίτρ οἰβα ὑθδῃ ἃ Πγροογί ο4] οἱοακίηνσ 
οὗ ἰδ ρἰαΐῃ νογὰβ : “ 1μϑῦ ὰ8 ἀ0 ον]}, [πδὲ ζοοά ΤδῪ 
ΘοΙ.6. 

Οχ γογβ. 9-18. ΤῊΘ δἰ 6688 οἵ 411, ὈΟΓ 6 νγ8 
ἃηὰ (ἐτοοῖκβ: 1. Ῥτγονοὰ ὈΥ̓͂ ῬΑ] Ὠἰτ86}} ἴῃ ἢἷβ 46. 
βογροη οἵ {πιο ῖγ ΤΏΟΓᾺ] ἀσργανῖ . 2. Οὐττοθοτγαϊοὰ 
ΌΥ ἴΠ6 ῥγοοῖβ οὗ ΗΟΪΥ βογρίυτο ἔτοσα [86 Ῥβδίχηβ, 
Ῥτονοσὺβ οὗ ϑοϊοιθοῃ, δπὰ ἴΠ6 Ῥγορδιοὺ [βαἰδἢ.---- 8 
Ῥδ0] ἀρρθα]8 ἰοὸ ἴη6 ΟἸὰ Τοβίασηθῃϊ, 80 Βῃου]ὰ να, ἴῃ 
ΟΥάθγ ἴ0 δυϊοπίοαίθ ἰγυῦμβ, ἀρρθαὶ ἴῸ (ῃ6 ψ 8016 
ΒΙΌΪ6, ὑποῦρι ἔἤγθὺ δα Θομ 0 Δ}}Υ ἴο 6 Νὸν 768- 
ἰδιηθηϊ.----ΕΟΓΥ ἀοοίγῖπα τηυδὺ Ὀ6 ΒΟΓΙΡ[ΌΓΑΙ.--- 80] ἃ 
Τοαρδῖον τὰ 1Π6 ΔρΡ]] οἴου ΟΥ̓ Ξουρίατγο: 1. 50 ἴδ 85 
ἢ σταβρβ τἶ6 ἔ] 688 οὗ (Π0 δογὶ ρίιγαὶ δσργθββίοῃ : 
Ὀαὶ, 2. Ηδ ἀο68 ποῦ ἱμου 6 ΈΒ} Υ ἀγσδησο ατοίδιϊ 0.8 
ἤροια Π|6 δου ρίυγοβ. Ὀαυὶ, 8. Ηδ δ} }}γ ΘΟηπθοῖβ 
κίπᾶγοα ρβϑββαρθϑ ἰηὐο ἃ Ὀθδυ 1} τ᾽. 8Ο]6. 

Οη νοιῖβ. 18-20. Τὸ βονϑῦο ργϑϑοδίηρ οὗ 1}6 
ἰδτ 1. Τὸ νοι 8 ἰδ ἀἰτοοιοα ἢ 2. ἽἼ παῖ ἀοοβ ἰΐ 
δοοοι  ἰ8}} "-- ΗΟ ἴδ ἀο068 {πΠ6 Δ ργοάποο Κπον)- 
οδάχε οἵἁ δἰπ 

ΕΌΤΗΕΒ : ϑρ τὶν 1 ταῦ αΟἀ ΒΌΡΟΓΏΔΙΏΓΑΙΥ οἴδοί 
ἴῃ τηδῃ ; ἰδίου 8 41} {ῃ6 ἀδθᾶὰβ οὗ παίυγο πὶϊμουϊ 
σρίσς (οΠάρ. ἴ3. 29).--οο αοα 18 ἃ βῦγα βυρροτῖ: Ὀαϊ 
ἸιΘ πιο ἰσυβῖθ ἴῃ τηδη Ὑ11 παπὶ ἢ (οδδρ. [1]. 4).--α 
Ὀανίὰ βὰν (ΡΒ. |1. 4): “" Αρείηϑδι Τηθο, ΤΉΘΘ. ΟὨ]Υ, 
ἢδγθ [1 βἰηποα,"" ἄς. ΤΏ686 πογὰβ ποιυϊὰ βθοῖη ἴοὸ 
τΆΘΔ. ἰπαῦ ΤηΔῈ τηυδὶ 8[ῃ. ἴῃ ογάὰθν (Πδὶ αοὰ τϊρσῃῦ Ὀ6 
͵ δῖ, 2 Ῥδὰὶϊ που ]ὰ 4180 βθθπὴ Ὠ6ΙῸ 0 βᾶαΥὺ. Ὑοῦ {Πΐ8 
ἡ ποὶ [Π6 Ο486:; Ὀυὺ Ὅ͵ἢῪ 8Β8}.4}} δΔοκπον)θαρα ὑῃ6 β'ῃ 
οἵ πο αοἀ δοοῦβθβ ὑ8, (πα Ηδ τηΐϊρῃς ἸΠΘΓΘΌΥ ὯΘ 
οοῃίοβερα ἐγ Π ] δηα ᾿υδὲ ἴῃ Ηἷβ ἰανν. 

ΚΤΑΒΚΕ: Α ἴσὰθ ΟΠ γβοδη τηλδὲ ἢοὶ ἀδαρἶβο [ἢ 
ΠΊΘΔΏΒ ΟΥ̓ 2Τ1806 : 88, διξοπαΐϊηρ ΟὨυΓΟΙ, τη κίηρ 6ΟΏ- 
οββίοη, δὰ ραγίδκιησ οὗ ἴ06 Το ΒΒ ΘΌΡΡΟΙ: ΠΟΡ 
δου ἢ6 βρϑαῖς ἀδγίβι θυ οὐὗἩ ἰδθῖὰ Ὀδοόδυθθ (Π6Ὺ 
ΔΙῸ ΙυΪδυβοὰ ὈΥ͂ τηοβὲ ῬΘΙΒΟΏΒ 88 ἃ ἴδἰβθ ΠΟρΘ (οδδρ. 
ἷϊ, 26). Η σπὸ σῚ}} ὍΘ οοτηΐοτίθα ὈΥ {86 οοηῃδβί ἀ- 
Φγδίϊο πὶ 6 Ὧ848 ὈδΟη Ὀαριζοα ἴῃ [Π6 Ὥδτῶθ οὗ 
ΟἸὨγίβε, τυδὲ δχατηΐπθ ὨΪτη86}} τῃθίθο Ὁ Ὧ6 ὯΔ8 8180 
Ὀόδη ΠΟΥ ὈΟΤΏ, δη ἃ γ8]|Κ8 ἃἴοσ 1ῃ6 ΠΟῪ ΤΏΔῈ : 
Ὑΐοτο ἐπΐ8 18 ποῦ [Π6 (8560, ΠΟΙΥῪ Ὀαρίΐδιη ἰθ οὗὨ ἰιδὶ 
ΔΆ Ἰἰ0{16 80 ἴ΄ο τη, 88 οἰγουτηοίβίοη τγὰ88 ὑο {Π6 ὑῃ- 
ὈΘΙΙονηρ ον. 1 Ῥεῖον 1, 21 (οδδρ. ἱϊ. 29).--ἶν 
ποῦ] ὰ]γ οουγίδ, ἰηπδίϊοθ οἴνοῃ τοΐο8.. Ὀπὶ Θαοά Μ]]} 
ὁπᾶρο ὸ πον]ὰ ἴῃ (8 ᾿υδίοδβὲ τωδῆμοῦ ( ΠΡ. 1, 6) 
«-- πο; ΟΥΥΤ ΤΟΪΒΟΥῪ ἷβ ὈΓΟΡΟΥ͂Υ Ὁποουογοα, οοσω- 
Ῥαδδίου ἰδ ὯΘΔΡ; δηὰ ὮΝ ΓἯΜώΔ Δ.Θ ἰΓΌΪΥ ΘΟΙΩΡΒ8- 
αἱουαῖθ ΟΌΓΒΟΪ6Θ, οοϊωηρδδβίοῃ ἰδ Ὡοὶ [ΔΡ ἴζοϊῃ 8 
(οδδρ. 1, 12).--ΤῊ ΜᾺΥ ἴὸ ἷβ ΟΡΘἢ ὙΏΘΏ Μὲ 
διασιὰ ἀστὴρ Ὀδίοτο ἀοἀ (οἶδρ. ἱϊΐ, 19).--- ΤΠ οτο 18 
ΟἿΪΥ ΟὯ6 ὝΔΥ ἴ0 βαϊνδίίοη, ὈΥ ΜΒ] ΟὮ τηθῃ, Ὀθίοτο, δἱ 
ἐ6 [16 οὗ, δῃὰ αἷωον Μοβϑβ, σδὴ Ὀ6 βαυϑὰ (οἴδρ. 
Ὁ). 20). ΑΝ ΟΕ : ΟΕ, ΠΟῪ ΤΊΔΗΥ ΟἿ τυ 5 αγὸ ῥυΐ 
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ἴο βζῇβδιηθ δὲ ὑμπὶβ ἀδὺ ὈῚ ἸΟΠΟΣΘΌΪ Ὠοαίμοη ἢ Απᾷ 
ον Π6 Ἰαϊξον 11] τἶϑθ ὕρ δραϊπδὲ (ῃ6 ἔοττμθὺ οἡ ἐδ 
ἡπαρτηοηί-ἀδγὺ 1 (ΟΠ Δρ. ἰΪ. 26).---Ηκρινακκ : ΤῊΘ η68 
ΟΓΘΔΙΌΓΘ σηυδὺ δ 4}} ἴῃ 841}. 1{ἰμὶ8 Ὀ6 ποῖ ἴ6 6880, 
ἔδογο 18 ὯῸ ΡΌΔΪΥ ΒΟΙΤΟΥ͂, Π0Ὸ ἴδῃ, πὸ ΟὨγὶδῖ, πὸ 
Ὦορ6 οὗὨ βαϊναίοῃ (οθδρ. ἰϊ. 2δὅ)...-ΤΉΘΓ6 18. ΟὨΪΥ 0.6 
ὙΔΥ ἰ0 Βαϊ ναϊίοῃ, γοῖ (οὰ Ϊ8 δὶ ροσίθοϊ ΠἸ θΟΓΕΥ ἴο δῈῪ 
ἴῃ πρθδὺ ρον] Β6 Μ}} Ὀυϊὰ Ηΐβ Ομυσοῖ, πὰ πμαὲς 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ΟὗἨ ρξῖδοθ δηὰ γ᾽ β Ηδ Μ|]}} ρὶνϑ (οἰδρ. υἱϊῖ, 
2).--Ἤθγα βίδηἀβ {116 ἢν οὗἁ {116 Θυδηρο οὶ] ΟὨΌΓγοΣ, 
ὑπ 6 ὑθδὺ δηὰ ΘΟΓΠΟΙ.ΒίΟΠ6 οὗ ἰδ0 ρΡυγα, βανίῃρ ψοβροὶ 
(ομδρ. 11}. 20).---ΟΈΒΝ ει, : Α βίσοηρ Ῥγοοῦ οὗ οτὶρί, 
ἨΔ] 8ἰῃ, ὈΘΟΔΌΒΘ ΠὩῸ ΟἿὯΘ ὝὯΟ ΟΟΙΏΘ8 ἰηΐο [6 ποΙ]α ἰδ 
τὶ ζύθου, οὐ πίϊησαυξ αἰη (οΒΔρ. 1ἰϊ, 10).---- μοῦ Ἰονα ὈΘ 
ἴῃ )6 Ὠδατγί, [6 γ111 Ἰονθὶϊ θθ8 Ὀ6 8180 ἰῃ [06 τοῦτ 
(οδδρΡ. 111. 14).--- ἜΑ ΜΧΕ : [ρϑᾶγὰ [0 ἀἰϊδησυδη γε ]] 
Ὀούπνθοη ἴσυθ δῃὰ ἴδ]8β6 26 705, σὰ δῃὰ ἔμὶβε ΟἸγίθ. 
Οἰδὴ8 : [86 Θχίθγῃδὶ ργοίοβαίου ἀοθδ ποῦ οοηδίϊαϊα 8 
σα Φον οὐ ΟὨγϊβάδη (οδδρ. 1. 28).---τὶ ἰβ πο δ]: 
ξοϊ]ὰ ἐμαὶ ρἰἰτίοτα, δηὰ ποῖ ἃ]} 88ονν 18 πἰβάοσω. Α] 
Του [6 παΐαγαὶ γθᾶβοη ὁδὴ ἀνθ ΤΟΔΏΥ ΟΟΠΟΪυ» 
Βῖνθ Βρόθοῃϑβ δπὰ βυι] οι ἶ68, ἴΠ686 στηυβὶ ποὺ ὯΘ ΓΘ» 
ξαγθαὰ 848 Ὑβάοσῃ ἴῃ αἰνῖπο (ΡΒ (οὔ δρ. 11}. ὅ).---- 
͵Ννονα Βὲδὶι, Τῶδ. : ΤΟ ἀφδὰ τηθιθογ8 οὗ [6 ΟΠ υγοὶ 
ἀδροηὰ ὑὕροη ἰΐβ Ἔσίθγῃαὶ δἀνδηίΐαροβ, ἴα (Ποὶνγ ον 
οτί ἴῃ ἴἤθια, δη ἃ τρᾶῖζο {Βαῖν Ὀοαδβὺ οὗ πο, πὶ ποῦὶ 
Το ] οτίην δαὶ (ΠΟΥ σ8ῃ ἀογγθ ἢὩ0 φορὰ ἤοϊΩ 
ἴσα σὶϊπουΐ Ῥϑαϊΐζοποθ δηὰ [δῖ (οΒδρ. 11}. 1)... 
ΤὨουρἢ ν͵6 Ὀ6 πηζαϊ(ζυϊ, αοα Τοιηδίμϑυ ΒΒ ΑΓ ΓῺ], 
ΟἸ, Ἰοὺ 8 ἰῃογοίογο γῸὶν ὕροῦ ΗΒ 1110] η 6868 δὰ 
ῬΓΟΓαΐΒ6, δηα ἴ8Κὸ οοτϊηζογῦ ἰῃ ἴἢ6 ἰδοὺ ἰμδὺ τ δἰ σαν 
ᾶγ6 ἃ ΓΟΔΟΥ͂ ΘὨΣΆΠΟΟ 0 ἴδ 6 ΑἸ ΠΓᾺ]Π 658 οὗ ουν αοα 
(εθΡ. 11]. 8).-- ΒΊΑΝ Κα : ΠΥ ἀοὰ ἰ58 ἰγυ ἢ}, Ὀὰϊ 
ΤΏΘῺ ἴ8186, ὙΠΥ ἀΟ0 δΒοῖὴβ τϑῃ Ὀο]ΐονο ΤΟΥ͂ ΒΟΟΠΟΥ 
ἴλη ἴ:6 νοτὰ οἵ σοά ἢ Βυΐ ἰο Θοα αοπμα Ὀθὶο ρα 
1.6 Ῥγαΐβδα οὗἉ γἰρθιθουβπθβδδ δῃὰ ἱσὰ (ομδρ. 11]. 4}. 
--Τὔοβε πὸ Ὀοδδὶ οὗ μοῖρ τ ρηὐθοιβηθθθ ὈΘΙΌΡΘ 
αοά, Κηοῖν ποῖπος αοὐἶδ ΜΠ] ποὺ {ποιηβοῖνοβ (ΠΡ. 
1, 19). 

ΠΟ ΤΕΝ ΤΏΘ ὑβοι]ηθβ οὗἨὨ ἴΠ6 οονγοπδηὶ οὗ 
ἔτδοα δχίθῃ β ΟἹ 8]} βίθϑ δῃᾷὰ Θῃοοηραβ868 8]} (86 
το βέοῃβ οὗ [{{6 (οὔδρ. ἰἰ, 3)...-αοα᾽θ νιθάοπι, οτὴ- 
πἰροίδῃοο, υδύϊοα, δηα Ἰονθ, δθ ρου βοα οἰ μοῦ ἴῃ 
Π6 Ῥυπίθησηθπὶ ΟΥ ΘΟηΟγβίο οὗ [ῃ6 βίῃ: [86᾽ 
ΙΆΟΓΘ Μ]οοα (Π6 Βίπηον, ἰπΠ 6 στοδίοσ ἴΠ6 σίοσυ. Βυϊῖ 
(18 ΧΊΟΥ σοηδὶβίβ ρυθοίβο! Υ ἴῃ [06 ἀραῖ οὗἉ [86 δβἷη- 
ΠΟΓ, δίποθ 6 οἰ Π6Ρ ἀΪ68 (0 δβἷῃ, πανὶπρ Οπο6 ᾿ἱνεὰ ἰ0 
ἴδ; ον, τὶ 411} οἴδμοῦ βίῃποσβ, βυ Ὅτ οίθση δὶ ἀραιὰ 
ἴῃ ρογαϊοῃ (οἶαρ. 11]. 4.).---Παβου ροη ΟΥ̓ ταθῃ οἴ 
τ  ηδηῦ (Θοἰΐηρ, ὙΠῸ δίγῖνο ἴὸ ἰπγο οἴμθγβ ὉΥ 
(Πποῖν Ἰδησυασο. ΤὨγοδῖ, ἰοηρσυσ, δηὰ 1108---ἰὮγοο ἴἢ.- 
Βιγυμηθηΐβ οὗ βρϑϑοῖ, νοῦ υἱξονῦ ἴ06 πογὰβ [γοτο 
χα Ὠἷπ (οὔ αρ. 112, 18).--- ΤῊ 6 τἸλοτα σοι ρ]οῖθ ἀμ ἀθορ 
186 ΘΟ ΔΠη4, ἰδ 6 ΒΙΤΟΏΡῸΡ ἰβ ἰ(8 ἀδοϊιγαιϊίοη οὐ οΘΟὩ- 
ἀοιππδίάοη, δηὰ (6 1688 σϑῃ ἰζ δα θη ἷἱπ ὺ8 [ΔῈ 
διὰ ἴΟΡ6 ον βαϊναϊΐοη (ομΔΡ. 111. 20). 

[1800 : ΤῊο ΟἸγβύδη 18 αἱάθαὰ ὉΥ ἴΠ|6 Βδογβτωθηῖδ 
ΟὨΪΥ πΒΘΩ Ὠ6 ΠἶΥ68 ἴῃ ζδιτἢ (Ομ ΔΡ. ἰΐ. 2δ).---Οἡ πδαῖ 
106 ΤΟΓᾺ] ποσί οὗὁὨ τηδῃ Ὀοίοστο αοά ἀθρθῃαβ (γε σα. 
ῶὅ, 26).--Ἴθγ86}᾽8 δανδηίαρθβθ (ομαρ. ἱἰ], 1-4)..-Ηςε 
ὙΠῸ δαορίβ [86 ῥγϊποῖρ!θ: “μοῦ 18 βίῃ, ὑπαὶ 
ΤΩΔΥ ΟΟΠ16,᾽) Μ1}} σϑοοῖνθ ἀὴρ ἀβηρρεν ΘΟΠΘΙΔΙΟΣ ς 
ἴον ΘΟοα ἀδβίγοβ ἴο Ὁθ ρίονῆθα ΟἿἹΥ ἘΥ ΟΡ οὐὈθαΐ 
ΘΏΟΘ : 8}} ἀἰδονοάϊοηοα ἰβ αἰδῃοῃουίηρ ἮΠΪ8 τηδ᾽ οϑίυ, 
Ὀπΐ ον ηδίοϑ α]80ὸ πὶ 06 δἰπηθυ 8 ἀοδι οἴ οι, 
διὰ ᾿κονΐθθ οχίθπαβ ἰὼ ἴδ ἐπι βοδίῖου τ σ]0Ὸ 
τἰβοδοη οὐἁἩἨ (6 ΠΟΙ δηὰ σρῃίθουβ. αοὰ (οδμὰρ 
1, 8). 

ΕΌΒΝΕΕ : ΕΣίογη41] ϑοο αἰ ϑοΐδτη δὰ οοηΐοθ 
δ'οῃ 888 γαὶὰθ ΟὨἹΥ πίη ἰδ ἰοδαΒ ἴ0 σο]ρίου οὗ {δε 
μδαγὶ δηά 116; οἰδβογνῖβθ, ἰζ 'β ΟἿἹῪ :Ἴ6 δβϑῖὴθ δὲ. 
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Βοριμοηΐκτι (ομαρ. ἰΐ. 25)."--Ἴ6 ρτοαὶ ἃ ΒΈΓΟΠΟΘ 1 δῃὰ Θθρθοΐδ!! Υ ἴον 86 ᾿ἰρμν τὸ Βαυθ βἰππϑὰ πόδε 
θοΐνοοη ουὐἰϊψαγὰ δηὰ ἰηναγαὰ Ϊ ἐγ. Ττῦθ 
ΟὨἰ πεἰ ΠΣ ΕΥ̓͂ 18 ἰπίογηδὶ (ομδρ. ἰΐ. 328)..--ΤῈῸ τ 
ΜΟΓΕΙΡΡΟΡ οὗ αοα ἰδ ἰηνψατα, 18 Θομοθδὶ θα ἔγοπι [ῃ6 
ποῖα, δηὰ ἰδ Κπονγῃ ΟὨΪῪΥ (0 Θαοἀ (οδδρ. ἰΐ, 3239).-- 
6 που δηὰ τηοτῖς οὗἩ [6 ρῥίουβ ρογϑοῃ ἰθ ὀχαϊ "θὰ 
δῦονο 4}} ορίηΐοῃ οὗ ἴῃς ποιγὶὰ : 1. Βϑοδυβα ἴσὰθ 
ὈΘΕΥ ΟΥ̓ ΠΟ ΙὩ6 ΔΒ Ρ48868 ἴῃ [6 ποῦ] ἴον ἰΠ6 δι ΐρἢ- 
οὶ ροοᾶ, αὶ ΟὨΪΥ͂ ὑπαὶ πηΐοῖ ἰβ ργοβίβ]θ, δπὰ 
Β.Π68.. 2. Βοοδυβθ τη οδῆηοί αἴβϑοογη [18 ἰΏΠΟΓ, 
Ρῦγο οοπαϊίοη οὗ πραγ, ὨοἱΠΟΡ ὁδὴ (ΠΟΥ σγθαϊὶ ἰὰ 
ἴο οἴ ογβ : 8. Βοοδυβθ [ἢ6 ποῦ] σδηποῖ τοναραὰ (18 
ΡἰοῚγ (οἴρ. ἰΐ. 29).---Οοἀ δ νογὰ 18 οοπιτηϊ θὰ ἴο 
8. 086 ἰῦ δείρῃϊ, δυρροτί ἰὑ, ρῥγοραραῖθ ἴθ, [πῃ ΤΔΗΥ 
ἴασθβ ἰξ μ88 αἰβαρροδγοὰ ἱῃρουρσῃ ἴΠ6 ἔδυϊξ οὗ τηϑα 

ἔπι Αβἷδ δῃὰ Αἰτγὶοδ), οὔδρ. ἰἰΐϊ, 2..-.- Οὕ0ἀ᾽ 8 ΠΟΏΟΣ 
οδηποῦ Ὀ6 ἰἸουποῖοα, Νοιβίηρ σα ὯΘ6 ομαγχοά δραϊηβι 
αοὰ: ἰδ πουϊὰ Ὀ6 ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΥ 0 οὔ 6 Βίῃ πὶ! 

᾿ Ὀίδιηθ οὗἁ δὴγ κἰίηὰ (οἴδρ. ἱἰϊ}. 4).---αὙοα δ τἰχυϊθουδ- 
ὨΘΘΘ ὈΘΟΟΙΏΘ6Β ἰδ6 Το δ δρρδαγθηΐ ἰπ Ῥσορογίοη ἴἰὸ 
ἔθ τοδηϊϑϑιδύώομ οὐὗἨ τωϑη β ὑηγίσθίοθουδηθδα (οἤδρ. 
1ϊ1, ὅλ. ΕΟΥῪ ἴδοϊηρ οὗ Βαιγοὰ ἰβ ἴῃ6 τοοῖ [ὉΓ ἃ 
ἢΠηρτοθθ 0 βῃϑὰ Ὀϊοοὰ (οἴδρ. ἐϊΐ. 16).--- Εν ΘΕ 

ΤηΔὴ ἰ8 σΌ Υ Ὀοίοτο αοά, δπὰ βυῦδθοὶ ἴο Ηἰΐδ ρυῃ- 
ἰδ τηθηῦ : Ὀυῦ Ὧ6 Βῃου!ἃ δἰ8ὸ ΚΗΟῪ δηὰ οοηΐοαβ ἰἱ 
(οαρ. ἱϊ, 19).--Ἴὸ Ἰὰν τϑαυῖγοθ οὐϑάΐθηοθ ἴο 4]} 
ἰ:8 οοτητηδηα8 (οἴδρ. ἰἰϊ. 20). 

Ξἤρενεβ: ἮΏΘΠ ΡΘΟΡΪΘ δ τ οιεθαϊγ ἱδυσῆϊ ἴὸ 
βἰη, 80 ἰδὲ αοἀ τηδὺ Ὀ0 ἰαυὰοὰ Ὀδοδῦδβε οὗ ἴ[μ6 ζον- 
εαἰνθμθβθ οἵὨ βίῃβ, ἰὺ ἷβ {Π6 βαῖὴθ βἰδπᾶθρ σοι [ἢ6 
Βαὴ0 οἷά εβἰαπάθγουβ ἊοΥἹ οἰδυρθὰ δὶ ἰμαὶ {ἶπιθ 
δαξϑίηδι [ἢ6 δροθίϊθθ, δῃὰ πϊοῖ 8 8ὲ}}} οδδὺ δραϊηβιὶ 
16 ἀοοίνίῃο οὗἁὨ [6 στδοῦ οὗ Οοά (οἴδρ. ἰἰΐ, 8). 

ΒΕΒΒΕΕ : Οἰγουτηοϊδίοη οὗ 80 πραγ 8 ὕϑὰὶ οἷγ- 
οὐταοϊϑίου (οἴδρ. ἰϊ. 29).--«(ΤῈ6 ΘΥΔΏρΘ Ιο8] ΘἸθτηθ οὗ 
ΟΥ ἰπ (6 Ερίβι]6 ἰο [ῃ6 Βοπιδὴβ ἷβ, ἴδ αοά, ἴῃ 
Κτδοθ, ἰ8 ιδὲ ἴῃ ΗΒ πογὰβ ἴο βἴπηθεβ σβοτι Ηθ [388 
υββοά ὈΥ ἔδίτιἢ ἴῃ Φοβυβ (ομάρ. 1, 4). 

ΠΆΝΘΕ, Οἢ γογ8. 16-24, ΤΠ6 ἔοασία! ρἱοίαγα οὗἁ 
πατηΐηρ ἴῃ [16 [Ἀ}} οὗἨ [Π6 Φ6:Ὑ8.--- Ηοὺν [18 ῥἱοἴα ΓΘ 
ἯΔ8 αρδΐη ργοβοηϊθὰ ἴῃ τ ΟἸαΓοΙ Ὀδίοτο ἐπ 6 Εοί- 
οττηδίίϊοη, δηὰ ΠΟΥ͂ Ἔρρεοτς ἴῺ ΤὨΔΕΩΥ͂ ζΌΟΓΙΏΒ.----  6Γ8. 
46--29, Οοιωραγίβοῃ οὗ {18 ραββαρὸ πίὶϊ Μαίϊ. χχὶϊὶ, 
41--28.-- ΤΠ στοδὶ νἱπαϊοδιίϊοη ὮΘΓΘ ἴοὸ [0 ΘΙ 6 ΥΟΡ 
“«υδὶ Θοά, ἰπ Ηΐβ ποτὰ, οομδάθϑθ 'π αΐτη ἰῃ ἃ ΟΘΓ- 
ἰδἰη τηθβϑβιτγο.--- 6οα, ἴῃ ΗΐΒ (Αἰ Ὁ] 688 τὸ ΗΪ8 οονο- 
Ὠβηϊ, ἃ ΤΟΟΚ.--- ΗΟ ὑπὈο ἰοῦ ἰβ ἀραϊπδὶ αοα, ἀπά γοί 
πιυδὶ ϑοσυο ΟὉἀ᾽ ΒΒ ρυγροβϑ.--- ΟΠ δρ. 11. 1-8. Τὸ ἴᾶνὸ 
8 πβ Αναν δηὰ γοὶ ποῖ ἴΟ ᾶγ Ο0}6.---ἼΠ6 [οΒι1- 
τηοηΐοδ οὗ δοτίρίυτο οἡ ἴδ6 β'η 1} ἀοργαν  οὗἁὨ τδῃ. 
-- Τότε. 8-19ὕ. ΗΟΥ ναΐῃ ἰβ [Π6 οβοτὶ ἴο Ὀ6 υδι θεὰ 
ὈΥ 106 ἰαν : 1, Βοοδυβα “ ὈΥ̓͂ [6 ἀθ6ά8 οὗ [86 ἰδ», 
ἂς. 2. “ον ὈΥ ἴΠ6 [ν᾽ ὅσ. 

ἰΒυκκιττ: (οουαοηδβοα) 1ϊ. 256. ΤΏΘ Ὠδδίμθη ἤδΥΘ 
δυυδοὰ Ὀὰϊ οπα ἰδἰοηῖ, ἐδ ἐἐσλέ ο παίωγε; Ὀυΐ ΜΘ, 
(ΠΟ ΒΑΠΩΒ. ΟΥ̓́Θ ΔΒ ΠΊΔΗΥ͂ ὑπουβδηβ Δ5 ἮῈ ἤδΥο 
μη ϊοα [86 ἰοηάοτβ οὗ οἴεγοαὰ γσσδοθ, Ὑ δὶ ἃ ἴδασ- 
}}} ναϊδνη ἰὸ Ραυΐϊδβ ὈΡΟῚ ΟΡ Βἷῃ δῃαὰ τη βοτν 1 
ἯΥο τουδὶ ΟΟΡίΔΙΏΪΥ 6 δοοουηίθο]ο ἰοὸ Θοἀ δὲ 6 
ε ἀδυ, ποῖ ΟἿ]Υ [ὉΡ 41} (00 ᾿ἰχῃῦ τὸ μανα δαά, 

ι [Ὁ 41} τὸ τηἰσῃλ δῦ δὰ ἰπ (08 ζΌΒρ6] ἀδὺ :; 

5. [Ὁοπρ. Ατόοδοίδηορ ΤΊΣΟΤΒΟΣ, βϑστοου οα 3 ΤΊμ. ἱἰΐ. 
19 (ᾳφποϊϑὰ ὮΥ ζδιθ6 Ἑοζγὰ οῃῃ Ζομεαη:): ““Βδρείστη ϑεγίψ 
{πιλμεῖλ, "ἴ πὸ οὔὐον [86 ροπρο] ; Ὀνπὲ 7 τὸ τα] ΘΟΣΊΤΑΙΎ ἴο 
ἐδ ὉΓΘΟΘΡῚΑ οὗ ἴἴ, οὐ ὈαρΡιέστηα 6 πο Ὀδροσαι, δ ἃ ΟἿΣ ΟἿ Σ᾽θ- 

εἰδπϊὲν ἐπ Βοδίμοηὗσπι.᾽" 70 ψοΟῸ ἃ 98} : Ἰτσογϑὲ ἰλαη ὯΟ ὈΔΡ» 
τοογϑ» ἰδαπ ἢοαιδηΐστη. ἘῸΣ ἰπ ῬΓΟΡΟΣΓΟΏ ἰο ἐπ Ὁ]086» 

ἴὰς ἰπἰοπι θὰ, ἰ5 (ἢ 9 σΌΓΘ6 ἱΠσυΣτοα ὈΥ̓͂ ΔΌυΔΟ. ΤῈ ὁ0886 οὗ 
8 δροκίδῦθ (Ἡ τ δείδη ἰδ 73 τῆογο Ββορθῖϑδα ἔμδῃ ἐδ οδδὸ οἵ 
ΔΈ ἀποοπνοτῖθα μοδέδοη. ΤῈΘ 0η6 2486 ΟΠ τ διϊδιξον ὈΘμπὰ 
δίσα, [9 οἵ" Ὀσίοτο Εἶτ ; {86 ΟὯ6 888 ἀθ] ὈΘΓΔΕΘΙΥ οδδέ ἰΐ 
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δὰ τοῦ θὰ δραϊηβί.--ΟὈδρ. ἰἰ, 1. Οτθαὶ ἴδ θι2ὴ 
ῬΘΟρ Θ᾽ 8 ὑγίνίϊορο δηὰ τ σοῦ ΤΟ ΘΗΪΟΥ (ῃ6 ποε 
οὔ Θοἀ---6 δυαΐθὶς ποτὰ ἴῃ ἰὴ ΗοΟΪΥ ϑδοεὶ 
16 νἱαίδὴθ πογὰ ἰπ 80 ΠΟΙῪ βδοζδιβθηῖβ, [{ δ σι 
οποῖδ [6 6Υγ66, τοὐοϊσοι ἴ06 ὨΒοαγὶ, φυϊοκοποῖι [ἢΦ 
ΒΟ, [ἐὺ ἰα σοωραᾶγοα ἴο ροϊά ἴοσ ρῥτγοῆϊ, ἴο ΠΟΏΘΥ 
ἴῸΡ βιυθοΐηθβθθ, ἴ0 τοῦς [ὍΣ πουσίεἰηρ, ἴ0Ὸ [οοα [0Ε 
βίγοηριμοηΐηρ [---ΟἼδρ. 11, 8-Ἴ: Οοα ἰδ ΠΟΥ͂ΟΡ ἱῃ» 
το οθ δ! γ, Ὀὰΐ 8 ϑοιμοπηθθ δοοϊἀθηῖδν ρἰογβοά 
ΟΥ̓ ΤἸΩΔἘ δἷηβ. ΤΏΘΓΟ ὭΘΡΟΡ Ὑ͵ΔΔ δυσί. ἃ ΟΥ̓ΠΘ δ8Ά 
ογυοϊ γί ΟἸγβο, Ὀυῦ ποιδίηρ ὈΥ προ αοά ἰμα 
τοαροὰ ψτοδίορ βἴοσυ.---ΟΠδρ. 11, 106, 7Τῆε ὠητσλ 
δομδη688 ΟὗἨ πιαπ : 1. ΤΏΘΓΟ ἴδ οπ6 ογέσίπαϊᾳῳ τιν 
ΘΟυΒ.: 2. Νοηθ 4) ἐπίΐν τἰρχυύθουθ: 8. ΠΟΠ6 πε 
ἑογίομδίῳ τὶ σι ίθοι ; 4. ΝΟ εν ζοίϊν τὶ σ᾽ 6 ΟΊ8.-- 
ΜΑΊΤΤΗΚῪ ΗΈΝΕΥ: ΤῊΘ Φ6 08 16 »πεᾶνιε οὗ 88)» 
νδϊίοη, Ὀὰΐ (Π6Υ δὰ ποῖ {Π6 Τρ ΟΡΟΪΥ οἵ ἰϊ.---Ο 
ἐλ νἱσλέοοιδηδθεε οὗ Οοα, ΟΌθοετνα: 1. ὲ 8 τοδηΐρ 
Γοσοὰ ; 2. 1ἰ ἰΒ πίτμβουΐϊ [6 Ἰδτ ; 8. Ιἰ ἰ6 νιὶτποβϑοᾶ 
ὈΥ ἐδ6 ἰδν δηὰ ἴῃ ργορῃδίδ: 4. [Ὁ 18 ὉΥ 186 θἱ(8 
οὗ Φοδυβ ΟἸμτίβε ; ὅ, 1ἴ ἰβ ἰο 4]}, αῃὰ Ὅροι 411 ποσὰ 
ἐμδὶ Ὀο]ΐονο.---Ποῦρπῖραξκ: 6 ΡἈἿ ἰδ6 Οδμμ]εδ, 
δα ἰπ80}Υ 80: Ὀυῖ οὶ 08 ἴΔΚκ6 Βοοὰ ᾿ϑϑδὺ ἔβοθθ δρ- 
ΡΟΔγϑΏΟΘΒ οὗἉ υἱγίια πο ἅΓῸ 0 Ὀ0 ἰουπα διηοῦᾷ 
Βοὴ6 οὗ ἴδθτὰ ἀο ποῖ οοπάριηῃ 8, ΜΏΟ, τὶ 180 
Ἰοίίον οὗ ἐδ6 αν δῃὰ ἴΠ6 ρΌΒ8ρ6], δηὰ πὶξ [16 80] ὁπ 
(οἴςοῃ8 οὗ ἃ οονϑηῃηϑηςί σοϊδιίίοῃ ἴὸ αοὰ, μόρτο, ϑῴα Ηἰ 
Ρτοοορίδ, δηά υἱοϊαῖθ οὐῦ δϑησδροιηθηῖβ ἴ0 Ηΐτὰ ; 80 
ταγηΐηρ ἴΠ6 ΤΩΘΔΏ8 οὗ ροοάποββ δηὰ Πδρρίπϑθβ ἰθΐο 
{πὸ οσσαδίοῃ οὗ τογ6 δρρταναῖθα μυ}} ἀπὰ ἐπυροόνήη, 
ΟἸμλπκκ: ΤῊ ἸΔῈ ἴδ ὈΓΟΡΟΣΙΥ ὁοππίἀογοὰ τ86 οἤ 
γίσλπε; δῃηὰ ὑη]668 αοὰ παὰ σίνϑῃ Βοπιθ βυο ἢ τηθϑῃβδ 
οὗ αἰθοονγοτίηρ Πδΐ δἰ ἷἰβ, τ0Ὁ6 ἀδεϊεθηθὰ ἤθαγὶ οὗ 
τῶδη οΟὐ]ὰ ΠΕΥ͂ΘΡ ἤδνο ἐοστηθὰ δῇ δαἀφαυδῖθ οοῦσαρ- 
τοι οὗὨ ἰ, ΕῸΓΡ 88 δὴ δοκηοπ)αροα δίγαίσλέ εἄσε 
ἴΠ6 ΟἿΪΥ ΜΔῪ ἱπ ποϊοῦ (6 δέγαΐρλέγιεδε ΟΥ ογοοκϑο. 
πι688 Οὗ 8 ᾿ἴπ6 ΟΔῃ 6 ἀοίογιηϊποα, 80 [26 τηογαὶ 
ΟὈΙ χα ΪΥ οὗἨ ᾿απιδη δοίΐομδ ὁδὶ ΟὨ]Υ 6 ἀοίεττηϊηοὰ 
ΕΥ̓ ἴμ6 αν οἵ ἀοά, ἐμαὶ γείδ οΥΓὙ γ᾽σὴξ πθλο ᾿γὸ- 
οαραβ ἴτοτῃ Ηἷθ οὐτῇ ἱτητηδοῦϊαίθ ΠΟΙ 688. 

[Εορακ : θη ἴγυθ τοὶ σίου ἀθοϊηοθβ, [86 ἀϊΐδ. 
Ροβίὔοῃ ἰὸ ἰὰν υπᾶυθ βίγθαβ οἡ ὀχίθγηδὶ σὶϊοβ 18 ἷῃι- 
ογραβϑὰ. Τῇ ὅονβ, τπϑη {ΠΟΥ Ἰοβὺ τῃοὲν βρὶ γἰζυδ εν, 
Βυρροθοά [Πδὺ οἰγουπιοίαίοη δὰ ῥοῦ (0 βαᾶγὸ (ἷὶ. 
25).--Ρ δὰ] ἄοεβ ποὺ ἄθῃγ, Ὀυῦ αβϑογίϑ [86 νδῖαθ οἱ 
οἰγουπγοϊβίοη. 8.0, ᾿ἰἰκοτῖθο, ἰμ6 ΟΠ γβδη ϑαοσδιηθηίδ, 
Ὀαρ ΐβηη δπὰ (6 [ογ 8 ϑαρροῖ, ὅσο οὗ ἰδς υἰτηοδὲ 
ἐπρογίδῃοο, δηὰ ἰοὸ πορὶθοῖ ΟΣ τοὐθοῖ [ποθ ἰβ ἃ στοαδὲ 
βίη (11, 96 : 1]. 1..--Ιὖ [8. ἃ τιδτῖς οὗἩ σϑηυϊῃθ ῥἱθυ [0 
Ὀ6 ἀἰβροθοά αἰναγθ ἴο ᾿υβ ν ἀοα, ἀπὰ ἴο δοπάδτδ 
ουγϑοῖνοα. Οπ [6 ΟΥμοῦ ᾿ιδπὰᾶ, α αἰβροδβί θη ἴοὸ βεῖν 
᾿υβυυβοιίίου δηὰ {πὸ οχδπιϊπαίζοη οὐὗὁἨ ΟΌἍἋ βἷπβ, ΠΟΥ - 
ΘΟΥΟΡ Βοογοῖ, ἰβ δὴ ἱπαϊοδύοη οὗἔἁἩ τὴ6. πδηὶ οὗ 8 Ῥτοροῦ 
Β6Ώ86 Οὗ ΟΡ ΟἾΤΏ ὈθποΥ 688 δὰ οὗ ἴἰῃ6 Ὠἰνίηθ 
ΘχοοΊ ]θηοα (ἰἰϊ, 4, δ).--ΤΏ γα 8 πὸ Ὀοιίον ονὐϊάθῆοθ 
δζαϊηϑὺ [Π6 ὑγυ ἢ οὐἠἨ δὴγ ἀοοίτίῃθ, ἴμδη ἴδδὶ [18 ἰθῃ- 
ἀΘΠΟΥ͂ 8 ἱπλτηογαὶ (11, 8).---ϑροσυϊαῖίνε δπὰ τοογαὶ 
{γα Π8, τι οἢ ἅτ βοϊξονιάθης τ0 {86 πη, Βμου]ὰ 
ὉΘ δα 88 δυϊιονγί δηννο, δα 848 χα ρμοϊῃὶδ ἴῃ 
81} γϑδβϑοηΐ ῃρῈ (ἰϊϊ. 8).---ΒΑῈΝ ΕΒ: 1 411} πῆθη νψϑῖθ 
πὶ]ἶηρ ἴο Ββδοτῖδοα (μος ορίῃηϊοηβ πΏΘΏ (ΠΟΥ͂ ΔΡ. 
ΡΟοδγοὰ ἴὸ ἱπρίηρο οὐ 16 νϑγδοὶῖγ οὗ Θοὰ : ἢ Β6Ὺ 
διαγίοα Ὀδοὶς σὶτἢ ἰηπώησείνο βυσάογίηρ αἱ [86 το 
ΕΙΡΡΟΒ᾽ ὩΘ οἱ Ββυοὶ ἃ ταηὶ οὗ βα61 1 }Υ ἴῃ Ηΐπ : ΟΝ 
ΒΟΟ πουῦ]ὰ ἰλ ρα δῇ οπὰ ἰὸ ἐδ Ὀοδϑιίϊηρβ οὗ οὔσοσ, 
ἴο ἴΠ9 ῥγὰθ οὗ ρῃ]οθορΥ, ὑοὸ ἸΟῪ ἀϊοίαιο ᾿πι ΓΘ. 
σίου  ΝῸ τρδὴ πὴ} (18 Γδοἰΐπρ οουἹὰ Ὀ6 ἃ ὕπὲὶ 
νογβα δῦ 71ἢ0. δ τηοτϊηθῃΐ: δὰ Ὡρηθ οοὐἹὰ ὉθΘ δὴ ἰὮ 
Βά6)]. : 

[0π οἰδρ. ἰΐ. 29, δοὸ Ἧ αὶ ΕΥ ϑογιθοη 736 ΟἿ 
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φικεϊδίον ο7 ἕλε Ἡδαγί, οὐ οἴδρ. 11}. 1, 23, Ῥαγχ- ἐλ Νειο Τεδίανηοηξ ἢ ΟἹ οἾδρ. ἰἰϊϊ, 4, δ06 ὈΜΙΘΗΤΒ 
ΒΟΝ Ὲ ΒΟΣΙΏΟΏ ΟΠ 77: Ογαοῖΐεε οΥΓἹ Οὐ ; ΜεΙΥ 1.1.1 ΒΟΣΙΩΟΏ οἢ. Οὐ ἐο δε Βεϊξευεά ταέλον ἰλακ δα ; ἀπὰ 
ου 7.ε Αἀναπέασεδ γεδιίζέηρ ὕγοηι ἰδ6 Ῥοβδεδδίοπ οὗ 7 Ο. ὅ. Υυθηαν ΒΒ ου 706 Οπδ δίδοοβείδσῃ. ΟἹ οἶδ. 
ἐλο ϑοτίρμέωγοε ; διὰ Οδηοῃ ἮΝ ΟΚΡΒΉΤΟΒΤΗ ΒΒ Πωέσαπ 1, 9--10, 860 ΟἾΔΙΜΕΒΒ᾽ ΒοΣτηΟῺ ΟἹ 786 
ζδείωσε οὐ Ἰ͵Λαὲ ἐδ (λα Εσωπάαίίον, 97 (λ6 Οαποη 97) 9.7 Οἰυὶ! Θουονηπιονξ [9 βοοιείψ.---ἅ. Β, Ἡ.] 

βιστιι βποτιοκ.--- ΤᾺ γσυείαμίοη, 97 Θοά ὁ τίρλίδοιιεποοα τοἰιομς λα ἴσιο ὃν 7αδιλ ἐκ ΟἈτίαί ὕὸν αἴ! οὗμανανε 
οἱξδλοις ἀμεέϊποίονκ, ὃν ἐδλα τορτεεοπίαδοη ο7Γ Ολγίδέ αδ ἐλ6 Ῥγορέξἑαίον ("' πιογον-Ὅϑαὲ 7136 τρί. 
“μηδ 97 Οὐ ἱπ ΟΥλνίεδέ αὁ }εεί γὲηρ γἱρλίδοιδηδεδ. 

ΟΕΑΡΤΕΚκ ΠΙ, 31--26. 

ἈκΎΈντη ΞΕΟΤΙΟΝ.---7.ε ἀπηπρϊέης 97 πιαπ᾿ς ναϊπιρίοτν (δε: 7 ρταϊοδ) ὃν ἐλ6 ἰαω οΥἹ 7αἰὮ, «᾿ωειξ βοαΐδον. ὃψ 
͵ αἰ πιτηοῦυῖ ΤῊΞ ὈΚΕΡΒΟΥ ΤῊΞ ΔῊ, Ζ γεὶ ῬυΟΟ : ΥῈ. Μ ἘΧΡΈΒΙΕΝΟΕ : ἐξ ἐδλα Θοὰ 977 ἐλ6 Θοι. 
ἘΣΘ 5 ΘΟΥΕΡΟΝΟ ΟΣ ἘΠ  ΊΘΤΝΣ 985 Ὁ ΘῈ υσταΝ. 7γωμο τοροιοαὶ οΥ ἐδ ἰαω ὃν 

ὝΣΒΒε5 27--1. 

41 ΒΒαΐ πον 186 τἱρθιίοουδηοδβ οὗ ΘΟοα σἱϊουύ (Π6 1ΔΥ7 18 τηδηϊ θα [Βαΐ ΠΟ 
δρδγί ἔγοπι ὕπο ἴα, [06 τἱρύθούβηοββ οὗ αἀοα δδίῃ Ὀθϑῃ τηδᾶθρ χηϑδηϊίϑϑὺ ᾽], Ὀϑὶπρ 

422 σι ὶϊποββοα [ἰοβ 1 θα ἴο, αἰἰοβίθ 7 ὈΥ {86 αν ἃπα [86 ῥσορμοίβ ; Ενθπηῦ {86 τἱρθῖ- 
ΘΟυβηθδβ οὗ σοῦ τολέολ ἐδ ΟΥ̓ [ὈΥ̓ Τηθ8η8 οἵ, {τουρἢ] (ἈΠ οὗ “6888 Ο υἱδί 

28 υπΐο 81} δπᾶ Ὁροὴ 811} Ώθτ {μδὺ ὈΘ6ΙῖΘνΘ : [ῸΓ 66 18 πὸ αἰ ἔθγθμοθ: ΕὟΣ 8]} 
δν βἰπηϑᾶ [41] βἰῃπρα, ἐ. 6.» ἔδον ἀτὸ δ]} εἰωτιοσθ]}," 8 ἃ ΘΟΠῚΘ {51 Βῃοτῦ [ὑστεροῦνταιε, 

24. ἴὰ ἴδο ῥσοϑαιτὲ τρεὶ ΟΥ̓ 186 ρον οὗ αοᾶ:; Βαίηρσ Ἰυπβῆεα ἔγθοὶγ ὈΥ̓͂ ὨΪΒ ρ,806 
26 τὨγουρῇ 186 τοαριηρύϊοη [Πδὺ 18 ἴῃ Οἢγῖβὺ 9 6508: Ὁ Βοαὰ οα Βειῃ "τὸ δίῃ] βϑὶ 

ἴοττ [προέΐϑετο]) {0 ὅ6 ἃ Ῥτορ᾿ϑίλοη. [πιϑγογ-Βθδ0] " (Βτοὰρἢ [{Π6 Ἷ 1 [.] ἴῃ ἷβ 
Ὀ]οοᾶ, το ἄθοϊιατθ [ἔογ ἃὶ τηδηϊ δίδου (χ᾽ 100) οὗ, εἰς ἔνδειξιν τῆς δι. Ἠϊ8 
ΤΡ ΘΟΌΒΗΘΒΒ ἔῸΣ 006 ΓΤοΙλϊββίοη οὗ ΒΒ [δῦ 8.6 ρϑαβὺ [ὈῬϑοδιβα οἵἨ [86 Ῥγεούθγσωϊο- 
βίου (ποη-ν]β᾽ὑδ!οη, ῬΆββίηρ ὉΥ) ΟΥ̓ [26 ΦΌΓΤΩΘΙ βἷπβ, διὰ τὴν (ποι τῆς) πάρεσιν 
(οι! ἄφεσιν) τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων] " τΒὨγουρῃ [1π4, ἐν] ἴἪ6 ΦουθθΆΓΔΠΟΘ 

46 οὗ ἀαοα; Τὸ ἀθοΐδτο, 7) ϑαψ, δ [018 θταθ 18 τὴἱρῃ θΟΌΒΠΘΕΒ : [Π8ὺ Π6 τηϊρῃῦ ὉΘ 
πεῖ, δῃὰ ἴδ πβίϊθος οὔ πὰ ΠΟ. Θ᾽ ον ἴῃ 9688 [Ὑ1ῚῸ} ἃ νον ἰο [86 
τηδηϊϑβίδ θη (ΘχμἸἰζϊοη, πρὸς τὴ»" ἔνδειξιΨ) ΟΥ̓ 86 τ]ρβύθοιβμθαβ δὖ {818 
Ῥτγοβθῃΐῦ τηθ, 'π ογᾶθυ ὑμβαῦ ἢθ ΙΏΔΥ ὈΘ (διοντ δπᾶ βϑεῖ ἰο Ῥ6) π|8Ὁ 84 (γοι δὲ [8:6 βαπιϑ 
ἵπο6} ὍΘ ᾿πβι ἔγίηρσ Ὠΐτὰ γΟ ἷβ οὗἁἉἍ 106 110} οὗἩ (1) Φ6βυβ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον 
καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ᾿]ησοῦ]." 

2] ὙΥΘΓο ἐδ [{Π6] Ὀοββηρ ὕπο ὃ Τύ 18 οχοϊυδθᾶ. ΒῪ τῇδ ἰατῦ [δὲν ἐλδ 
28 ἴαι0}] οἵ ποτκβδῦ ΝΥ; Ὀαὺ ὈΥ (0 ἰαὺν οἵὨ ἰδ. ΤΠοσγοίΐοσο [Ἐὴ᾽Υ] δ 6 οοη- 

οἰυάο [ἡπᾶρ6] (μαὺ 84 Τωδῃ 18 8186 ὉΥ ΤΑ} ᾽ἢ σπου [86 ἃ [στδοαυΐ 
29 ΟΥΚΒ] ΟΥ̓ [86 Ἰατ7ὺ.." [ΟὐᾺ ἢ] .15 λ6 ἴ1ῃ6 Θοᾶ οὗὨ {86 56 .γ)18 οἱ]γ ῦ ̓"" ἐδ λ6 ποῖ 8180 
80 οὗ {Π6 Θοη 1168} ΥὙ8, οὗἉ [Π6 ΟΘη 1168 4180 : δϑϑοὶπρ ᾽" ἐξ ἐδ ὁπ6 αοα, ψ Έ1ΟΒ 5} 4]] 

ψυὼ Ὑγ1}}} 70 Β0 ΕΥ̓ Ὁ86 οἰγουσηοίβίοη ὈΥ͂ ἈΠ}, δᾶ υποϊγουταοϊβίου [του ρἢ ζα 
81 )ὸ τὸ ἴΒθὴ τδκο γοϊᾶ (86 ἂν (τοῦρἢ ΓΑ} Ὁ Θοῦ ἐογθϊᾶ : [ἘὰῚ δ 1 [] γθᾶ, 

ἵἍγ6 ΘΕ ΔΌΠΒΕ "106 αν. 

ἘΈΧΈΟΔΙ, 

1 γα. 31.--ἰον: τὐμτ  φργώωις ὁ ἐλε ἴαισ. Ἰλιῖθιοῦ: οἶκε Ζιίλιη ἀεε Θεξδείηεβ. χωρὶς νόμον σρρουδὰ (ο διο 
ερραηλλῥηρδ 20, ἰδ ΠΌΡΕΝ Ἶνγ νῦ ἐπι μὰ Ὀσϊοδαδ ἕο [Π 6 νοῦ. ΤῈΘ ἘΣΘΠΒΡΟΘΙ 08 τα Ἑ.Υ. ΟΌΒΟΌΣΟδ Ὧ 5 ΘΟΏΣΙ ΘΟ» 

3 Ὑε;. 21..-[ἰπεφανέρωται. ΤῈΘ ῥεποσι [88 18 ΔΡγορσίδίο ἴσσοθ δῃᾷᾶ ϑοΐδ ἑοσεμ (Πΐδ σουθϊδίίομ οἵ σἱ βὐΘΟΌΒΠΘΒΕ 
86 δ λῤυύδαῖτα γ δῃά οοδ πυρὰ ποι. ΟοΡ. [6 ἀποκαλύπτεται, ἱ. 17. ΜΟΥΕΣ: “{εὶ οεηδαν σορισολί, εκ Ταρε 
ΩΝ " 4) “16 26 ϑηι 2 Ἐγκεπτνίηϊει εἰον, ἀατεῖεῖ ; ἀας Ῥγναεεεηδ ἀεν' οοἰϊοπαξίδη ἀπο, ΗΘ. ἸΣ. 26. Βασε τὰς, Ῥ. 

ϑ γε;. 22.--ἰΈνεπ (ΟΣ, Τ ραν, ἱ πὶ) πα ευυονὴὺ ἰδ ἔμ 6 Ὀθεῖ τϑηᾶ οὗ δ 4 ΒοΣΘ, κίῃοο ἰύ ἰ8 πηοὲ δ οεν δάἀνοσβδενο 
ἴπῖ ἐτΡ 8. ἃ ΤΟΔΒΒΤΙΤῚ {το {τ Τ ΤΩΔΥ͂ οΟἿ (8 |9 ἔδττῃ ΤῸΣ ΟΡΘΣ ΔΙ ΘΌ[10), 88 ἐπὶ 'χ, 80; ῬΆῺ]]. ἰϊ. 8, ΤΊιο οουέραδί ἰδ ποί 
θείποει {80 ἐθοῦδηοθη Οὗἁ διιὰ [89 τἱρ θοῦ δηθεδ οὗ πα (Ἧ 0 Ὀτέδ), Ὀπὲ Ὀοίτθοι, ἐδ6 βεπεγαὶ ἰάθα οὗ ἰδ 4 

οἵ ἀοἂ δὰ ἴδο ἐρεεύο ἰάθα οὗ εἰξιμιοσακ ποῦς ἰλγοισὴ 7αϊ ἃ τιον ἰπἰγοὰπῃοορᾶ.--"Ῥ. 5.] 
4 ες. 22.-[-καὶ ἐπὶ πάντας, ἰεχί. τέσ.) Ὦ, Β. Κ, Τ,, ᾿ιδ., βγχ., σ αϊκ. ; οαἱευδὰ ὮὉΥ δ᾿. Α. Β. 6., αχίθβυθοι, 1δοὰ 
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βιδιιυ. ΑἸοσὰ Ὀγδοϊκοίδ, δῃ!ὰ βᾶγε : “" Ῥοδαί ὈΓῪ ἔἴχοτῃη πουλοθοῖθὶ. ; οα [826 οἔἶθι μμοδ, 6 ἸΟΏβΕΣ ὙΕΕΝ 6 ἘΣ ὁ ᾿ποῖοα 
οἵ ἔπο τοιϊηρθ.᾽" Ιδιπρὸ χαξα δ ἐμο Γοοοίγεα ἰαχί πὶ πουΐ ταλασῖς, [1 ἰδ τοὐἀππ δου, νας τρ0: τὸς βύήμνν ψῶν ἘΠε| δο080» 
ὮΔ δ ἰδ ΣΟΡχοδϑιιθά 88 ἃ βοοὰ οχίϑησέηρ πηΐο 8}} (εἰς πλήδιϑε δηᾷὰ ΟΥ̓Ὸσ δὶ] (ἐπὶ πάνται). : 4“ δεείξιαι 7 ν αἷὲ 
ωμὰ κοπιιπεηα δεν αἰϊε.᾽"--Ὁ. Β.} 

δ ΨοΣ. 23.--[Το δοσίδὲ ἥμαρτον, Ὡοὶ ἔδο ραχίδος ΤαϊθοΣ: ὲ εἰμᾶὰ αἰευνιαὶ ϑϑπαεν. Ἐπδοϊκοτέ, ἰὴ μὲδ 
τι ϊσπ] ΘΙ Υ Ῥτοθῦσαι ἐλοάμαν  Ὑἐ Ἢ με αἰνί μη ίο δι τς τεττε 1.60 Αγσάσε τε δΥΔΙΤΔΥ ἀπὰ ἰορσίο, 061}6 (06 τ.δ0 οὗ (ὴ9 δοεὲδὲ Πότο δὴ 
ἀροῖος οἷ οορι τα ΟΙεμδΌδοη, δηὰ  ονάσποσί Σοῖοσ 10 ἴο [86 Ο᾽ ἴ}} οὗ [Π6 σοὺ ἴῃ Αἄδπι. ΜογαΡ ἐπ ἰδο.: " ΤΉΝ 
εἰπη ΠΡοαϑα. πθᾺῃ ἴα ΡΓϑϑα, δὰ δ α Ἡείστῖοοὶ τισὲ οἵ ἔλε Ῥαεί, τ ΘΥΘΌΥ [86 εἰ] αἰδίτιδ ἰδ Ὀσουσῶξ δυουξ.᾽"" 8.0 δἱοο 
ΤΟ ΌΟ Σδυβο. 8660 Εἔσοσ. ΝΝοίες.--. 8.} 

πρετεν ΟΡ ἐαρίυίογίωι (6. Ὠθυΐοσς ὩΟΌΠΣ ἤγοια ἐδο δάγθοξίνγο ἱλαστύριος, 
ι δίῳ ψασὺ ἱλάσκομαι, [0 ἀῷρεαεε, ἰο σοποίια!ε), ΤΑΔΥ͂ ταθατι Ἐτ' “ὧν θϑμα) δαογίάοο; 
ε λᾶς μότν, αν ἐχρίαίἑοπ, Ῥγορι(ιαἰΐοη ; οὐ ϑὥλνωεικεὶῖ (ὰ. ἐτῖθμαι οσ ᾿ τ νὸς οὗ (09 δἰ Ἰ).. Ὁ γ. 

ἐπ 9 δ, ιῃὰ ἐγημπδὶαῖθα ϑαδλημαρτεί ἐρεμθ ον Ταῖμεν ἔλωρΑ. με τας 6 νοτὰ οοσθγα Ὀυΐ ἱπίοα ἐῃ ἴὴ0 
Τ΄ι, ὅθτο δηὰ ΗΘ. ἰχ. ὅ. [π [Πθ ἰαδίοσ ὑΡδδεδρθ 1. οογίαίηϊν οἰ καΣῆος [89 τροζογεθοδέ, ΟΣ βροϊᾷθῃῃ ΟΟΥΟΣ οὗ ἴδ ατὶς οἵὗ νι 

οογδηδηῖ, 66]]οὰ ἰῃ ἩθῦΌσον ὩΠ "Ὁ (ἄοσα “152, ἰο Ῥγοριἰ αἵε, ἰο αἰοπε). Τΐ8 ἰδ 160 ἔμ:ο ϑοϊιηΐοβὶ σηϑασιίσις οἵ 6 ποεὰ 
ἴπ 180 ΤΧΧ., Ἐτ' ἜΛΙ 18, 19, 40; χχχί 7, δο., δῃὰ ἴπ ῬὮΣο {ΕΟ ΤΕ Εν Ν). 68, ». θ68; δὲ Ῥτοεσ. 1,1 . 466: ϑρδεε, δὰ 
ἴλοως δυνάμοωξ, τὸ τἰοτεαίνον σαῖς Ψν. Α ἐπίουρσοίδοη Ὁ ἘΘΊΒΑΙΒΡ Ατα 
δὰ ὝΔῊ] 'δκϑα δ᾽ ριον πολ Θ ΣΩΆΒΟΙ ἢ βθπὰθσ -Ξ ἱλαστής, Ρτορί(ταίον ; Ὀὰΐ {18 μὴ οὐαὶ ἴο ἴ89 υδὸ οὗ ἔχου 
δηὰ ἱποοπαίδίθης τὴ ἵμο οοπίοχῖ. ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ ἱλαστήρια, Ὀυὺ 0 ἱλαστήριοι. ΤῈ οδοΐοϑ Θ6 ἢ φγορὶἰταίονν ξαςτΤί- 
3βεε, αινὰ πισγοψοδοαί, 866 Επωρ. Νοίεῖ.-ῬῈ, 8.) 

Τ Ψα;. 26.--- Π6 δεέίς!θ ὑυεῦΣ διστοων ἰε ποΡΡοτιοά ἢ Οοὰὰ, Β. Ἰδολαμκῦια, Ἰῆρελαυἀοεξ, Αἰδοτα, σῶς [186 ἐεπέ 
ΥϑΟ. 8.80 τοϑδβ τῆς; υυἱ δ. ΟΦ. Ὁ». ΒΕ. 6 τα, ἦκα, δα. ϑῃδοχέ, ΑἸέοχὰ, οταἱέ ἰξ. λ»ίογοε 
Ευΐνκο ἐΐ ἸΟΑΥ εν Ῥϑσῃι οταὐἐἰδὰ ἑῃ υἱονν οἵ διὰ ἀρώ δα ίμος - 

δ Ὑος. 26.--[οτ δὲ ΑἸΐοσὰ ἐγαῃ 9). δῖθα : οὐ ἀσοοιπέ 2 ἰδλὰ ἐν ρα πθ ηἶ ὅι " δε εἰπε υλίοἢ λαὰ ρῬαξεεᾶ, ἐπ εἰς σοπϑεαξαπεε (΄ 
Θοά. Οομγθοδσο δὰ ἩόνδοΟΣ : δξεοαμϑε ἐπ ΗἾἑ ογδεαταποε Θοὰ λαὰ ΠΡΊΜεΣ οὐδεν ἐδλε 7ογπιον εἰπε ῳ" πιέη. ΤΑΠΕΟ᾿ γον 
κεφ λέῃ ἀκν Ῥονδεϊαεξωηρ ἀτιρίδ; ἐπε πυψ) (εν ὉΟΥΝΔΡ ρέβοπελδηεη ΤῊ Αὐἱδοχίοὰ Ὑ᾽ γδίου ΒΟσΟ, ζοϊονίπε 
Βοδὰ (»}»ε" τεπεϊεείοπεπι), ἰδ ἃ τηϊδίσϑηδδ βίη. πάρεσις (ἔτοτῃ παρίημι), ΜὨϊοΟ. οοσῦτβ θὰ οποθ ἰὰ ἴδ Ν, Τ., ἀϊ οτα ἃ οἵα 
ἄφεσις (ἴτοτο ἀφίημι), τ’ ΒΙΟῊ, ΘοσΌτα ΘΘΥΘηἑ6ΘΕι ὥσαϑο, πὶ διιδὲ 10 ἰδ, 1. 5. Ρ ὑρς ΟτΣΊΔοΕΣ "ΒΩ 
ΠῚ ἐοίαί τεζοαϊδαϊου ΟἹ Ῥϑγάοῃ ; 8. ἃ ποσὶς οὗ (ἢ Τλνίηο ἀνοχή, 7ογδεαταποε (ἰὰ ἡρ ἀϑος οὗ 86 Ὀϊνίπα 
ΠΩ ἐξ Ἰοαᾶνθβ 1)9 αποδέϊου οὗ ζαΐατο δ σώ μομῶς ΟΓΡ ἢ υπάἀοοϊἀθὰ, ΔΥΝ [9 ἄφοσις τοῖίοτοθ ψμο δι ι μος ὦ 

ὈΔΙ δΗσησχιί, 9 δὴ ἰάθη Ῥϑῃὶ ὀχργϑεβθα, ᾿σίβ χνίϊ. 80: τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑτερι αν ΣῊΝ 
πρὶ οοἸκθὰ) ὁ θεός, ἄο. διά πὶϊῃ ἴπ6 δοσπδδιῖνο σδπηοΐ τλθθῃ ἰλγομρὴ, ὃν τικ πε ὙΠ ΟΓ δῖ Ὁμυξ οπ αοοομπί 7οτ Ῥα 
οητοῦῖ ἐδ 88 (ανϑῶ Βότα. Υἱϊὶ. 11 ; 64]. ἱν. Ὁ διά τὶ! ἐπ δοσῃθδεϊνο πιιὴ [8ὸ ρορὶϊνο. ΑΥ̓͂ 
ΦΟΤΕΡΗΥ ἴθ ὉΣ8 διά ργορίαν, σαὶ ταϊδίδϊκοα πάρεσιο ἴον ἄφοσις, τεπεϊξΞῖο. "πρῤ μὲ τ δας πρσαὶ ἐπ ἄδπι ἀαδε αΓΥ ϑὥϑπηπαε υενρὶε 

Ω ας. 26.--τήν [ὈΘΙΌΣΘ ν] ἴῃ Οοἀὰ. Α. Β. 6. Ὁ. [Ὁ . δὲ. ΔΟΒΣρλΏπ, Τιθομβοηδοτώ, Μοόγοσν, ΑἸδοτὰ, Το δζγίοὶϊθ 
ΨῈ8 οτηὐ(ἰδαἃ ἰο ΘΟὨζόΣτα ἴο εἰς ἔ , ΟΣ. 256. Βυΐ τἴ86 6 ἀϊοελιιπίδμθα ἰμ 6 ἔνδειξις οἵ νος. "6 ἔγόοστα 48 ΤΌΣΤΩΟΣ “δῇ 
[1 ἐν τὰ μλρις ἐν ἐγρὸ οὈ᾽͵ϑοῖ.᾽» ΝΜ ΡΈο ἐπρΘΩΪΣΟΌΔΙΥ αἰδεηρυΐδηηοα Ὀοϊθοι αἰς ἔνδειξιν δὰ πρὸς τὴν ὄνδειξιν. 8.606 
Ἑσεσ. Νοίεε.--- 

10 Ψὸοσ. 96.-- 6 κἀάϊ!]ο Ἰησοῦ ἴδ Τουτιὰ ἱῃ Οοἀᾶ. Α. Β. 6. Κι. ε86 11}. ΓΑΟΒΈΛΑΤΣ ὙΑΙΟτα: Ουὐξἐϊοὰ Ἑ. 6. 
ἘΡῚ Ι εὐλντούρν Μογον, Τὶροπαπάοσί; ψ}16 οὐμον δοϊογ  ο6 σϑδᾶ ὃ Ἴησ., ΟΥ̓ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἴ. ΣΧ. ὨΜΔ] 

π. ΤῊΘ ἴοτοο οἵ τὸν ἐκ πίστεως 18 ποακαποὰ ὉΥ ἐπ6 Ε. Υ. ΤῈ ἐκ παϊοδίοο ἰμδὲ πίστις, οΥ ΟἾΤΙδ᾽ σαίμασ 88 
κρρμδ μα Ἀν ΔΑ μα ἰδ 109 τοοῖ οὐ ζουηίαίπῃ οὗ εἷβ δρίγί [4] 79 ; ἐπον . ͵[δο ἐκ ἐπὶ, 17; ἢ. 18, Ὀοαγ θδσο διὰ Ηον- 
80Π: “1Ὲ ΤΩθ8 8 “ ΠῚ ὙΠΟ οδεϑηιίδὶ ομασβοίασίβειο ἐδ Δ," ΤῊΝ ΚΗ οὗ ἴα] ΘΟΤΩΡ. Θ.4]. ἰἰὶ. 7, 9. δέκαιον 
του]ὰ ̓τλλοιῳ μῷ ὍΘ ὈσέίαΣ γΓοημδογοὰ Ὁγν σίρλέέεοιε, Ὀὰϊ τὸ δ ν9 ΠΟ ψοσῦ ἤζοσα [δ βατὴθ τοοῦ ϑαᾳυϊναϊοηΐ ἴο δικαιοῦντα.--Ε. 81 

- ΤΤὴοςο ποθ !η γάρ ἦ6 σαρροτγίοα Ὁγ Οοἀά. Α. δεηὰ 85. ; Ὀπὶ Β. Ο., ὅζο., ἃ ΘΗΡΘΟΙΆΠΥ 1.6 Θοπιίθχε, τὸ ἰδ 
ὥπε οὗ ἴδ τϑοορία οὖν. [1ὸ οχίθγῃδλι δα δοσί 198 ΔΘ ΡΟ ΘΟ ἴα ἴλτοσ οὗ γάρ. ᾿Αοχὰ χοχαγὰβ οὖν 88 ἃ ΘΟΥτϑοίίο 
ἔτοτα ταϊθαπάθγειι ἀὐτρ οὗ λογίζομαι 88 ΘΟΠΨΘΥ Τ᾽ ἃ ΘΟΠΟ] δ] ΟΉ. Ἐσεσ. Νοίεξ.--Ῥ, 8.} 

12 ρου. 28.--Πο τοδάϊηυ δικαιοῦσθαι ἀνθρ. πίστει. [189 ΤΣ βία ἀν πίστει Ὀοΐοτο δικαιοῦσθαι, ἴο 
ἘΠῚ πΠΡΙδδ δ ἤαιμ. Βαϊ δὲ). Β. Ο. Ὁ. τοδὰ δικ. πίστει ἄνθρωπον.--Ἐ. 8 

18 Ψογ. 28. ἐς ὄργων νόμον, πὶ! που ΟΣ δρατγί ἤγοτῃ ἰὰνν (16 .8] ύτκῦ κο ζϑειειαιοετ!α) ΟΣ νοεῖσ οὗ ἐδ 16Ῥνν..--. Ὁ 
14 Ψονγ. 29.-- Σἐρδοι, πίιι Οὐδ, Α. 6. Ε. [8ἰη.], ἀπιὰ ΏΔῊΥ Ο ΔΘ ἕο μόνον. Τ]βομοπάοτί, πὶ Β. 

ταὶ ΟΝ {ΔΊ ογα, ἵατον μόνων. [ΤΊἱβ ἐβ ἴ00 ῬΟΟΓΙΥ δυρροσίεα δῃὰ δὴ Θαδ1Υ ὍΘ δοοουῃ θα [0Γ ὉΥ͂ ἐμὸ ῥχοοθάξιρ Ἰουδαίων.-- 
.Β.} 

18 γα. 80.--ὀπείπερ [τἐσερία], ἰπδἰθαὰ οὗ εἴπερ, πὨΪΟἢ ΤΟΡΔΌΪΥ ΒΙῸδΒΘ ὈΘΟΔΊ86 [89 ΤΟΥΤΩΟΣ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΣΘ ἴῃ τὰν 
ΚΝ. Ἰ. (866 Μογοῦ). (Βαϊ εἴπερ ἰΒ ὈοίλοΥ Βαρρογίοὰ ὈΥ Α. Β. Ο. 1)3, Βίπϊ., δ.) διὰ Ῥγοΐοτσϑὰ Ὁ ΑἸζοτά.--. 

4 γος. 81.--[ἰστῶμεν (ἰπάϊοαιϊ νο ἔτοσα ἱστάω. ἃ 1668 δε] ἔοττη τ ἴστ ν, ἕγοτα ὦ ) ἐδ 19 τοκάϊπα οὗ ν13. Ὼ 
Ἑ, τ Ἐ. διὰ ΕΠξ., δπὰ [6 ἀοίοῃ θὰ ὉΥ Ετί ἔσδοῦθ, ἴον [6 ΓΘΆλΟΣ [μ8 ἰ᾿ οἰοδοδ ΒΟΘΏΘΏΟΘ ἩΪῚ πιυγθ ΒΊΑ ΥΥ πὰ 

ΘΟΓΓΟΘΡΟΙ ἀθ ΣΟΣΘ ΒΔΣΤΟΑΟΙΙΟἸΒΙΥ͂ ἴ0 δι ξεϑορῦ 6 καὶ καταργοῦμεν. Βαϊ ἱστάνομεν (8 ᾿αΐο ἴοστῃ οὗ ἴπ6 δΒᾶτιο τοεὺ 
Μ᾿ ῬΙΕΣ ἘΌΡΡΟΓΕΟΙ ΟΥ̓ ΕΝ Α. Β. 6. Ὁ), Ε. Οτὶρ, Ἐἐρεφ ΑΣΑ ΝΑ τ φανερὸς γροιράεεῦῦ ἐφ μνλνὶ ἐλ ρτρα σαι 
ΤΡ το ΒΗ ἃ ΑἸήοσὰ. ΤῈδ 56:80 ἰδ [0:6 δΆΤΩΘ : ἐυναῖς πάπα: ἤαΗν ἐσ ἐδ υϊτει, ἰὸ ὁδη πο τὸ 

Ταῖθθα δστϑῦκοο ἴδ ἰπαρογίδης δϑοοιίοη, ψοσδ, 2]--28, ἐη ἐπ 6 τὰν, ἩΞΪΟΣ ΤΑΥ͂ δδαὶδέ δον δὶ ἐπὶ [29 ὀχορθαΐδ : 

21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμον 
Δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, 

Μαρτυρουμένη ὑπὸ τον νόμου καὶ τῶν προ μταν. Ο, 
22. Δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 

ἙΕὶς ἐ μμῦνρι καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας 
48, Οὐ γάρ ἐστιν διαστολ 

Πάντες γὰρ ἥμαρτον, ΡῈ ὑστεροῦνται τῆς δόβϑης νεῦ Φιοῦ. 

ἡν δ ΑΝ ἸΔΩ͂ τὴν ἀπολυτρόσοος τῇς ἐν ἜΣ 
τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς οὐβε 130 ἘΣ οτος 

α Διὰ πίστεως ἐ αὐ νίκαις ἐς μφιλός 

τα ἔνδειξιν της δικαιοσύνης αὐτοῦ, 
ϑ ν π ν τῶν προγεγονότων ἀμαρτημάψῳωε 

πα δε εεον χαν 
48, ν ΡῈ ΤΥ ΡΛ ἘΝῚ δεδιυσύνεν δ ̓ὺν 

Ἑὶς τὸ εἶναι αὑτὸν δίκαιον 
α δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστοως Ἰησοῦ.--Ἐ. 8.} 



ΟΗΑΡΤΕΒ [ΙΠ. 21-δ]. 

ἈἘΧΕΘΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΣΤΊΟΑΛΣ, 

ἙΊΕΟΥ ῬΔΈΔΛΘΒΔΡΕΙ, ΟἜΛΡ. 1:Π|. 231-26. 

Οὐκηέναεί δοίεοεοη, ἐλ ἡ ἐὲ ᾿ωεἰἐ Ποαδΐοι απὰ 
ἐλε οἱά εἰρνὲς, Ἦν κἐε δα ὲ 

Ψο;.231. ἘΣ ποῦν, νυνὶ δέ.---ΕΧΡΙΔΗΔΙΟΠΒ οὗ 
ψυνέ: 1. Οοπῖγαβι οὗ ευἰπηο8 [αὐ ἐλὲδ ἐέηι6, ἁποῦ [6 

Ρ6ὶ αἰπροπβαίοΤη, ΞΞ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, γον. 26] ; 
ἰβτούωα, ΤὨοΪυοΚκ, ΡΠ Ρρὶ [ΟἸδμαυδβοη, Ὑ ογάβτοσίῃ, 
οἀρο!], διὰ ΟΥΒ6Γ8); 2. οοῃίσζαϑὶ οὗ οἰγουτηδίδηοοθ 

[αε ἐλένισα αν} : ΘΑΓΙΪΟΡ ἀοροηάθηςα οἢ ἴῃ6 ἰΔΝ, ΠΟῪ 
ἱπαθροηάθῃοο οὗ [6 ἰδ [δκὰ γνόμοι»---χωρὲὶς βοῦν 
ἰβρυ αι ΡΊϑοδι., Μογος, 6 ΤΥ οἔίο [Ἐτίίζβοπο, ΑἸῸ 

18 ΘΟΩ56 ἴῃ Οἰδδβίοβ υϑὲ ΟὨΪΥ νῦν, ποῦ νυψέ, 
Ὀπλ [Π6 Ἰδίίοῦ ἷἰ8 Β0Ὸ υϑοὰ Γοροαίθαὶυ ἴῃ Ηδ]]οηϊβιϊο 
ΘΟτγθθκ}}); 8. ἰῃ βοίθυϊοϊοσῪ 86 πὸ οοπίγαδίβ οὗ 
της δα οομπαϊεοθῃ οοἰηοίὰθ.---Δραχί ἔσουῃ ἴμ9 ἰατὺ 
[οὗ Μορθοβ, χωρὶς νόμου]: 1. 1ἴ ἴ6 τοΐεστθα ἴὸ 
πεφανέρωτα:ε (ἰλμοτ, ΤποΙυοΚ, ΜογοΓ, δπὰ οἱἢ- 
615), 2, ἴο δικαιοσύνη (Αὐρυριίηθ, 7 οΙὁ [ἘδἴοΒ6, 
Ἡυάχο], δῃὰ οἱμθιβ): [ἰδ τἰριθουθηοδθ οὐὁἨ οὐ 
πιο ἢ τΠ6 6] 6 ΥΟΡ ΒΠ8Γ68 ψ]ΠΟῦΣ [9 ἸΔῊῪ [0Γ ΣΑΙΠΟΓ, 
πἰιπουῖ τοογζδ οὗ [Π0 αν, χωρὶς ἔργων νόμον, ΘΔ]. 
ἢ, 16]. ΤῊΘ Ἰαύδος νἱϑνν ἰδ ποῦ οογτοοῖ, [Οορ. 
διὰ νόμου ἴῃ γον, 20, νοι Πκοπτῖθα ὈΘΙΟρΡΒ ποῖ ἴοὸ 
ὸ που ἐπέγνωσις, Ὀαΐ ἴο 1:6 νοτῦ ἴο Ὀ6 Βυρρ]!οὰ, 
ΑἸβο 7εχέ. Νοίε ".--- 8. 

[1Τ}).9 χἰϊθουκηοαδ οὗ αοἂ, Οομρ. ἴδ 
Ἰεν. Νοίεε οπ οὮδΡ. ἱ. 17. [ἔ ἴα 16 τὶ θουβηθδδ 
πο ργΟσΘ 668 ἤγουν αοἀ (σδρι. συσίογ 8), τ Ὠΐϊοἢ ροΓ- 
ΒΟΉ Δ} ν ΔΡρϑαγθὰ ἴπ ΟἸγίβι, “" πο δ οὖν Εἰρῃϊθουδ- 
Π658,᾿ δὰ σδΐοῖ 18 σοιητηπηϊοαίθα ἴο (Π6 Ὀ6] 6 ν ΟΡ 
ἴον ΟἸγῖβι 8 βακα ἴῃ (0 δοῖ οὗ 7υβιβοδιίοῃ Ὁγ 1}. 
Ιι ἰδ ὈοΓΏ οδΓοσίευε, οὐ ἱπμογθηὶ ἰῃ Οοα δηά τοαϊσοα 
ἴῃ ΟΠ τίσι, δπὰ ᾿εοΐέυδ, οὐ ηρατίοα ἴ0 τηδῃ. [0 ἰδ 
Βογο σμαγδαοίουζοα ὈΥ̓͂ ἃ Βογίοβ οὗ δῃι 6868: ἰηᾶο- 
Ροπάσηϊ οὗ (80 εν, γοῖ δυι θη ςδῖοα ὉΥ [Π6 Ἰὰνσ δηὰ 
ἴι6 ρῬυορΒϑίβ (νοῦ, 21); ἔπθοε!υ (δωρεαν) Ὀεδίονρα οἢ 
ἴδε Ὀδ]ονον, γοῖ ἔα ραϊὰ ἔοσ ΟΥ̓ ἴῃ6 τοἀθιηριίοι 
Ῥτίοο (διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως) οὗὨ ΟΠ τίδὲ (24) : ἱπίγίη- 
δἰ 8 }}} ΠοΙΥ, γοὶ ᾿πδιγίηρσ {Π6 εἰπποῦ (26). τ8υ8 
πη τρ τἢ6 ΤΟὨδγδοίοσ οὗὨ [16 το] ΚΟΥΘΣΏΟΙ ΟΥ̓ (86 
ππΐνογαθ, δπὰ πο τρογοῖ] Ἐδίμον τῆοὸ ῥγονίἀθα ἃ 
ἔτοθ βαϊ γϑιίίου.--Ρ, 8.] 

ΕΠ ὈὌΘΘΠ σοϑᾶθ τηδεϊέοαῖ, πεφανέρωτα:. 
ΤῊΪ8 ἴθ ποῦν (ἢ σοΙηρ] οἷα τονοϊδίίοη οὗ τὶρ 8; 
86 ὕοΐη ἱ. 17 γοργοβθηΐ [6 σοιηρ]οία τουϑϊαΐοῃ οὗἔ 
ὕταος πὰ ἐγ ἃ; δῃὰ 88 Ερἢ. ἱ. 19 τϑργοβϑθηῖβ [ἢ 
Θοτῃρ οὐδ σγονοϊδιίίοῃ οὗ οηιπέροίθηοε. ΑἸ] δῖὸ βίῃρὶθ 
ἀοδηϊίοδ οὗὨ ἴΠ6 οοτηρ!οϊοα Νον Ταδίδιηθηὶ γον 
ὕοη ἰδ}, ΤΏ ὀχργοβϑίου 4068 ποὺ ΔΌ8Ο] 6} ΡΓΘ- 
δΌρροβε “10η6 ργονίουβ οοῃοθαϊτηθηὺ ἰῇ Οοα Β οΘουῃ- 
611" (Μογοῦ" Εὸνρ ἴἰδ0 ΟἹὰ ἸΤοβίδηθης παβ ἴῃ 6 
᾿πογθαϑῖηρ Γονοἰαιου οἵ οὐ, 4180 ἰῃ γϑίδυθῃοθ ἴο 
τ σἰδουβηοδθ. Βαϊ οοτηραγθαᾶ πὴ (μΐθ ΘΟμ ρ] ἴθ 688, 
(6 στονίηρ τουϑ]δίϊοη 88 81}}} 68 ἃ ναὶ]. - οί 
ἐσ οὰ ἴο [μαρτυρουμέν ,. Ῥυῖ Ββτϑὶ σὴ 
Γείοσοῃοθ ἰὼ χγορὲς νόμου, πῆ ϊο ἰς α411Ώ68] 
Ὁν ἴδ: ἴα διὰ Ῥχορδοῖα [ἡ ε., ἴῃς ΟἸα Τ66- 
ΔΙηοηΣ ϑουρ Γ68; Μαίϊ, ν. 17: υἱὶ. 12. χχὶϊ, 40, 
ἃς, : πδῖ 85 ἮΘ ΠΟῪ ΒΆΥ ἐλε Βίδῖἶε. νόμοι Ὧδ8 ΠΟΓΟ, 
38 ΒΘΏΡ6] ΓοΙΔΥΪΚΑ, ἃ ΟΡ 86η86 ἴῆδΔη ἴῃ [Π6 ργϑοθὰ- 

χωρὶς νόμου.---, 5.7] ΤΠΟΓΘ 8 [ΟΡ ΌΓΘ ΠΟ Θ0ῃ- 
ἰσδϊοιίοη Ὀοίγοθῃ ἰδ ΟἹ]ὰ δηὰ ΝΟ Ταβίδιηθηϊβ. 

5 [80 αἷοὸ ἨἩοάρο: “ ΤΊνῖ8 τα ὐθούδηοδθ ἩΜΙΟἾ, 60 ἰὸ 
Φροδῖκ, δὰ Ἰουρ ὈθΘῃ Ὀπχίοα ποτ ἐδ6 ἐΥγροδ δῃὰ ἴῃ οἱ 
πὲίογασιορο οὗὁὨ ἔδο οἹ]ὰ ἀϊσροπδαίίοη, ἢ85 ΒΟῊῪ ἱπ ἐδ9 βοδροὶ 
ὍΘ0}) χηδΐο ΟἷθῶΣ ἀπ α δΡρασοξκί."-- "ἢ. 8.) 
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ΤῊ ΟἹὰ Τοδβίδιμθης 'β ἴῃ βυϊδίδῃηοο ἃ ρσορδοῖο πνῖς 
Ὧ688 Οὗ (0 Νοῦν, δηὰ πο ΓΘ ΌΓΟ 180 οὗ 6 γἰζβίθουν 
2668 οὗὁὨ [ἈΠ (806 οὔδρ. ἷν., δῃὰ χ, 6: Αοίδ σχ, 43 
ΟἸδρ. χυ) Απὰ ποῖ ΟΠὨΪΥ͂ ἀο [86 ῥγορμοὶβ ([88 
Χχυ]!. 16: Ηδθακ, 1,, 4) ὑθΒ0 ΕΥ ἴοὸ 8 τὶρῃίθουϑ- 
ὯΘΒΘΘ, Ὀὰϊ 80 ἀοθθ (86 ἸΑῊ αἷϑὸ ἴῃ 19 βίγίοδρ 86 }ῃ86 
ἐῶν Ρδύγίασοῦβ, ἃς.) ; γθδ, θυθῃ 18 βϑιγίοίεδὶ Θ6Π890 
ὋΡ ΘΧΔΙΏΡΪΟ, 6 ΔῊ οὗἉ (86 δἰη-οἰείησ (1ον, χνἱὶ., 
Αὐυρυδίϊπε : Νουμηι 7Τοδίαπιοηέμηι ἐπι Ῥείοτα ἰαξεέ ; 

- Ῥείμδ Τ' ἐπ ουο ραίεί. ὅ66 ἴΠ6 ῥτγοοῦ ἴῃ οδδρ. ἱν. 
ἔτοτη [86 οϑ86 οὗ ΑὈγδμομι δηὰ ἴδ6 ἀθοϊαστηδουδ οὗ 
αν α.--. 5. 

γονΡ. 22. ΟὈΣὮ ἑαὶτἢ οὗ ὅοστα ΟἸχίαιὶ." ΤΊ 
61] ΧΡ] ΛΠΔΙΪΟη ἰ8, ̓ πΡοῦρὮ ἴδἱ τ ἐμ 6808 ΟἾγσδὲ 
[χοπἱεἶνο οὗ [6 οὐ͵6ο1].} ΜΘΥῸΡ ῥγοάμορβ ἴῃ [18 ἴδ νοῦ 
[Ὠ6 υϑαρθ οὗ ἰδλην (Μανὶς χὶ. 22  Αὐῖβ ᾿ἰϊ. 16: 
Θα]. ἰζ. 20 ; ἢ. 22 ; Βρὲ. 11}. 12. ὅ16.), 88. ν᾿ 6}} 88 89 
οϑβθι τα] τοϊαϊίοη οὗ (Π6 πέστις ἴο 180 δικαιοσύνη. 
ἐπ τον ῬΒΓΆ]]οἱ ραββαροβ, [0 ποῦ τη Ὀ6 δἀαρὰ 

. ἢ, 16. Ερδ. ἷν. 18 ; ῬὨΠ]. 1. 9; Φαιηθδ ἱϊ. 1; 
Βον. χἷν. 12, βθθῖη ἴο τὴ8 ΘΟποΙ υϑῖνο ἰῃ ἴΆνΟΣ οἵὁὨ [80 
Θ08] ἰη οτργο δου ἰδδὸ οὐκ ἑαπλ ἐπ Ολγέεί ἰδ 
τηϑδῃϊ ΠΟΓΘ : ΘΟΙΏΡ. 8180 τὸν ἐκ πίστεος ᾽]ησοῦ, 
νοῦ. 26. Βυϊῖ Ὧτ. ΒΙΓΟΏΡΙΥ (οτβοδ ῃἷ8 ΠΟῪ 
ἱπιοσρυοϊδεοη : ΟΗΒΙΒΤ 8 γαϊλ,ιίτιοεβ ΤῸ τε, ἰδίῃ σ 
᾿ΙΙησοῦῖ Χριστοῦ 588 ἴμ6 σοηίῖνο οὗ [Π|6 δυ 0] 6οΐ.---ο 
Ρ, 5] Το Ἵσρ δηδίίοῃ οὗ Βϑηθοῖο, ἐλ χαϊ(λγμί- 
π688 7 (λιγδί, ἰθ ονθυϊοοκρὰ δνθὴ Ὁ ἡπμοϊαος. Ὑ78 
ἴδ κα ἰτ, Ολγέδεε δείῥουίισ 7αϊιλγμίιεδε [Οἰαωδεν. 
ἔγοι 6]. ἘἈΘδθΟΩΒ: 1. ΤΏΘ πέστις ϑεοῖ; (οἰναρ. 11}, 8), 
Δα [Π6 ΘΟΠΘΥΘΒΟΥ͂ Οὗ ἴΠ6 ἰά688, πιστεύεσθαι, πισ- 
τεύειν, ἀπὰ πίστις θεοῦ, ἴῃ Ορροκίου ἴο [Π6 ᾿ἰά688 : 
ἀπιστέω, ἀπιστία, δηὰ οοττοβροπαϊης πίι ἴδ 
Ἰάθδδ : τἱρῃ θουβη 688 οὗἩ αοἂ, τἰρὐδουΒη 688 οὗ ΟΠ τΙβί, 
τἰ κι ΘΟΌΒ 688 ὈΥ ἔδιἢ, 2. ΤΏ δααϊτο ἴῃ 018 ρ88. 
Βαρὲ οὗ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας; νὴ ΝΠσΘὨ 
6 Τ᾽ ΘΟΙΏΡΑΓΘΟ ΟὮΔΡ. ἱ. 17, ἐκ πίστεως εἰς πίστιν. 
8. ΤΏ6 Ῥαββαζθβ, 64]. 11. 22, Ἐρῇ. ἰἰ, 12 : σοι. 
Ἡϑοῦ. χὶ!. 38. ΑΒ ἴο Ηἰβ Κποπ]οάρα, Ομ γίδὶ οὗ οουγβο 
ἀϊὰ ποὶ γᾶ] ὉΥ δ ἢ, Ὀυῦ Ὀγ εὲρῃϊ, Ὀσὲ 88 εε 
106 ΤΏΟΡΆΪ ῥτϊῃοῖρ! 6 οὗ ἈΣ[ἢ---οοηβάρηοα δηὰ ἔα!|}- 
ξῸ]η6885.---Η6 ἷἰβΒ 16 Ῥγίποο οὗὨ ζαΐϊη. 4, Ἧ α οδῃποὶ 
ΒΆΥ ΟΥὗὁὨ ἴΠ6 γἱχῃιθουβηθθβ οὗ αοἀά, (πὶ ἰξ νὰ ἔγδι 
τουθδὶοα ΌΥ͂ ΚἈ]ἢ ἰπ ΟὨγδ, 186 τουοϊδοη οὗ ΘΟ 8 
τἰῃθουθηοθβ ἴῃ ὕΠ6 [ΔΙ ΔΙ] ηθῈ8 οἵ ΟἸγίδβυ 8 (ἢ 6 
ἐτουπὰ οὗἉ 7υδγίηρς αἰ τη, Ὀαὲ (ΔΙ (ἢ 18 ποὶ ἴῃς στουπὰ 
οἵ υπΐ8 τονοϊδίίΐοη. ὅ. ὅ30 4150 ἴδ διὰ τῆς πέστεως 
ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, νογ. 2ὅ, οδπηοῖ ὯὈ6 τοραγαθὰ 
88 δυδεϊδηι,αἰΐηρ (86 ἑλαστήριον. 

Ὁπϊο 411 απ ὰ ΡΟΣ ΤῊΟ εἰς ἀοποῦοβ 1} 
ἀϊγοοίοη, 186 ἰάθαὶ ἀγμῃδηιΐο ἀδίοστοϊηδίίου οὗ 189 
δικαιοσύνη. ἴῃ6 ἐπὲ, ἴ86 []ΒΙτοπῖ, 16 δρΡρτο. 
Ῥείδιϊοη. [ΤῊΪ8 τωυδβί, ΟΥὁὨ οουτβθ, ποῖ 6 υπάογβιοοῦ 
ἴῃ 4 Ὁ νογβα ἰβὲὶς βθηθθ. 8566 7εχίωαί Δοίε 5.-- 
Ῥ. 8] Βοῖδ ρῥγβροβι ἴοῃϑ αν Ὀθθὴ σοι ἰηοὰ ἰη 
ταγίουβ ΑΥΒ 88 ἰαδηςσαὶ, δα ὀχ ρα πο 88 βιγοηρίῃ- 
οἷς ἰπ6 τθουρλὶ ἴον αἱ ((υ6 Βὔοϊκοτνι, δηὰ οἱἢ- 
618); Οἢ ἴπ0 ΘΟ ΓΑΡΥ, Ἰμοοάοτοὶ, (Βουμπηθηΐμβ, δηὰ 
οἴδοσβ, ἴᾶνθ Δι  ΓΑΓΙΥ τοίουτϑα εἰς ἴο 1Π0 68, δῃά 
ἐπί το 186 Οφηϊ]68.. δοοογάϊηρσ ἴὸ ΜοΟΓυΒ, δηὰ οἰθοτθ, 
καὶ ἐπί, ἂς., ἴα οομδίγυρα 88 ἃ ΓΌΣΙΠΕΣ ΘΧΡΙ]απδύοη 
οἵ [86 εἰς πάντας. 

ΕΠοσ ἴμοχθ 18 ῃο ἀΐδοσθῃοθ. Οπ δοοουπὶ οἵ 
γάρ, ἰμΐ8 οἰαιδο τγοίθσβ {0 ἐμ ἔοστωοσ. Ἰθογο ἰδ 

(διὰ πίστεως, ὃν ΜεΩ͂Νε Οὔ, ΠΥ Ἦ ; ποῦ διὰ πισ- 
τιν, ΟἹ αἀζοομηί ἡ, αι ἴδ ἰδ6 8 Ἐπ οὐρὰ διὰ 
ΒΌ δ)οσενο οοπάϊοι, Ὡοἱ [ΌὉΘ ἅτῸ 8: οαΌ896 οὗ ΟΌΣ ἡμθῖ» 
δοδίϊοη.--. 8.) 

1 [Βοεϊαρο, Βομοϊίστ, Ὗ. στο, ἑαο Ἰησοῦ Χριστοῦ βὲ 
. οὗ {προ ΔΌΓΠΟΥ : εξ αῳοίονγε “ὥεδι Οἠτίείο Ὧδε 

ξαδοων. 806 εἰζαλῃαῖ τ ΟΥ̓ Ἀμρδι ἔπ ἰος. Ἰοοϊποίο.--". Β.} 
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Βαΐίπονῦ ἃ αἀἰδθγθηοθ Ὀοΐψοοῃ 6 8 δηὰ θη 1168, ΠΟΙ, 
ἴῃ τοίδγθηθθ ἴὸ ἢῃ6 ὩθοΟΒΒ Υ οὗ ᾿ιβιἰδοαίίοῃ, 18 ἔΠ 6 ΓΟ 
Δ αἰ ϊσομθοα Ὀοίνϑοι {080 ἯΠῸ Παῦθ Βῆονσῃι {Π|61η- 
βοῖνο, δοοοραϊηρ (0 οἰδρ. ἰδ. 7 ἶ, ἀΟ6 ὙΒ ΟΥ ἸΡΔΏΒΩΤΘβ88- 
ΟΥΒ οἱ [Π6 Ἰ᾿Ὲ. 

γεν. 28. ΕΣ 411 εἰπποὰ [1Π0Ὺ δύ ἃ]] βίῃ. 
ὭΘΙΒ; [106 Ὁ: δ8ὲ6 δὶπαὶ αἰίἰσμηκαὶ δ'δπαεγ)]. ΤΠογ 
δβἰπῃθα, ἴῃ 16 Β6π86 ἰῃδὶ [Π6Υ πάνθ ὈΘΟΟΙῺΘ Αἰ ΠΏ ΘΓΒ, 
Τμονγθίογο ον, (11.), δῃὰ ποὺ μεγγοοί. ΤΟΥ͂ βἰπηθα ἴῃ 
ΒΌΟΒ 8 ΑΥ ῃδ [ΠΘΥ͂ ΔΓΘ Β}}} δ᾽ππίηρ. " Βαυὶ {ποῖν τ ρ- 
ΒΟ ΒΏΘΕΒ ἯὰΒ ΔΙ ΓΟροίμ ον ἰοὺ νϊθ ὉΠοΙγ 0 
Ὀοζδη.--Δ πὰ ΓΚ βμοχὶ οὗ ἴθ κου [ὑστε- 
ροῦνται, ἴῃ ἴΠ9 ῥγεβθηΐ ἴθβῆϑθ. Ἅ"ὐΐ κἰπηδά, διὰ 
ΟὨΒΘΑΌΘΠΙΪΥ (ΠΟΥ σοηια δλογί]. τῆς δόξης. Ἐχ- 
ἰδηδιίοπβ : 1. ΟἸογγίηρ. Ὀοΐοτα Οοά, Ἰπμιοὶ 
Ἐγαϑιηυβ, πον, Βοθθηι 16 γ, δηα οἴμοσ8). 2. ΤῊ 
δόξα ϑιοῦ 88 ἴῃ6 ἰτπηασθ οὐὗὁἨ Θοὰ (ΕἸδοίυ8, ΟΠοτΩΊιΖ, 
Βὔοκοτι, ΟἸβῃδυβθῃ; 866 1 (ὧν. χί. 7. 8. ΤῊ6 

ΟΥΥ οὗ εοἴοτπδὶ ᾿ἰἴδ [8 ἴῃ νοῦ, 2], ((Βουμηθηΐαδ, 
ἸόοΚΊ]οΡ, ἄς., Β6Ζα, Βοηροὶ, 88 βιιδτίηρ ἴῃ [06 σΙΟΥΥ͂ 

οὗ Θοα). 4. Βοπον Ὀοΐοσγο Θοά, -. 6., ἰπ ἐῃ6 δϑιϊαγδ- 
ἴοῃ οὗ αοἀἂ (Οαϊνίῃ [σίονία οογάηπι 7260 ἰοσιη 
λαϑοέ], ΚΟΙΙπου). ὅ. Τη6 ἤόμοΡ συ οι αοα ρίνθδ, 
ἑ. 6. 186. δΔρρευρεύοῃ οὐὗὁ αοά (1π6ὲ σοπέξ ἀπσε 
ΡῬίδβοδι., ατοῖυθ, ῬΒΙΠρρὶ, ΜογΟΡ ΓΕ δον, Θ 
Ὑοῖϊο, ΑἸέογά, Βοᾶρ9]. ἸΤμοϊυοῖ : ΤΠ ἀθοϊασδοι 
οὗ Βομου, {ἰκ6 [Π6 ἀθοϊαγαιίοῃ οἵ τὶ ρῃὐθουδηθβθ ξΣ ΤῊΪ8 
σου ὰ ρχῖνο {Π 6 ΒΊΓΒΗΡΘ ΒΘΏ8Β6 : ὈΘΟΔΊΒΘ (Π6Ὺ ᾿δοῖς [Π6 
ἀδοϊαγδιίοι οὗἁ τς θουθηθ 88 οἢ ἴΠ6 ραγὶ οὗἩ αοά, {Π6Υ 
ἄτα (0 Ὀ6 ἀδοϊεροά τρηΐθουβ, [1Ὁ τηυδί ποῖ Ὀ6 ΟΥ̓́ΔΓ- 
Ἰοοϊκοὰ ὑπαὶ ποθὴ ὈΘΙΟΩρ ἴθτα πο, 88 ἱηΑΓ “678, 
δοοογάϊηρ ἴο οἤάρ. ἰϊ. 29, δᾶνθ δἰγθδγ ἔπαινος ἐκ 
ϑεοῦ. (ον η]Υ, (86 αὐοβίϊοη ἰ8 σοποορηΐηρ τἰρὶ- 
δου δη688 Ὀοΐοτο αοἀ, Ὀδοαυβα [10 φυθ βίο ΘΟΠΟΘΓΏΒ 
Θοαβ 7υαϊοἶα! ἰτἰθυμαὶ. Βαϊ πῆδὺ το ποῦ Μδηΐ- 
ἰῃσ βϑ'ποθ Αὐἀδιηβ [Ἀ]}, 8 ποῦ ἴ86 τἰροιθουβηθδβ οὗ 
}υθϑ βοριίοη---ὉΓ ἰὸ 18. ὈΥ (8 ἐπαῦ (παῖ πτδμὺ ἴθ ἴο Ὀ6 
ΒῈΡ0]16 4 -ὐαῦ (Π6 τἱρῃϊλδουδηθ88 οὗ 16 (ποῖ ἴο Ὀ6 
οοῃϊουηάοα νὴ ἐπα στρ θουβποδβ ΟΥ̓ [Ὧ6 ποΟΤΚΒ οὗ 
[Π6 1417), 88 {Π6 ἴγιι6 ΨΊΟΓΣΥ οὗ γαάΐδποο οἵ || [δόξα ἴῃ 
τ6 36η86 Οὗ Βρ᾽ ΘῃηοΥ, ταδ᾽θϑῦγ, ρογθοιϊϊοη. ζδημο 
(Πβ]αῖοα ἰδ : Οἰεγεολέϊ "οἰἑεσίανζ, 7, εδοπδγι τι. -- 
Ῥ, 5.]. Βαυΐ 88 ἴπθ δικαιοσύνη ΟΥὗἨὨ ΤΩΔΠ πηυϑῦ ΘΟΙΩΘ 
ἴτοια ἴΠ6 δικαιοσύνη οὗ ἀαοᾶ ἴῃ οτάογ ἴο ἀνδὶ] Ὀδίο σα 
Ηΐπι, ϑὺ '8ὸ ἴἢ6ς δόξα. ΤΒογοίογο {86 αἱξογηδίῖνο, 
᾿λῤιι αοα οὐ ὀφήονγνε αοά, 8 ἃ ντοης δἰϊογηδίνο 8 

αὐ [86 ΒΙΕΡΡΙΥ ἰθ θαυ] ἴο (86 πδηῖ : (6 δικαιοσύνη 
οὗ ΟἸγῖϑὺ Ὀθοοῖμθβ ἴ86 δικατοσύνη οὗ {π6 ὈΘ᾽Ιανοῦ, 
δηὰ ὑμογοίογο Ομ γβιβ δόξα Πἷδ δόξα (οι. νἱϊ1.λ.} 

γον, 234. Βοίΐῃρ, υδιδοἃ ἔγϑοῖν. 1 ΤΠ ρδγ- 
οΐρὶο δικαιούμενον, ἷἰῃ οοπηθοίϊοηῃ ψἰ ἢ Ἡδί 

ἣν ΤΕ: ὙΚΆΡΤΟΥ, ας ϑῶπαιρσεη εἴπες “7εάεπ {εῖ 
εἰ ἢ 4 δαοίμπι ἀεν Ῥεγραπρεπλαῖξ, ιοοἀγοΐ ἀεΥ̓ εῶη» 
ἀΐρε Ζωείαπα δειοιγκί {δὶ, ἀατρεδίεἐ. ας Ῥὲενεεί. ιοῶγαε εϑ 
αἰε ἀαείελστιαε Τλοαίδαονπε δεεσίοῆηεη." δ8οο Ζ7Τεχί. 
Δοίε 5, διὰ . οίδς οἷν πάντες ἥμαρον ἰπ νογ. 12.--Ῥ. 8.] 

τ εἴπὴῆο ψουϊὰ Ὀ6 οχρτοθδοὰ τεῦ ὉΥ καύχησις, ΟΣ καύ- 
: Ἔρα εἶθ το ̓  ̓ ̓ Οονσ. στ. 6, το . ἡ ΝΣ " 
[ ποῖ (Ρ. ΟΧΡΙΔὲυ: ες ὑοὴ αιμρελεῃ 

Ἐλεεινοίίσισ, ἄδηι διπῆ πη αἷς Θετνεολίενκιἄγμησ, διὰ 
αυοίοα ἤτοπι Βομ]οδιίηρ : ““ἦοοα ἴοοο εἰρπύμοαί φατι σ τὴν 
σμίι εις πλονλίπιοτι ργοπεποίαί ἡεδίιιηι.,--. 8. 

Θοὰ οδὩ εἰδηὰ ἢ (Οπὶν [9 ΠόποΣ ν᾿ ΒϊοὮ Ῥγοοθϑᾶβ 
ΩΝ Θοά. 80 1 (6 Θχ» Δ δ ϊο Ὁ. 4 οονατη Ὅσο, δῃὰ 
᾿ Ἷς ἢδο, δυδοτξ ἴο [ἢ ΒᾶΣ 6 ,) 88 ΜΟΥ͂ΟΣ ΓΟΙΏΔΙΊΙΗ, 

᾿ (Β}]1]1 δηοῖμον ὀχροαϊπίου ἰ8 ἐπαὲ οὗ Ἠοδηδηπ οὗ Ετ- 
᾿ΔηροΣ (ϑελνγύ δειοοῖς, νοῖ, ἱ, », 032, 24 6ἀ.): [8 δόξα πρϊοὺ 
Βοίοῃδ ἐρ Θοᾶ, 8 Ηΐω οὐσα διέσίθαιο, Κὸ ἐμο δικαιοσύνη. 

᾿ς Ἐπαὶά : [86 ψΠ]ΟὮ τοδη Ἠδὰ ΓΠΓΟΌ ΜΕ στοδίοι, Ῥβ. ἢ. 
Δι Ὀυϊ τ ΠΊΟἢ ἢθ Ἰοδὶ ΠΡΟ ΡὮ 5ἰῃ.---. 5.] 

τάδ το αν Βίσοθθ ΟΠ {ῃ6 »γεϑενμ ἴθῃβθ, 88 ἰῃ- 
ἀϊοα τοδί ὅθ ποῦ οὗ ΡΤ ΕΤΡΞΤΗ Θυοῦ οπ ὉΥ̓͂ 
86 αρρὶϊοδοι οὗὨ [9 ΕΙΘΗΠΕΙΩΣ οὐἶἕοδον οὗ Ὁπσυν Ἰοοᾶ ἴο 
1} Ὑ8ο Δ΄ Βοϊ]ᾶ οὐ Ηΐπε ὮΥ Ζ411}.--. 8.) 

ΤΗῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗῈ ΕΟΜΑΝΆ. 

ἔσο! Πονϑ, δρθοὶβθ8 θοΐ (6 τοοὰθ ὈΥ Ἡΐοῖ ἴμθὶς ϑαπ 
οὗ Ὀϊνίπο δόξα ὈΘΟΟΙ6Β ρΡΟΡΙΘΟΟΥ πλαπίδοαι, δα 186 
ΟρΡοδίϊα σῇ ϊοῇ ΘΟΠ.68 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ (8 πᾶς, ΤῈ 
δικαιοῦσϑαν ἀο68 Ὠοΐ ΤΩΘΡΟΙΥ Ομ ἴο Βυρριεγ ἴδ 6 
Ὑϑηῖ οὗἨ σίογψ (δοοογάϊηρ (0 [0 ΠΘτ᾽ἶΒ ἰγδηβιατίοη : 
απὰ αγὰ 2ωδέϊβεα [Ῥοδιΐο, Εὐσβοῆα, τῷ χαὲ δικασ 
οὔντα.}}, Ὀαΐ ὈΥ ἴπ0 δικαιοῦσϑαι, ἴπ6 ἔδοι οὗὨ [Πδὶ 
ὑστεροῦσϑαι ὈΘοοΟΙΏ68 ΡΟΓΘΟΙΥ ἀρραγοηῖ. ΤΏ6 ἴῃ. 
αἰνίάυδ! ἰυάᾳτηθην δηὰ ἴ86 ἱπαϊν 0) ἀοὶἑνϑιδῃοθ 
ΔΓΘ, ἴῃ ἔδοῦ, ἰοϊπθὰ ἰηΐο ΟἿΘ : Γβρϑπίδῃοα δηὰ δίῃ: 
ὨσηρΟΥ δὰ τηΐγϑὶ χοῦ τὶ θοῦϑηθββ, δὰ ἢ] 688. 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΞ Ξ'ΟΕΊΙΡΤΌΒΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΥ̓ δικαιόω.--- 
“Δικαειούμενοι ἀοροπάβ Δίσ4}}}7 οὐ ὕστε 
ροῦνται, Ὀυὺ οοῃίδίηβ ἰῃ ἔδοὶ (Π6 τηδίη ἰάθ8 : μέ φιὲ 
72εἰ ποσπέων (Βεέζα, Ἰποίυοκ, Μογοῦ). ΤῊΐθ 8 186 
ἐοσμδ οἰαδδίσια οὗ ἴα ἀοοίτπα οὗ ᾿υβιαβοδίίοη ὈΥ ἔγοθ 
ἔτϑσο ἱπγουρῇ ζαί ἢ ἰῃ ΟὨτίβι, ἰῃ 105. ᾿ἸΠΒΟΡΑΓΔΌ]6 ὁοπ- 
πϑοιΐοη ἢ (86 διοῃοιηθηΐ, 88 ἰὲ8β οὐ͵θοῖίῖνα Ὀκδβίβ. 
Τ|Ὶ6Ὸ νϑὺῦ δικαιόω Οὐουγδ ΤΟΓΟ ἰἴτηθθ ἴῃ ἴ86 ΝΟΥ 
Τοβίδιμθηΐ (πῖοο ἰη Μαίμον, ἔνθ ἄπιθβ πὰ [ὑὑκθ, 
ὑπῖοθ ἰῃ Αοἰϑ, ἐν θη γ 86 θὴ ἰὐπλθ8 ἰῃ 0} ΕΡρ δι θα, 
ἴθγθο {ἰπι68 ἴῃ 9 4Ππ|686, ομθο ἰῃ ἴ[π6 Αροσδῖγρϑο. [ἢ 
[06 Θο8ρ6ὶ δηὰ Ερίβι168 οὗ Φοῖπ, 88 αἷ8ὸ ἴῃ Ῥοῖεγ 
δηὰ σ9π0Ὲὰἀρ0, ὑμ6 νοῦ δνῸΡ ΟΟσυΓΒ, δἰ πουρμ [ΠΟῪ 
τορΘαίθαΥ τι86 ἐπ6 ἤουῃ δικαιοσύνη δπὰ [Π6 δά͵θο- 
ἶνο δίκαιος). [ὁ τηυϑὲ Ὀ6 ἰΔκοὴ ἧιθγο, δ8 πρδγὶγ 
ΔΙΝΑΥΘ ἴῃ τη6 Βίυ]6, ἰπ [6 ἀδβοϊδγαίοσυ, 2ον εηιδὲδ οἕ 
"μαϊοὶαἱ Β6Ώ86, 88 αἰδβιϊποῖ ἔγοπι, (πουρχῖν ὈΥ̓͂ πο τλοδηα 
Ορροβοὰ ἴο, οὐ δοϑύγηοι Υ βοραγαίθάἁ τοι, ἃ πιθοῦ 
σχοομέδυς ἀοὶ οὗ ραγαοηΐηρσ, ἀπὰ δὴ εὲέοἑενιέ δοὲὶ οἵ 
νιακὶπρ υδὺ ἸΠΉΓΑΙΥ ΟΥ δαποίἐγίπσ. [0 ἀδηοίοβ δῇ 
δοῖ οἵ )υγϑαϊοιου, [Π6 ῥγοποιποίηρ οὗ 8 βεηΐβϑῃορα, 
ποῖ 1Π6 ἰπδιδίοῃ οὗὁ 8 αὐυδ]γ. ΤῊΪΐΒ 8 6 ργονδὶ} 
ἰηρ ΗδΙ]ομἰβυὶς ἀβᾶσθ, οσοσγοθρομάϊης ἰὼ ἴμ6 ΗΘΌΓΘΥ 
ῬΠΊΧΠ. ΟὍοπιρ., ἴον [86 ΟἸὰ Τοβίδιαθηῖ, (π᾿ ϑϑρίαι- 
σἰμὶ ἴῃ θη. χχχνυῖ!. 96: χὶῖν. 16. ἔχ. χχίϊὶ. 1 (οὗ 
δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ); Ὀροαϊ, χχν, 1; 2. ὅδ. συ. 
4. Κίηρβ τἱϊϊ, 82; Ῥβ. ἰχχχὶϊ. 8. Ῥιονυ. χνίϊ, 1ὅ : 
188. ν. 28; ἴου ἴ)6 Νοὸν Τεβίδιηθηῖ, Μαιί, χὶϊ. 87: 
1λκο χ, 29; χνὶ. 1δ: χυ]ἱἱ, 14 (Ὑ ΠοΓα δεδικαιο μένος 
ΘΥΙΔΘΏΙΥ γϑίογβ ἴο ἐῃ6 ρυ δ] οδη 8 ῥγαγοῦ ἴον ἰογρὶνθ. 
Ὧ688 οὗ 8[}}; Αοἱβ χὶϊ. 89. Βοιι. ἰϊ. 18, [Π, 4, 30, 
24, 86, 28,80; ἰν. 2, ὅδ: ν. 1, 9: νἱϊ, 80, 38; 1 Οος. 
ἷν. 4: νἱ, 11 : ΟαἱἹ, ἰἴ. 16, 17; ᾿ἰΐ, 8, 11, 34. ν. 4: 
Τιτυβ 1}]. 7; Φαἴηθ8 ἰἰ, 21-2ὅ . Αγροο. χχίϊ. 11. ΤΏοτΘ 
ἷβ, ἴ0 ΠΥ Κηοπίοαρσο, Π0 ρμαδϑαρο ἰπ ἴ)6 Νὸν 768. 
ἰλιηιθηῦ, ἀπά ΟὨΪΥ ὕνο ΟΥ̓ ἔπγθα ἰπ ἴπ6 ϑδοριυδρίηι 
(Ρ5. ἰχχῆϊ, 18: ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν ἀῤαδῆ, βϑ 
1}. 11: δικαιῶσαι δίκασον; οορ. ἤδη. χὶϊ. ὃ: 
ὈΛΣΠ ἜΠἸΧῸ), ποτ δικανόω ΠΊΘΔΏ8 ἕο τηαῖφ 
δέ, οΥ, ἰο ἰεαά ἰο γἱρλίδοιδηιδεα. ἸῺ6 ἀθοϊαγαίνῳ 
ΒόΠ86 8 ΘΒρΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ Δρραγθηὺ ἴῃ ἴΠ086 ὙὮΘΣΘ 
ἸΏδη ἰ8 βαϊὰ ἰο διβι γ Οοα, τὴ ἐδ υδὲ, δη ἃ σδηποὶ 
Ὁ6 πιαάδ ἸαΒῖ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἀσοουηϊθα δηὰ δοκηοπ)θαάροὰ 
88 Ἰυδί ; [μΚῸ γἱῖ. 29, 86. Μαῖί, χὶ, 19 : Βοτα. ἰἰϊ. 4 
ἴτοπῃ Ῥβ. ᾿ϊ. δ) ; οοΐηρ. αδἷϑο 1 Τίνι. ἰϊϊ, 16, νσθτθ 
τσὶ 8 βαϊὰ ἴ0 Ὀ6 ᾿υϑυβαα ἴῃ βρί τὶς, 
ΤῊΘ ἀθοϊαγαῖῖνο δηἀ ἰογοηδὶς τωϑαπΐηρ οὗ ἐδθ 

Ρἤγαϑο, δικαιοῦσϑα: ἐκ πίστεως, τΩλῦ 6 Ῥτουθῃ (]. 
ἴγοπλ [6 ορροβῖίθ ρέιγαϑθ, δικαιοῦσϑαι ἐκ νόμφου, 
γν ΠΟὮ '8 Θαυϊναϊοηΐ 0 δικαιοῦσϑαι παρὰ τῷ ϑεῷ 
ἐν νόμῳ, 6]. [1,11 (ον ἐξ ἔργων νόμου δα. 1. 10 
ΟΥ ἐνώπιον αὐτοῦ, Βομι. 1, 230 ; ὁ, 6. ἴο Ὀ6 ιδι1δοὰ 
ἴῃ {6 δίσλέ ον ἰπ (6 )μάσγηοπε οὗ ἀοὰ ; (3.) ἔτοια 
[πΠ6 τοῦῖλ λογέξζειν εἰς δικαιοσύνην, ἐο ἀοοομπὶ ΓῸΨ 
τίσλέοοιδ, ΜΏϊΟΝ 8 υϑοὰ ἴῃ [ἢ ΒΔΙὴ6 Β6η86 88 δικα» 
οὔν,͵ οχῃ. ἵν. 8, ὅ, 9, 38, 34. 6]. 1]. 6. Φαπιοα ἴἃ 
28, δηὰ 8 αἰπιοϑὲ δαυϊναϊίϑηξ πὶ σώξειν, ἐο δα 
οοταρ. Βοτα, ν. 9, 10; χ. 9, 10, 18 : ΕΡΆΏ, 1ΐ. ὅ 45) 
8.) ἴτοῃα ὑπ υδὲ οἵὗἨ ἴ[Π6 ορροβίϊθ ποτὰ ἐρ οοπήϊαῃθι. 



ΟΒΑΡΤΚΕ 11], 21-8]. 
-- ---- «ἡ 

3. 5. Ῥτονυ. χυϊ. 16: “ Ηο ὑπαὶ υδιἼ 86} ( ῬΧῸ, 

ΣΧ : δίκαιον κρένει.) 1Π6 πίοῖκθα, δῃὰ 6 ἐιᾶῦ Θ0}- 
ὀκιηποῖ ( 9 Ὁ} τ6 ἡπδῖ, ΘΥθὴ ὉΠΟῪ Ὀυΐῃ δΓθὶ 
δοοπιϊπαξίοη ἴο ἴΠ6 [μοτὰ,᾽) ἰπ 1806 ὑγδῃβϊδιίοη οὐ {Π 6 
Ψυϊραῖο: “Ομὲ ἡεεπέβοαί ὑπρίμηι αὐ σὲ οοπάσπιπαί 
)μαίιεηι, αδοηιέπαδέϊἰδ 65 μέσγῳμε αρμᾶ δ ειηι." ΒΗ 
πθο που]ὰ ἐπιρίαπέ τ ῃξθυυβηθδ88 ἰὴ ἃ σ]οϊςθὰ τηδη, 
οὗ ἰοδὰ ᾿ΐδδ ἰμῃῖο 6 ὙΔΥ οὗ τἰρηϊθουδηθαβ, πόου]Ἱὰ 
ἀουθι]οαθβ Ὀ6 δοοορίδοϊο ἰο ἀοὰ. 8.0 4180 Μαῖϊϊ. χὶϊ. 
81: “ΒΥ ΤΠ} πογὰβ βνα]} ἰδοὺ Ὀ6 υδιβοὰ (δικανω- 
ϑήση), ὅΔπα ὉΥ ἴῃ πόογὰβ ἴβοὰ 88]: Ὀ6 οοραἀθτηηθὰ 
{καταδικασϑήσηλ 

ΤῊ σοττοθρομπάϊιην ποῦῃ, δικαέωσες (πῃ ἢ 
ὉσσΌΓΒ ΟἿΪΥ ὑπῖοο ἴῃ (ἢ Νοὸν Τοθιδπιθηῖ, νἱς., Εοπι. 
ἷἱν. 26: νυ. 18), με βοαξίον (εολἐΓεγέέσωπο), ἰΒ 16 
Τορροβίίο οὗ κατάκριμα, παξίοπ ; σοΡ. Μαῖί. 
χὶ 81]. οι. Υἱῖϊ!. 1, 88, 84: Ὠόποθ ἴΠ6 δη 0818 
οἵ χρῖμα εἰς δικαίωσιν διὰ χρίμα εἰς κατάκριμα, 
Βοιι. ν. 16,18. Ψυβιβοδίίοη ἰτρ] 165, πορδνοιυ, [Π6 
κουχίβαίοπ οὗἉ β'η8Β (ἄφεσις τῶν ἁμαρτιδ ν), δη(, ροεὶ- 
Ὀτεϊγ, [86 ἱπηρυϊαϊίίοη οὗ ΟἸγίδιΒ γἰρ ὐθουβηῆθβα, Οὗ 
46 δἀορίίΐοη (υἱοϑεσέα, ΘΑ]. ἱν. ὅ ; ΕΡΏ. ἱ. δ). 

Νο δυτηδη δαΐῃρ ὁδὴ 80 Κορ ἴμ6 ἰὰν οὗ αοὰ, 
ποῦ ἀοιδηαβ ρογίθοῦ ᾿οτο ἴο Ηΐπ δπὰ ἴὸ οὖῦ πεϊχῇ- 
Ὅον, [δὲ οὐ {Π|6 ρτουπὰ οὗὍὨ δΐβ οὐτῃ ΜΟΥ 8. Ὧ6 οοὐ]ὰ 
Ἔνοῦ Ὁ6 ἀφοϊαγοὰ τἰρμίθουθ Ὀδίοτο ἴδ ἰγίθα!8] οἵ ἃ 
οἷν αοά. Ηδ οδῃι ΟὨΪΥ Ὀ6 80 υβ}8οαὰ ἡγεοίν, σὶι- 
ουὐ ΔΗΥ τηϑγίϊ οὐ ἢἷ8 οσσγῃ, οἡ {86 οὐεσίέυε στουπα οὗὨ 
(06 ρογίδοϊς τ χυυοουβηοββ οὐ ΟἸτῖβὲ, 88 ἀρρυθῃθηάθα, 
δηᾶ (ἢυ8 6 διιδγοοίἑυθ ὈΥ ἃ Ἰ᾿ἰνίηρ ἰαἰ(ἢ, οὐ 11{8- 
υπΐορ πὶ} Ηΐπ. Τηΐβ ᾿υβυ γίηρ ζταος φγϑοδδδ 
ΦΥΟΥῪ ἰΓὈῚΥ ρσοοὰ ποῦῖλκ ΟἹ ΟΡ ρμαγῖ, ὑπ 8 δὲ [16 
ΒΆΙΩΘ ἴἧτηθ [06 δοίιαϊ] δεσίπηΐησ οὗ 811] σοοά πορκβ. 
Τθοτο ἰβ ὯὨῸ ἴγῃθ ὨΟἸμ688 δχοδρὺ οὔ [6 στουπὰ οὗ 
6 δἱἰοῃοιηοπῖ δὰ (Π6 τοι ϊββίοη οὗ βίη, δῃὰ {π6 Ὠο]Ϊ- 
Ὧ6085 οὗ [86 ΟἸ τβοίδηῃ ἰβ Ὀὰὶ ἃ τηδηϊ οαϊδοη οὗ Ἰουα 
διὰ στο τπᾶδ ἴον [Π6 Ὀουη 688 ΤΊ ΘΓΟΥ οὗ (ἰοὰ ΔΙΓΟΔαΥ 
ξοοοϊνοα δηὰ σΟὨΒίδηΕΥ Οχρογίθησθά. 

ΤῊΪ 1 το ἴο ὍΘ [πΠ6 ἴσῦ ουδηρο] οι] οὐ Ῥβυϊΐῃθ 
νἱοὸν οὗ ᾿πδ βοδλθοη, ἰπ ορροδί του ἰο ἐπα ἱπίοτργοίδ- 
ὥου οἵ Ἐοτηδη ΟὐδίΒο]ΐοβ δῃὰ Βδθομ]βίβ, πο, ἴτομι 
Ὁρροβίϊο διβδηάἀροϊηΐβ, ἄρστϑθ ἴῃ ἰαἰκίηρ δικαφόω ἴῃ [Π6 
δ6η86 οὗ »ιαζῖπο δῖ, ΟΥ δαποίἐ ψίπσ, δὰ ἴῃ τορζαγὰ- 
ἴῃς σοοα τοοῦῖδ 88 ἃ Ἰοϊηῦ οοπαϊίοι, τὴ ΓΑΙ, οὗἁ 
Ριορτοβϑίνε ᾿υββοδύοη, ΤῈ οὐ͵θοιίίουυ! ἐπᾶὺ Θοά 
ἌἜδηηοΐὶ »γοπομῆσέ ἃ τηϑὴ ᾿πδὶ ἱ ἢ ἰΒ ποῖ 80 ἐπ 7αεί, 
85 [ὍΓΟΘ ΟἾΪΥ δρδίηδι ἰΠδὲ τ ϑοῃδηΐοδὶ δηα Ὅχοὶυ- 
εἰνοὶγ ἔογοηϑίς νἱ ον ποσὶ τοϑοῖνοθ 1υδὲ βοαιίίου ἰηΐο 
ἃ βοτί οὗ Ἰοραὶ δοιίοη, οὗ ἃ οοἱὰ, 1161688 ἱπηρείδιίϊοι, 
διὰ βοραγαδαῖθβ ἰΐ ἴγοτῃ [ἢ9 Ὀγοδᾶθν δὰ ἀθθροῦ ἀοο- 
ἐσἷΐπο οὗὔὐ ἃ ἐἐγοωπίοη οὐ τ86 ὈοΙ ον ον πῖ ΟΠ γίδι. 
Οοτίδίη]γ αοα, ὉΠ }Κ6 δὴν πππιδη ἰυάμο, ᾿6 ΔΟΘΟΪ υἰΟἷΥ 
ὕυὲ δηαὰ ἱπΏ8}}}0}6 ; Ηδ βρϑδῖζβ, δηὰ ἰὰ ἷβ ἄοπε ; Ηϊΐ8 
ἀδοϊδγαίοσυ δοῖίβ δγὸ ογραίϊνθ, οἴδοίθῃς δοίβ.Ό Βαυὶ 
πιλτὶς, [Π6 δίπησδν 8 ποῦ ᾿υϑιβοα οεδέας οὗ ΟἸγὶϑι, Ὀὰς 
ΦΗΥ ἐν ΟἸ γαῖ, ὁ [Π6 στουπὰ οὗὨ Ηἶδ8 ρογίθοϊ βδοτὶ- 
βεο, δῃὰ οὐ οομπαϊζΐοη οὗἉ ἱστὰς ζαξίλ, ὮΥ πθΐοῦ ἢ6 
δΟΙΠΔΙ]Υ ὈΘΟΟΙΏ6Β Ο56 ΜΠῸ} ΟΠ γβὲ, δῃὰ ἃ ραγίδϊκορς οὗ 
ΠΠΐ8 ΠΟΥ 116. ἔο, πῆθῃ αοα ἀθοΐασοθ Ὠΐτα τἰρδί- 
ΘΟΌΒ, ἢ6 ἐς τἱμίθουϑ ροίονιξέαϊἧν, " ἃ ΠΟῪ οΥΘαΙΌΓα ἴῃ 
Ογῖδι ." οἱὰ τπΐηρθ πανίηρ, ραβθοὰ διἸΤΑΥ, δηὰ 4Α]} 
(δΐηρβ πανυΐπρ ὈΘοομΘ ὨΘΥ (1 Οοτ. ν. 7). Απὰ Θοά, 
ΠΟ δι 8 ἴὩ6 6ηἀ ἔτοτῃ [ἢ Ἰπηΐη 7, 8668 8180 [86 
ΔΙ στον ὅτυΐο ἰπ (86 βοτὰ, δὰ ὈΥ ΗΪ8 στδοίουβ 
ῬΤοΙηΪθ6 δϑθΌΓγο 118 στον. ὄυθυ γί ς ΓΑ} ἰβ ἰἰ6ο ἢ 
ῖ ποτὶς οὗὐ Ὠἰνἶπο ζγδοθ ἴῃ υ8, δὰ τ6 ἔγαϊ Ὁ] ΒΟΌΓΟΘ 
οἵ 4] συν χοοὰ σόοσῖβ. Οη (δ ρετὶ οὗ Θοά, (θη, 
Διὰ ἰη ρμοΐηλ οἵ ἴδεί, [06 αἀοσέμα ἀεοίαγαίογῖιιδ σΔῃ 
ἱπάοοὰ ἢοξ Ὀ6 ΔΟΘΙΓΔΟΙΥ βοραγαϊοὰ ἔροπη ἰῃ6 ἀσέμ 
φδείονε: ἰ00 δδιὴθ ρσῖδοθ πίοι ἰπδι1868, ἀο68 4180 
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φωαταιαπταπκ τοννοσμάπωναν. πξεητηθερανήρασαν. 

ΤΘΏΘΥ, ΓΟ ῃογδία, δηὰ βαποίϊν {1 ἀπὰ Ιοτο, 709 
υδολύίοη δηὰ βαποι βοδιίοη, ἃγὸ 88 ἱπϑοραγαῦϊα ἔῃ [δὲ 
16 οἵ (86 ΟὨγίϑιίδη, δ ρῶν δὰ ᾿ἰθαῦ ἰὼ [86 ΤΆΣΕε 
οὗ τπ6 ϑὰῃ. “ὙΠ Θοα ἀοίῃ 80 }Υ 186 γ," 
ΒΑΥΒ ΟἸΘΏ (Ο0Ώ εἰπε κὐφύρτι γοὶ, ν. ἢ. 127, Θοο]ά 
66.), “ οῃ δοοουῃῖ οὗ [16 τἰρἐιὐθουδτιθ88 ᾿πιρυϊοὰ πηὺθ 
δἰπι, Ηο ἀοίὰ δἱ [06 βαῃηθ ἱπβίδηϊ, Ὁ. ἴπ6 ρόνον οὗ 
Ηἰβ ρτδοθ, τοδί Ὠΐὰ ἐπλογεπίίν πὰ διδρεοίἑυοῖν, 
τὶ σΐθουϑ, οὐ ΒΟΪγ." Νονογι 6688, τὰ τουδὶ ἀὐκίϊη. 
δυϊοιν ἴῃ ἴΠ6 ογάον οὗ ἰορὶς : Φυδβιβολίοι, Ἰἴθ τὸ. 
βοπογδιίίοη (ΝὨϊοἢ ἴθ 86 σοΥΓοθρυηαϊΐηρ δα βἰτηυ δ» 
ΠΘΟῸΒ ΟΥ Ὀγϑοϑαΐης ἵἱπηθῦ ορογαϊίοῃ οὗ τῃ6 ΗΟΪΥ 
Βρί γι), ἰ8 ἃ δίνισίς δοῖ, βδηοτβοδίίου ἃ οοπϑπέϊπμομ 
ΡΓΟΟΘΘΒΘ : ἰΠΩΥ͂ τὸ γοϊαίθαὰ ἰὸ δδοῦ οἴμορ ᾿Κ Ὀΐγὲδ 
διὰ στοπί ; ̓υ50Πσαὐΐοη, ΤΩΟΓΘΟΥΘΡ, ἀθροηβ ποὶ δὲ 
811] οῃ π|ῖδὶ πιᾶπ 8 ΟΥ [88 ἄοῃο, Ὀυὺ οἡ παὶ Ολνδί 
Ὧα48 ἀοῃθ ἴὉγ υ8 ἷῃ Οὖγ πδίυγο: δηὰ, ἤπα}ν, ροοὰ 
ΨΟΥΚΒ ΔΙῸ ὩῸ οαδμδ6 ΟΥ οοῃαϊτίοη, Ὀυϊ 8 οοηϑεφθοη θα 
δηἃ τηδηϊ οβιαιίοῃ οὐ ᾿ιδιὶ οαοη. Οὐμρ. “οοίγώπαι 
απὰ ΕἸλίςραί, Νο. ὅ, Ὀ6]ον  αἶδο [19 ἔχε. Νοίδδ οἱ 
ἰ. 117: 11,18; δ], 20.--Ῥ. 5.] 

ΕὙΘΟΙΥ. δωρεάν, 88 ἃ μἷδ, σγαΐίδ, Ὠοὶ ὉΥ 
τοῖς (οπδρ. ἶν. 4 ; οορ. 2 ΤΈ668. ἰιἷ, 8). [Οὐ 
αἰδο ἡ δωρεὰ τῆς δικαιοσύνης, Βοτα. ν. 17, δηᾷ 
ϑεοῦ τὸ δῶρον, Ἐρὶι. ἰΐ. 8... 5.7] --͵-Ἠν πὲ 

906. Το ἰάθα οὗἨ σγϑοθ ἀδθποίοβ ἴδ6 υπίοῃ οὗ 
Οοὐδβ Ἰονὸ δῃὰ σὶρῃιθουθηοθβα, {πῸ Ὠἰσίοδβι τηδη  βίδ. 
ἐΐοῃ οἵ ΗΪ8 ἔδνοσ, τ ίοῃ, ὈΥ 118 νο] υπίδ ΓῪ ορογδίοῃ, 
85 ἸΟΥ͂Θ, ἀΟΒΌΓΟΥΒ ἴΠ6 δὲπηθτ᾿β ρυΐι ἔγθοὶυ, δηὰ πε ΐοῖ, 
88 ΤΣ ΘΟΊΒΏ658, ἀοδίγουθ (6 κα] οα σοπαϊοηβ οὗ 
}υϑῖοο. [[Ὄγαοε----ἶ, ὁ., Οοα δ ἴον ἴ0 ἴμ6 δίππορ, 
βαυΐπρ ἰουε, ἴθ [ῃ6 εβϊοΐοης οδυδβα, γεάεπιρίίοη ΌΥ͂ 186 
δἱοσά, οἵ ΟἸγῖβὲ (ῃ6 οὐ)εούδυθ τηθϑῃβ, ζαΐἐδ ἴπ0 δι. 
2εοίδυς οοπάϊξίοη, οΥ̓͂ ᾿υϑβοκύοη, αὐτοῦ ἰβ οῃ» 
ῬὨδυοΑν Ραὺ Ὀθίοτο γάρντι. Ψυβεβοδιίίοη οἢ ({|6 
Ρϑγί οὗ Οοἀά ἰκ δῇ δβοὶ οὗ ρυγθ ζγδοθ (Ερ!. ἰϊ. 8--10 : 
4]. 1ϊ. 21), δῃὰ χά 'ς ἷἰθ 1ῃ6 ΥΟΓΡΥ ορροβίϊε οὗ 
μισϑὸς ἔργων οτΥ ζρηλημα (ἰν. 4: χὶ. 6). Ῥαΐία, 
ΟὉ οὖν ρατί, ἰ8 ποῖ ἃ ᾿πουϊ ου οὐ δοῖ, Ὀὰΐϊ ΒΩ ΙΥ [80 
δοοορίδῃποο δῃὰ δρργορτίδίίοη οὐὁἁἩ αοα δ ἔτος υἱδ, δὰ 
8 ᾿ἰἰ86} πτουρηϊ πῃ 8 ὈὉΥ Οοαδβ ϑρίτγιι, πίιπουὶ 
μέλι Ὧ0 ΟἿΘ Οδη (ἈὉ]} Φοδθὺ8 [οτὰ (1 Οὐγ. χὶΐ. 8).-- 

Οὐ μ9 τϑαθιηρίίοα, ἀπολύτρωσις. 
Το οὗ Οοὰ ἰβ πιδρκοὰ δβ ἴἤῃ6 οδβα ν οὗἁ 
ἐηἷ8 ἀπολύτρωσις. Τιἶβ ἰ8 [πογοΐοτο ἐο Ὀ6 γορδσγὰ- 
θα Βοῖθ 88 ἴῃ6 τηοϑὲ ζὍΠΘΓΆΙ ΥἹΟῊῪ οὗἨ ἰπ6 ἔδλοὶ οὗἁ 
τϑαοιηρύοη, 88 ἷδ 480 ῥ]αἷπ ἔοι 16 δααϊοη, τῇ 
ἐν Χ.᾽ 1]. [ἔπ Ομ τίβι, ποῖ ἐλγουρσὰ ΟἸτῖδὺ ; ΘΟτΩρ. ἜΡΙΝ, 
ἱ, 7. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵμα- 
τος αὐτοῦ]. ΤῈ ἀπολύτρωσις, οὗ τοἀοιηρίοη," ἰῃ 
[Π6 πίάδγ δθηθο, δηὰ υἱονοὰ 88 8 ἰυηδεαιηδπίαὶ πὰ 
δοοοη ] ἰδμθὰ ἴαοϊ, οοιηρτθ;θηαβ: 1. καταλλαγή 
ΟὨΔΉ ΚΘ ἴγτοπη ΘΗΣΩΠΥ͂ ἰοὸ θη ἀβῃΐρ, τϑοοηοὶ δε οη], 

ἴᾳ. ν. 10; 2 ΟὍοτ. ν᾿. 18 : ἔγθάοσω ἔγοπι [ῃ9 Θητ ἰΕΥ͂ 
δηκὰὰ τϑῆοοῦ οὗὨ εἷῆ, 3. ἑλασμός [Ρτορὶἰαϊίομ, οχρὶδ- 
ἴοη}, 2 Οοτ. ν. 14: σνϑσὶ 21: μα]. ἴἰϊ. 18 ἶ γὸ- 
ἐσσν ἐκ τῆς κατάρας τοῖ; νόμου] ; ΕΡΏ. ἱ. 7 [τὴν 
πολύτρωσιν . .. τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμά- 

των] ἢ Ὁ]. ἱ, 14: Ηθ0. 1. 11: ἔγθθάοτῃη ἔγοτη [δ9 
ἀίὼ οὗ βἷη. 8. ἀπολύτρωσις ἴπ ἴῃ ΠΑΥΤΟΥ͂ΤΘΡ ΒΘΏΘΘ, 

οἵα. τ. 11: τὶ. 2; νἱ. 18, 32. υἱῖϊ. 3, 21; Θ.]. ν. 
1. ΤΩ ἰϊ. 14: ἩΘρΌ. ἰϊ, 1δ᾽; γοσ. 18 : ἔγοϑάοῃι ἴσοι 

5. [ΠΛΡΟΣΔΙΥ, γεΐεαξε ΟΣ ἀεἰθεταηοα οὗ Ῥτίδοτιοι οὗ ΝᾺΣ ΟΣ 
οἴδοσ ἥγοπι (ἀπό) α εἰδίο οὗ χιΐϊδοσυ ΟΣ ἄδιι Χο ὉΥ [826 Ῥδγ- 
τησιῖ οὗ ἃ γάπεέοπι (λύτρον, ΟΥ ἀντίλνυτροθ 85 Δἢ οαπὶναι απ: 
ἐδηὸ ταῦδοΟΠΙ ἦτ ΟἿΣ οὁ886 ἰ6 ἴΠ6 116 οΣ Ὀ]οοὰ οὗ ΟὨχσί, Μαιξ 
ΧΣ. 38; εἰ 1.1 Ὑπ. 1.6; Τιΐπα ἱΐ. 14; 1 ῬοῖοΣ ἃ. 18ὲ 
ΑΥ̓ 24. Θ᾽ ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΌΒ τΤοΥῦα, ἀγοράζειν, 1 (ος. τνἱ. 401 

48 

ξιν, 
. 8: εἰν, Θ4]. ᾿ἐἱ. 18: περιποιεῖσθαι, Δ οἰ χα. 
: λνήροξεδαις Τὰ, ἰι. 14, 41} ᾿ΠΩΡῚΥ 18  γναγτοθῶς οὗ 



182 , ΤΕ ἘΡΙΒΤΚΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, Τὸ ΤῊῈΕ ΒΟΜΑΝΆΑ, 

ἔδ6 ἀοτηϊπΐοι οὗ βἷη. ΤΠ βαπ|0 ἀπολύτρωσις, νἱοποὰ 
ἷῃ ἰἴ9 Οἱ ταί αἰτὴ δηὰ οἴἶδβοῖ, τωϑϑὴβ [86 ἰγϑῃβρο- 
δἰ(οη ἴσο ὥϊο οοηαϊίίουῃ οὗὨ {86 νι] 1]Ὁδη0 ἴοὸ 1Π6 (τὶ- 
ὑρηδηὶ ΟἸυγοῦ : ἴκικο χχὶ, 28 [“ ἴΠ6 ἀκν οἵ Γ6- 
ἀθτηριίοη ἀγαθῇ πὶρῇ ᾽; Βοπι. νἱϊ, 28 ; ΒΡ, ἱ. 
, 14. ἵν. 80. ΤΊιΘ ἐλασμός 8 ᾿ΒΌ τοργοδοῦ οὰ 
ὮΘΙΘ 88 ἴῃ6 ὀθ ΤᾺ] δανὶ Πρ ἈΘΘΙΟΥ͂ οὗἨ ἴῃ6 ὙΠΟΪ6 
ἀπολύτρωσις. [Ησοαχζο: ΒΚεααθδηρίίου ἔγοτα ἴμ6 τογαέλ 
οὗ ἀοὰ ὈΥ ἴῃ6 Ὀ]οοα οὗὨ Ομ γῖβι. ῬἈΠρρὶ, ΑΠογὰ, 
δὰ ΟἴΠΟΓΒ : ἀο ϊνόγαιοο ἔσο {16 σμὲ δηὰ ριεπέβῇ- 
πιόπ' οὗ βἷηῃ ΟΥ̓ [6 ὈΓΟΓΙΟΪΔΙΟΣΥ βδοῦῆσα οὗ ΟἸγβί, 
ΤΏΘ οἷο οἵ Θοῦγβο ἱπιρ1168 [6 ΟΠ Γ.---, 5, 

γεν. 256. ΟΣ Οοἄ ποῖ ἔοστίῃ, Ἐχρίδηδ. 
ἰἰοηβ οὗ προέϑετο: 1. ῬΓΘΟνΝΊΟΥΒΙΥ ρυτροθοὰ, ἀθ- 
ἐειιθα, ἀφογεθα (ΟΠ γγβοβίοιη, (ξουμηθηΐιβ, ΕΤΙ ΖΘΟ ἢ 6 
[ΕογὈ68], ἀπὰ οἴ 6 γθ, νΐτ τϑίδγοποθ ἰο Ερῆ. ἰ. 9): ᾧ 
4. ΚΥρκο: διιδδίἐέιιέ, ποδίγο ἴοοο ἀθάΐϊ. Αφαϊηβῖ [86 
τοδϑηΐης οὗ προτέϑημι. ἢ 8. ῬΟΌΪΙΟΙν βοῦ ἔοτίι (γ᾽ υ]- 

16, [ἴδον, Βοζα, Βοηροὶ, ῃ6 είιο, Ῥμ]ρρὶ, 
ΦΗΣΙ Τμοϊυοῖς [Εν Υ͂,, ΑἸογρὰ, ΗἨοάρα ; αἷ8ο ἢ6- 
᾿ἰσβοη, Οὐπιηι. οα Ηδδ., ἰχ. δ] Μογοῦ: “ΤῊ]8 
βρη βοαιίοπ οἵ προτέϑημι, Μ6]} Κπονῃ ἔτοπι [86 
τοῖς υϑᾶρὸ (Ηογοά,, 111, 148 ; νἱ, 21 ; Ρ]δῖοἾΒ 
Ῥλωάν,, Ρ. 11, Ε-., ἃς.}, ταῦδὺ Ὀ6 ἀρδοϊάοα]ν δοςορίθά, 
υδοαυθα οὗ ἴμ6 οοτγοϊδίίοη ἰὼ εἰς ἔνδειξιν.) ὃ ΤῊΘ 
Ῥθου]αν ἰπιογαβϑίὶ οἵ αοα ἰβ ἱηπἰςαῖθα ὉΥ {π6 τιΐα}6 
γοΐϊοθ, [0 νὰϑ τηδηϊ οϑιίθα ὑΠπσγουρσῇῃ {π6 ογυοϊβχίοη ; 
ΘΟΙΏρΑΓΟ ἴΠ6 αἰβοοῦγβα οὗ “6808, ἴῃ ΦοΒη, πόσο Ηθ 
δΟΙρΡΑΡῸ8. ΗΪπλ8601 τ] ἴΠ6 βογρθηΐ οὗἨ Μοϑοβ . Φοδθῃ 
᾿ἰ]. 
᾿ πὰς Θχρ δηϑίίοη δοαυΐγαϑ 118 [11] πεῖν ὈΥ ἴΠ6 
ΓΟ] νης ἱλαστήριον, 8 Βυδδίδηνο ΟΥἨ ὩΘΌΪΟΡ 
ἔοττω, τωϑδάθ ἔγτοπι (ἢ δἀϊθοίίνθ ἱλαστήριος, ὙὨΐοΣ 
ΓΟΪδῦθβ ἴο Ἔχρίδ[ ΤΥ δοῖϑ: 866 ἴΠ6 [,οχίοοῦβ, [Ι͂ἢ ἴΠ6 
Βορίυδρίηϊς ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἰδ ἰΒ [86 ἀρϑὶσηδίίοη οὐΓἹ {Π|6 
τηογογεδοδῦ, Οὐ τῃ6 1ἰὰ οὐ οονϑῦ οὔ [86 ἂὐῖς, ὉΩΣ, 
πο ΜᾺΒ Βργί ΚΙ Θὰ ΟΥ̓ (6 ῃἰρῃ-ργίθϑυ ψὶῦ 0116 
Ἰοοὰ οὗ (δ 8ϊη-οἴενγίηρ ΟὩΟΘ ἃ ΥΘΆΓ, ΟἹ [Π|6 στοδὶ 
ἀδὺ οὗὁἨ δἰοποιηθηῦ [πὰ οὐϑρ σὨΐοἢ ἀρροαγθὰ [6 
βιιο κἰ δῇ, οὐ δόξα τοῦ κιρέοι!; μον, χνὶ. 18-16. Εχ, 
ΧΧΥ, 17-22. Οορ Βδδγ: ϑυηιδοίξῥ 468 τποδβαϊδολόη 
Ομΐξιε, 188}, γο]. ἱ., Ρ. 879 δ΄, 887 δὲ, δὰ Γππάΐυδ, 

᾿ ΠΟΙ ΒλῦνοΙ 68}15 ἐδ ὙΟΙΒΘ6 ἐμ6 ““ΑΟΥΟΡΟΙΪΒ οὗἁἨθ ἐδθ 
στ δθδι ἔα ἢ." Ατποτρ ΕἸᾺ ΙΒ οοταταθηΐαΐοτ  ογἂδ- 
ποῦ δαπὰ Ἠοάξο δ.Ὸ ΨΘΙΣΥ͂ [Ὁ]] οὐ ἐΐλὶθ ὙΘΣΒΘ, ΘΒΡΘ616}}} ἐμ9 
οττηοϑυ, ἩΐΟθΘ ΟΟΤΩΣΘΏΓΑΣΥ ἷἰθ ὙΟΣῪ ὈΒΡΊΒΒΙ, ὕδδεῖος ὌΥ 
ΤΊΔΗΥ͂ ἱταροτίδῃξ σοῦ ἃ ποσὰ οὗ οχρ)απαϊΐζομ, 
πὰ ἀπο  ) ἑησ ὉΡΟῚ οὐδοσθ τυϊἢ ἀἰϊερσοροσίςοηδῦθ Ἰθηρίῃ, 
Ἡοάμο ἰξ σα υοἢ ΠΊΟΓΘ 5ΥΠγηθίγ168), Ὀὰ Ἐαυσι ποαῖδα ΟἈ]. 
Οἱ σοσαδη οοτησλθτίἴοσβ, οοσρ. ΟἸβἤδυδου, ἘΒοϊθοῖς, Ῥμὲ- 
ιἱρρὶ, Μόγοσ.--Ρ, Β.] 

τ [στο προτίθημι ἰ8 υδοᾶ οὗ ἀοἀ᾽Β οἴδΘΓ 8] ρῬτΓΡοΟΒΟ. [Γἧ 
ἐδο [τὰ δηδοεῦ ἜΒοΓΟ ῬΩῺῸ] ΘΣΔΡΙΟΥΒ (δ ἷ8 σοῦ, Βοπι. ἱ. 18, 
ἘΘ ΣΩΘΘῊΒ δ ἷ8 ΟὟ ῬΌΣΡΟΘΘ. ΤῊΘ Ε. Ὑ. ἰγβῃβίδιθθ Θοστϑοῖϊν, 
“π|Ὦ) δεὲ ζονιῃ, Ὀαὺ βιισαουίδ ἰπ 1.9 τηᾶγαίπ, ζΖογεονααϊπεοα. 
ὯΪ8 ἰυἱογογθίδθου ποῖ] ἃ ποὺ ὩΘΟΟΒΕΑΓΙΥ ΤΘαυἑΓΘ, 88 ΜΟΥΟΣ 

μας δ, {πο ἐπβηϊθνο εἶναι (φμσηι ἐδε6 υοἰκῖέ θεῖε), ΘΟΙΆΡ. 
προορίζειν, ἐκλέγεσθαι τινά τι, πὰ ΒοΙῃ. Υἱί!. 29: ϑδχαοα 
Ἡ. δ. Βυξ ἐδ ἰδ ἱποοηοίϑέσηξ τὴ (δ0 οοπίοχῖ; ἕος Ῥβὰὶ 
Σϑίοσα ἴο ἃ 7αοὶ ταῖμον ἴμαιι 8. ΡΌΓΡΟΒΟ, δηὰ Θταρδιδαῖσθα {89 

ἐΐσίίν οὗ [6 ποῖ ; δοχδῦ. ας, γα, 3ὶ, δηᾶ εἰς 
(ἔιν, νὰ ᾧ. 25.--. 5.] 

ΟΣ ΓΆγΡΚΘ ᾳαοίοα Ἑπγὶρίάθ8, Ζρλίρ. Α|., 1502; Ὀυΐ ἴῃ 
[16 Ῥαβδβδρθ προὔθηκε Τη08 5 ΕἰΓΠοΥ Εἰτα ΡΥ : Ὠίδπδ ϑοῖ Τουὶ ἢ 
{Π6 Ϊ ΘΔΕΏΙΤΩΔ]), ΟΥ Β}6 Ῥτγοΐοσγοα, 8500 Μογοσ.- 

δ ΓΜογοῦ οὐδ ΘΧΒΙΏΡ]65 ἤγοχ Επγὶρίἄοα, ΤἈὸπογάϊ 468, 
ΤῬοδοσΘῃ 68, ἀμ 4180 {Π0 ΣΧ, δηὰ σϑσοδεῖκ, ἱπ ἃ 
Ὠοίο, (δα [20 Θγθϑῖεβ 1866 προτίθεσθαι οπρθοίδ}}Ὺ οὗὨ [ἢ9 ὁχΣ- 
ἕς οὐ ΘΟΓΌ566 ἴο ῬαὉ]10 νίετ, δὰ παὲ [6 ΑΡοδέ]6 ταῦ 

γν6 8 ἐπὶδ ἐῃ τη! ηὰ.--Ἐ, 8.} 
1 {[Προτίθεσθαΐ τι τὴ08 8 ἴο δοὶ Ζοσ ἢ δοσηϑίίηρ 86 δἷδ 

ΘΜ ἴο0 οἴμογα, Οοτν. . ΟὨγ. Κ΄. ν. Ἡοΐηηδηῃ : Ἀρλλλρρμᾷ, {ιν 
δεισείς, ἰ. 1 ἣν: 837 (2ἃ ΜῊΝ «“« Νίολέ δῖοε εἰ Ζηζεγεβξε 

ϊ ΘΥ͂ΟΣ, ἃ), ἑΔΣοπᾶενη κεἰ ἐεὶ πὰ υοη ἔνα 
μονεπε ΕΥ, ἀεη ἐν Ἀἐπείεϊϊς, ὦ εὖ ππαολέ ἑλη σις ἄξενα, αἷς ΄'οᾶὲ 
“«Φ ἰὰν λίποι." -. Β.} 

"μα. Ηεἰἐσιλάπιεν, Ἠδτον. 1711, Ρ. 88 δ᾽--, 81 
Βοβίαθβ, [Π6 θθῖ.16, οὐ 'Ιστοῦ ρ]δίίονγπι [ ΤΙ 1 οὗ {14 
ΑἸΤᾺΡ οὗ Ὀυγηι-οἤτίηρ [ΕΖ0Κ. χΧἸΣ!. 14, 17, 30] τῶϑ 
80 Ὠϑιηςα [Ὀόσϑυβα [06 “δυγαλ, πὸ τὰς (ωρρυτείῇᾷ, 
ΑΒ 0 Ὀ6 Βργΐκ]οα τι τῃ6 Ὀ]οοα οὗ δῖοποηιομῖ, οἔ 
ὈΘΟΔΙΒ6 Ὁ γγὰβ ἴπ6 μ]αι ότι ἔγοιῃ νι ἰτ ἢ τῃι6 5ἰ η-ΟῸΡ 
ἴῃς νὰ8 οἴἶδετεα.---Ρ. 5.1. 868 αἷδβο Εχοῦ. χχν. 
δηἀ οἶδοῦ ρίκιθθ. Εχρίδπαίίοηϑ: 1, Αἰξρέαζογῳ καογῷ 
)ῖεε, εἰπ-οὔεγίης (ϑδπορζεν)." ϑοῖμθ Βυρρὶ)ν ϑῦμα 
[πηϊοἢ, Ὠοσανοῦ, ἰ8 ἈΠΗΘΟΘΒΒΑΤΣΥ͂, ἱλαστήριον ὈεΐδΖ 
υϑοὰ 88 ἃ που}. (80 ΟἸ]ογίουβ, Βοίομα, ἢ6 Ἡ οἵῖο,͵ 
ΚΟΙΠον, Εν θοῦ [Μογον, ΑἸίογά, σου θθαγα δὴ 
Βοπβου, Φοπεῖϊ, ΝΥ ογάδπτοσίῃ, Ηοάρο, Εἶτα] 1} 3 
λίεαηδ οΥ᾽ ργορίξαίίοπ [διῥληριίξο!) (Υ υἱραῖθ : ὅγὸ 
ἀρμηλα 8[611}0 : ρίιαοαπιεκίιη; Μοτυβ, ὕβιοεί, 
ὕἄοκογῦλ 8. ΤΊΘ πιδγον-βδαί, ΟΥ οονοτίπρ οὗ (6 

ΑΚ οὗὨ τ1πΠ6 οονθηδηῖ [Οτίζοη, ΤΒουάοτοῖ, ΤΆΘΟΡΙ!Υ. 
ἰαοῖ, Αὐυρυπίη61, (Εταβηχυμ, πῃ ον, Οδ] νη, ατοῦυμ, 
Οαϊον., ΟἸδίιδυβθ, ἈΠ; ρρὶ [ΤΒοϊαοσῖς, ΕὈτΌ68]}. 
Αραϊηϑὲ ἴΠ6 ἢγβὶ ὀχροβίυοη δ πιδὺ Ὀ6 υγρορὰ; (α.) 
ΤΊ|6 δχρίδιοσυ οδδγίηρ 18 ποὺ Ὀσουρῃϊ 0 τϑῃ ΟἿ 
αοα δ ραγῖ, Ὀυῦ πᾶ Ὀτΐησβ ἰὺ ἴὸ αοἀ ὮὉΥ (6 δἰρῇ» 
Ῥτίοδὺ (8ϑθε ΠΣ Ρρ1).} (δ). ΤῊ οὔδείπρ ἰβ ποῖ ρει. 
ἐδοῖν 8δοὲ ζοτίλ. ( ΤἼῊΘ Ροσιηδῆθμοθ οὗὨ [86 οροτ» 
ἐἰοη οὗ {ἰ6 οὔοσϊηρ γθαυΐγοϑ δποῦμον ὀχργθββίοη, δηὰ 
18 8 ΟΠ γῖβὺ οτυοϊ θα 48. τ[Π 6 ρουτηδηθηῦ ἀοποιηθπὶ 
ἰιϑοῖ, ΤΠΐβ βοῖϑ αβίἀθ 4190 [86 βοοοῃὰ δχρ)δηδίίοι, 
ὙΙΘὮ, ἸΔΟΓΘΟνΟΥ, ἰ8 ἴ00 δὐθίγαοι (6 γοῦ). Α 
τηρηΐβ ἰῃ ἔανοῦ οὗ ἴῃ6 τῃϊγὰ οχρ]απαιίοῃ : (α.) ἴμο 
ϑερίμασίηί [πῃ] ΞΟ Γιη] 7] [88 ἰγαπβιαῖοὰ τ, ἐλασ- 
τήριον (ἔχοα, χχν. 18, 19, 20, 21, ἃς, [πεηῖγ- 
Βὶχ Ῥαββῆβθθ δοοογαΐηρ ἰὸ Εὐγβιβ Ηθῦτονν (οηουτὰ»- 
806] ) αὶ (6.) [πῃ ΗΘΦὉ. ἴχ. ὅ, ἑλαστήρεον τηο8}8 [ἢ 6 

[118 ταοδυΐηρ οὗ ἐλαστηριο ν ἀοδθα ποΐ ὁοσὰς ἴῃ ἰδ ο 
1ΧΧ., Ὁπὲ οὐἴρη ἴῃ τπ6 ἰαίον τοῖς τυ. 566 {πς ὃχ- 
ΔΙΊΡ]68 ἀποίοα ΨΥ ΜΙΟΨΟΣ ἴπ ἰθσο, 10 Ὠἰτη66}7 πἀορὲθ δἰιὲδ 
ἘΧῸ ΔΏΒΌΟΙ,. ΟΟΣΏΡ. αἷθοὸ [Π6 Β:ΔΊΟρΡΟΙΒ ὑρστὴβ χαριστήριον 

αὐχοριστήριον, ἱλιιηκεοοβρτίησ, καθάρσιον, οὔετνιησ 70 
“γίξοι, ἕωπὶ|, σωτήριον, εαὐγι είτε Ρ᾽.Ὸ καἰ ς (Ἠξειϊορζι τ). 

Θ΄ Β6Π86 ἴζθι) 18 ἐΒῖ8: Θοὰ δ86ῖ ἠογίῃ 7Ζοδὺβ ΟὨΓίβε, ἔπ 106 
β'σῃΐ οὗ (η6 ἱ ο]] Ἠχοοῖ πλίνοτσθθ, ἃ8 αὶ ΤΟΠΙΠΔΡΕΣ ΒΒ ΥΪΠ68 
ἴοτ [86 κἰπβ οὗ [6 ψογὶὰ. ΤΏ6 οποΐοθ 165 Ὀοίνεθοι ἐπὲα δηὰ 
[ἴ8ο ἐπϊγὰ νἱον ; ἐδ βοοοιιὰ πανί ῃρ ΠΟ δαρροτὺ ἴῃ ἐδ τ136 οἱ 
Ἰδηρῦαμο, θοϑίάθα Ὀοΐπᾳ ἴοο ΑὈβισθοῖ. ὍὯγ. ἴδ ρο Ὦ85 τηδὰθ 
πὸ τοῖχα Ἰηϊοσγργοίαίΐοι (πιο ΓΟ Υ - 568} τόσο οἰδακὶ Ὁ1]60 ἐῆλῃ 
ΔΏΥ ΟΠ ΟΧ ΘΟΙΩ ΠΊΘΟΥΣ. 5,66 ὈΘΙΟ. ΟΟΣΤΩΡ 81δο ῬΆΠΙΡΡΙν, 
Ῥ. 105 ἴ,, απὰ ἘΌΓΌΘΒ, Ρ. 166, ἴοΣ 9 βαπιθ νἱον.--. 8.1] 

Τ[8ο αἷϑο Ηοΐπηδησ, ἰ. δ.) ἷ. 1, ἢ. 8406:. Ηδ ἰΔκο5 ἰλασ- 
ριον ἴο ὍΘ ΘΕΒΘΕΓΆΠΥ ἔλθ βαῖὴθ 88 ἱλασμός τὰ 1 ΦοΒΩ ἷγ. 

10 : ἀπέστειλεν τὸν νἱὸν αὑτοῦ ἱλασμόν. Το Ε΄. Υ͂. ἐγδιι9- 
Ἰδΐθα Ὀοΐῃ ποσὰ ργορίϊίαιίοη. Ὅτ. ΜΜοστίβοῃ, ἱπ ἃ τποῦο» 
ἐτᾺΡᾺ ου Βοπι. ἰδὶ., 88 1 Ἰραστι ἔγοσῃ ΕὈΣΌΘΘ (Ὁ. 168), ταδὶ. 

(παῖ ἱλαστήριον ἰδ Ὥθνος τιδοὰ δι δία ΕἸΥΘΙΥ ἰπ τη 9 
ταϑϑηΐηρ ΟΥ̓ ΡΓΟΡῚ ἰδίογυ βϑοσίῆοθ, δῃὰ οοῃοϊυάθθ ἔογ ἐδ 

ἱ ΤΟ] δ)ησς οὗἨ 48}} 116 βυτροὶδ οὗ ρῥσορίξϊδίζοη. -- 
. 5.] 
ζ {ἘΠ ΠῚΡ . 108, τϑτηδεῖκα : “16 Βοσ ρ[ΣΘ βαυβ, ἐμδὲ 

ΟσὨγχίδὶ οδδοῦ ἶ 7 ἰο ἀοἂ 88 8 ῬεορίΒδτο αἱ ΟΠΥΣΣΙΣ. 
ΗΘΌ, ἐχ. 14, 38: ἘΡΉ. γ. 3: Φόδὴ χτὶϊ. 19, δαξ ποῖ, ἐπδὲ 
αοὰ οὔδτεοἃ πὰ οχηϊοϊιοὰ Ἡϊσα ἰο τηδηκὶπ ἃ 886 8, δαογίϑοι, 
ΤΟ κδλοσίβοο ἰθ9 οὐ οἴθδσοὰ Ὁ Οοᾶ, Ὀυΐ το Θοὰ." Βαΐ ἔθθτο 
[5 ἃ ἀΙ Ποτομοθ Ὀοῦτγοθῃ αοὰ οἥεγίπο Ηἰδ οι, δὰ Θοᾶ 6,» 
ἐΐπσ 7ογίἢ Ηΐ 80} δὲ 8 βδοσίθοθ ἴὸ οοπθολρὶδεΐοι οὗ [6 
ψοσὶὰ.---Ῥ, 

[ ἴῃ τὸ ΟΡ δοῆβο, οσοθρῆ 
ἴπ {π9 ἰϑοϊαίοὰ ραβϑαρβο, Ἑσοὶς. χἸεὶὶ. 14, 17, 30, 8ὸ [δὲ συ 
δον Δ ΟἸγχίηδίαἢ ΓοδάοΥ οὗ [ἢ 6 ΖοΗΣ ταῦδβὲ αὐ Ομ. ἤλνᾷ 
θόθη γοπϊηἀρὰ οὗ (δ6 Οἱ εἰλ ἴπ τἴ6 ΗοΙΥ οὗ Βο]ῖθε. Ὅς. 
Ἡοᾶρο, Ῥ. 148, Δαδοσίβ ἔπδι {μἰ8 πὰ οὗ ὲ 'π [Ὁ 64 

“9. δἴοδο ἔγτοση ἃ σοϊβδίαχϑο οὗ ἐἰὴ9 ΗἩΘΙΝΣΤΟΝ “δῖα 
ἸΘΘῺΒ 8. ΟΟΥ̓́ΣΣ, Δῃη ἃ ὩΘΥΘΥ {10 “606 .. (Βο Δ}890 Ο98ὲ 
πἷυε, Ἐυἱίζθομο, 9  οἐΐα, αδὰ Β Οὐπιῆι. οΝ, Ηοῦ. ἰχΣ. ἃ, 
το. 11.) ». 400, ποίϑ 6.) Βὰν ὩΣ ἰο ποῖ ἀοιένοὰ ἔγοιπ 
(6 ὈπυθΌΔΙ Καὶ οὗ ἐδ νοῦῦ “Ἐ (ἰο οονεν, Θθῃ. νὰ 16), 

δαὶ ἤγοια ἴδ9 ὩῬίεὶ “ἼΒ2, πϑ]ο ἢ ΑἸ ΤΑΥ͂ ΤΗΘΆΣ, 10 ὕογψιφε͵ 
τ ΦΤΟΡ Λαίες ἐφ᾽ αἸ0ΠῈ γ. χυὶ. 88; θαι. χχχίξὶ. 43; Ἐσοῖε. 

Ὁ, 26, ἃ 6.), δὰ 16. {86 ὑὉϑο 1081] ἕοστα, ἴδ ἐμὴ Μοφαίε 



ὉΒΑΡΤΕΒ 11, 21-8]. 

θτογδολὶ. (ς.) Ταΐθ νἱονν 18 δυδίαίηοθα ὮὈγ [16 ἰάθὰ 
ροενδάϊηρ ἴ18 6 πῃ0]6 θυ] 8.16, οὗὨἨἍ [86 οοῃίγαδὶ Ὀθυθθῃ 
ἔ6 οἷα πογβῖρ, οὶ 88 Ὑ μοαίδθη δηὰ ρδγ ΪῪ 
ΟὨΪΥῪ δι ῃὈ 0] 1ο8], δηὰ [ἢ 6 Νον Τοβίδιηθηΐ ΤΟΓΒὮὨΪΡ. 
ΤῊς νοῦ προέϑετο [αὐ δρεοίαπάμηι Ῥγοροποτε 
᾿ἰ κοντα ἴανοσθ τ, ΑΒ, δοοοσαΐηρ ἴο οἱ. 14, [86 
δόξα, οΥ ϑἰιοιείπδη, ΟΡΘΗΪΥ δρρθαγοὰ ἰῇ ἴΠ6 ῥϑγβοῃ 
οἵ Ομ γῖθυ ἔγοιη ἐδ ΘΘΟΓΘΟΥ οὗ [6 ΗΟ]Υ οὗ δΒο]ΐ68, 
δηἃ Πὲ8 ἀποὶν διροης τηθῖ, 80, Δοοογάϊηρ [0 {86 ᾿γ68- 
Θιιῖ ραββασο, ἰδ Π6 ἑλαστήριον 8εῖ ἴον ἔγοτα ἰΠ8 
ΗΟΙΥ οἵ Βο}168 ἰπίο [6 μι] οἰτγ οἵ ἐμ6 τπβοὶθ πουῦϊὰ 
ον Ὀ6]ονοσβ, 8.66. Ζθοὶ. χὶϊ!, 1 : [86 ΟρΘὩ [ουπίδίῃ. 
(ὦ) ΤῈ6 ἑλαστήριον τπίϊα8 68 Βυτο 0] (116 ἀἰδογοπὶ 
οἰθιμθηῖβ οὗ {μ6 δἰομπθιηθηῖ, ΑΒ {π6 οονογίηρ οὗ [86 
ανὶς οὗ [00 οονοῃδῃὶ ἰιβοὶῖ, ἴθ 18 [089 τθγομθ οὗ (86 
αἰνίπα χονογηπιθεΐ οὗ ἴμ6 οπογαδίπι δῦουθ, ἐπα [ἢ 6 
Ῥτγοδογυδίοῃ οὗ 86 Ἰδαν, υἱἢ 118 τοααϊγθιηθηῖδ, ὈΘ6- 
ἴον. Βυὶΐὶ πὶ]! ἰῃ6 Βρυϊηκ]οα Ὀ]οοα οὗἁὨ οχρίδιΐοῃ, ἰΐ 
δ ἃ βδιῦῖβο οὔδεοτοα ἰο αοἀ, δηὰ {πογϑίοσο [86 δβεϊ8- 
ἰλοϊΐζοη ἴον (6 ἀδιιδηὰβ οὗ {86 αἰνγίῃμο ΔῊ ὈοΙον,. 
ΑΙφο ῬΏΣ]ο οδ]θὰ ἔθ οονουηρ οὗ 6 δὶς οὗ (6 
οονοηδηῖ ἴῃ6 Βυτηῦοὶ οὗὨἩ [86 ρτβοίουβ στρ] θβ  [ἕλεω 
ὀυνάμεως] οἵ αοά [ . 4708... Ρ. 068 ; Θοῃρ. Φ086- 
Ρίυ:, “πέϊρ. ἰἰϊ, 6, ὅ.--, 5.1. 

Μογονῦ [δἀπιῖιβ τΠδὺ [Πϊ8 ᾿ἰπυοτργοιαίου ἄστθθβ τὴ τἢ 
ὯΠ6 υϑᾶρα οὗἩ 86 πογὰ, δββρϑοίδ νυ ἰπ ἴ6 ΟΧΧ,, δπὰ 
βάνεβ ροοά βθῆ886 ὈΥ͂ γοργοϑθιηρ ΟἾγῖβὺ ἃ8 [Π6 δῃϊὶ- 
ἐγρίοδὶ Οαρρογείδ, οΥ τ᾿Ἡμετογεϑοαῦ; Ὀσῖ, ΠΟνΘΡΓΒΘΙ6ΒΒ, 
Β6] Ὀγροβ δραϊπβὶ ἰΐ ([6 ΟΠ οπΐηρ ΟὈ]) ΘΟ ΟΏΒ : ἐ (α.) 
Τιαῖ ἑλαστήριον ἷἰ8Β πιίθουΐ (86 ἀτγίϊοϊθ. Βαΐ 1818 
πουὰ ὀχοϊυὰθ [6 δητγρο, (6 ΟἹΪὰ Ταεδβίδπιθῃς 
ἑλαστήριον. ΤἸὯΘ τοαυϊΐδὶνο ἀγιϊουϊαιίοι 8 ΒΘτΘ ἰπ 
ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι. [ὙῚΓΝ Τλοτ γοαϑοὴ ἯΘ τηΐρμὺ 
τι ΐθϑθ ἀλη ϑυνὸν οὐ ἡμῶν. ΟἸιγῖβι τῇδ  ὈΘ6 οΔἸ]θἃ οὔ 
»αδοδα, οὐ [89 ΤᾺΥΕ »αδοδα, οὐ (ῃ6 ΤΕΣ πιογονοδδαΐ, 
ΚᾺΊΠΘΡ ἰμδη ΒΡ ραδολα ΟΥ πιογον-δοαί, ΥὙοῖ 1.18 
8 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΙΏ68η8 ΟΟὨΟΙΟΒΙγΘ.---, 5.1 (δ.) ΤῊ πδῖμθ, 
ἔπ 18 δρρ! ἰσαϊΐοι τὸ ΟἸτὶβῖ, 'θ ἴοΟ δρτυρῖ. ΑΠΒΊΣ: 
ίησθ ἔθοσο τηυϑὺ 6 ἃ ρῖδοθ οὗ οχρίδιοῃ ΤῸ ΘΥΘΓΥ͂ 
δχρίδιοσυ οἤδείηρ, (89 οοποθρυίοηβ οὗ ρῥίδοθοβ διὰ 
οἴἴδυίηρβ οἵ οχρίδείου τουδὶ ἤν Ὀθθη αυΐδο (ΑΓ ΔΓ 
ἴο Ὅ06 τοδάρθγβ, ἢοῦ ΤΏΘΡΘΙΥ 0 86 Ψ6 8, Ὀυΐ αἰϑὸ ἴο 
1:6 ΟὀηἸοθ, αἰ μουρῃ ἤογο ἰη6 ἰάθα 18 οοπηθοιρα 
πὶ 1186 ΟἹὰ Τοβίδιηθηβ βυτθῦο. (ς5.) 1 ΟἸγὶδὶ 
Βυου]ὰ Ὀ0 οοποοὶνοα 48 Οὐρρογείλ, ὑπθὰ {86 εἰς 

ΤιϊΏΑΙ, Τ0Σ (89 οὐήἦοοξ πὰ 1πίθῃξ οὗ διουῆοο. 1 [89 πογὰ 
ὝοΙΘ ἤοιτηθὰ ἤτοτῃ [89 Χαΐ, ἰξ ψουἹὰ Ὁ ΛΌΣ. “ὙΠῸ 
αοϊάδῃ ὰ γα οδ]Ἱοὰ Γ5:9, ποῖ ὈθοδΌθο ἐΐ οονοσϑὰ ἐδ 
μὲ τὰ δτκ, πὲ Ὀροδῦδο ἰξ βυνδαχγεὰ ἴῃ δοῖ οὗ οχρίδεϊουι 
φιίοδ τδδ Π6 ΓΘ ττηαϑὰ ̓" (Βἄησ, ἐκ ὧες Αἴος. Οε}- 
ἦμξ, ὦ.) Ῥ. 3581}. Οα Ἧ38 (6 ΘΟὩΓΣΘ οὗ ἴῃ:6 Ῥγχθθ- 
(Ὥ6Θ δαῃὰ τογοϊδεϊοι οὗ Θοᾶ, δὰ Ἠΐι μίοτυν ἅποῖξ οὐοὸῦ ἐὲ 
Ὀοίποοι 9 ἔνο ομοστιθίτα το οΥὐϑικβηαοποα ἐδ δεῖς, 
δηοὰ τορτοϑϑαίθὰ 86 ὁτοδίίοη. Ηθποθ ὕω ΗΟΙ͂Υ οἵὗὨ ΒΟΙΣΘ8 
το 0110 ΠΠΒΣΠ ὨΔ2 (1 ΟἼχοι. χχυῆ!. 11). ΤΊ Ῥ6- 
φ ἶ ἀπὰ Ψιυ)ραίο (ργορξιαίονγίαπι) μανο 20] οπϑὰ ἔπο ΓΟ, 
ΘΟΙΏΡ. δἰδο ΤπΟΪ τοῖς, ον... δὴ) οἀ,, Ρ. 1δ7, ποθ ; δηὰ Ἑνπαϊὰ, 

«Αἱμενίλ.. ν. 166. Βυὲ ΕἘπαϊὰ δηἃ Μόνον ἀθτινθ 5] δ ἔγοσῃ 

ἜΣ 1η (ἢ9 66180 Οὗ ἐζαδεγε, (6 τιὸ οἵ᾽, ἰο ζογρίοε ; αραϊνεῖ 
φὶϊοῦ Τποϊποῖὶς Ῥτοίοσίδ ἰ ἔτος οὗ (06 Θ0Δ1 ἀοσί γδεΐοι 
ἔγοτα ΒΦ. Ἐνβ]ὰ (ἴ. ὁ.» Ῥ. 165, 88 64. οὗ 1866) τραϊτβαΐτιο 

Εἰιδὲ Οαρροτγείν, οαπποῦ τηθαρ ἔδ6 Ῥ]αίῃ ΟΟΥ̓ΟΣ, 86 ᾿Ζ ἔῃ δσὶκ 
δᾶ πὸ οἵδον, Ὀυϊ ἃ βοοοβὰ ΟΟΥΟΣ ΟΣ 8 δορδζγϑίο βοῖξί]θ (1116 
δοοίαϊοοϊ οὗ “ΘΒ ΟΥΔὮ), ππΐο ἢ δῦ ΟΥ̓ΘΣ. ΤΩΟΤΘ ἑτωροσίδης ἤδη 
δ αεῖκ ἐϊδο]ΐ, δινὰ ἰ8 δὸ ἀθδογί θὰ, Εδοῖς. χχν. 17-31 ; χαυὶΐ. 
84, ἀο. Ἐρο ἀοείγνοο ᾿ξ ἤζοτη “39, 88 ϑοαπιηθῖη, ΟΣ δοαδεὶ- 

δοιαὶ ἴτοτη τοαδετα, αοὰ τοῖοσχβ ἴὸ ὯΞ32, 42 ΟἜγοῦ. ἰχ. 18, 

οιὰ ἴοὸ ἡ ΕἰΏϊορὶο γοσῦ.--Ε. Β.} 
»(Υοτασ ποτ, ὁ ἐδ8 ΘΟΠΊΣΩΙΥ, ὌΣΩΘΘ προέθετο 8.8 ΔῊ 

δέει λαδὶ δρδίτδὲ {μ|6 ἰπἰστρτγοϊδεοι, κἴποο [6 τηοτογοδοαί 
φεδδ οἱ ϑοὶ Ἰογί, Ὀσχξ οὐῃμοθα] θα ἔγοσῃ ΠΙΡ φοορΙς δια οὐδ 
ὅοτς ἰδ ὑγίοοῖβ. Βυξ [18 ΠᾺ8 πο ἴοτοο.--]". Β.} 

1 [Βοροδίοὰ ὈΥ Δοποίέ ἐπ ἰοο.--. 8.] 

18ὲ 

ἔνδειξιν τῆς δικαισσύνης αὐτοῦ ποιὰ Ὀ6 ἰτὸ 
ῬΙΌΡΟΣ, δἷποθ ἰ86 Οαφρογείδ, τουδὶ τυ ]οἢ σΘίθὉΓ ΔΡ 
ῬΘΑΡ δ ὄνδειξις οἵ αἰνίπο σγαοθ. ΤΏ ΐἷβΒ ΟὈ͵ΘΟΙΟΩ 
ΓοΒίδ δἰ οἢ ἃ ἀοίροϊνε υησοτβιδπαΐϊηρ οὗ ἴδε 
Ῥδυϊπο ἰάοα οὗ τἰρῃὐθουδβηοαδ (806 δῦονθ). ἀοοοσὰ. 
ἱπρ ἴο Ῥαυ], τἰμξθουβηθδδ 8 Ὡοὺ ἸΏΘΓΘΙΥ οΟὨἀθτηη. 
ἸΟΓΥ δῃὰ ρυϊδηρ ἴ΄ο ἀθαίῃ, Ραϊ, ἰῃ ἰΐ8. ῃοτγίθος γϑυθὶδ» 
(ἴοπῃ, 4180 ἀο νοσίηρ δὰ αὐἱοϊκκθηΐη. Οτδοθ ἰἰϑοὶέ ἰδ 
0816, ὁῃ. 056 Βἷά6, τἱρῃιθουβηθθθ, οἡ 8:6 ΟἾΒΘΙ, ἰΟΥ̓Θ. 
(4.) 186 οοποορίίοι οὗ Ομγίβὲ 88 [86 δηξγρο οὗἁὨ 0 
ΤΑΘΙΟγ-Θοδὲ ΠΟΝΏΘΣΟ ΓοίΓΩ8 ἰῃ ἴΠ6 ὙΏο]6 Νὸν 165. 
ἰδιηθηῖ, Αὔδποῦ: [Κοπῖθα {86 ὁ οὗ Ομ γῖβι ἃς 
[ἢ6 δηξέγρο οὗ [86 Ὀγάζθη βουρϑηΐὶ (Φοδὴ ἰϊϊ. 14), δῃ6 
ΟἸιγῖβι 88 [86 ουγβο- τίη (6 4]. 111. 18), ἀπὰ οἴμοι, 
ΟὨΪΥ͂ Οσοὺν ομοθ. (46.) 10 Πδ8Β 4180 Ὀθδη οδ͵θοϊοὰ [Ὀαὲ 
Ὡοὺ Ὁ ΜοΥΘΓΊ], ὑπαὶ ἴ.6 ἰγχαρο 4068 ποῦ δυϊξ, ὈΘΟΔΌΒΘ 
[Π6 οογοτΐηρ οὗ 1806 τὶς δπὰ {16 βρυ κι ης οὗ [16 
Ὀϊοοὰ ποῦὸ ἔνο αἰδδγθηῦ τΐηρΒ. [Βυᾶρὸ: “1 ἰδ 
ΘΟΙΙΏΟΏ ἴ0 βρδαῖκ οἵ ἴ86 ὑἱοοα οὗ ἃ βδοσίῆβοο, Ὀυΐ 
ποὺ οὗ [86 Ὀϊ]οοὰ οἵ ἴδμὸ τηθτογ-86αῖ.} [ἢ ΤΟΡΙΥ ἴ0 
(πἷ8, ουθὴ ΜϑΥδΡ ΟΌΒΟΣΥΘΒ: ΟἸγβ ἷἰβ ὈΟ(Ὦ ΒδΟΓ 66 
δὰ Εἰρῃς-ργίοϑι.--- Οη ἴΠ6 ᾿ΖΏΟΓΔΏΥ σοΟπθιηρίΠΟἿΒ 
ΤΩΒΏΠΘΡ ἴῃ ΜὨϊοἢ ΕΒ οΚογὶ δὰ ΕΥ ἴΖϑοθα οὐ οἶδ [ἢ 
Ρτοροῦ οχρίδπδίΐοη, 866 Τβοϊυςς. [Ετϊίσβομο ἀΐδ.- 
Τηΐβ868 {118 ἰπἰοσρυείδ οη τ] ἃ το] ουΒ “' υαΐεαί 
αδεωγάα ἐχρίϊοαίίυ."--Ῥ. 8, 

ΤΆΣΟυΘΕ ΚΑΙ ἔπ δία Ὀοοὰ [διὰ πέστεως, 
ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι]. Ἰδογθηῦ ἰη οτρσοῖδ. 
ἰουβ: 1. ΒΥ ΚΠ οα ΗΐβΒ Ὀ]οοὰ (ἐν ἰπβίεβδα οὗ εἰς ; 
[μυΐμον, Οαϊνίη, Βθζα, ΟἸββαυβθῃ [ΤΠ ο]υοῖ, Ηοαρε]͵, 
δπα οΟἰμογβ). ΑἸτμουρὶ ἴΠ|6 ἰαηστυαρο Μ0}}} ροστοΐν [818 
νον, [ἢ6 τὰς ἀν 8 ἢοΐ ΟὨΪΥ ΟΌϑουΓα, Ὀυΐ ἱποογτθοί, 
[δλὺ Θοὰ, ὈΥ [αἰ ἢ οὐ ἴΠ6 Ὀϊοοὰ οὗ ΟἸἾσβῖ, βῃουϊὰ 
αν τηδάθ ΟἸγίβι ᾿ἰπλθ6}} [86 ὑΠγΟηΘ οὗ ζτδοθ [ὉΣ 
Βυτηδηϊγ. ΕΔΙΓΠ, ἴῃ 818 θ6η80, ἰδ ἃ σοπδοσηθηδ, Ὀὰὲ 
ποῦ δὴ απέδοοράοηδ, οὗ [86 ΘΒἰΔὈἸ Βῃμθα χορ ἰδίῃ. 
2. Το βαὴθ οὐ͵θοῦϊοι 0148 σοοά ἀραϊμδῦ ἴῃ6 601- 
Βιγυσοη οὗ Μογοῦ, δπὰ οἴμουθ, ὉῪ ΜὨΐο Ὀοίῆ 
οἰαυβεθ, διὰ τῆς πίστ. ἀπιὰ ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, 
Βοι ἃ τοῖον οοὔγαϊμδίθὶυ ἴο προέϑετο ; ὩΒΙΔΕΟΙΥ͂, 80 
τῃδὶ αὶ ἢ} νου]ὰ Ὀ6 [86 δυθ͵εοςσῦνο οοπαϊίοη, δπὰ (Π6 
Ὀ]οοά οὗὁὨ Ομ γίβὺ [86 οὈ͵δοῦῖνο σθδὴβ οὗ [Π6 βοι πα 
Του οὗ Ομ γῖβθ δ ἴδ Ὄχρίδίοσυ οἤϊσίῃρ."" Αἢ οὗ- 
͵θοιῦῖνα οοπαϊομ βου! ἃ ργθοθάθ [6 βυν᾽εοῖδνα 0Ώ6, 
δηὰ ἴ[06 ρμτορ δύο οχίβίβ Ὀθέογε ζδιτθ, ἰῃ [6 Θ6Ὼ89 
οὗ [6 Νὸν Τοδβιδιηθηῖ ἰάθα οὗ βαϊνγδαοη. δι ἰδ 
Τηδγοΐογσο (Π6 οοτηρϊοιοα γαῤληίμοδε οὗ ΟὨγῖβὲ (806 
γος, 22), ἡ θΐοῖ,, ἴῃ (86 Ὀ]οοά οὗ Ηΐ8 βδουγ βοΐδὶ ἀθαίῃ, 
8848 ὈθΘοοιθ ἰπ6 οἰδγῃδὶ βρί τὶ] τηδηἰϊ βίο δηὰ 
ῬΟΥ͂ΘΡ ἴον {π6 ποιϊὰ, [ΑΒ ἷπ νϑγ. 22, 1 Ὀθρ' Ιθᾶνθ 
οτο ἰο αἰδον ἤγοιῃ 1018 υπυβυδὶ ἰηϊογργοίδου οὗ 
πίστις, διὰ υπαοτπίδηα τμΐ8, τ ἢ ΟἾΠΘΥ ΘΟΙΠΣΘηΐ8» 
ὍΟΓΒ, ἸΏΟΤΘ ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ ΟΥ̓ οὐν' ζδὶτ ἐπ ΟἸγίδι ἢ ΟΟῺΡ. 
τὸν ἐκ πίστεως ᾽]ησοῦ αἱ ἴμο οἰοδα οὗἩ νεγ. 326. 1 ἰὲ 
τηθδῦ (Π6 ,αϊλιμέπεεδ οΥ7 Ολγίδί, (Ὡ6 Αροβίϊθ που]ὰ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ μᾶνο δα ἀδθὰ αὐτοῦ, 48 Πα ἀϊὰ Ὀδίοτα αἵματι. 
ΤῸ ἰ8 ὈδῦοΡ ἴο βοραγαῖθ [ἢ {πὸ οἴ85808 ὈῪῚ ἃ ὀσσωσωηϑ 
αἴνον “ (Α11}." ---τἰτπιο Ὀ]οοᾶ οὗἨ ΟἸγῖβὲ τηθδηβ ΗΪ8 ΒΟΙΥ 
16 οδογοὰ ἰο Θοὰ 88 δὴ θχρίδιίογυ βδοσίβοθ ἴὉΓ [ἢ 
δἷὶῃβ οὐ 186 που], [0 ἷβ ᾿ἢϊ|κ6 ἃ Ὠϑαϊΐπρ' ἔουπίδϊη βοπὰ» 

 ογοΣ, ἱπ ἴῃ)6 τεἱτὰ ἀπὰ ἼουτίΒ οαὐι!]ο 8, οοξδοσία 
ϑιὰ πίστεως πἸτῃ ὶ ν, πὰ ἐν τῷ αὑτοῦ πα μων᾽ 
ΟἿ ψἰϊ προέθετο : Θοᾶ δβοὲ ἐοτί ΟἸσὶδὶ ἔτι Ἠΐ8 Ὀ]οοὰ 
(ὦ. ὁ... ὈΥ̓͂ σδυδίηρ Ηἶτη ἴο δϑὰ Ηἱΐδ ὈΪοοᾶ, ἐπ το 1168 [84 
τοῦτος Ο7 [6 αἰοῃοιηθη) 86 ἃ εἰπ -οδοσχίης, πο [6 αβῖθον 

νο [Ὡσοῦρα αὶ ὃ 6 ΤΥ οἔΐο οομππιοοῖθ ὈοΟΐ]) διὰ πίστ. δῃ ἃ 
αἷμ. αἰἷκοὸ πνίϊὰ ὃν προέθετο ἱλαστήριον, ἴδ 6 

Ῥ ΟΧΡσθοδίηρ [ὯΘ ΤΩ68}8 οὗ ἐδ δι δήοσῦνθ ἘΡΡΡΟΡΩΜ 
Ἐίοι (ἀαε διιὀ)εοίῖθα Απεῖρπμησεπιί εἶ, Δ} Ἰατίος (Ὧ0 Πιϑασϑ 
οἴ ἰδ6 οδὐοοῦνθο οχηὶ ἰδίοις (άας οὐ)εοίίυε Ῥατνεἰεἰμτιρεδιιεῦ 
οὗ ΟἸγχίδι δὲ ἃ Ῥσορὶ εἰϑίοσυ παοσοθ. 80. δ]εὸ ΑἸζοσὰάὰ πὶ6 
δϑοῖὴδ ἴο ζθ]ϊον ὍὯο οξῖθ (αἴ ᾿οδβαὲ ἴῃ {πῸ 2ῥονια τη) τονε 
ΦΏ ΔΙ ΔΩΥ͂ ΟἿἿΌΘΙΓ σοι ῃῖδίον.--Ἐ. 8.} 

ἂν τῷ αὐτ. 
γιάδαμ 



ι84 " 

Ὧξ ἴΟτῈ δίγθασηβ ἰὨγουρῇ ἐπ οδπησὶ οὗ ἕμ [ἢ ἰῸ τϑβὴ 
ΤΑΥ͂ [Ὧ6 ΖΈΪΕΥ βία η8 οὗὨ βἰ).---ρ, ἽΗ 

ΕΣ ἴ86 ἀοσλομπεῖζγαϊζίοι οὗ τἰσὈϊθου- 
Ὧ088 [εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὖ- 
«οὔ. ἴπ ογάδγ ἴο μεγίθου! Υ γουϑδὶ δηὰ θβι Ὁ] 8 1, 
Τη6 αἴνογζοπι ἱμίογργοιδ 008 οὗ [86 ποτὰ διεκαι- 
οσύνη ἰπαϊοαίθ Ὠονν ἰοῦ ἰῦ Π88 Ὀδ66η ἴον {Π6- 
ΟἸΟΩΥ ἴο τοραγὰ Οοα δ σγἰχινυθουϑηθϑθ 88 σσϑοθ τ ἢΐοὶ 
Ῥγοάυοοϑ γἰρῃηϊθουβηθθβ. ΤΡ ΖΆ]ΠΘΒ8 [ΘΟΏΓΓΑΓΥ ἴ0 
[Π6 τηρϑηΐηρ οΟὗἩἨ δικαιοσύνη], (ΑἸαῦτοθο, ΒοΖ4 [Τὰγ- 
τοιίη, Βδιητηοπά), δηα οὔ θγβ) ; βοοάποββ (Τ πθοάο- 
τεῖ, ἀτούυβ [Κορρο, Βοΐομο, Τιυιϊπηδηη], ἀμ Οὐ ]6Γ8) : 
Βοιΐηθθ8 (Νϑαπάθν, Εὐϊίζδοθα [1 ρϑὶι8]); }υα]οἰαεὶ 
τἰσῃίοουβηοθ (Μογοῦ ἢ [6 Ὑ οἰία, ΤὨοϊυςκ, ΡΗί- 
Ἰρρὶ, Α"ογὰ, Υ᾽ ογάϑινογὶ!ν, Ηοακ6]}): ᾿υϑγίηρ, οΥ 
δἰ η«[ογρίνίηρ τσ θουβηθϑθ (ΟΠ γγϑοβίοτῃ, Αὐρυβιίηο, 
δὰ οὐ 68): (ἰπὸ τἱριίοουβηθθδ ποῦ αοα ρἧναβ 
[π|ηἱοἢ πουϊὰ Ὀ6 ἃ ϑυρογῆυουβ τυροιτἰοη οὗὨἨ νοῦ. 21, 
δηα ἱποοπβίβυθηϊ πίξἢ τοῦ. 26,] (μυΐμοτ, ἀπὰ οὐ 68); 
[5ιαλτί, ἀπ οἰμοῦβ : ΟοὐΒ πιοιμοὰ οὗἉ ᾿υδιϊβοδίίοι, 
ΜΌΘΟΝ δικαιοσύνη ὭΘΥΘΓ ΠΠΘ8Π8.-Ἐ, 5.1. [Ὁ 18 γα 
ἐλο γἱρἠοοτεδνιθδα Ἷ Θοά ἐπ ἰδ γμίηϑδβε ὁ ἐΐδ γουοία- 
ἑέοπ, 88 ὃ ρ ἔγουλ αοά, γοαυΐγθθ δῃηἀ δοροῖη- 
ΡἸϊδίθ8 ὑἱῃγουρσὰ ΟἸγῖβὲ ἰῃ 6 ὀχρίδιΐοι οὐ 186 ἰατν, δπὰ 
ἰηϑεαῦ68 (ἢ.6 τ ριη Θουϑη 688 οὗἁ ἔδι (ἢ ὈΥ ᾿υδὲϊ βοδίου ἃ8 
ἴΠ6 ῥγίποῖρ! οὗ [Π9 τὶ θουδη 688 οὗἨ [0:6 ὨΘῪ 116. 
ον ἴἢ860 τἰχζαϊθουδηοδα οὗ Οοά, ἰξ6 Ηἰβ ὑγυτὮ, οἵὰ- 
πἱρούθῃοθ, δηὰ ἰουθ, ἔογτωθ δὴ ὈΠΌΓΟΪοη δηὰ ἀΐγϑοῖ 
Ὀοδπιὶ ἔτοια Ηΐβ Ποαγίῖ, ὑῃ 1] ἰδ Δρρϑασθ ἰῃ τοηοποα 
Βυμδ Ἶ γ. 

Βοοδῦαθ οὗ (ον, οὐ δοοουσιῖ οὗ) ἴπ6 ῥγεθ- 
[οττἱβδίοι οὐϑσ), [ἱ. 4..) Ὀθοδαθ Ηδ μδὰ 
ΔΙΙονοα (6 5'ῃ8 οὗἨ [Π}6 γτϑοθ 10) σογο οοτημηἰ θα 
Ὀοίογθ ΟἾ τ βι᾽ 8 ἀϑαὶἢ ἴο ρᾷ88 ὈΥ ππρυπβηθα, τ ΠΟΓΘΌΥ͂ 
Ηΐδ8 τὶ υλθουβηθθθ 88 οὈθουγοὰ, δηὰ μθηθα {μ6 πδοὰ 
οὗ αὶ ἀδπηοῃβίγαϊϊοη ΟΣ τοδηϊεϑίδιϊοη ἰπ 0Π6 δἱοηίπς 
βδογίβοθ, ἐπαὺ (Ὁ}]}Υ ᾿υϑ Βοὰ {16 ἀοιηδηὰβ οὗἉ τἱρῃῦ- 
ΘΟΙΒΉΘΒΒ, Δηἃ δὖ [Ὧ6 ββι6 ὑπ οἰδβοιθα ἃ οοπηρ οὔθ 
Το θϑίοη οὗ δῖ, δηᾶ [80 18οδιίοη οὗἁὨ [ἢ6 βἴπηθι.-- 
Ρ.3.. ΤῊ πάρεσις τουδὶ ποὺ Ὀ6 οοπήουπάοα 
πῃ [ῃ6 ἄφεσις. 88 ΟὈσσοίῃ8 [88 ργονθὰ ἴῃ ἃ 8ρ6- 
οἶδ] ὑγοαιίβα, 226 κέῤῥίαίε αἰδίϊηοὐϊοπὶδ ἐπίον πάρεσιν 
οἐ ἄφεσιν (Ορρ. ἴ. ν!.). [Οοιαρ. 7εχίμαὶ Λοίο ".] ΤῊ 
}υϊοῖα!] σονογηιηθηὶ οὗἩἨ Οοα νγὰ8 ποῖ δαἀτηϊηἰβιογοαᾶ ἴῃ 
(Ππ6 δηΐθ- ΟΠ γἰβιϊδη ρογίοα, δον ὈΥ [Π6 βουβοὶ) γθ 
οὗἨ 160 ΙΒΡϑ δ ἐ018}} ᾿ΠΘΟΟΓΔΟΥ, ΟΥ ΟΥ̓ {86 πη οβίι 008 
ΟΥ̓ στα ἴο (6 οά πουῦ]ὰ, θοῦ {6518 δὰ ΟΘβη!! 68, 
88 ἃ ρογίθοϊ δὰ ρϑῃθγαὶ Ἰυἀριηθηῖ. Νουν αἰληα- 
ἴῃ 411} {Π|0 τοίδνθ ρυῃἰβϑῃσαθηΐθ δηὰ ργορίτἰαιϊοη8, 
6οά Δ]ο θά βίη, ἴῃ 118 8}}] τηθᾶβιιγθ, θβρϑοίδ!!ῦ ἴῃ ἰὉ8 
ἱππταγὰ ομπαγαοῖθυ, ὑ0 Ρᾶ88 ἀπριιπηἰβιιθα ἴῃ [6 ρυ6]Ἰπιὶ- 
ὨΒΓΡῪ ΒίΔ 665 οὗ ἐἀχρίδιΐοη δῃηὰ ἱπαρπιοηΐ, χη} (ἢ ἀαγ οὗὨ 
ἔδ6 οοτμῃρ]οοα γονοίαιίοῃ οὗ Ηἰβ εἰρη νθουβηοθθ. ΕῸΓ 
118 γθαβο, {Π6 {ἰπι6 οὗ ἴπ6 πάρεσις 8 ἀοποίοα 88 
[Π6 πι6 οὗ {π6 ἀγοχή. αοὰ ροτιηϊ 64 ἐ᾿Ἰὸ α΄ η01168 
ἴο γαῖ ἴῃ τΠοΐὶρ οὐπ ὰγ8 (ΡΒ. ἰχχχὶ. 12. - οχ] ν]ϊ. 
80: Αοἱβ χῖν. 16) ; Ηδ ονθυϊοοκθρα, οὐ πὶηϊκϑὰ δ, [ἢ 8 
Ετηθ8 οὗ [818 ἱςποίδηςα (Δσίβ χυϊὶ. 80) Βαϊ ἀπιοης 

5. ΓΝονοσ, Ρ. 146 (4{ἢ 6δ.): “Ἴπ [26 δἰτίσξ 86η56, 6 7.- 
δίιοίαξ (ἸΔΟΥ͂ Ῥασ οὐ] τὶν (86 ρεηπίϊθε) τἱσηεοιφηθδε, ΜὨΪΟᾺ 
δοιηδη θα ἃ ΠΟΥ βαιβέμοίοη, διι΄Χἃ 560 ες ἱὴ ἴπο αἰοηΐπς 
βϑουΐθοο οἵὗἨ ΟἩτιαί.᾽ Ὧὸ Ὑ)οίίο (πὰ, αἴδοσ εἶπ, ΑἸοσά): 
“ΤΉ ἰάθα δου βυΐῖῇβ [ῃ6 δικαιοῦν, το ἰ8 Ἰκονίβο ͵α»- 
ἀϊοΐα]. Α εἰπ- ΟΠ γίηρ Θχοῖίθβ, οὰν [86 ομτ παπᾶ, ἔπ ζθο] τιν 
οὔ Ἰαρον ἈΠᾺ ἰ5 οχρίβείοῃ ; οα ἴῃ. Οὔτ, ἱξ ρσοδοθς ρατγάοη 
Διια ὑϑᾶθο ; δηὰ [ἢ8 ΟἾτίαι᾽᾿Β ἀθαί ἃ ἰβ ποῦ ΟἿἹν ἃ ῥγοοΐ οὔ 
αοά 5 αγαθο, θα 6180 οὗ Ηἰβ ἰπἀϊοεῖπ! τίσ ἢ θοῦβηοϑβ, τ ΐοα 
τοῦθ, ΡῬαηΣ  τλοηΐ δηπ οχρίαἰίοη (2 ον. ν. 21). Ηρτο ἐδ 
8 Ἰουηάπίϊοι ἴον 6 ΑἸΒΘΙ πλῖο ὉἼΊΘΟΥΨ οὗ βαι βέμοίΐοη, Ὀὰΐ 
Βοῖ ἴον ἰΐα ργοαβὶν δπιμχοροραίμίο Ἔὀχοσαείοη.᾽--Ε. 85.] 

Ὁ [Βογῦδ8, Ρ. 168 : “(οὐδ ἠια οἰ 4) τὶ σου Βη6ββ ἔτι ὈΟΓ ἢ 
[1 ρ ἰδ ΟΓ ΜΙΆ ΞΟΟΒΠΞΘΙΒΙΩΕ βῃά κἰπ-ἰοὐ ιν; σὶρ ἴοουδ- 
Βοικ9.""--Ῥ᾿ δ, 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

[π6 Φοννβ, οπα οὗ ἔμ ὑπο ρμοδίδ πο τα σι ἰοοθυ 
ἴῃ ἴΠ6 Μ]Π]αΘΓΏΘΒ8Β Οἢ ἴ86 φτθαῖ ἀδὺ οἵ δἴου Ἱϑηΐ, 
γθργθβθηΐθα βυμη ὈΟ ΠἸΟΆΠῪ {Π6 πάρεσις (1μδν. χγί. 10). 
ΤΊ,5. 18 οὶ ΟὨΪΥ͂ ἃ ὑγαηβοομαἀθηῦ τον Ὀυῖλ οη6 ἴπδι " 
αἶδο ἱπηιηδηθηΐξ ἴῃ τη ποῦ, ἸΤδ6 ἐβοὶ ὑμαξ ἴῃ δἀ- 
ΤΑ] ϑ ταύοτα οἵ τπὸ ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, ἱπ οΘομποοίΐοη ἢ ΤΠ Φ 
αϑηιθ πον], ἤν ογυοϊβοα ΟὨγίβῦ, ργουθβ [ἢν ἴῃ» 
ΔΌΠΙΠΥ οὗἨἩ ἴ6 ΠΘΟΟΓΔΆΟΥ ἴο δἴηογαὰ ἃ διηάἀδιγθηΐδ! τὸ. 
ΙΓ οὗὐἨ (6 σοῦ] ἔγοιη ρυ ]," ---Οὐ αἰπα σον.» 
Οὐδὶν οομιτίτἰθἃ. ΤῊ εἴη οὗ ἴῃ σπο]6 πυτίἃ 
ΓΘ πηθϑηΐ, Ὀᾳΐ 88 8 ἀρρτοραῖβ οὗ ἱπάϊν᾽ ἀ01}4] 5118 : 
Ὀσδοῖυδβο εἰρη θοιϑηθβθ ἀοθβ ποῦ Ριη δ δα ὑπ} [ἴ 
ὯΔ8 ὈΘΟΟΠῚΘ Π8η168[ δηἀ τηδίυγο ἰη δου] ἱπαϊνιάυδὶ 
β'8, [Οοιρ. ἔπ6 βἰγηῖϊαῦ οχργοδδίοη, ΗθΌ. ἰχ. 18: 
εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαϑήκη παᾳα- 
βάσεων. 8 ῬΡΆΣΆ]161 Ῥαββαρθ, δἃ8 ὙΠ6]1 88 ἴπ6 πογὰδ 
ἐν τῷ νῦν καιρῷ, ἵἱπ τότ, 26, Ὀἰδἰ ΠΥ Βθον δαὶ τὰθ 
προγεγονότα ἁμαρτήματα δτ6 ποῖ [86 58 ΟΥ̓ 6408 
τδ ΜὨϊοῖ ργθοθὰδ ἢΪ8 σοηνοσγβίοῃ (Οαϊον., Μϑδγίηρ, 
δηὰ οἰθγ8), Ὀὰϊ [Π6 88 οὗ 411 τηϑθ Ὀσΐέογε ἰδς δὦ 
ψϑηΐ, ΟΥ, ΠΙΟΓῸ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ͂ Βροδκίηρ, Ὀδίογο (6 δἰοπίπᾷ, 
ἀδαίῃ οὗ Οπτῖϑι. Οὐ. αἷβο Ασίβ χν. 80: τοὺς 
χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδῶν ὁ ϑεὸός. ῬἈΝΣρρὶ 
ΘΟ δη68 ἴΠ6 ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΩ ἰὼ ἴΠ6 5'η8 οὗ [56 Φονίδβῃ 
ῬΘΟΡΪΘ, ἴῃ βίσίοῦ σοῃ οι ἴο ΗΘΌὉ. ἰχ. 1 : Ὀυΐ Ποῖ 
1806 Αροϑί]θ δὰ .8ὲ ργούϑῃ ὑπ6 απίνογραὶ Β᾽ ΠΡΌ Ϊ ΠΘΆΘ 
δηὰ γψυλ, δηὰ ΠΟῪ ΒρΘδΚΒ οὗ ἴῃ υπΐνογβαὶ σϑάρθιρ- 
τἴοη οὗἉ Ομ τἶβι.----. 5, 

ψεγβ, 2δ, 26. ὕὍπαοσχ ἴμο ἔοσθθασδαιοθ οὗ “οὐ 
ἔον ἴιο ἀοπιοιδίσχαϊζοιυ [ὕπέον ἀδν Οεαμία Οοὗοα 
ζω ὧἀδν Ηγιοοίδωπο, ἐν τῆ ἀνοχῇ τοῦ ϑεοῦ͵ 
ἄ.]. Οοπειγυοίοη : 1. (Βουμπηθηΐαβ, ατποΣ [Εᾶὔοκ- 
ογὶ, Ἐν α]ὰ, Ηοάρο], δπὰ οἴδογθ, τοῖον ἴΠ6 ἀνοχή 
ἴ0 προγεγονότων [1. 6.) οι υοὰ ἀμγέησ ἴ86 ἴον. 
Ὀράγαηοα οὗ αοά ; οοτρ. Αοἰβ χνὶϊ. 20. ἷΒ σῖνοα 
δορά δβεπϑο, Ὀυῖ πουἹὰ γοαυΐγα, 8δ8 ΜΟΥΟΥ βαγ8, ἃ αἴ. 
ἔδγθιϊ ροβίϊοη οὗἨ ([Π6 πογάβ, νἱζ', τῶν ἅμαρτ. τῶν 
προγεγον. ἐν τῇ ἀν. τ. ὃ.--Ρ. 8.}. 2. Μογον το- 
ἔοτϑ ἴΠ6 ΤΟγὈθαγαηοθ ἴ0 πάρεσις, ἔπ φΟηΔ6 οἵ 
ἱπάυϊσοηοα ον ᾿ο]ογαίίοη, 88 ὑπ6 στουηῃὰ οὗὨἨ 16 μ885- 
ἴῃ ονογ. [80 αἰϑὸ ΡΣ Ρρὶ]. 3. Ἐοΐοῃθ:; εἰς ἔν- 
δειξιν τῆς δικανοσύνης ; ἴΠ6 δικαεοσ. ὨΔΥῺρ ὈΘΘη 
πηδηϊδϑίθα ῬδΓΩΥ͂ ἰῃ [Π6 ἰογρίνοποθθ οὗ βίηβ, δηὰ 

5. (Ὁτ. Ηοᾶρο, ἔγοτμι ἴϑασς οὗ Ἐοιαδηίἰείηρ ἐπίρσθμοοδα, τδῖκθὸ 
πάρεσις ἴῃ [ἢ)6 Β6η86 οὗ ἄφεσις, αινὰ δὐοριδ ἔπ 8156 ἰσϑηδὶα- 
Ὡοὰ οὗ ἱ8ο  υ]κχαῖθ ΕΓΒ τοι βείοποη, “" Ὀοσδδο Θοἂὐ ἢκά 
ονγουϊοοϊεοᾶ οΥ ρατἀοῃθρά εἷῃ ἔγοσῃ ἢ πὐΐηρ.᾽"". .. “Τὸ 
Βαὺ αοἀ ἀἱὰ πο! μι Υθ᾽ ΒΒ ὉπῸΣ (86 Ο]ὰ Ὀιθροηβδίξοσι, Θ᾽ 
ΟὨΪΥ 8 ἀβογθηῦ ΨΥ οἵ ΒΕΎ ΤΩΝ {π8Ὲ ῊἨδὸ ναγάοπρα ἔμθεῃ. 86. 
“ποῖ ἴο ἱπηρυῦθ ᾿πι αυΕΥ.᾽ ἰ5 9 πορθῦνο δἰδίθσηθοςξ οὗ 5» 
υδορίοσι.᾽" ΟὐτρΡ. ὲ {ηἷ8, 7Ζιεκσίμαί Νοίε δ. Ἡ 
65 ΟἹ [0 δᾶ} (Ὁ. 160) : “ΤΕΙΑ ἷδ6 ὁῃ6 οὗ ἰδὰ 

ΟὟ ὙΠΟ 6 Βοσαδηὐϑίβ ἀθοιο ἴῃ ΒΏΡΡοτὶ οὗ ἐδοίς ἀοο- 
{τῖπα ταὶ ἴλοτο τὰ8 Ὧ0 τοδὶ ρατάοῃ, υκ θοαί: ἢ, ΟΣ 88}- 
ναϊϊου Ῥαΐοσο 86 δᾶνοιξ οὔ ΟὨπσίδὶ. Τὴ δῃοίσες ὃθ- 
Ἰίονογβ, αὖ ἀδαί, δοοογάϊπρ τὸ ἰποὶν ἀοοίσί πη6, ἀἸὰ ποῖ Ῥδδϑ 
ἱπῖο ἤύδυϑιν, Ὀπὶ ἰηἰο ὑμ9 ἐμππδις »Ῥαίγηι, 6 τῸ ΠΟΥ͂ θ0ῃ- 
τἰππρᾷ ἰπὶ 8. θοτηἐ -οο δοϊουΒ “ἔα ππῈ}1} ΟΠ τ δι᾽ ἃ ἀρδοέπεις αὐ 
τηΐενγος ἴον ποτ ἀρ σόσαθοο. ΤῊΘ τηοάθγῃ ἰσαπδοοσπ ἀθηΐδι 
ΦΘΟ]ορίαπβ οὗ Οογτθθηγ, τ Ὧο ΒΡΡΙΌΒΟΙ Βοτϊηδηίΐστη ἰῷ δς 
ΤΩΗΔΥ͂ ΟΠΟΣ Ῥοϊπίδβ [1], ἢ 100 Ῥηρέδία Ἀ18ὺ Β679 
ὙΜΒῈ8 ΟἸΒδιβοη βαγα, " Ὁποῦ ἴηι ΟἸὰ Τοείδτοασῃὶ ἔοτγθ πᾶς 
ὯΟ ΤΟΑ], ὈϊΪ ΟἿἿΪΥ ἃ ΒντηὈΟ 1.84) ἰοταίγϑηθαβ οὗ αεἰπβ.᾽ ΟἿΣ 
Τωοτὰ, ον σ, ρθαα οὗ ΑΌΣΑΒΣη 88 ἴῃ πδαυθῆ ; δηὰ [08 
Ῥβδ]πὶβ τὸ ἢἸ]οὰ ἢ Ρο  οπ8 τιὰ ἐμαη κερί νρ ἴοσ αοὐ ἢ 
Ῥασγάἀοπίηρ ΤλΘγοΥ.᾽ Βυξ ον πὶ|}} Ὧσ. Ἡοάζο οὐ Ἀ͵δ [Ὥϑοσγ 
οχριαἷπ ἴὸ ΟἹὰ ᾿᾿δαϊδιηδηΐ ἀοοϊχίπο οὗ 5:60] οὐ Ἡδβάθδ ὃὉὈ6- 
ἴοτο ΟἾ γί βε᾽ 8 γοβυγχγοοίίζοσι, δὰ δποῦ 86 ἩἨοῦ. ἐχ. 
15; χί, 89, 40; Αοἱπ χίϊ!. 80, ψ  ΐο ἢ ̓ὐϊτονσίδο ο᾽ αὐ} ἰθϑοῦ 
{0 6 Ἰποοιρ] οἴ ΘΠ Θ85 Οὗ 1η6 ΟἹὰ ΤοϑέδσοσπίἪέ βαϊυδύου Ὀϑογε 
1:6 δἰνοηΐ οὗ ΟἸγβο  ΤΏΘΤΟ σογία ἑν οδὰὶ ὈῸ ΤῸ ΓΟξηϊβδί Ὁ 
οὗ βίῃ) στ ποῦ [Π6 Βδογίθοο οὐ ΟΒεὶδὶ ̓  δυὰ ᾿ δεΐονοΥ τοιηὲθ» 
δο ἰἤογο τᾺ8 ὉΠῸῸΣ [Π6 ΟἹὰ Τλὐθροηβαίίοι, πὲ αγβηίοαὰ 
ΘΙ) ΟΥ͂Θ ἱ ΟἹ Υ͂ ὈῪ ΧΘη80}} οὗ [86 Γαἐγοβρθοίενθ οδοδον, πὰ ἰῷ 
ἐγαδῦζα δηἰιοϊραιίοι οὗ τ ὐ μβοτσίβοο. Βιῖ δηξοϊμαβέιοι Κ4}} 
ἴᾺΣ βιῃοσί οὔ (6 δοίπα) ὁτόνος ΤὨοϊ οἷς ο4}}8 [6 πἴογ οσωϑδ 
οἵ Οδτίεί οὐ ὩΒΑΡΟΥ δ 106 ἸὈὶνίῃο τῃφοῦίος ἴον ἔ}ι6 ρμεεῖ δῖδ. 
ὯΟΤΥ οὗἁ ἴδιο ποχ)ὰ.᾽ --ΡΡ. 8.1 



ΟΗΑΡΤΕΚΒ 

ρασὶν ἰῃ [00 ἀο ΙΔ οὗ ρυπὶβῃτηθηί, [718 ᾿τηρ] 168 8 
ἠδ" γον οὗ διὰ δηὰ δικαιοσ. ; Ἀθγοτ.--Ρ, 5.} 
4. Ἧῶαά οοππθοοῦ ἰῃ6 ἀνοχή τὶ τΓ86 ΤΟ] υτίῃρ πρὸς 
τὴν ἔνδειξιν (γ6 1. 236) ἸὨ0 ὁη6 ἰάθα, 5 ἃπὰ ΒΌρΡΡΟΒΘ 
ὮἈ6ΓΘ ἃ Ὀτίοῦ ἔοττη οὗ οχργοδδβίοῃ, ΟΥ̓ Ὑ δ οἢ προγεγο- 
γότων τουδὲ δ6 ἀρϑΐηῃ Βυρρὶ]ἰοὰ Ὀοίογο ἀνογή. Τῦ6 
πάρεσις τυδβῦ ὈΥ 8}1} τηθ8ὴ8 Ὁ6 οοπηθοίοα πὶϊὰ {Π6 
ἀνοχή; ὉὈυΐ ἰδ ἴἰΒ ποῖ ορογαῖδνα ὈΥ υἱγίαθ οὐ {π]8 
αἰοπο. ΤΏ ἀνοχή ἀθηοίοβ ἴΠ6 οἷά (ἴθ 88 [δ 
ρϑιίοὰ οὗ ἀοἀ δ ῥσοναὶϊηρ ἰογθθαγδηοθ, ἴὸ ἴπ6 δπὰ 
ἐπᾶὶ ΗΘ ΤΩΔΥ τονθαὶ Ηΐϑ ρογίθοι τἱ θουβη 88 ἴθ [86 
αίαγο ἀθοίεῖνο ἔσθ. Τὰ πάρεσις, ου ἴΠ6 Θ0ῃ- 
ἸΣΑΓΥ, Δρροαγοὰ αἱ ἰμαΐ π|6 δϑ [86 βυρρ]οπηθηΐ οὗ 
(06 Ῥγορι ἰδίου δηὰ σοίσ υυῖῦνο ἰυάρταθηίβ τ] ἢ 
δὰ ἰγο αν οομ δ ῃοθα 88 Ὀγο τα μα τῖθβ, ΕῸΡ [ὨΪ8 
ΡΟδβου, [Π6 εἰς ἔνδειξιν Δμλὴ 26) ἰβ ποὶ [Π 6 5816 
ΑΒ πρὸς τὴν ἔνδειξιν (γον. 26). Τμ6 ἤγβὶ ἕν- 
δειξις, 818 186 πα ϊοἶαὶ] εἰ ΘΟ ΒΏ 688 γον θδὶηρ 186] ἢ ἴῃ 
[6 Ὀϊοοὰ οὗὨ ΟὨγῖδι, Ὧ88 βΒυρρίοτηθηοα (6 πάρεσις. 
ΤΠῸ ϑοοοηά ἔνδειξις ἰΒ (Π6 ρΡυγροβο οὗ ἴπ6 ἀνοχή, 
ὍΠ6 ζ1}}γ δοοοιορ] ἰδμ θα ἔνδειξις, τ 10. ὈΓΔΠΟΒΘΒ ΟΥ̓ ἴῃ 
Ῥοπδὶ τἰζἢ δου Βη 688, δὰ ἴῃ ᾿ιυδεϊγίηρ, τ ὐθουβη 688 
ἴ0 δἰπὰ σἢ0 “418 οὗ [π6 ἴδ: ἢ οἱ 6808, δηα ἄγαν [10} 
ἔγοια Ηΐβ ἑουμπίδίη οἵ (10. ΤΈΟ εἰς Βῃου!ὰ {86 Γ6- 
ἴογο ποῖ Ὀ6 οοπέουπασα πὶ ἴμ0 πρός (Μογοτλ 

γες. 26. [Δὲ ἱ5. ὑχοβοιυὶ θ, ἐν τῷ νῦν 
καιρῷ, ποῖ ορροθοὰ ἴο ἐν τῇ ἀνοχῇ (Βοπρεῖ, 
Βοάρο), Ὀαὺ τδίθοῦ 0 πρό ἴῃ προγεγονότων, 8Ὲ 
διἀθα οαρδδιῖοαυ. ΤΠ τ οἵ ΟἾ γδὺ 'ἰ8 ἃ {{π|6 
ΟΥ̓ οτἰεἴοα] ἀφοϊδίοιι, ποθ [80 πάρεσις ἰ8 δὲ δῃ δηᾶ, 
διὰ Τὴδῃ τουδὶ οἰἴμοῦ δοοαρὶ [86 ἢ} γοιηϊββίοῃ 
(ἄφεσις) οἵ δἴπ, οὐ Ἔὄχροθα Εἰ τηβθὶῦ (0 ἐμο ἰυάρτοηθηῖ 
οὗ ἃ μύθου Οοἀα.--Ρ, 5.1. -Τ αὶ ΕΘ τον Ὅ6 
ἥπαὶῖὶ δὰ ἴδο ἐπδδοσ, [εἰς τὸ εἐέναι 
αἰτὸν δέκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ 
πέστεως ᾿Ἰησοῦ. Τὴδ εἰς ΘΟΣΧΡΓΟΒΒΘΒ Ποῖ ΤΩΘΓΘΙΥ 
[20 τοδυὶδ, Ὀυΐ (Π6 ἀϑεῖρῃη οὗὐ Θαοὰ ἴῃ ὀχ ἰθιη 
ΟἸγίδι ἰοὸ (Π6 ποῦ ἃ 48 [86 τροτογ-δοδῖ.---, 5] 
Ἧγο οἸηρ ϊαβὶζο αὐτόν, οπ6 απά δα βαηιε (εἴη 
ἀἰογεείδα).} ἘΤθαὶ Ηδ ΠΙΔΥ ὁ6---ἰ(Παὶ ἰδ, (δαὶ ΗΘ τηδῪ 
ῬΙδίηΥ ρρόᾶῦ [δπὰ 6 τοοομηϊζθα ὈΥ τρθῃ ἴῃ [[ΐ8 
ἐπ οΐοϊ ἃ ομαγβοίον 88 (ῃ6 Δυδβὴὶ Οη6 δηὰ {Π6 Δυδβίβον 
οἵ 6 β'πῃ6}]. ΤῊ τἱρηιϊθουβη688 οὗ αοὰ ἴῃ ἴ[Π6 ἀθϑιὰ 
οἵ Ομνίδὲ .8 (ΠΥ σονθαὶ θα πὶ ποθ [η6 Ὠυπιδῃ 
Υἱοῦ οὗ (06 ΘΑΡΙΥ δηὰ ἰαύδν (ἶγηθ8 ἔουηὰ δ8Βὸο αἰδου 
[0 Ζτδδρ ; ὨδιηΟΙΥ, τἰβἢ δου Βη 688 δη ἃ [ΟΥΌΘΘΓΘΠΟΘ ΟΓ 
τονα 'π οη6 Ββρίγὶϊῖ, οοπἀσδσληδίΐίοη δηὰ ἀ θ᾽ σοσαηοθ ἴῃ 
ΟὯ6 δοῖ, ΚΠ Ωρ δπα Εἰνίηρ ὨΘΥ ᾿ἰ6 ἰῺ ὁΠ6 Ορογϑίοῃ. 

[Βοηρεὶ: “Θιρπηνμηι λὲς ἡ αδείμν ἈαΥ, ευαη- 
φοϊέσωηι; παπὶ ἰνὶ ἴορα σοπδρίολμν ει ἡιεδέμδ δέ Θο᾽.- 
ἀδνηπαηδ, ἰη συαπγείδο λιιδίμδ ἴρεε εἰ μιεδίϊ ἤεατδ Ὀδοσα- 
ἐογεηι." ΤῊ8 Δρραγοπὶ οοηϊγδαϊοῖϊοι 18 βοϊνϑὰ, οὉ- 
ἰεςενεϊν, ἴῃ τπΠ6 ἴον οὗ αοἀὐ, νι ϊοῦ ἷἰ8 [πΠ6 ὈορΊΠηΐηρ 
δηὰ (6 οπά οὗ ἰδ ὙΑΥΒ : δηά, 80] οι νοῖν, ἴῃ [αι ςἢ 
(τὸν ἐκ πίστεως), ΌὉΥ πιο (86 Βίπποῦ ὈΘοομ68 Ο᾽6 
ὙΐΠῃ ΟἸσῖδι. [Ι͂ἢ ἰδ6 ἀδαίῃ οὗ ΟἸγίδο, αοα ρῥαηϊδηῃοα 

Φ(Ηδηοο Ὅν. ἔπ ὲδ ΘΠ βΙδτστι, τι κ65 ἃ Ῥοσχίοὰ 
αἴετ των. 1 ρτοίον ἰὴ οοπείτγηοιίοι, οὗ Μόγοῦ εηὰ 
ῬπδρΡὶ 88 Ὀοΐπρ ΣΏΟΣΤΘ πδίῃχη). 6 ἀνοχή τηυϑὲ ἢοΐ ὈΘ 

ἐο πὰ 
εἶσι Ι ἄφεσις.-- 
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βΒ'ῃ δηὰ βανοὰ {ΠῸ εἴπηθσ, δηα ᾽ν Π6 )γιιδίΐοα. Μὲ 8 νἱ 
αἱςαιδα ἴῃ 186 [Ὁ]168ὲ αἴβρὶαν δηὰ ὑγϊυρἢ οὗ γτεάθϑιν 
ἵηρς ἰΙοσε. Νοῖ ἐπαὶ {π6 Ἐδίμοῦ ρουγοα {πῸ νἱαὶβ οἵ 
Ηἰβ γαῖ ὑροῦ Ηΐβ ἱπποοοηὶ δὰ Ὀεϊονθὰ βοὴ (88 
[πὸ ἀοοίῃθ ἷἰβ δοιωθῦπμηοθβ οαγϊοαϊυγθα), θὰ 186 ἔοι 
ψοϊυ ΑΡΙΥ, ἰπ ἰμβδηϊ ἰονο, δη ὈΥ [16 Θἴθο ΓΔ] σου 
Βοὶ δῃὰ στῇ ἰδ6 οοηδβοηϊ οἵ [Π6 ΠΟΙΥ δηα τῃθΓΟΪ Ὁ; 
Ἑαδΐμον, δβϑυπχθά [Π6 πΠΟ]6 οὐγβο οὗὨ βίη, δηὰ, δ8 ἐδ 
τοργοβοηϊδίίνο Ὠρδὰ οἵ {86 Ὠυτηδη ζαταΐϊυ, ἰῃ 18 εἰθδά 
δηὰ ἴον ἰΐϊα Ὀθῃοῆϊ, Ης (ὉΠ βαυβθθα [Π6 ἀθιηδηαᾶβ οἵ 
Ὀϊνίηα ᾿υδίϊοα ὮΥ ΗΪ68 ρεγέδοι, δοίϊϊνο δ ραβδβῖνθ οΌ06. 
ἀΐοθησθ. ΗΪδβ ββουϊῆσθ, 88 ἴὩ6 βδουίβοο οὗἨ [μ6 οἰθγηδὶ 
ϑου οἵ αοἀ ἴῃ υπΐοη τ] Ὠυ8ῃ πδίυγο, νι ϊποῦϊ δὲ 
6. οὗ ἰηβδηϊία νϑ]υθ ὈοΪἢ 88 ἴο ὀχίθηϊ δηᾶ ἀυγαι 00 
Ὦ16 ἰῃ6 ΟἹ Τοδίδιηθηῦ βδοιῖβοθθ ΟΓΟ ΤΩΘΓΘΙῪ ΔῈ 
Εἱοϊ ραίοσγυ, ργορδγδίουῦυ, δῃὰ ᾿θιρΟΓΆΓΥ. φΨυβδιυϊβοδίοι 
ἱβ ὮΘΓΟ γοργοδοηϊθα 88 ἴΠ6 ἱτητηδαϊδίο οἴἶδοὶ οὗ ΟὨγΙδ. Β 
δἰἱοηΐηρ ἀοδίῃ. Οἡ δικαιόοω, οορ. ἴΠ6 δἴχεσ. Δοίεδ ΟῊ 
νοῦ. 34, δῃὰ δ]80 δοοίγίπαί, Ὀοϊον, Νο. ὅ. Ὑ ογαβτοσιἢ 
[48 ἃ ἰἸοῃρ ποῖθ Ὠθγθ οἡ ἴΠ6 ἀοοίτπα οὗ }υδιβοδίίοῃ. 
ΗΘ ἸἰκΚονίβο τηδὶ πίαίῃβ (μδὲ δικατόω (πὰ ΤῚΒ ΧΡ) ἰῃ 
{π0 ΧΧ, δὰ ἰῃ [6 Νον Τοβιδιηθηῦ τ ΘΔ}8, ποῖ ἴοὸ 
παζε τἱριιίοουβ, Ὀὰΐ ἴο ἀοοοινιξ ἀπαὰ ἀδοίαγα τἰρμίοθουβ, 
δηὰ ἴἰο γεσαγὰά δηα ἐγοαΐ ΔΒ βυοῖ, ἴῃ Ορροβίοη (0 
οοπαάεηιπέης δὰ ργοπομποῖπς ρεάδν. Βαϊ 0 ἰῃη5ἰδϑία 
Αἰ8ο, ὑπαὶ τἨῶὸ ἃ δοιΌ}} 77 ἡπαάδ τὶρῃύθουβ ὈῚ ΟἿΣ 
ωὠπέοπ πὶ ΟἸγδϑι, δα ἐμαὶ ΟοαἶἷΒ τἰρἢ θοΟΌΒη 6 8. ἰδ 
ποῖ οἷν ἐριριθα, Ὀὰϊ 4180 ἐηιραγίφα ἴο 8 πῃ Ηΐμ) 
ὙΠῸ ἰθ “' ἴπΠ6 μοτὰ οὖΎε ΕΪρΡΒΘουβη 688.) ΤΉ πονῖς 
οὗ ἰπῇαυδίοη οὗἩἨ ργδθα, Ββούγουθν, 18 ἢοῦ ὈΓΟΡΟΡΙΥ οΔ]1οἀ 
ἐμεε βοαξίον, Ὀὰΐ δαποΐΠεαίϊοα. Οοτὴρ. νἱὶ. 32: 
“ Βεῖησ 7,61 ἥγοηι δἷπ, διὰ τοδὰθ βογυδιΐβ υπῖο 
6οά--ἰ, 6., Ὀοΐπρ Μιδέέ δα:--7 ὁ Ὦανθ γοὺγ ἔτ} ὑπο 
λοίδηοεε ""--ἰῖ8β 1 δαποίἐΠοαξίονι.---Ῥ, Β.} 

ΒποΟχ ῬΔΈΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΠΠ. 27-8]). 

γεν. 27. ἽΨὨοσο, ἴθ, 18 ἴη9 Ὀοαδβδέδηρ 2 ΤῊΝ 
ΔΩΠΟΌΠΟΘΒ ἴΠ0 στοαὶ σοπο υδίοῃ ἰτοπὶ (ἢ 6 ΓὈΓΘρυΐΚ. 
ΤῊ γον οχρτγοβδίοῃ οὗ 16 ραγδρταρἢ δγίβθβ [τῸΠ} 
ἴπ6 ἰὐϊαπρθδος οοπἥάσοποθ οὗ ἴ86 Αροβιῖθ. [Ββῃ- 
οἱ : ποῦ, φαγίἰσμῖα υἱείογίοδα.) ΤΠῈ καύχησις 
ἰογῥαϊ 0} Β ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ποὺ ἴΠ6 88Π|6 88 καύχημα 
ἰογϊαπᾶς πιαίογία], Βα ͵ οοῦ οὐὗὉἨ Ὀοκδδβίϊηρ (Βοίοἢ6) : 

Ὀυΐ γα ἰὺ 8 ποῖ ΧΟ ὄγασσίηρ (ΜΘΥΘΓ), βίποθ ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟῺΒ Ὀοδδϑηρ οὗὨ ἴῃ9 ᾿αῊῪ δρόθθ ἔγοτῃ ἀοβρ- 
τηδῖϊς οὐτοσ, Φονίβι;Β Ὀοδδίδηρ 8 ΘΒρθοΙ ΔΙ Υ Ἰηοδηῖ 
Πογο,  Ὀὰὶ ποὺ δχοϊ βίου, [ὉΣ [88 ΚΘΏΘΓΔΙ ΘΟΠΟΪα- 
βἴοῃ 8 ἤθσὸ ἀγασγῃ ἴῃ ταΐδγοηοα ἰ0ὸ (6 τὐρηθοῦδη 688 
οὗ 16 76 ἡ ἀπὰ Οδμτ]68 (8βεα νοῦ. 19). ὙΠ} (86 
πορεῦίοιῃ οὗἩ {πὸ καύχησις, {πΠ6 καύχημα ἴδ αἷδο ἀθ- 
πἰρα δὖ [86 βδῖῃθ {{πη6.--ἰ ἰΒ ὁχοϊ θα. ῬΟΙΠΆΡΒ 
[Ὧ6 Θχργοββϑίοη ἰβ 66 οἤόθϑῃ ὙΠῸ τγοΐθγθηοο ὕο τἢ}6 
᾿Ἰ τι 8 οΥὁἨὨ (Π6 οουγὶ οὗ ἰυδίίοο. ΤΏΘ ΔῊ 6 Χο 68 
Ὁαυλ θα ρ] ἰπ 8 δηὰ ἀθίδπαδηίϊβ. --- ΒΨ τυὺμαῖ 
Ια 2 (ΒΥ ἴδῃ 1ατσὺ οὗ τόσα 7 δΒ΄ῖποθ [ἢ 
Μοβαῖο ἰδ 88 ἃ ΔῊ οὗ τΟΥΚΒ ἴῃ οστΩ ΟὨΪΥ, δηὰ 
ποῦ ἴῃ βρί τὶ (866. οἴδρ. Υἱΐ. 7), 1πΠ6 ἀιθβοη ῥγθβιρ- 
ῬΟΒΘ68 ὑμαῖ ἴμ6γὸ 18 πὸ βθοϊ ΔῊ οὗὨ πότ : [πὸ βρίγίιε 
οὗἨ {π ἸΑῈν ἰ8 {μ6 αν οὗἨ ἴδ, Βαϊ [86 τηοδηΐηρ οὗ 
1.6 αυδδίοη ἐι86} ἰ8Β : [Π6 141, 88. βθοΝ,, ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ͂ 
τηϑὰθ ἃ ΤΟΙ ΔῊ ΟὐὗὁἨ ΜΌΣΕΒ, ἷἰΒ ἴ00 ἱπιρογίθοι  Υ ἀθ᾽ 
γοϊοροὰ ἰπ ἰϑ οροτγαϊΐοη ἰὸ δχοϊυάθ Ὀοδδῃ (800 

ον ρθε όσον μ οὐ αυτωσ εν ὙΝ τα ἐγόῖ τα 7 Ά Θῃ 0 ΟὮΔΡ. : 11}. ΘΟΤΩ, 

πυλο σόα τοῖς τσ ρας Εν ον ν μα [ ο ο Ρ 
Μόνοι, ΑἸϊοτᾶ ; νι ἘΠ σβοδο, Ἠοάβο, ἀπὰ οἴμθγα, ἐπχὲ 
ἀι ἱπ ἃ αοποσαὶ βυζδοὸ οὗ τὴ 6 ἱηρσ οὗ ἴδ δἰπηπεν Ὀθίοτε 
Θοᾶ; νὰΐοιι, οὗ σατο, ἱποϊπθα ἔμο Ὀοαβίίης οὗ ἰὯ6 Φδονε 
οὐοσ ἴπὸ Οοπῆὶλι δ. --. Β.] 
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Μδιι. χίχ. 30.---ν ἴθ Ἰατὺ οὗ ξαὶ ἢ, Δοοοτάϊηρ 
το Μογον, ἴἢὯ6 Αροβίὶίθ βρϑδίβ οἵ ἴθ ἰδ οὗ ἴδῃ 
Ὀθοδυθθ ἴδ σοβροὶ ργθϑου 68 [10 88. ἴΠ6 οοπαϊοη 
οἵ βαϊναϊΐοη. ἈσοἊοοσαΐηρ ἴ0 ΤΟΙ οἱ. δπὰ ἢο Ν οἴῦο, 
(6 ποτὰ γόμος ἴδ Βθῖθ ἴμ ἰάθα οὗ ἃ γοϊϊρσίοιιβ 
γα] (πογπια)" Βαϊ, δοοοταϊηρ ἴο νοῦ. 81, (80 
ἀροβῦΐθ ν1}} οοιηρ] οἰ ΘΙΥ͂ ΘΒυΔ Ὁ} ΪΒἢ [86 Βδῖηθ ἰδϑύν, [ὉΓ 
1Π6 τοακίηρ νοϊὰ οὗ σ]ΐίο τ[ῃ6 Φ6Ὺ ομδυζθὰ ΐπὰ. 
ΤῊΘ Βλ}6 γουθα]οὰ ἰδ Ὑγ] οὗ, ἴῃ 18 ΔΙ γίϊοα] ΟὨΔΓ- 
δοῖ6Γ---ἰῃδῦ ἰδ. ἴ ἰἴ8 δΒ' ῃγσ]θ ΠΟΙ] ΔΙ, Θη(8---Ὀ 6 8 Ὑ5 
(16 Δρρθάγαῃοθ οὗ" ἃ ἰαν οὗ βίηρὶθ πόοῦβ, 8, ἰῃ ἰΐ8 
ΒΘ 681 οἰαγδοίθν, γοοομηϊζοα 88 0Π6, ἃ ἰΔῪῪ οὗ 
διὰ (Θουϊ. νἱ. 4, ὅ ; Μαῖκ χίϊ, 29 ; ΨΦ4ιηθβ ἰξ. 10); 
Ὀθοδυθ6, 88 ΟἿΣ ΒΟΠΟΟΙπαδίοῦ ἴο ἰοδὰ 08 ἰοὸ ΟΠ γῖβί, ἰὸν 
Ἰοδὰκ ἴο ἕδί (ἢ, ἀηὰ ἰὰ ΒΪπὰ ἤγαῦ Θοση68 0 τη 88 18} 
οὈ͵θοῖνο ρεϊποῖρ! οὗ διὰ, δῃὰ ἴπθῃ, 88 1Π6 δυ0]60- 
ὥνο ῥυϊῃοίρ! οὐ ἔδίτῃ, ἴὸ ὈΘοοιηθ8 ἴμ6 ἰὰν οὗ [8 
ὯΘΟῪ 6. [ὙΠ γόμος πίστεως, οοἴηρ. ὑπακοὴ 
πίστεως, ἷἱ. ὃ; νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς, νἱῖ!, 
2: ἔγνομος Χριστοῦ, 1 ΟοΥ. ἶχ. 2]; νόμος τέλενος 
τῆς ἐλευϑερίας, Φᾶταεβ ἱ. 2. ἰἱ. 12---4}} ρσοίηρ ἴο 
ΒΊΟΥ ὑπδὺ [Π6 ᾿ἸΌΘΕ ΟΥ̓ 1:6 ξΌΒΡΘΙ [848 Ποῖ ἴ0 
ἀο τὶν ἸΙοθηβ6 δῃᾶ δηςὶ που Δ} 181} .----. 8. 

γεν. 28. ΤὨοσοίοσο [ΕἰῸΥ] το ᾿πᾶχθ. λο- 
γιζόμεθϑια [σδηδεηιια, ΘΟΙΏΡ. ἰϊ. 8 ; γῇ. 18. 2. Οογ, 
Χὶ. 6] 8. ποῦ, ἴ6 ἐπ, ΠΟΡ ΤΊΘΓΟΙΥ, γα ἐλέπλ, γεοζοῖ 
(Τοΐποῖς [ΑἸοτὰ, Ηοάρο]}), νοῦ, τί (6 γϑδα- 
ἱπρ γάρ, που]ὰ ποὺ Ἔυθη πηᾶῖζθ σοοὰ ϑθῆ86δ. Τὴ 6ὁχ- 
ργϑϑβίοῃ, “" ΤΡ ὧὐ ἐμὲπκ,,) που]ὰ ὈΘ6 δὴ οὐὰ τηρίποὰ 
οὗ ἀρτιηρηδίγαϊίοη, [ὑ 18 ποῦ (6 ϑβυθ᾽θοοιϊνθ δος οὗ 
πιδιϊβολίίοη ἡ ἱοὰ ΘΒιΒ Ὁ} 181168 [η6 ΟὈ͵δοῖνα ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ 
ΟΥ̓ βαϊναϊϊοη ΔΙγθδαν ἀρεογὶ θα ; Ὀαΐ ἰὑ 15. {Π||8 ΟὈἾ60- 
ἔνα ὁοΟΙΟΠΥ ἡ ΐοἢ, οἱ [86 ὁπ6 Ὠαπά, Θχοί 68 ἴα ]86 
7υδβιϊβοδιίομ, πδιλοῖῦ, ἐμαὺ ἩΪΟὮ 6 ΟΥ̓ ΤΟΥΚΒ . δηά, 
ομ ἴδ οἴδοῦ ᾿ιαηα, 6808 0}18}}68 ΓΘ 8] ̓υδυἰδοαιίοη, τῃαῖ 
{Ἐ10} ἰ8. ὉΥ͂ αἴ. 76 τηυϑῦ Θομβία ον 4180 ἴῃδὺ [Π6 
Αροβιϊο ἰδγ8 ἀοσγῃ [Π6 ϑβίδιθιιθηΐ οὐὁ νϑῦ. 28 88 [ἢ6 
Ῥτϊποῖραὶ ρτγοροϑιϊϊοη ἴο {)}6 οῃξῖγο ἔ0]]οσίηρ, ἀγρυ- 
τηθηΐ, Ὀαὺ ΜὙ|}}} ηοὺ ΔΡΡΙΥ͂ ἰῦ ἃ8 ῥγοοῦ ἴον ἴῃ πορδῦνρ 
δβιδιθιηθηῖ, ὕμΠδὺ τηϑη ἰβ8 οὶ ᾿υδιϊβοα ὈΥ̓͂ τοτΚΒ.---Β 
ξαϊϊὰ [πέστει -Ξ διὰ πίστεως, ἰηβιγυγηδη αὶ ΠΑΝ 
μα ογ᾽ 8 δααϊτίοη οὗ αἰοπό [ἀμγοὴ ἀθπ Οἰαμδεπ 
Δ..Ε1Ν} ἷβ ἀοίοηαοα ΟΥ̓ ΤΠοϊαοῖς (6 Νοῦς 
οαϊίου οὗ ἴ86 ΒΙ0]6 οἵ 1488 4180 γοϑδάβ, οπὲν ὉΥ͂ 
αἰ). ΜΟΤΟΓ ΡΓΟΡΘΕΙΥ͂ ΤΟΠ ΓΒ: [Ὁ ἀοθ8 ποῖ Ὀ6- 
ἰοπρ ἴὸ {Π6 ὑγϑηδβίαιοη, Ὀαὺ ἰδ ἰ8 υ8ε1 86 ὈΥ [06 60ῃ- 
ἰοχὺ 88 δὴ Θχρί δηδίίοῃ. [---Ὀ) έϊμουϊ τυοσῖκβ οὗ {π9 

Φ [80 4180 ΑἸίογὰ δηὴῆ Ἡοὰρθ : ““ νόμος ἴθ ποῖ ὑκοὰ Ποὸ 
ἰὰ ἰ οτά πα τΥ βδθη86. Τα ροποζϑὶ ἰάθα,, Ὠονοτοσ, οὗ ἃ τό 
47 αοἰΐοη ἷἰ8 τοϊαϊηοὰ.᾽"- Ρ. 5.] 
ΤῊΝ 16 σϑεῦ ἔσθ. Τα μ χ᾽ 5 αἰδίπ ἷα οοττοοῦ ἴῃ δῸ- 

υἰδῆσθ, δη ἃ ΔΡΡΙΌΡτΙδ[θΘ 38 Ἀ ρΊο88 ΟΓ ἰῇ ἃ ῬασΆ ΡΠ σΑΒο, θὰ 
888 8Ο Ὀυιδίηθε5 ἰΏ ἴη6 ἰοχῖ. [1 ἴἰὰ ἃ ἰομίοαὶ ἐπύοσοστιοα ἔγοσμα 
δ οοπίοχὲ, δηὰ ἰ5 ἐαυἱναϊοηΐ ἰο [6 ἐὰν μή ἴῃ [Π6 Ῥ4Γ8116] 
Γάδβαρο, Θ4]. ἐϊ. 16, Τὴο Γδίῃ Ψαϊριίο Βαὰ ἰδίκθ [86 
ΒΆΤΔΘ ιἱδοτίγ, ἴὉ 15 ἔσθ, ἰχτὶ ΟὟΟΓ ΟΆ868; δῃὰ, ἱπ {π18 γΘΙῪ 
σοῦβο, [0 ΓΥ᾽ 8 ἰμβοσίϊοη ὁΔῺ ὍΘ 81:1ῆᾶᾳἐυἧ γ ΟδἰΒοὶὶς νοζ- 
δΊΟΏ 8, Υἱξ.. {10 οΪἠ6858ὲ Οϑττηδπ Οατλο]ο ΒΙ0]6 οὗ ΝΌσο τα 
(ρυν ϑηοὰ 1483, [16 γοαγ οὗ Τα ὉΠ 6 Υ᾽Β ὉΤΙΗΝ ἩΠῚΟἢ ΓΟΔῸΒ : 
κὺπ ἀμγοὴ ἄξη ΟἹ., ἀπὰ ὕνο 6} απ νοσβίο.8 (οὗὨ θοῦ, 
1478, δηὰ ψοηίοο, 1δὅ838, ρον ἰα βοι,λ γε). Ἐνθῃὰ ἘΤΘΒπιμΒ 
ἀοίοεπάοα Τιαΐμον ἴῃ {18 6460, δπιὰ κβαὶϊά : “4 ῬῸΣ ΒΟΙ,Δ ἐοΐ 
εἰαπιογίδια ἰαρίἀαία ἧος εἐὔδοιείο ἴθ Ζημδμονο, τευῤγόπίεν ἵη 
ῬΡαίνιδιι4 [ἢ αναύν.} ον. οΙ, ορρο, ΤΒοϊποῖ,, απ 
ῬὨΠΙΡΡὶ ἐπ ἰοοο. Νουα ἢ 6 1688, [86 [ϑογίίομ οὗ [Ὧ9 “' δοία "ἢ 
ἴα [6 ἸγΔ δ, ΔΕ Ο. ΤῈ 8 ὉΠΏΘΟΘΞΒΑΓΥ δηὰ ὑη ί3θ, ππὰ, ἰπ (ἢ 6 
κ᾽ δι οὗ Βοτηδηίκία, ἰδ χανο βοσῃθ ρἰΔυδὶ ὨΠ 1 ν ἴο ἐἢ9 ἀηὐαδί 

Δ:ὰ9 οὗ 186 δογίρίυσοα. Ι0 Ὀτουρδὶ Ῥδὺ] [πἴο 
ἀϊτϑοῖ σϑσρδὶ ([ΠΟΌΘΉ το ΧὙ6Ὰ}} δοῃ! οὐ τὴ ΤΆ πιθα, πῆθπ ΒΘ 
"δὶ μαῦ ὈΥ͂ ““ ΤΟΥ ΚΒ ταδη ἰδ [υδιΠθἃ, ππά ».οἱ ὃν 7ατ!λ οπῖν" 
(ονε ἐκ πίστοως μόνον, ἰὶ. 24). ΤΉΘ ἀορτηκῖδο Τοττηια, χο᾿α 
,34ε (Ἰόποθ ἐπθ ἰθγίη εοἰὑδαϊαηίεηι), ὯΔΒ ὈΘΟΟΙλΘ αὶ το! - 
ποτὰ οὗ ονθηρο} 1.41] Ῥγοίοϑίδῃ θα, ἀπά, στ κν πηάογ- 
δἰοοά---ἰ, 6.,) ἐπ [8 δ6ῆβο οὗ σγα ἰα ξοϊα---ἰῖ ΟΧΌΤΣΘΒΒΟΒ ἃ πχοδὲ 
Ρεοοίου ἰσατ, τ ΠΟ σΔἢ Ὥθνοῦ ὯὉΘ6 βιογίθορά, Βαΐ ἰἴ τηυδι 
Εοξ ὉὈ6 οοῃρήοππ θα τὶ! Με}ν ξοϊανία, ἃ ἕαλὶ ἢ (μαὶ ἐς απὰ 
“ἐὐκαύ 400. ΤῺΘ χωρὶς ἔργων εόμον ταιαὶ δ οοπμηροίοα 

ΒΕ ἘΕΡΙΝΤΙΒῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, 1ΤῸ ΤῈΝ ΒΟΜΑΝΆΗ͂. 
᾿ς τι ἢ 

Ἰασσ. ΤΕΪ8 πδιΌΓΔΙΥ τοΐογβ (0 δικαιοῦσϑα:ε, Ὀαὶ τοὶ 
ἴο ἢ. [πη τἴΠ6 ῥγοσθθθ οὗ ιεδέξἠοαξέοπ, τ6 τΟΥΚΕ 
οὗ 6 ἸΔ 40 ποῖ οοβ ἰηΐο οοὔροταίίΐοηυ. [ἢ : 
“ΠῸ Ὀ6 ᾿υβίβοξβ, πιϊπουΐ ποσκβ, ἰδ ἴοὸ Ὀ6 ἰδ δορὰ 
ψὶϊθουΐ ΔΩ ᾿ΐπρ ἰῃ ΟἸΓΒΟΙΥΟΒ ἰο πιογῖς ᾿υδ οδίοα, 
ΤῺ ψόγκ8 οὗ ἴ[Π6 ἰατ τηυδὲ Ὀ0 [06 ΜΟΓΚΒ οὗ (4 . 
ΙΩΟΓᾺΙ ἰανν, Ὀδοδυθθ ἴἢ6 ῥγοροδίξομ 18 σοῃογαὶ, θα» 
Ὀγδοΐῃρ ΟΘη 1168 88 Μγ,6}1 ἃ5 Φ68.... 16 Αροδίδε 
ΘΧχοϊυ 68 ΟΥΘΡΥ ἰπΐησ δβυθ͵οοῖνο. Ηα ρῥϊδοοβ ἔδ)6 
ετουμὰ οὗ δι ἰβοδιίίοη ουὐ οὗὨ ουγϑοῖνοδ.᾽" Ὑοῖ (6 
ΪἿ8. Βοιμοιί μη δβυρ᾽θοῦνο, ὈΥῚ ππϊοῦ τ[ῃ6 οὈ͵οοῦνθ 
στουμὰ οὗὨ }ι8ιβολίίοη 8 ῬΘΙΘΟΠΔΙῪ δρρτορμτγίαιοα, 
δηὰ τδάθ δυδὶ Δ] [ῸΣ οὔὐγ ὈδηθΗὶ.---. 5, 

γεν. 29, Οὐ ἐα Βο ἴθ αοὰἀ οὗ ἴδπο ϑοῦσε 
οἱἶν 2 [τὶ ἵπ οα86 [πὶ πηδὺ νγὰ8 δαϊὰ ἰπ νοῦ. 38 
βῃουϊὰ Ὀ6 οα]οα πῃ ἀουῦυῦ. Ὑογβ. 29, 80 ζιγηβῃ 88 
δἰ ο.Α] βυγι Κίηρ Ῥγοοῦ ἴοσ υϑῦ. 28 ; Μογοῦ.--Ρ. 8. 
εἶναι. τινος, ἰο δοίοπρ ἰο δοπιό οπδ. Τα Βα ίηὶ 
διὰ βυ ϑθα ΠΥ (μ6 Ταϊπιυάΐο Φ6 8, ΟΟΥΓΔΙΩΥ 88. 
ϑυιηρὰ ἰῃδί αοἀ τῦῶϑ ΠΊΘΡΓΟΙΥ ἰῃ6 Οοΐὐ οὗ ἴμ6 Φεῖγα 
(666. ΤΒοϊυοκ, Ὁ. 162. ΜοΥοῦ σοίογβ ἴο Εἰθϑητηθηζο 
οΥΒ δγμδοοζίες ζιεπέλωηι, Ἰ. Ὁ. δ817).-Ῥ| δὰ] σλῃ ἀ6- 
οἷἶαγα, ψἱτπουὶ ΓασῦΠο ῥγοοῖ: 68, οὗ ἴη6 ΟΠ Ε1168 
αἷδο. Τὰ Αροβιὶθ ἀοθβ ποὺ ἢδνθ ἤδγθ ἴῃ παϊηὰ 
οἰον τα υὐθογαμοθβ οὗὁἨ ἴ[06 Ῥγορί ιοῖβ, ἃ8Β Τδο]υοὶκ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, Ὀὺ 116 βδίὴθ δοϊ οὗἩ ΟΠ γβιίη οχρογίθηοθ 
ἴο πολι Ῥοίον τϑίδυβ, Αοίβ χ. 46 ἢ : χν. 9. δηὰ ἰὼ 
ΜΓ ὈΐΟΏ 6 ὨϊμλΒ6]Γ γοίογβ ἰῃ Οα]. 1]. ὅ. ΤΏ ΟἹαὰ Το8- 
ἰδιηθηῦ ὙΠ ΓΉΘ8868 τ Γ6 Θχρ αἰ ηθα δηα Ομ βττηθα Ὁ 
(}6 ἴδοι οὗ [06 βαϊναίίοη οἱ ἴ6 ἀφδηΏ11685 ὈΥ ἐπὶ, ὮὉΥ 
ὙΠΙΟΩ ἰδοὶ αἶ8δὸ ἢΐ8 δροβυϊθδῃῖϊρ ἰο 186 Θαδη 1685 τδ 
βγϑὲ σου] οὕοΙ Υ 86816Ὰ (866 1 ΟὐΥΡ. ἰχ. 2). [ἀοὰ ἰ6 
ποῦ ἃ παίϊομαϊὶ, Ὀὰς 8 απίνογβαὶ αοα, δηα ΟδτΒ Βαϊ νῷ» 
ιἰἰοη ἴο θη ]θ9 δπὰ Φονβ Οἢ ΡὈΥΘΟΙΒΟΙΥ (6 Β8ΠΘ 
ἰθγιηβ, Ἠοάρο: “1688 800] }π|6 ὑγυζιβ ἀγα 80 ἔδυ. 
'ὰΡ 0 οὖν τηϊπάϑ, τμαὶ ΠΥ ἰᾶνα, ἴῃ ἃ τηθᾶϑαγα, ᾿ἰοθὲ 
ὑποῖν ΡΟΤΘΓ.: Ὀὰῦ 88 ἴὸ [Π|6 Φ6 0, ΘηΓἢ γα] 41} ἢ 8 1118 
ἴῃ 8 ΠΑΓΓΟῪ ΠΑΙΟΔ] δημα γο  ρσίουβ ρῥγυ)ασΐοθα, ὈΠΘΥ͂ 
τηυϑῦ αν δχραπαρϑὰ ἷβ ψΏοΪα 8οὺ] ψὴἢ ἀπποηιρὰ 
θιηοἴΐομβ οὗἨ νοῃάθν, ρταίίυἀ 6, δηα ἴ0γ."-Ῥ, 5. 

γεν. 80. βϑοίῃς τ 'α οὔ οα. Τ|ι6 ἐπεέπερ, 
δίπος [αἰϊαἀϊδιοεὶί, ἰηϊτοαποὶπρ δοιποιίπρ (μαὲρ οδΣι- 
ποῦ Ὀ6 ἀουδιθα]. Αοοοταϊΐης ἴο Μογογ, (6 νοῖρμὶ 

πὶ ἴδ τοῦ, ποὺ τΠῊ} πίστει. ΤῊΘ ΒΙθ]Θ ὩΘΥ͂ΟΣ δΑγ: 
“5 10} 05.18.6 8,᾽" Ὀαϊ, “πὸ 819 υϑ18οαὰ Ὁ’ διϊέδ (πέστει),"" 
ὈρΓεῦῦν ΒΗ ΟΟΤΩ68 πο τἰΡ ΠΕΓῸ ἜΠΝΙ 85 ᾿ ΤΑΘΒΏ δ, ΟΥ 
88 110 ληπτικόν πὨΪΟΝ ΘΡΡγΟ θη θ δὰ δρργοΡτί- 
Αἴδ8 Ομ τίεο, δὰ ἤθπΟΘ ἰδ ἰ ὈΥῪ Δάΐμ, τίζποῖιῦ 16 οοῦροζσϑ- 
{οι οὗ τΟΥΪΚΒ, {παῦ τὸ 816 ᾿υδὲ189ἃ, Βυΐ ΖΑ ἐβ πουοσίμο» 
ἐν 186 ἔραϊίδυὶ βοῦχοθ οὗ 8]} ἝΟΙΚΒ. ““ Ζιώες «οἷα 
με ῆοαί, αἱ πος οεί, πός πιαησί βοίαᾳ ; ἐηέτ πεοδ ὀρεγαΐαμν οἱ 

Ἰρι4ὐ» χαὔπε θῖ ΤῊΘ νὰν ἔ}} δῃὰ οοστοοῖ Ἰούδα ποῦ 
6: Θναίίαᾳ εοἷα μπίτβοαπιμν Ἀὲν βάξιν σις ΟἈ γιὰ ἡμαέιίἕανα 

αρργελεπαΐζί εἰ μεν οσαγίαίεηι ορόγαίμγ (πίστες ἐξ ἀγάπης 
ἐνεργουμένη), ΟΥ Βαϊναιίοι! ὈῪ ἴτω Β]οΏΘ δ δρῃῇσχομοπαο) 
ὮΨΥ 8 ᾿ἱνίηρ [ἰΐ. Φυσείσίηρς ἔδἐ ἢ Ῥυτίδοα ἴἢ6 ποαγὶ, οτοσ- 
οΟἴηθ8 ἴὴ6 ποιὰ, δπὰ δὐῦρουπὰβ ἴῃ ἐκ οὗ τα δούδιοδα. 
11 16. ΣΠΠ ΡΟΒΒΙ ΌΪ]Ὸ ΠΡ Ὀοϊίονο ἰὼ ΟἸγτσὲ, τἰέδποῦὶι - 
ἰηρ οὗ τὴ9 Ρονοσ οὗ Ἠϊβ μοὶν ξρ. ὙΟσβοσ δ ἐπὶ ἰοο. 4 
[2.7] δ ληηο ΨΏΘΏ Π6 ΒΘ Κα : “ΤΠουρβὴ ἱξ ἰ6 ὮΥ 1 τὸ Ἄσε 
}υδβιοά, διιΆἃ ὉΥ δι οπΐν, γοὶ ποῖ ὉΥ εὔοὶὶ ἃ ἔβὶξ δ5 δὲ 
ὯῸ πΟΣΪΕΒ ἐΡΠΒΕΙΠΕ οὐ οὗ ἴ, ΕΥ̓ΘῪ δοἢ ἤαίξῃ 18 α ἀοβᾷ 
Ζαϊ ἢ. Απα γοῦ ἰΐ 16 ποῖ ἴτοτα 7ὴ6 ποΥκΒ ἐμπδί θργίηρ οὐἕ οἔὮ 
ζ8 10}, πὶ ἔγοτα ἴμ9 ἤἐὮἢ νν ἰ ἢ ἴθ τμὸ τοοῖ οὗἉ πὸ ται 
8.1 τὸ ᾿υδδοά.᾽" ΤΙῃ οἴποῦ ποχγάδ, ἐξ 8 οὶ ὈΥ̓͂ ζεῖ ἢ δα δ 
δοῖίνθ οὐ σογηρ, Ὀπ ὈΥ͂ “ἈΠ 88 ἃ γϑοθρ εἶ 8 ΟΣ ἈΡΡΤῸ ὑπβάῃβ 
Ῥτὶποΐρ]9, ὈΥ̓ ΤΙ ΒΙΟὮ ψθ ἃσὸ [πια8οθὰ ; γοῖ ἐμαὶ πθϊοῦ δι [ἢ ΓΘ» 
δοῖνοϑ ἰ8 ἃ ΡΟΎΟΣ οὗὨ ᾿ἰΐο τ Β1ΘὮ τηθδί δὲ ΠΟΘ 86} ἐπ 
Βοοᾶ ψοΣκΒ. 1 8 Ὀπὲ ἀνὰ ἴο Τιαῖδαν ἴο δὰ, ἐμαὶ 6 ἰδΌσἢ 
τηοκῖ ΟἸΘΕΣῚΥ δῃὰ ἑοτοῖ οἷν 818 ᾿ΠΒΘΡΑΣΒΌΪΟ δΘοποοίίοι Ὀοέτψοθα 
ἴαϊ ἢ πὰ ποσί. 1 κη8}} αὐοῖθ Ὀὰϊ ὁη6 ρδδβαρο ἔγοταῃ ᾿ἷϑ Δ» 
8} Ἐροδον ἸΡΘῚΕ 6 ἴο [Π6 ΠΡΏΒΕΣ ΑΝ ὑ ἐνὶ με εξ 
Ρ ἐσ, θἈιέες ΥᾺ σν, τεδολιὴ ἐπ ὧδε ἄδη Θ᾽α δεης 
ἄαε (ὁ ὠἐπηιδρι ἰοὴ ἧς ἄαε5 ἐτ' πιο ὅ πε Ἠμενίαδε δοἰἰε Θια68 
τονε. ἘῊῪ 7γαρὶ αὐοἢ πιοδεί, οὗ σις ξετχε σὰ ἰλωπ εἰπεῖ, 
δοπ Δ Ρ εἣε Ἰπαη ὕταρί, Ἀαὲ ἐν εἰς ρείλαη, πὰ ἐξὶ ἔτη πιεῦ ἵνα 
Τμπ. ... Αἰὲο0 ἀα8δ ὡφμπιδριοῖ ἐπὶ, ἮΤΕ, ε θοπι ΟἹαιιδει κα 
δολιοι δ; )α, :οὸ ὠπηιδριτος, αἷς δγεηπον “εα ἱεμεὴ'εη ϑοῖῃ 
ἥδιον παρ σεδξολίεάξῃ τοστάεπ.᾽" Οοχμῦ. . 140. Νο. 9.--". 8." 



ὉΗΑΡΤΕΕ ΠῚ. 21-8]. 

οἵὗ (6 »τοοῦ σγϑδϑὶβ οὐ (8 ὑπ οὗ Οοα, Μοποίδο- 
ἴσπι : Ὀυϊ [Π6 ουπίοχὺ ῥυϊδ (6 ποὶρῃῦ Ὁροὰ (86 ἴποί 
ἔδιαϊ (6 δι δοδίίοῃ οὐ [}|0 δ 'νγ8 δῃὰ θη 68 88 οη6 
αἰνῖπο ἴβοι--- 19} [ΠΘΥΘΙΌΓΘ ΔρΡΡΟΑΓΒ ἴο 6 αἰνϊὰ θα 
ἰπῦο ἵπ ρᾶγίϑ--τουδὺ ὈῸ ἰγασθα ἴο οὯ6 δῃηὰ ὑΠ6 βϑηθ 
Θου.--Τῆο ἰαἴῦτε δοκανώσειν ἰδ ΟΟΥΔΙΏΥ ποῖ υβοὰ 
ἔον ἰἰιὸ ργθϑθηῦ δεκαοῦ (ατοίυδ [πιογὸ Ηοδγωογιμπ], 
δηα ΟΠ 6Γ8), 801}} 1088 ἀοθϑ 10 τοΐϑυ ἴο [06 ἀπίνογβαὶ 
,«πάρτηθος (ΒοΖα, ΕΥ̓ ΣΒΟΠ6) ; Ὀὰὺ [Ὁ ἀββυϊηθθ [6 6Χ- 
ἀρβρλοι τυδὶ ὅθ νγβ δἀπὰ θῇ 68 ἀγῸ δἰγοδαγῦ ͵υ886α, 

Ογὰθγ ἴο ψίνθ ρχοπιΐηθποθ ἰὸ ἴ86 διΐατα δι Ὁ] δηθὰ 
Ὅτ ἰἰ: ΠΑΠΊΘΙΥ, ἰμᾶῦ Φονγ8 ἀηα Οἰθη 1168 Μ|11 Ὀ6 788- 
δοα. [Τὸ ἔπΐαγο (ΞξΞ ργώβοης γμίωναδιίϊδ) 6χ- 
ῬΓΙΘΒΒ6Β 116 ροΥταδηθηΐ ρυγΡΟΒΟ δηὰ οοητἰυθα ΡΟΥΘΡ 
οἵ υδιβοαίίοῃ ἰῃ ΟΥΘΓΥ ο886 ὑΠπδῦ ἸΏΔῪ ΟΟΟῸΓΡ : ΟΟΙΏΡ. 
106 [αἴυγθ ἰῃ γοσ, 20 ἀπ ν. 19. Εγαβιηὺβ: “ οεροχὶξ 
αὐ 6οκ γιὶ αὐλιο ἐβδεηξ τη υὐμαίδηπο δοι απὲδ. 
πιο." ---Ῥ. 8.]--- Οἰχουτλοίδίου ὌΨ ἔαὶῖῃ. [Ι ἴδ 
ἘΘΕΣΑΓΙΚΔΌΪΘ ἴπδὶ ἔπογο 18. οὶ ΟὨἹΥ ἃ οὔδηρθ οὗ 1ῃ6 
ὈΣΟροβίοηβ ἐκ δηὰ διά, Ὀυΐὺ δἷἰβὸ τἰδὺ ἐδθ αγίϊοὶθ 
Βιδιιὰβ πὶ ἴῃ6 Ἰαίζοσ, Ὀὰΐ ποὶ πὴ [ἢ 6 ἴοστηονῦ. 
Μέεγεν τοζαγὰβ ἴπ6 οἤδηρο οὗ ργοροβίἱοηβ, 88 ὙῸΪ] 88 
πὸ αἰϑαρρθάγαηοθ οὗ [86 γίΐο]6 ἔγοϊη ἐχ, 88 ἃ τωδίζον 
οἵ ἱπαϊδογοηοοθ" Οαϊνίη οὔδβογνοδ ἴῃ [Π6 οἴδηρα οὗἁ 
{86 Ργδροβίἐΐοηδ ἐκ δηὰ διά ἃ οογίβί η ἸΓΟῺΥ : “ ϑὲ ψωΐδ 
σμὶξ λαδεγε αἰβενεριίίαηι σεπέι  α μάσο, ἄαηπς ἢα- 
δεαί, γιοά εἶ ῬῈπ Πάρηι, ἀ'ς υεῦο ἘΣ (6 }2ιιδέϊίανηι 
φοπδερμ ἐμ" (τότ ΤΠΟΪποῖ, Ρ. 162). Μογοῦ ρῥτῸρ- 
ΦΕΙ͂Υ ΓΟΣΆΣΒ [818 ΧΡ ΠΟ 88 Βίγσϑηῃρθ. Βαυΐῦ ἱπαϊ- 
ἔογθ 6 88 ἴο ὑδ6 ἔοττη οἵ ὀχργοβδίοῃ σουἹὰ Ὀ6 δαυδὶ- 
Ι ΒΙΓΔΩΡΘ. ΤΏΘΓΘ ΒΘΘΙῚΒ ἴῃ ΤΟΑΙῪ ἴ0 ὍΘ 8 ἀΟὈ]6 
Ὅστη οὗ Ὀγου ]οαυΘμ66. 6 : Ηδ Ὑ}} 108. [Π6 οἷΓ- 

ουτηοσίβῖου (πο ἰδ ἃ αἰγουπιοίδίου. ὈΥ ἔδἰ1}) ὄν 
ἔλὶιἢ ; ἴοσ (06 Γ6ΘᾺ] Φον ἀαὰδ αἰγεαάν α σεγηιῖπαί- 
ἐπ 7αἑὰ; δὰ Βθ ν|}} 080 1806 υποἰγοιυπιοϊϑίοη 
(1πδι προ γουρὴ ἔαϊτἢ ἢ88 Ὀθοοτηθ οαἰγουχηοίβί 00) 
ἐλγουσὴ ἴπ8 [Αἰἢ. Οτι τῶοτο Ὀγίοῆγ: ΤῸ [86 ΖΘῃν 6 
εἶονν, βανίηρ δι ιἢ, δ ἴο 118 ζογπὶ, ἰδ βοπιδί ΐης 
ΑἸΓΟΔΟΥ αἱ μαμῃᾶ, δηὰ ἰυδ01 Βοδι]ο δγβοβ ἤοση [86 
ΤΟ ρ οἰΐοη οὗ [86 δαπιθ, ἰυ8ὲ 88 106 ἔτυϊῃ ἔγοιῃ (86 
(σε. Βαϊ ἴο 86 Θφμίῖ]ο, ἔα 18 οὔθιθα 88 ἃ ἐογοίζχιι 
ἸΏΘΔΗΒ Οὗ βαϊναίίοῃ. ᾧ 

γεν. 81. ο τχὸ ἴμιϑῃ τθδῖο νοἱὰ ἴπ9 ΙατῪ 2 
ΤὨε αὐοϑοίοῃ ΠΘΓΘ αγίβοα, ὙΠΟΙΠ ΟΡ νοῦ. 81 οοπβεϊ αἴθ 
186 φοποϊυβίοη οὗ ἐδ6 ρῥγθοθάΐηρ γαίῃ οὗἨἩ ἱπουρσῃῦ, ΟΓ 
ψθοῖθοΥ ἰύ ΟΡΘΩΒ [86 πον ἰγαΐη οὗἩ ἱδβουρδλ πρΐοὶ 
φορὶῃβ πὶ} οὗδρ. ἷν. 1, ἀπὰ ὀχίθηβ ἱδγουρμουΐ {Π6 
Βδρίοσ. ΤῊΘ ΖΌΓΠΙΌΓΡ δοσορίδι ἢ 88 ργϑυδι] θα βίποθ 
«Δυρυδβιῖίπο 856. [6 Ὀγϑίθγδῃ]θ οὔθ (Βεζα, Μοίδηομίμοι, 
ΤὨοϊυοκ, ῬΆΠΡΡΙ [Ησοἄκ6]}; [88 Ἰαΐζος (οομέονι- 

πίστειος 
[μειβοιείοι. κ πίστεως ΠΕ ΤΙΡΙΤΟμΎν. 

αἰγοιωηποίδίοη, «οὐλΊτοΝ ὦ ὃν 7ατίλ, ἀτιὰ ᾿ΒΟΥΘΌΥ ἀθεύγογα ἐδ 6 
ΘΓ. Οτθαὰ (Ογ., Ῥ. 800, 

Ἰολιοῦ ορεταίες ἐπ ἰδὲ οαδᾳ ῳ' (δε οἰγοιτηοίδεα, ΒΟΏροΪ : 

ζϑοεηΣ πασίί ἐτατη."-- 
Τ ἴσαν ἰσηϊατ ἰΒ [89 ἐπίοτρχοίδξοι οἵ Ὑ ογάδποσί : 

ΤῊΟ ον, ΟΣ ΟΕ Π ἀγθ οὗ αὶ Δ16 ̓ υδιθοὰ ομέ 2] ΟΣ 
7τσηι (ἐκ) (μὸ Δ πίον ΑΌσβμδση ἐμοῖς μον Βαᾶ, απὰ 
΄Ὡ οι ἸΘῪ ΔΣΘ συρΡοβοᾶ ἰο αγὸ ἐπ Ὠἰπι, Ὀσὶῃ ΔἸΊΓΒΛΟΥ ́ ῃ 
“ἶνο οσγαρθδηΐ σι Θοῦ ἔῃ ΟἸγχίεί. ΤΈο Θαμεῖ]οα, οἱ ἢ 
σδτδί σπίοσ ἐμπδέ ἀοον οὗ ἐδιο ΤΑΙ οΥ̓͂ ΑΌΤΑΒΘΙΣ, δηὰ μα δα 
ἐδνουσὴ ’ἴὲ (διῴ), ἴὰ ογάᾶὰοσ ἰο ὉΘ Θὰ. ΤΉΡΣΟ ἰΒ Ὀπέ σῃ9 
ὉΠΌΣΟΣ ἔγοτῃ ἰδ 6 Ὀορίησιτισ. ΑΥΔΉ ΔΩ Θς. ἰδ βοϑὰ ἃσθ ἐπ 
Ἐπ Βουδοβο]ὰ οὗ (δἰ ἰῺ ΟὨγίοῖ, πὶ ΒΟΥ χπὸὶ ᾿ἴνϑ πὰ 
οι [δ δρίσὶ ; ἐπο Βοδίδϑθιῃ στηυδὲ ὁπι95 ἐῆρ ποιθθ 
Ῥνουρὴ ἴ86 ἀοοΥ οὗ ἐπα! ἤΠ 1} ἴῃ Ηΐμ.--Ῥ. 8.) 

δας Ῥεγαηΐ; θεηίϊϊες άδεπι αὖ τἰ116] ῬΘΓΙ 

1δ: 

ΔΌΪΥ ἰο Τμοοάογοί, Ῥεϊαρίυ8) 888 Ὀθθη τηδίηἰαϊμοα ὃν 
βθιη]ον, δηαὰ οἵἴποσᾶ, δῃὰ ὉΥῪ Πὲ οί δὰ Μογοῦ 
Αοοοτσαϊηρ ἴο Μεγοσ, 6 Αροβίϊο, ἔγοιη οἤδρ. 1ἰϊ. 83 
ἴο ἦν. 2δὅ, ῥγουθβ ἴ..:6 Βδιτηοὴν οὗ ἴΠ6 ἀοοίτί πο οἵὗἁ 1.9. 
ὐδοδίϊοη ὈΥ ζαἱ ἢ πὰ [86 ἴα, Ὁ ψῆδὶ ἢΔ8 θοῇ 
βαϊὰ ἴῃ ἴη6 αν ἀρουΐ ΑὈΓΣΔΠΔΣ,Β υβ βολοη. ΜογοΣ 
ὌΓΡΕΒ δρδίηβῦ 186 ἔΌγΙηοΡ τίν, (δὺ 1Ώ6 ἢ {818 ὙΟΣΥ͂ 
προγίδηῦ ΒΘη(ΘΏ0Θ ΔΡΡΘΑΓΒ ΤΩΘΓΟΙΥ 88 80 δογυρί σας 
ουῖοα] δϑβουΐοῃ : δῃὰ ῬὮΠΡΡΙ Β ΓΟΡΙΥ, ἵπᾶΐῤ ΟἾΔ. 
ΜΠ, 1 οομεπαρ8β ἰς ζΌγΠΘΡ, ΟΟΥδί ΠΥ ἀο068 Ὠοὶ το ον 
[6 τηδίογ. Βιυΐ ΤΒοΙυοὶς ἰΌΒΌΥ τϑῖηαγκθ ἀραϊηδί 
[86 βοοοπὰ υἱθνν, [πδὶ ὑῃθη ἃ γάρ, ἱπδίεδα οἵ οὖν, 
πουἹὰ Ὀ6 ὨδίΌΓΑΙΥ οχροοὶθαὰ πὶ ομᾶρ. ἦν. 1. [ΒΘ 
βία .68, ἐῃ τωδὶπ οὐ͵θοί οὗ Ῥαὺϊ ἤθτθ ἰβ ἴο ΒΟΥ 186 
ἔγὰθ τηοῖμοὰ οὗ ᾿υβι βοδίίοη, ἀνὰ ποῖ [86 δρτγθοιηθπῖ 
Οὗ [86 ἸΑῊ δὰ 16 ρΌΒΡΕ].---ΟΡΟ. Β.)] Τμΐ8 το ἰδ 
Οἶθαῦ : [δαὶ τϑῦ. 81 οοηδε υϊοθ ἰἢθ ὑγδηδί ἢ ἐὸ 
οἴδρ. ἰν. Βαΐ, ἴῃ 861, ἰδ θοῦνθθ 88 {Π6 δοποὶυϑίο 
οἴ ἐπα Ρὶ Πομ νοΒ. 271-80, ἴῃ (μαὺ ἴῃ Ὀτίηρα 
ουΐ ([}6 τοϊδίίοη οὗ ἐπῃ6 Θχρουτηθηίαὶ ἰδοὺ τμαὲ {Π6ΓΘ 
ΔΓ ὈΘ] νην ἀφη 1168.--ἴο [86 αν. Ῥδὺ! Πδὰ βιονῃ 
δὲ [Π6 δι βοδιίοι οὗ {πΠ6 ἀὀη 168, τὴ (6 7508 
σδίϊοη οὗ ἴΠ6 Δαν, ἰΒ ἴο Ὀ6 ἱτδουὰ Ὀδοῖκ (ὁ ὁπ6 δῃηᾷ 
ἴΠπ6 βαὴηὴ6 οὰ, ΒΥ {{||8 πιθᾶῃϑ, ἢ6 ΒΑ4Υ͂8, {πὸ ΔΝ ἰδ 
ποὺ τηϑᾶθ νοϊὰ, Ὀχὺ οΒδ Ὁ] ]Βη6α, ἩΗΟῊ [ΔΓ οβίδῦ. 
ἸΙβῃοὰ ἢ ΤῊΘ δῆθνοῦ 8 διγἰβῃθὰ ὈΥ ἴπ6 ῥγοςοθαϊης 
γΟΙΒΟΒ: ΑΒ ἴΔΡ 8δΒ {6 ὉΠΠῪ οὗἩἨ ΟΘοά, σοῦ πα ου] θα 
[8ὴ6 ἴανν, 18 ρον βοὰ ΌΥ {π6 ΠΑΙΤΩΟΩΥ͂ οὗ ΗΪδ βανίηᾷ 
ΟΡΘΡδίΟΠ 8 Β:Ο Ωρ Φ6 γ8 δπὰ θη 1168. Ῥανου τίβιη 
ἬΓΘΔΙΚΘΩΒ {Π6 ἸΔΥΓ, ὈΘΟΔΌΒΟ ἰΐ τηδῖκοβ {Π6 αν 16 βαϊ 
αἱ οὗ 8 πδίΐϊομδὶ αοα. 106 υηΐνογβαὶ Μοποιποίβι 
οἵ Οπγιϑυαμίγ, ρτονυθαὰ Υ 186 υπΐνουβαὶ δι βοδίίοη 
οὗ Ὀδ]ανοσβ, βγαῦ ῬΓΟΡΘΟΥΙΥ ΘΒ δ Ὁ} 1868 {πὸ Ἰὰνν ἴῃ ἰὼ 
ἔτ 6 Θαγδοίον, ὈΥ τηδκίηρ ρ]δίη [Π6 ὉΠίγΘΓΞα] σἤδΓΘΟ. 
ἴον οὗ (ῃ60 ἰατρῖνον.--ὯὩθ δοηθτθηῖ, ῃῸ τ 068 
ἴΏΔΚΘ γοϊὰ [ῃ6 ἰὰν ἢ ἰ8 βυ δοίθ ΠΥ το ρο]16α ὈΥ 186 
Θῃηοἰΐομα] οχργοβθίοη, μή γένοιτο, ἘᾺΔῚ ὈΘ ἐἰ] 
ὌΨ πο σηϑδϑί Βυὶ (Π6 Ορροβίῖθ βοῃ(πθηΐ, 999 
οΘαίδὈἹ 8} ἴπὸ ἴανσ, [88 Ὀθθὴ Δἰγοδαῦ ρῥσγονθὰ ὈΥ 1Π6 
ἴδοι ὑπδῦ {Π6 ἰδῦν ἰ8 ἀο δηθὰ δ8 (ὴ6 ᾿ἰδα οὗἩ ἰδίτἢ, δὰ 
ὯΔ8 ὈΘΘῺ ἰγαοθὰ Ὅδοὸκ ἰο ἴπ6 αοἀἂ οὗ ἴΠ8 6 }0}18 δηὰ 
ἀοηῦ θα. ΤῊΪΐΒ ἰθ πα δορὰ οχιθηἀθα ἐγ ΠΟΡ ἰὴ Ἡδδὶ 
ἔΌ]Ποττθ, γοὺ ποὺ ἴῃ ἴπ6 ἴοστη οὗ ἃ οοη ηυοα ῥγοοῦ, 
Ὀαΐ ἴῃ ΓἪΠ6 ἔοττῃ οὗ ἃ ὨΘῊ Βογίρίυγαὶ δυρυιηθηῖ. ΤῊΘ 
αὐυοθίίοη, ΒΟΥ ἴδ ἀοοβ Ῥαυϊ, οὐ ΟἾγ Β δ Ὕ 68. 
(ΔὈ]18} (06 αν ΠῈ8 ὈΘΘη ὙΑΡΙΟΌΒΙΥ δηθ Το Γοα : 
866 ΤΒΟΪποἷς, Ρ. 168. ΟἸγγβοβίοσω, ἀπὰ οἴοσβ, ΒΥ, 
ἰμαὺ (09 Βαϊναϊϊοῃ ἴῃ ΟἸγχὶβὺ ἰβ 086 οῃηὰ οὗ [Π6 Ἰαῦν. 
Μοὶ ὀχροβίίογβ μοὶ ὑπαὶ ἐϊρ ἰδ 18 [18 }16 ἃ ὉΥ (68 
πον ΟὈΘαΐθηοθ, ΟἸδρ. Υἱ. δπὰ υἱῖϊ. 4 [Ὅγ ἴονϑ, σι ἢ οὶ 18 
(1168 “106 δι] Β]πηθηὺ ΟΥ̓ 1μ6 ΔῊ .᾽ χ, 10. Αὐρῦυν» 
τἶπο, [απο ν, Οαϊνίη, Βοζα, δῖον. Ῥρρὶ.---Ρ. 5.1. 
ΤΠΟΙΪΌοΙΚ ΓΚ ἐμαὶ (Π 6 ὑΘΒΌΪΩΟΩΥ οὗἩἨ [ῃ6 νόμος διὰ 
{86 προφῆται ἷβ τηρδηῖ. Βυῖ {μϊ8 ἰβ ποῦ ἃ ΠΟῪ 
ἱστάναι; ἈῸΓ Νουα ἰῃ6 σοητἰηυδίοη ἰῃ οἤδρ. τ. ὈΘ 
ἃ ὩΘΥ͂ ἑστάναι ἴτοτῃ (Πἷ8 ρΡοΐπὶ ΟΥ̓ νἱϑὺν : ἰὐ 'β ΟὨΪ ἃ 
ΠΘῊῪ ῬὉἩτγοοῦ ἔογ ἰδ τ ὐθοῦβηθδβ ὉΥ ἕαϊτὮ : (86 ῥγοοῦ 
ἔγοια ϑογρίαγο. Τηθ Αροβίϊο μ᾽ οτίβοβ δπὰ εβῖδὺ- 
᾿Ἰ6 65 1η6 ἸΑΓ ΟὮ ἃ ὩΘῊῪ δηα Ὀτοδάον ἤουπάδιίοῃ, ὉΥ͂ 
τοργοβοηϊίηρ ἰὑ 88 ἃ ὑηΐϊϊ, ΌΥ ἰγαοΐηρ ἰΐ ἴο ἐΐϊ8 ῥγϊηοῖ ρ Θ6 
οὗ Ι1ἴ8, ἀῃὰ ϑηϊαρσίηρ ἰζ5 σοπθηῖβ ἤσομη ἐ}|6 δον] 8Ὲ 

ἰου αγίϑση ἴῸ ἴμ6 ὉΠΊΨΘΥΒΑΙΥ οὗὁἨ ὑπὸ τονοϊδιϊοῖ. 
οὗ [δ0 ᾿ἰνίηρ αοἄ οὗ ε}1 ᾿ηο. ΤὨυΒ ἴπὸ Μοβαὶςο ἰδῖν, 
88 ἴΠ6 {γρ6 οὗ 16 Μοβαῖο το] ρίοῃ, 8 αἰοτ θὰ 80 [ἈΣ 
ΔΒ ἷξ ἰ8 {Π6 τοργϑδβοηϊδῆνο οὗ 41} 86 ἔκαὶ οἰοθὩ 8 
οἵ το] σίου ἰπ σϑηθγα]." 

5 (ΟΟΙΡ. ἃ Ἰοχιβ ποίθ οΥ ΤΠ ογάβιπησί ἢ ἐπ ἰ06.γ ὙὮΟ 
ΣΟ 1686 [ὮΔΣ ΠΡΟ Θ ΚΘΆΒΟΣΒ [0 [8:6 κεδβοσίΐοῃ οἵ γο γ. 21, υἱα, 
ὈΘΟΘΌΒΟ ἐδ ἀοσίτί 9 οὗ ᾿ δἰ Ποδέϊοςι 16 ατουποαᾶ οἡ {89 ἐθαξὶ- 
ΤΟΟῺΥ οὗ [Π6 αν ἐμδύ 41} ἀσὸ ὑπιᾶοσ δἰ ; ὈΘΟΔΏ86 ἐπ: θΒΔΟΣ ΟΝ 
οὗ ΟὨσίδί τϑϑ ὑγϑ- δ που ηοίὰ ὈΥ ἴΠ|6 ῬΘΟΒΟΥ͂ΟΣ, δηὦ Οἷδοῖ βροσί 

ῳ 



ι.18 ΤῊΝ ἘΕΡΙΣΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΣΙ͂, 

ἙἘΤΩΒῈ ῬΛΔΈΛΔΟΒΔΡΗ (ΥΕΒ6. 21-399). 

1. Αὁ ἴμο ΟΪὰ Τοβίδιαθηΐ, δοοοράϊηρ ἴο τοῦ. 31, 
λφ8 ἰοαιἰβοὰ οὗὨ ἐπ τἰχῃύθουδηθδδβ οὗ ΦἈ}Π8} οοηιδίηθα 
ἴὰ 6 Νον Τοδίδιηθηϊ, 80ὸ ἀο68 (η6 Νον Τοδιμιηθηΐ 
“-“Ὧ6 ἴπ6 ρογίδοϊ τονοϊδίίοῃ οὐ ΟοαΒ στ βρη! θουθη686---- 
Ὀοαν ὙΪΠΠ688 ἴ0 [08 ὨΒοϊΐηοθα οὗ ἴῃ6 ἰατ ἰη ἴῃ6 ΟΙά 
Τοδ' Δι οηΐ, 

Ἅ. ἴὐ 8 ἃ ἀοζοοσῦδ το δηὰ ἱπογχζδηΐο υἱοῦ ἴο ὈΘ] 66 
ἐπὶ, 25 [Ὧν 88 (π6 βίηρίθ αἰἰτί υῦο8 οὗἩΘ αοά ἃγὸ ὁοῃ- 
οογποὰ, ἴῃ ἴ6 ΝΟ Τοδίαμπιθηι Ηΐ8 Ἰυλίίοα ἰβ 1688 
Ρεοιαϊμοηῖ πῃ ἴῃ ἴῃ6 ΟΪά, ἱπ ογάὰθν ἴπδὶ Ηΐ8 ἴον 
ΤΩΔῪ ἈΡΡΘΟΆΓΡ ΤΩΟΓῸ ῥγοχηΐηθηῖ, Οη Π|6 σοῃΓΑΓΥ, [86 
γοναϊδιίοη οὐ Ηΐβ ᾿υβϑιίοα ἰβ βγβὺ σοιηρίοίθα ἴῃ [86 
Νὸν Τορίδιηθηΐῖ, [0 18. ΠΟΓῈ ΘΟΙΏρΡΙΟ θα 80 ΡΤΘΒΟΪΥ, 
ἐπαῖ, ἰῃ ργορογοη ἴο (}8 οοιωηρίοίίοῃ, {Π6 ΟΙὰ Τ7|68- 
ἐδηγθηὶ γουϑίδυοη οὗ 7υδιϊσ8 ἸΏΔΥῪ ὈΘ τοζαγάθα 88 8{}}} 
νοϊϊοὰ, Τηθ Βα ἸΏΔΥ ὍΘ διὰ οὗ 4}} ἴ[Π6 Ὀϊνίηθ 
δἰἰϊγίσαϊοθ. [πη 6 Νὸν Ταβίδηθην ΠΟῪ Ὦδνο ἃ ΚΙ]]- 
ἰῃρ διὰ ἃ γε τῳ πα 6., σγοαῖϊνο οὗριι. ΤΏ 108- 
ἶσα ἰπ ἀπίου τὴ Ἰονα 18 στδθθ. [Ι͂ἢ τμ6 Ο]ὰ Τοβίδ- 
τηθηῖ, ὨΟΎΘΥΘΓ, ᾿δ01906 ΔΡΡΘΟΔΓΒ ΠλΔ ΙΗ] ἴῃ ἰζ5 ρυπϊνο 

ΔΒρεοῖ, : 
8. Οχ ἴδ ἀουνὶθο ἔοσια δηὰ [εἰηὰ οὗ ἔδει, 866 186 

ἔἄζχοσ. Νιοίοα οὐ νοῦ. 22. 
4. ΑἸ8ο οὐ 9 δόξα ϑεοῦ, 866 Ζχοσ. Νοίεδ. ΟΝ 

τοῦ, 28. ΑΒ ἴΠ6 δικαιοσύνη 8 ἴ110 ἱπύθγμδὶ μαζὶ οὗ 
[6 Ὀἰνίπο δόξα, 80 ἰ8 ἴ86 πδηὶ οὗ δόξα ὁἢ; τη Β 
Ρασὶ [06 ονϊάθησο οὗ ἷβ παηὶ οὗ διχαιοσύνη. ΤῺΘ 
Β8Π160 σοηπασίίοη 18 1Π|κονγῖϑ6 ὀχῃ οἱ θὰ ἴῃ (Π6 ᾿ἰἴδ οὗ 
αϊϊῃ. Τῇ δοξάζεσϑαι αΥῖδ68 ἔτοτα ἰδ6 δικαιοῦσϑα: 
(οἰαρ. υἱὲϊ. 80). 

ὅ, ΤΠ ἀοοίτῖηο οὗ }ιεδέἐπΠοαίζοα. Οη ἴΠ6 δεκαι- 
οὖν, 866 σἴδρ. ἰΐ. 18, δηὰ (Π6 βοοϊζοη γοἰδιΐηρ ὑπ γ6- 
ἴο. Οπ τὸ ἔδοϊ μδὶ ἰδ ἰβ ὑπάοῦ (Π6 δικαιοῦσϑαι 
[παῖ τρδηδβ υἱΐον πδηΐ οὗὁἨἁ ρϑγβοηδὶ γὶρῃιθουδηθ88β ἢγϑὶ 
ὈΘΟΟΙΏ6Β ΡΓΟΠ θη, 866 6 ἄχοσ. Νοίδθβ οἢ. σϑῦ. 21. 
ΤῊ ονδηρο! σαὶ ἀοβηϊοη 26. ἤάδηι 18 ορροβοὰ ἴο 
[6 Βοπιδὰ ΟδίΠο] 16 ἀοβηϊοῃ ργορίου βάδην. ΤῊΘ 
ἔοτι) »γορέδθυ' βάεπι ὮὰΒ ἃ ἀου δὶς ϑ6πθο. [1 (δἰ τ 8 
υπάοτγβίιοοά 88 τηϑῦῖΐ, {π6 ογάθν οὗἉ (ἰ6 πνουῦὶς οὐ 881]- 
ψαιϊΐοη 8 τονοῦθοα, δηα 118 συ ΒΑ Ὁ ἴθ ὑγαπβίογγο ἴο 
τηδῆ. [ὃ 18 ΥΘΥῪ ΟἰΘΆΡ ἔγοιῃ [6 ργοδϑηΐὶ ὕἴθῃβθ δικαι- 
οὔσϑα: (γον. 28), ὑπαῦ ὑῃ 6 Αροβι]α ἀἰδιξηρυΐδβη 68 ἤΘΤΘ, 
δηὰ (πτουρπουῖ, Ὀοίτθθη γεάφιηρίοι ἀπὰ μδέξσα- 
ἔξοη. ΟἸἾ γίβὺ 18, ἰπαθϑά, οἴδοι νον ἐῃ6 τἱσιυθουβη 688 
οὗ 6] ανογθ, δηἃ νἱγίυ δ! !Υ (Π6 τἰχῃνοουβηθδδ οὗ ἢυ- 
ἸΏΔΗΪΥ, δηὰ 80 δι οουἹὰ [Π6 τϑἀοιηρίίοῃ Ὀ6 υῃοθ 
ἸΟΟΒΟΙΥ ἀοοοπιϊηαίοα ᾿υβ Ἐβοαίίοη. Υ οἱ τ[Π6 ΑΡοΒ᾿]6᾽8 
δαρο ΟΥ̓ ἰλησυδρο 8 τ δῦονο {8 ἰη 9 η: 6 688, 
δὰ οἤδρ. Υἱῖϊ. 80 Ῥσοόνθθ σοποϊυβί σοὶ (οοταρ. οἾΔΡ. 
γ. 18) (μδὲ Βο τοραγὰβ υϑιβοδίίοη 88 ἃ ραγὶ οἵ [Π6 

β665 οὗ ἴη6 ἴδνν ; ὈΘΟΒΏδο ἴδ 6 Δ ΓΘΥΘᾺ]8 Οοἀ 88 ἃ κὶ ἢ αάρο, 
Μυ ποϑὰβ 8η δὐθαπδίθ ῥτορ τἰδείοῃ ἴοτ βίῃ ; Ὀθοδῦθο ἢ 
ἀοαὶὰ οἵὁ Οσ σὶϑὲ ἱ8 δυο ἢ 8 ἡδὴ τυρίας ;Σ Ὀθοδῦδθ ΟἸμτίαί 86, ἘΥ͂ 
ἩΪῈ νοτγίοσε οὐοάϊθηοθ ἕο 1ἴῆ9 ανν, δεϊδ ἱληϑᾶὰ ἐΐα ἀἰσηϊν ; 
Ὀδοόδιδο 15 ἐδοηιίοη ὉΥ̓͂ ΚΆΣ ΓΙ ΟὟ 68 τ ἢ ἤο ΠΟῪ ἄθρτθθδ Ο 
Ἰονο απὰ ατοιπᾶο ἰο οὰ, ἄο., ἄο. Βαΐ [δ 686 876 8]}] διιὺ- 
οξάϊπαϊο Ῥοιΐα.---"} ΟἿΘ δΘ1186 ἔῃ 14 16 ΔΟΟΙ ἐΒ 6, 28 ἃ 
διά δηλοῦν οὗ ἐμ! , 8 ἴο ΟΟΙηΘ; 86 8 ἰεἰ ἘΠ ρ Ἰούίοσ, πὶ 108 
ΘΏΓΘΒΟ ; ΘοΙΩΡ. ΕΡΆὮ. ἱϊ. 25; 6. 11.1.18; Ὀυΐ 88 (0 118 χῃσγαὶ 08" 
ἰαξιίδ, δα 89 οσχρχγοβείοῃ οὗ ἰδ ΠΟΙ͂ τὴ] οὗ αοά, 38 8 Γ]ο οὗ 
ϑοπάησοί, ἐΐτ͵γδϑ ρογίϑοι Υ ζ.18}} 9 ὉῪ δοᾷ ἱν “ΟὨ δ ΕΥ 
4α]8|1οὰ ὉΥ ΕΥ̓ΘῪ ὈΘ] ον ἰη ἰονο ἴο Οοἀ δά ιὐνὸ νῊὸ ΟἿΓ ποὶσἢ- 
ὈοΥ. ΓΘ ἃ 9 ἱξ ἃ παίξοῃϑὶ) οοὰϑ ἰὼ Δογη, ἃ πΐ γογδαὶ 
ϑάϑ πὶ δρίγιί δῃὰ αι. Τ6 ΔΡΡΙΐθΕ τὸ δι 6 Το Οοτ- 

[5, ἔγωσα Ἡδπση τὸ οδητιοῖ ἴαῖκο οὐδ 0Π6 (54 } [9 
δφοορῃὰ, οὐ ἐδ0 Ἰουγί) πίξμουξ τοῦν ὡμμ ἑδο6 Ὀσδηΐν, Ἀδ᾽- 
ΤΌΟΏΥ, δτμὰ σοπιριοίομθθα οὗ {Π6 .... 6. Ομ γίδε 85 δοι (θὰ 
[δῖ αυοϑοῃ ἰπ ΗἨ16 ἱπίιογργοιαίιὶυς οὗ ἴῆ6 ἰανσ, Ὁ [ὴ6 ἔτ 5 
ἀεδιοδηίαὶ) ΠΒΟΡῸῸ οἴἩ 186 τπα τι οἱ ατία οὐ πὸ κἰηράοτι οἵ 
βοανοη, 86 δὰ ἄοπη Μαίέ. ν. .7 Πἶ,-ϑ. 8.] 

Φ 

Ῥἴδῃ οὐὗἤἁἨ βαεϊναϊοδη. Τὴ οοῃποοοη Ὀοϊποοη ἂν 
δικαέωσις---Ἡ ἢ ρύδοα οδοίδ ἱἰπ ΘΥΟΓΥ Ὀα]ΐογοι 
δἴϊον τ[ὴ9 κλῆσις---δηά (Π6. ἑλασμός, οομδῖδίθ ἰη [818 : 
{πᾶὺ ΟἸγίδῖ, δ ἰμ6 ρογίοεοὶ δικαέωμα, ἰδ, ΌΥ ἰδ4 

Ρα], οἴετοὰ ἴ᾽ο τηϑῃ, δαί Ηθ ἰβ βοῖ ἴογ) 86 
ἐλαστήριον. (Ἰλρδῖι, ἰῃ ἃ τιοποσταρ» οσ Ποὰ Τὴ 
Ῥαμίϊπιε οείγέπα ο7 ὑἱμει βοαίέοη, .8δ8, μοϊὰβ ἐδ) δὲ 
189 δικαιοσύνη ἰΒ ἴη6 οοπαϊοη οὗ τἰμ)εὑθουδβηοδα, διὰ 
{πδὺ ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯ6 ͵8 δίκαιος 0 18 υδὲὶ εμαὶ δἷ6 ἀ66 
Εἰπαιίίοη τοαυΐγοθ ἢ6 βου] ὰ Ὀ6. ΤηΘ δυϊμοτ᾽Β οὐδ: 
ο᾽υδίοῃ ἷβ, ὑπαὶ Ῥαὰ], ἰῃ πὸ αἰηρίθ ρδβϑαβθ, σομρΡΟὶθ 
68 ἴο αἰνίἀα [86 ἀϊνίπθ οραογδιίοη--- 6 γέβυϊὶ οἵ 
ὙΠ] σἢ ἰΒ {86 (ρ το ΒΑΡῪ) Ὠυμμδη δικαιοσύνη--ἰ 0 
ἵπο αἰδιηςι δὰ βϑοραγδία δοίβ, ἴ6 σοί (3) εἰεν δσιᾶ 
[Π6 ασέμε ἀφοίαγαίογίμδ, ἴῃ Βαοὶ ἃ ΤΏΔΉΠΘΡ {Ππδὲ [86 ἰδ» 
16. ΟὨΪΥ͂ ΤΥ Ὧ6 οΔἰ]οὰ δικαιοῦν.)-- [6 ἯΔΥ ἕο (848 
Ῥτοιοβίδηϊ ἀοοίγῖηθ οὗ ᾿υδι βου 8 ρτορασγοὰ ὮΥ 
(6 βουπὰ ρῥτοἀυοιϊίομδ οὗὨ ἔπ τηγϑιοἴϑιι οὗὨἨ ἴ:6 Μ|Ε 
ἀϊθ Αρ6β:; ῸὉΥ Θχϑιρίθ, ἴῃ “ αδγπδὴ ΤὭΏΘΟΪΟΘΥ.᾽" 
ΤῊΐΒ Ὀοοῖὶς οομίγαδίβ βοϊαοσῃ, οὐ οροίβπι, τὶν δηεἶ γα 
ΒΟ ϑυτγοπάου ἴὸ αοὰ δηὰ Ηἰΐβ ν}}}, δπὰ {πογοΌ 
ἱπαϊοδίοθ ἴὉ16 ἀδοροδὶ στουμὰ ογ [Π6 αἰπηονἦβ 05:18» 
οδἰίοη ΟΥ̓ δι. ΦΨυδβιβοβίοῃ, 88 [πὸ ἀρργοργίδίουῦ 
οὗ Ομ γίβι β δικαίωμα, τηδῖκ68. [6 σοθροὶ, [του [ἢ 
ΡΟΤΘῚ οὗ [06 ΗΟΙΪΥ ΟΠοδὶ, δὴ ἱπάϊν᾽ ἀυδὶ δῃαὰ βρβϑοΐδὶ 
ΔΌΒΟΙυϊ ου ἔγομ ἴπ6 χυὶλὶ οὗὨ βίη, πο [86 Ὀδ]Ία νοι 
ΘΧΡΟΓ ΘΏ668 ἴῃ Ρ6806 οὗ ὁὀοῃϑοίθηοα δῃπὰ ἔγθοάομῃ. [ἱ 
τ8 68 ἴῃ οὐ͵οοίϊΐνα διχαέωμα ἰῃ ΟἸγίδὲ 8. ϑυῦ)θ6 
ἄνα δικαιοσύνη. Φυθι βολθῖομ ͵ἰβ ΘΒΒΘ ἢ 1411} ἃ ΡτῸ 
πουποίης τσ υύδουδ, Ὀὰΐ ὈΥ {μ6 ογοαίί γο ἀθοϊαγηῖοι 
οὗ ἀοά : ἱποτγεΐογο 1 18 δἰϑὸ ἃ τηδϊκίηρ γἱρῃίθουϑ, ἴῃ 
{16 8680 ταῦ ἰζ 8 ἴ8:6 οοπηημπίοδίίοη οὗ ἃ Ὡ9Ψ 
Ῥγϊποίρ! οὗ ᾿ἴἶδ, γοῖ ἴῃ δυο ἃ ΜΑΥ͂ ἰῃαὺ (15 ΠΕῈῪ 
Ῥτίποῖρ!α οὗ ᾿ἶδ τηυδὲ ονοῦ Ὀ6 τοραγάθαὰ 88 [Π6 ρυγθ 
οἴροι οὗ ΟἸγβί, δὰ ποῖ ἰῃ ΔΏΥ ΜΔΥ 88 {Π6 σαμϑὲ οὗ 
ἠυβιϊβοδίίοη. ΤῊΘ ομθ ρστβοίουβ δοὶ οὗ ᾿υδι βοιύώνῃ 
15 αν! ἀρὰ ᾿μἴο ἔνο δοῖβ: 1, Τὴ ον οὗ {πὸ δικαέωμκα 
ἴον ἔδῖ "ἢ ἀη0}} ἔδὶ τ 8 ανγακοὰ ὈΥ ἔγοο γζταοο: 3. Ασ'- 
οουπίϊηρς ἐδ!) 88 τἱρῃιθουβιθθθ. 7116 οδοῖβ οὗ 718. 
εἰδοιιίοη γὸ, πορεῦνοὶυ, Ἰἰθογαίώοη ἔγοιη ἴπα ρυΐιε, 
[86 οὐυτγθα, δηὰ ρυῃὶβηπηθηΐ οὗ 8ἷπ; δηᾶ, ροβ νον, 
δἀορίίϊζοη ΟΥ ΒοΟηΒἢΐρ, ΟΥ̓ ποῦ ἴπΠ6 Ὀο νον ΤΑῚ 
γοϊαϊϊ οη--ἰδὺ 18, [86 ἀδοϊδβίοιι οὗ ἢΐ58. ἱπαϊν Δ] τγϑ.: 
ξομπογαίοη, δὰ ἢἷ8 ἰγαηβἸδοη ἰμΐο [Π6 βίαῖθ οὗὨ ρθῶοθ 
-οσἰθ ρΡγοπουῃοθα. ἴΙὼ }|0 οΪὰ Ῥγοίοβίδηϊ ΓΠΘΟΪΟΘΎ, 
᾿υδυϊβοδιίοι 88 Ὀ6θὴ νδγίουβ! Υ οοπέουπα θὰ ἴο0 τηυοἷ 
πὶτ [86 τοἀοιηρὕοῃ ἰζϑοῖ δῦ, σἘ1}16 ἰῇ ΟἿΓ ΑΑΥ, 88 τἂἃἑ 
ΔΙΓΟΔΟΥ [10 οα86 τὶ Οπίδηάον [ἀἰοὰ 1δδ2}, ἰδ 88 
οδϑῃ Ὀθοη ἐὯγ ἴοο τοὶ ἰἀοη 66 τ 10} Βα ποῦ Ββοβίίοα, 

[Αἀάϊοἰομμα] γϑυλατῖκβ οἢ 116 ἀοοίσηο οὗὨ ιμδέξεα.- 
ἐΐοπ ὧν γαΐάι, οὐ τδῖμον ὃν 7,εὲ6 σγαος ἑδγνομσὴ 7αϊελ 
ἐπ Ολγίδί, 

(α.) [19 ἐἱπιρογίαηοε πὰ »οδί ον ἴῃ [6 [Βοοϊορίοδὶ 
δυβϑίθιη. [0 ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο βοϊοσϊοίοσυ, ὑῃ8 δρρτοργίδιίϊου 
οὗ [86 βαϊναίίοῃ οὗ ΟὨγίβὶ ἴο [Π6 βἴππου. [0 ργεβδυρ. 
ῬΟΒ68 86 διπάδτηθηίαὶ ἰγυϊῃδ οὗ ἴΠ6 ΤΥΙΥ, (86 ἰῃ- 
ολγηδίίοῃ, ἴοὐδ] ἀδργανῖίν, [86 δίοσ ὁτυθηί, 8}} οὐὗἁ νυ ϊςοὴ 
ἭΘΓΟ γουραϊθα ὈΘΙοΓΟ, 88 ἴη6 ἀοδροῖκ «πὰ Αοἰβ ργοοθαθ 
186 Ερίδιϊθβ. [ 8 ἐπογοίοσε ποῖ, δίγίοι γ δρϑαϊκίησ, 
[})6 αγέϊομίμδ δίανεὶδ εἰ οαὐοτιἐϊα εοοίοδῖα (Ἰμαλ6Ρ}, Ὀαὶ 
Βυρογάϊπαϊα ἰὸ {Π6 ἀγίϊοϊα οὗ Ολρέδί, νἢο δίοῃμε Ἵοδῃ 
Ὀ6 οΔ]]οἃ ἐπα ομδ ουπάδίϊοῃ δηὰ τοοκ οὗ ἴπ6 πῆο]ε 
Οεϊδιίδη βγείθω (1 ον. 11. 11). ΤῊ ἀοοϊτίθ ἐδ 

Το Φειμεοδε ΤΆροϊορσίο, οὐ Τλδηοσία Θεγπιανιέοα, ἰε 
ἴδο νοτῖκ οὔ δῷὰ ππκηονη δυξῦοῦ οὗ πὸ ΒΘ η Ὦ ΟΘΏΓΟΣΥ 
διοὰ τδβ οαὐἱϑὰ ὉΥ͂ Ὧσ, ᾿ξ οσ τὴ ἃ ἘΣΘ ὮΙΥ Ομ σ ασ δ ΟΥ 
Τοῖβο9 ἴῃ). 1516, 05η6 ΥΘΟΔΑΙ ὈσΘίοΌΣΘ [86 ουὐητααποοζηδηςξ οὗἁ [86 
Τοσιηϑιίοα. Ἐθοοεΐ θα ομδ Υ Ῥίοϊ ον, 1856, διὰ 

οριταῖη, 1868. ΤοτΘ ἰδ δίϑο δ Ἐπ δ τεδποί δε ου 
ΒΏΒΒηυα ὙΠ Κποτῖ, τὶ ἱπιγοδποίίοιβ ὮῪ ΒΌΣιθο 
Κίηρεϊογ, Τοπάσ, 855, τορτϊπίθρὰ δὲ απάοτουν, ι8ν8.-- 



ἕ ΟΒΑΡΤΕΒ 

Οσδεὶσὶ ἰαΘ ὑῃ6 ὅθι οὗ Θοὰ, δρὰ Ἵβῖὴθ ἰπὶο [λλ6 868})--- 
ὁ, 6.) ἯΔ8 Ὀογη, ἀἰοά, δηὰ τοβὸ αρϑίῃ, ἴ0 ΒΆΥΘ ΒίΒΘΓΒ 
“ἰδ ΘΙΩΡὨ ΔΌΣ ΑΙ “186 Τηγβίογυ οὗ ροα!ηθββ ᾽ (1 
Τίμ). 11, 16), διὰ ἤοττωβ 186 Ὀυγάδῃ οὗ ἴῃ6 ἔτβι ΟἸ γΐβ- 
ὥδῃ οοπίειβίοι (Μαῖι. χυΐ. 16--19); [18 ΔΒΒΟΓΌΪΟΏ ΟΥ 
ἀφμία! 8 16 οὐἰτοσίου οὗἨ ἴγὰθ ΟἾ γἰβυ δ Ὑ δηα οὗ 
Δηροηγίδι (1 Φοδη ἱν. 2, 8). Βυῦ ἰυδβυϊβοκίζοη ὈΥ͂ 
ἔαῖι ἢ ἷἱβ ὑπαουθιθα!ν ἃ πη άδιμ δ 4] ἀγιῖοϊα οὗ διδλεο- 
δσε ΟὈΥΙΒΌ ΔΕ ἀμα οὗ Ἔν ρ6 11. 8] Ῥγοιθβίδη ἴβιη, 88 
αἰδιϊποι ἔτοτη οουμηθηΐοαὶ ΟΔἰΒοὶ οἶδ, δμὰ 88 ὁρ- 
χωριὰ ἴ[ο Ογθοκ ἀπὰ Ἐοιθδῃ βοοϊζομπδὶ ΟδίΟ οἴδι. 
ὃ :ιηρτυῦε8β [Π6 τηδίουΐὶ οὐ 1 -ρυηοῖρ]6 οὗ Ῥτοῖ- 

οδιδῃί βίη ΦΠΛΟΡΟΩΣ ὁξ86Ν 1), 88. 1η6 ἀοοίτίμα οὗ 
ἴπ6 ΒΌΡΓΟΙΙΘ ΔΌΪΠΟΓΙΥ οὗ [06 ἨΟΙ͂Υ ϑδοτίρίιυγοθ ἴῃ 
ταλίίο ΓΒ οὗ ΤᾺ} δῃα Ῥγδοίίοθ οοῃηβιϊ(ὐθβ 18 γογηιαί 
Ῥεϊποίρ! 6 (ργέποίρίμπι οοσποδοοι δ). 1 8 ΠΘΡΟΡ 
ὈΓΟΡΟΓΙΥ υπαοτβίοοα ἴῃ ἴπΠ6 ΟΠ γθάδῃ ΟμΌγοι, ποῖ 
ΟΥΘ ὈΥ Αὐμυδίίπθ, υπ0}} [Καΐπον, δὰ ἴῃ6 ΟΙΒΟΓ 
Βοξοστηθύα Ὀγουρδὺ ἰδ οαὐ ἰηῖο οἶον ᾿ραῦ ἔτομ [0 
Ἐρίδϑι1.8 οὗἨ Ῥδα!, ραρϑοίδ!γ το86 ἴ0 [Π6 Βοτωδηβ δὰ 
Θαϊδίίδηβ. ΤΠ ὑπ ϊδββεα ρῥἢ]]ο]ορίοα] οχορθϑὶβ οὗὨ 
τοσϑτῃ ὑπη|68 88 ΠΥ ᾿υββοα (Π6 δουρί ΓΑΙ 688 
οὗ 18 ἀοοϊγίπο οὗ ἴῃ Βείοιτηδιίοῃ. Ὑοῦ {πΠ6 Ὀδδὲ 
ΤΩΘ. ἷπ ἴΠ6 ΟΠυτοῦ οὗὨ 841} αρϑοϑ, δπὰ [1806 ῥγοξουπαοϑι 
αἰνίμποα Ὀοΐογο ἴ6 Βοἰοττηδίομι, δυο 88 Αὐυρυδίίῃθ, 
Απθοίμι, Βογῃδγα, ἤδνο, ἰπ μοῦ, Αἰ ΤΑΥ͂Θ ΟΟΙ.6 ἴ0 [(ἢ6 
ϑασηθ ργϑοίϊοδὶ ΘΟ] υδίοι ἰῃ [86 6ηὰ, δηά, ἀἰβοϊ αἰγὶ ρ᾽ 
4}} τηογὶϊ οὗἨ ἐοῖτ οὐ, ΤΏΘΥ Πᾶν ἰδιζθῃ τοΐυρθ ἴῃ 
Ὧ)6 ἔγθε ρυδοθ οὗ ἀοά, δ8 ἴπ8 ΟἿΪΥ δηὰ ϑυβδοϊοῃς 
οδυβὸ οὗ καἰναίίου. “"ΟἿΡ σὶρ δου ΒΏ 658.) ΒΑ γ8 ὅ8Ψῖ, 
Βεσπδτὰ (δεγηι Κ᾽, ὧδ υεγδὲδ δαὶ γορῆ., νἱ. 1, 2), 
“ΘΓ γἰρῃιθουβη 88, ̓ ἢ γ͵Δ ὮΔΥΘ ΔΏΥ͂, 8 οὗ {1{||6 να]ὰο; 
ἶξ ἰδ δίποθσγθ, ρδῦδδρβ, Ὀυϊ ποῖ ΡΌΓΘ, Ὁ}]6ῈΒ γγχὸ Ὀ6] 16 6 
ΟΌΓΒΟΪνΕΒ 0 Ὀ6 ὈσίΟΥ [Π8ῃ ΟἿΌΣ ἔδλίῃουβ, ΏΟ ΠΟ 1688 
ΤΥΌΪΥ ἔρΔπ ΠΟΠΌΪΥ βαϊὰ : Α1} οὰν τὶ ρὐθουβηθβθοβ ΔΓ 
86 ΔΙΓΌΥ ταρβ.᾽" 

(ὁ.) Φεοβηξοηι οὗ ἠυδεϊβοαίοι. [1ὺ ἰβ ἃ υαϊοΐαὶ 
δεῖ οὗ ἀοἀ ΌΥ προ ΗΘ ἔγθοὶῦ δοαυΐβ 186 ρμοηϊίθηϊ 
δἴπηθῦ, Δα δάορίβ πὶ 88 Ηΐβ οὐδ]Ἱὰ οἱ ἴΠ6 στουπὰ 
οὗ Ομ γίβυ δ ρογίθοι γἰρηῃτοουβηθβα, δὰ ο οΟμπαϊτϊοη 
οὗ ἃ ᾿ἰνίηρ ἴδ, Ῥϑὺυΐ [88 ἱὰ ἷδ χαϊπαὰ ἃ 7υαϊοΐαὶ 
ΡΓΟΟΘΒΒ : Το τσ ίθοιδ δπὰ μο]γ αοα ἰδ 86 Φυάρα ; 
τ8} 8. {Π6 συ ΠΥ οὐ]ρτὶε ; [Π6 ἰαν, ΟΥ ἴ)6 Ἔχργθεβοὰ 
Μ}}} οὐὗὁἨ αοά, 8 18:6 δοοῦδβου  ΟἾ γίβι, τῖϊ Ηἰβ ροτγίδοϊ 
ἀϑουίῆσο, βῖορβ ἴῃ 88 ἃ βυ δϑιϊαΐ : {16 ΒΙΏΠΘΡ δοοθρίβ 
Ηΐπε ἰπ ὨοΑΡῪ δι τἢ, ΟΥ Θσηΐουβ ἰηΐο ΟἿ γτῖβιἢ8. ροβι ἴοη, 
48 ΟἸτδὲ ἀἰὰ ἰηΐο εἶδ : αοα, οὐ [86 ρτουπὰ οὗὨ 118 
τοϊδοη, βοαυϊίβ ἐπ 6 δἰ 6, δηὰ ἰγοαίβ ᾿ἷπὶ 86 Ηἰβ 
οὔσῃ ΟὨ]]ὰ . [ῃ6 δίππογ, Ὀθίῃρ οὔθ ὙΠῚ ΟἩγὶδί, μῸ 
᾿ΠΟΡΘ ᾿ἶναϑβ ὑπΐο Ὠἰπη86}}, Ὀαὰί, 1.6 οὗ αυὰ 6ῃ8- 
δἰΐης Εἶτα, υηΐο ΟὨτὶδὶ, το αἷοα ον Ὠΐμι, δὰ ΤΌΒ6 

ἱη, Τηνΐβ ἰ8 1υβεἰΒοδιίοη. 
(..) Βοϊαίοη ἴο 1π6 αἰοπεριοηΐί, γεροπογαξίοπ, δηὰ 

ϑαποίἑΠοαίίοη. Φυδβοριίίοη αἰ Π6ΓἘΒ : 
(αα.) Ετοπι ἴμ6 αἰοπεριοτέ (ἱλασμός, ἱλαστήριον, 

«τρίαίΐοη, ρνορἐαίίου, Ῥεγεδηυησ)Θ, διὰ [Π)}6 ΘΟὨΒ6- 
ᾳαρηὶ γοοποϊϊαξίοπ (καταλλαγή, αἰοοπδοηιοπξ ἴῃ [ἢ 6 
οἷά ϑοιιβὲ οὗ ἴῃ ἴϑγτω, 88 υϑοὰ ἴῃ {π6 Ε. Υ,, Εοπ.. ν. 
11, 'ἰπὰ Θουτηδὴ Ῥεγδεδληνθησ), ἐ. 6., (86. τϑοοῃο  ἰδιΐοι 
οὗ Οοἀ δηὰ 1ῃθ δίππον ὈΥ 116 βο  βδουίβοο οὐ Ομ σίβι, 
προ {Ὁ}}γ βαι188Ε.68 [ῃ 6 οἰαἰπι)Β οὗἩ Ὀϊνὶπο 7υδίοο, δὰ 
ἀγανϑ το ἴο ἀοα ὈΥ [ῃ6 εαἰἰγδοίοῃ οὗ Βυροτῃυχηδη 
Ιοτθ. ΤΏ αἰοηθπιθπῖ ἰ8 (Π6 οΟὈ͵θοιϊνα στουπὰ οὗὨ 708- 
εἱΒοδίοῃ . ᾿ζ τα δοοοιαρ)  ἰϑ θὰ ΟὨ06 [ὉΓ 4}} ὕτηο, Ὀυϊ 
υδβοδιίοη ἰ8 τοροδιθαά ἴῃ 180 6880 Οὗ ΘΥΘΡῪ ΒΙΠΉΘΓ, 

(δδ.) Ετοτ γεσοπεγαίλοῃ, ΟΥὨ {π|6 ΠΟΥ Ὀἰγί, ΤῊ 8 
5.6 ογοαϊνο δοῖ οὗ 16 ΗΟΙΪΥ ϑμί ὶῦ ἰῃ τηδῃ Ὁτϑοθαϊησ 
91 ΒΟσΟΙΡδηγΐηρ; [86 ΟὈ͵θοῖϊίνο δοῦ οὗ ᾿υδβ Βορίίοη ὈΥ͂ 
Οοά τ ΒαΙΠοσ, δὰ τοβυ ηρ ἴ) ἃ βυθ᾽οοῦνο σὔδηρσθ 
οἵ ποδγί, ποῦ οοττοϑρομ δ ἴο [Π9 ὨΘῊ τοϊδίΐοη οὗὨ 
ε)6 ὈΘ᾿ ΘΟ Σ α9 ἰυδ δ οα ἴῃ ΘΟ τδὶ. 

ΠῚ, 21-). ἰ89΄ 

(ες.) Εἔτοιι δαποίἡβοαίέοπ. ΤἨΐθ ἰδ ἃ τγδάυδὶ στον, 
Ὀορπηϊηρ πίει γα Θ ΘΓ 00). 8ηα ᾿υδυ βοαίίου, δηὰ ουἱ. 
τα δίηρ ἴῃ {116 Σοβυστθοιίίοη οὗὁὨ ἴῃ6 Ὀοάγ. ΦΔυβιβοι» 
οι ἰΒ ἀοαδΒ σγδοίουβ δοὺ ἐοισαγαὰ ὉΒ; δδῃοι βομιίοη 
ἰἴ86 ἀοαἶϑ σγδοίουβ ποῦκ τοὐλέη 08: (6 ΖΌΓΤΩΘΡ 18 8 
βίη ίο δοὺ οὗ αοά, [86 ἰδίίοσ ἃ οοη πθουβ στον ἴῃ 
Τηδῆ. ' 

(4) Το ἐναπρείἑοειί Ῥγοίεδίαπὲ (αμῖμ,.6) ἀοοῖτῖδε 
οὗ )υδϑεβοδίίοη τηυδὶ Ὀ6 νιαϊμίαϊποα: 

(αα.) Αμρμαεΐηδὲὶ }λαγίδαίδηι, οίασίαπίδηι, πὰ να 
ἐϊοπαζίδτη, οΥ 16 ἀοοίτ πο οἵ ἡιδειδοαιίου ὃν ὠογζδ͵ 
ἩΔοἷ,, ἰπ ναγουβ (ΌΓΤΩΒ δηὰ ἀσρτθοβ, σ᾽ οσῆθ8 υτηδς 
ΔΌΪΠΙΟΥ δηὰ γοργοβοηίβ ἰδ} Ποῦ 848 8 γονδγαὰ ἴὸσ 
ΤΉ Β ΟὟ τηοτὶξ (16 6} 18π), 861 τὐὴ Ὠυθου ΒΏ 688, νγωεῖζο. 
τὶρὐθοῦυδβη 688). 

(δ2.) Αραϊπβὶ {6 δοηιὶ-  εϊασίαπ δηὰ [Π6 Πωνἑδὴ 
οΥ 7γ(ἀονιέπε, ΔΒ ὙΠ6}1 88 18 τηοάθτη “πρίο- αὶ πα. 
ἐζίπηο οὐ Τγαοίαγίαπ ᾿ΠΘΟΣῪ οὗὨ 7υδι βοαου Ὦν 7αΐζἦ 
απ τοογἶδ, πιϊοῖ) οοπίου 8 7818 οδιίοι τι ἢ} βαποἰς- 
Βοδύοη (2 δέέξέα ἐπμδα; ἐς ἐν)ιδιο 7μδίια γεααξφέιν), 
ΤΩΔΚΘΒ ἰῦ ἀοροπα οἢ ἰδ ἀορτθθ οὗ Ῥϑγβοῦδὶ ΒΟ ἴῃ 688, 
ἰθϑοῆθα {86 τηρεγϊοσϊουβηοδβ οὗ φοοὰ πόγκβ (ορϑγα 
νιογϊονία ργορογίἑοπαία υἱία αἰογπα ; Ἰπεγέδιη, (δ 
2) διὰ πιογίέωι, (6 οοπάϊριο ; α δωρεγδγο. 
ψαξἑοηἶδ), ἀηὰ αἰνίαἀο8 ἐῃ6 ρΊΟΣΥ οὗ Οὖρ βαϊνδοη Ὀ6- 
ὕπο ἀοὰ δηὰ πηδη. 

(ες.) Αραϊμβὺ υ]Σὰ- δηὰ ρβουδο-Ρτγοίοβίδηϊς Θοίῥ 
᾿κμρμιλσβῳ δὰ «πέϊποηιαπέδηι, ἩὮοἢ ἀοΒίσΟΥ ἴδ0 
ΔὟ, 88 ἃ Γ]6 οὗ οοῃαποῖ, ἰδ Ὶ ̓υδ Ποδιίίο ἔσομαι ᾿8 
ῬΓΟΡΟΓ διιἰδθοδάθηιβ δῃὰ δοπβϑαιθηΐβ, δηὰ ἀΘΩΥ [ἢ6 
ποοοθδὶν οὗ ροοὰ πόοσκβ. (Ατηβαονῖ, α [λἰοσδὴ 
αἰνίῃθ οὗ ἴ06 βἰχίθομεδ οθῃΐυγγ, Θμΐ 80 [ὯΓ 88 ἴὸ 
αβϑογὺ {πὶ ζοοὰ ψογΚ8 ὝΘΓΘ ΡΟΓΠΙΟΟἿΒ ΟΥ ἀδηρογοῦβ 
ἴο βαϊ ναϊΐοῃ : ΜῊ1]6 ΜΑΪῸΡ τηαϊπίαϊ πο ἴῃ Ορροδβὶϊθ 
(Πιοββ : ὄοπα ὀρεέγα πεοδαβαγία αὐ δαίμζεμι. ΤῊ γϑβυὶὲ 
ΟΥ̓ {Π|8 ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΥ ἴγὰ8ὰ8 μ6 ἀἰδβιϊηούου ἰπαΐ ρσοοὰ 
ἬΟΓΚΒ ΘΓ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ, οὺ 88 8 οΟπαϊϊοη οὐ βαϊνδ.- 
οη, Ὀὰΐ 88 1:6 ον άθηῃοβ οὗ βανίπρῷ ἰδἱἢ : δὰ τθδὲ 
ποὺ ργοοα πότῖβ, Ὀὰϊ ΟΠΪΥ δυο) το ἴδῃοθ οὐ ἔποῖη δῷ 
ἰηϊοντίογοα πὶ ἰρυδὲὶ ἴῃ (Π6 τοῦθ οὐὗἁἨ ΟἸμιχίδῖ, τῶϑ 
ἀμηρογοὺθβ ἴὸ βαἸναίίοι.) 

ἀἀ.) Αφεαΐϊηβὺ βδυν)οοῖνο ϑρέγιἑμαίέδηι διὰ ὑῃ- 
ΘΠΓΟΒΙΥ͂ δ ἀπαξδῥοῖδηι, τ ὨΪΟἢ σβοὶνα ᾿υθι οδίοι ὮΥ͂ 
[αὐ ἰηῖο ἃ υδιἰβοαίίοη ὈΥ͂ γεοίζηισ, ἀπ ἀδβρίὶβα οἵ 
ἱσῆογο (Π6 ΟΠυγοἢ δηα [ἢ 6 Βδογδι ηΐ8, 88 {}1}6 γορΌϊασ, 
αἰνίποῖν δρροϊηϊοα τη 688 οΟὗὨ ρζῆοθ, 

Οη ἰδ6 ἀοοίγέπαί δϑρθοοὶ οὗ ᾿υδιβοδίίοη ὈΥ ζδίιι, 
οομΡ. ΟΠποιμηϊΣ, Οοποῖ. Τηϊαεηΐ..) ἴοτὴ. ἱ., ἸἰΌ. υἱϊ!. : 
Θογματα, Δοοὶ ΖἈεοϊοσίοϊ, ἴοτα. υἱϊ. . Φομῃ Θανοηδηὶ 
(Βίββορ οὐ βϑ) βουγ), 2ὲ ο (ἐ γιδέέία λαδέἑωαϊὲ 
δὲ αεοἰμαϊὶ, 1681, ἘΠ 5 ἰγδηβ]διϊοη ὉΥ Φοβίδῃ 4Α|}}- 
ρΡοτγῖ, οπάου, 1844--᾽ 46, 2 νο]Ββ. (8 βιδηδυὰ ποῖκ οὗ 
186 Απρ]ΐοδη Ομυγοῦ ἀραὶπϑὶ 1Π6 ΕΟΙΩΪΒᾺ ΠΡΘΡΓῸ: 
ΤΩ «Ῥνποὶρίο οΥ γοίδείανιεέεηι, 184δ, Ρ. ὅᾳ ἢ, - 
Βίβῃορ Οἢ. Ῥ, ΜΊΙναϊπο, ἰσλίδοιιδηοεΒ ὃν Ἑαϊλ; 
οὐ ἐδε Ναίωγε απὰ λίϑαπδ ΟΥ̓ ομείἐ Ποαίίονι δέον» 
Θοά (αραϊμδὶ 6 Βοπιδηϊχίηρ ἀοοίτίηα οὗ [89 Οχ 
[ογὰ Ττδοίδ), ῬὨΐ]4., 24 οα,, 1864. ἢν. Φαϊηρὰ 
Βυσμθηδῃ, “οοίγἔπθ οπκ υωε βοαίέοπ Σ απ Οω- 
ἐπ 97 ἐΐδ Ηϊδίογῳ πὶ ἐδε Οῤωγοῖ, ἀπά ὁ ἑξε 
δἰδίοηι ζγοπι ϑογίρέωνα, ἘΘΙΠθατρα, 1867 ; [89 τοβρϑο.- 
να βροιύϊοηβ ἴῃ [06 ὙΟΓΚΒ ΟἹ ΜἸὙΤΩΌΟ]ΪΟΒ: βονογαὶ 
τϑοθηῦ ἀορτπαῖϊς ΘβθδΥβ ΟἹ. 186 δβυ]θοῖ, ΟΥ̓ θοτηον, 
1867, ἰγαπβίαιθαὰ Ὁγ Ο. Α. Βείγμϑβ [Ὁ τ᾽. ων. Ῥγεεὸ 
ἡ} εοί. ἶου... Νενν ὙοΥῖ, Αρσὶϊ, 1868, ΡρΡ. 186--214 
ΕἸΣΡΘΩΌδοΙ, ἰῃ τῃ6 ϑέκαάέεη απά Ἀτεοραη ἴον ΑΡΗ͂Ι, 
1868, Ρ». 2301--248 . δὴ δυο ἴῃ ἰὴ δ,έδέδὴ απὰ 
ογεῖση ναπρ. ουΐδιο ἴος δηυδσυ, 1862, πηΐο ἰδ 
(ΠΥ οὐ ἰαἶθοα ΕΥ̓͂ ΕοΥΌΘΒ, οὐ ἤΐεηι. Ρ. 196 ' Τμ6 
οχοοείίοαΐ ΘΒΒΑΥΘ Ὦᾶνο ὈΘΟῚ ΤηΘη[ἸοὨΘα ἴῃ οοἸησοθηῖ 
ΟἹ ΟἾΔΡ. ἰ. 17, ΡΡ. 1δ, 76.---, 5.1 



; 

΄ 

6. Οη ἱλαστήριον, ἱλασμὸς, ἀῃὰ ἀπολύτρωσις, 
εὐ ᾺΆ Οὐ γον. 26. Εογ πιοῖθ ἀδιδιΙοὰ 

ἱπέυτι οι, 806 ΤῺΥ δοδιίυε Ποσνπαίίοε, Ὁ. 818 Μ΄. 
ΑΒ τοοοῃὶ οΠγίβ ἤλγθ ὈΘΟῚ τηδαὺ ἴὸ δὲ δϑὰθ (ἢ 6 
ἔτι ἀοοϊσίηθ οὗ αἰοηοιηθηὶ 80} Ὁ τοίη (6 
νἱον οὗ Αὐδϑοΐμ," ἰῦ βῃου! ἃ Ὀ6 γϑιδπιθογοὰ τπδὶ [Π6 
ἀοέδοϊβ 'ἰπ Απβοὶ πὴ 8 ΓΠΘΟΓΥ 6 Γ6 δοκηον]οάμοα ὄνθῃ 
πῃ 186 ΜΙΔά]6 Αγοϑϑ, Ὀὰϊ ὑμὰξ ΓΠΘΥῪ οϑινηοῦ ἀΘΒίΓΟΥ (8 
κοϊδινο ἰγαϊῃ πα ναὶ. ΤῊ γϑαὶ ἰάθα οὗ 106 δῦοῃθ- 
δυοηϊ οδηηοῦ ὉΘ ΟἰΘΑΓΪΥ ΔρΡργομοηαθα πίιμουῦ ὑπ 46. 
διδηὰ Ὡρ ἊΓ06 τηθϑηΐηρ ΟΥὨ ΟσοΙηραβϑίοη, οὗ ΒΥΙΩΡΔΙΠΥ, 
οἵ τϑοομο δύο ἴῃ ΟἸεῖδι, οὗ (Π6 αἰνίπο ἡππαρτηθηῖ- 
φοδὶ 'π [Π6 Β'ΠΠ 6 ΓΒ ΘΟὨΒοΐθηοθ, δηὰ οὗ ἴπ6 οΘοπηθοῖίοι 
οὔ )ιάρτηοηῖ δὰ ἀοἰϊνογδηοθ πῃ π6 βυβογίηρδ οὗ 
Οἰιγῖϑιὶ 88 Ἴ|6}1} 48 ἴῃ 16 δίῃ 6 γ᾽ 8 ὀοηνθγβίου,. 

1, αοὰ ἰβ 86 γεἰρῃύθουβ δυάρσα δῃὰ ἴμ6 υδι γίης 
ἀοὰ: (1) ἴῃ 6 δᾶπιθ ζτῆοθ ; (2.) [πη ἴδ6 οδ)οσώνα 
ποτὶς οἵ τοἀθεηρίίοῃ, ΟΥ ἴῃ [υδιϊβορίίοη ὉΥ αἰ. 

8.  Βθῃ (ῃ6 Αροβίϊθ, ἰη νϑρ. 27, σοι; Γαδ ἃ ἰΔ 
οἵ ποτῖβ δῃὰ ἃ ἰδ οἵ Κα ἢ 88 Θχοϊυάπηρ δ οι οἴδογ, 
δηὰ ἴῃθη ΒΑ Υ8 ἰῃ γδ. 81: “ὙὍὯ2)7Ἰ᾽6 ΘδιδΌ ἰδ (86 16, ἰΐ 
ἔο!Πονγ8 ἴπαῦ ἢ6 ΟΠΪΥ͂ χοβ τδὲ δη 6618 ἴῃ 
ΥΟΥ, 27 848 086 ΠΟ [80 ΘΧΊΘΓΙΑΙ ἰορμα]βτ) οὗ ἴδ 
δονθ δὰ τηδὰθ. ΟἹ 88 [08 δρρϑδγβθβῃοθ οὗ (ἢ9 δῃ- 
Εἰς 6818 ὈΘΟΎΘΘΏ ἴΠ6 ΘΟΟΠΟΙῺΥ οὗ ἴπ6 ΟἹ]α δβηὰ ΝΟΥ 
ἸΤοδίδιιθηίβ, Ὀυς (μδὲ εἰ οἾτῃ ΥἱΘῪ ΜᾺ8 Ὀαϑοὰ ὈΡΟῚ 8 
ἄθορϑν υπΐτγ. 

9. [0 'ἴ8. π| }} Κηοπτῃ ἰπδὶ ΤΟΡΥ το 88 ὈΘΘΏ 
πτιτο δοουὶ μα ὑΠ6γ᾽}8 δοία, νον. 238. Τρ Ϊΐβ πορὰ ἰδ 
ῬΟΓΙΘΟΟΪΥ ἰγυθ 80 ΔΓ 88 1ὺ ἷβ οοηἰγαβδίθὰ σὴτ ἔργα 
ψόμου, ἴον ἴθ τοδάϊηρ ἰδ γωρ ἐς ἔργων νόμου, τοϊέλ- 
ομξ ποΥκϑ οὗἉ {Π6 ἰΔΥ΄. Θγείογθ 1Π6 δοία 8 θυθὴ 
Ῥοπίἄνο! Υ ὀχοϊυβῖνο. Βιιΐ ἀ068 ἰδ ἷϑο δ σχοϊυὰθ τοογἧδ 
δ, 50 ΑὨΒΊΓΟΣ : ΑΒ ΒΟΟῚ 88 ἃ ἨΟΓΚ οὗ (ΑἸ ἢ ἰδ 
φιὐάοι ἰὼ ἔαϊ (ἢ, Ὁ 18 τηδὰθ δὴ ἔργον νόμου, ἃ ποτῖκ οὗ 
[06 ἰατ. [ΙΓ (6 ποῦὶκς τγοιηδίηβ ἃ ἸΏθγο Ῥ;ῬΘΩΟΙΏΘηΟ 
ΟΥΓ πιδηϊ(οβίδίΐοη οὗ ἔδϊε, ᾿ἰ6 [88 ὩῸ ϑαρδγαῖθ βρη β- 
ὁδηοο ἴη ᾿ἰθ6 } 

Ὅτ. Ώό;ῃθ, 8 δἰαπαατὰ αἰνίπο οὗ {6 ΟΠπυτοῖ οὔ 
ἃ, οτἰ κί ῃ δ] ἃ οοηγογέ ἴγοπὶ Βοιηδηίδη (ἀΐοὰ 

1081), ἴῃ ϑθστῃ. ἰΐ. οὰ δοδη χνὶ. 8--11, τηδῖκοβ τῇ9 
ἔο!]ονΐης ἀρὺ γολαγκβ Ομ (Ὠἷ8 δοία 3,6: “ Ἑδὶτἢ ἰδ 
Ῥυΐ ὁπ6 οὗὨ ἴΠ08868 ἰμΐηρβ πο 'π βϑυθγαὶ βθῃ868 δ ΓΘ 
βαὶϊὰ ἴο υ 8 νγ ὅ8. [Ὁ 8 ὈΓΌΪΥ βαϊὰ οὗ Οοα, ζω 
φοίμς ἡιοίἱποαῖ; Ασα ΟὨΪΥ ἰυδιίθθθ υ8---ἐ)ἐοίοηίον ; 
ἘΘΉΝΕ οδῃ οἴἶκὝοϊ ἴξ, ποίησ οαῃ ποσὶς ἰοπαγὰβ ἰδ, 
Ὀαϊ ΟὨΪΥ {Π60 τη Γ 688 οἵ Θοὰ. Απὸὴ ἰϊ ἰβ ἐγῸΪΥ 
βαϊὰ οὗὁἨἁ Οῃγίβι, Ολγιδέμα δοίιι με ῇοαί ; ΟὨ γδὲ ΟὨΪΥ 
υπδοβ. υϑ----ηιαέογ αν ; ποΙίηρ δηΐογθ ἰηΐο (ἢ 
δαθδίδησο δηὰ Ὀοαγ οὗἁὨ 6 ΣΔηΒΟΙΩ Οὗ ΟΌΓ δἷῃβ δυϊ 
(06 οὐοάΐοθηοο οὗ ΟἸγῖβε, [0 8 αἰϑδὸ ὑγι } Υ βαΐὰ, δοία 
"ες δ βοαί ; ΟἿΪΥ ἔα ἢ ̓υδε1 865 υϑ--τὐπδίγιριση- 
ἑαϊμίον ; ποιπίηρ Δρργϑῃοπάβ, ποιπΐηρ δρρ]ϊθθ {116 
τηθτῖς οὗ ΟΠ τῖδι ᾽ο ἔμ66, θαϊ (ὮῪ δι, Απὰ [Δ81]}γ, 
ἰν 8 ΔΒ ὑγῸ] βαϊὰ, δοία ορεγα 7μδίἑοαπξ; ΟἾΪΥ οὐ 
ἼΟΥΚΒ 080} υἱ8---αδοἰαγαίογιὶδ; ΟἿ (ὮΥ φοοὰ [16 
ΟΔῺ ΑΞΒΘΌΓΘ (ΠΥ οΘοηϑοίθῃοο, δηὰ ἰῃο πουὶὰ, ἴμδὶ τῃοὰ 
δι 1υϑι1|ΏΗ6Ἁ. ΑΒ [Π6 οἰήοϊοηϊ ἰυϑὐβοδιίοη, (Π6 χτᾶ- 
οἰουβ ρύγροΒβθ οὗ αοἷ, μα ἄοπα υβ πο μοοὰ πίίμουΐ 
[1 τηδίογίδὶ βδιβίδοϊώοη, [06 ἀδαί οὗ ΟὨγίϑι, (δὶ 
ἔο]]ονϑὰ ; δηὰ 88 {παῖ ταδίθτί αὶ βαϊϑίδοώοη, (6 ἀθδὶῃ 
οἵ Ομτῖδι, ποιὰ ἀο τη πο ροοὰ πί(μουϊ πὸ ἰηδίτυ- 
τΔΘηἴ8] ᾿υδιἰβοκίίοι, {Π6 ἀρργοϊποηβίομ ὈΥ (ΑἸ : 80 
Βοος που]ὰ ιμἷὶθ ῥγοῦλ πίϊου τὯ6 ἀθοίαγαίουυ 

9 (Δ ϑόι πτα ἴπ εἶα οοἰοὈγαϊθὰ ἰσαοῖ, Ομ ες Μονιο. 
Δ δὺ]ϑ δηὰ νἱβόσουδ, Ὀπὶ ππδυοοοδαίυ! αὐξοσωρί ἰὸ δοί 
δεϊὰθ ἐδο οτίδοάοςχ γἱον οὗ ἴ89 δἰοποιηϑθῃΐξ Π88 Ὀδθ6η τηδὰθ 
ἴὰ Απιοεῖοβ ὃν Ὧν. Βιινῆ 611, ΤΆς ῬΊοαγίοια ϑαοςγὶ ΝΟΥ 
Ὑοτῖς, 1366, (παρ. δἷδὸο 89 Βηρ] 5} ποῦὶς οὗ Ὑουης οἱ 
ΟἈτίεί ἰλ6 ζϊσδί απὰ Ζζε 97 ἰλε Ἡγονϊα, 1867, ἀπ Φονοῦι" 8 
ἐκουτετα οἢ {πὸ δουϊγίπα 47 ἰλε Αἰοπεπιεπί (ονα., Ρ. 468 Η᾽ 

, 

ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΒ. 

υδυϊβοδοι, ΌὈΥ πδίΐοιι 411 ἰ8 ρ᾽οδάϑὰ δηὰ οδιδ  σπϑᾶ 
αοἀ Θδηίθγβ οὶ ἰπῦο οὖ τηδιίοσίδὶ ἰυδεϊβοδιίου : ἐμαὶ 
18. ΟὨΪΥ Ομ γϑι 8. Ο γε θηΐοῖβ ποῖ ἰηΐο Οὐν ἰπθ 
ταρηΐδὶ ᾿υδιϊβοιίίοι : {πᾶὶ 'β ΟὨΪΥῪ δι 8. Ἑδ θὰ 
ἴογ8 ποῦ ἰῃῖο0 ΟΣ ἀφο ΓΑίΟΥΥ ῥυδυβοκίίοη (ἕο ἔδ! ἢ ἃ 
8606), δὰ ἀφοϊδγαίίου ὈδΘοηρθ ἴοὸ ποθ. Νοίςμας 
οὗ [086 οδῃ ὉΘ βδἰὰ ἴ0 80} 8 ΔΙομ, 80 88 ἐμιδὶ τὲ 
ΤΩΔΥ͂ ἴΔ 6 (6 οἰαὶῃ ἰῃ Ὀΐθοοδ, διὰ τπϊηκκ ἴοὸ Ὀδ ͵υ δι 
βορὰ ὈΥ ΔΩΥ ΟἿΘ ᾿ἰηῖ ἱμογοοΐ-"Όγ αοά πὶϊουὶ Ομτῖθι, 
ὈΥ ΟἸγὶδὲ πιεμουὶ [δἰτἢ, ΟΥ ΟΥ̓ ἔα10} πνἰϊῃουΐ ποχῖκβ, 
Απὰ γ6ὲ ΘΥΘΕΥ͂ 0.6 οὗὁἨ [Ππ686 υδι183.6 8 08 ΔΙΟΠΘ, 80 88 
ἰδὲ ΠΟΠΘ οὗἩὨ [Π6 τϑϑὶ δηΐοῦ ἰηΐο (ῃδῖὶ ἯΔΥ διὰ δὶ 
τΘ8η8 ΟΥ̓ ΜΟΙ ΔΩΥ οὗὁὨ [2686 δΔΓ6 Βαϊὰ ἴ0 ΔῈ} ΕΠ Δ." 
ΟὐρΡ. ΤΥ ἰοοῖ-ποῖθ οἢ το Σ. 28, Ρ. 186.--Ρ. 5.] 

10. ον. 39. Ῥδὰὶ αἱὰ ποὶ ηθϑὰ ΔΗΥ͂ ἰσΏρ6Υ ἴ0 
ῬΓΟΤΟ ἔτοτῃ (80 βοτίρίυτοδ (μδὶ αοἀὰ γγχῶ8 αἷϑὸ 9 
αοὰ οἵ ἰθ6 ἀθηι} 65, Τπη6 ὅτεὶ Ῥμθποιθῆοι οὗὨ {9 
Νον Οονθηδηὶ : ΒΙ οδθϑάμποϑβ οἵ ἔδί ει, βροακίηρ σὴς 
ἰοῆσιοα, Δ 8 ὩΘῪ Ἰΐ{6, παϑ, πὶϊὰ [Π6 ΡΟΝ 
Θαυΐϊναϊθης ΘΥΘΓΥΝΊΟΓΟ ἴο βογίρίυγαὶ ὑτοοίβ, 
ϑοσυϑὰ ον (μ6 ὀχροβίοῃ οὔ 86 ΟΪὰ Τοδίδιαοας. Ιξ 
ΑΒ, ἱπάοθά, [06 βρθοϊθο Νοιῖὺ Τοβίιδιμθηῖ ουϊάθμοθ 
ΠΏ ΟἿ) ρΓΘΟΘ 68 τὴ Ῥαὰ] 186 διρυτηοηξ ἔροσα ἰδ ΟἸ 
Τοριίδιηεηῦ ἴῃ οἴδρ. ἱν. 

11. Ομ [6 τηθδὴ8 ΟΥ̓  ϊο ΟΠ β  δη Υ σα ΘΗ͂Υ 
εδίαδέϊε᾽δε ἐλ ἰαιυ, Β66 (80 χορ. Δοέδεε οὨ νοσ. 81. 
Το Δυάδίθη οὗ [6 Ο]ὰ Τοδιδιιοπὲὶ θγδὶ διϊδίηϑα 18 
Ὀπίνγογθαὶ Ὠἰδίογίοδὶ ρου ΟΥ̓ ΟἸὨγβιϊδυϊγ, δηὰ ἰὼ 
ΠΑ Πκ8 ἀγα ἀὰθ ΘΒρΘΟΙΔΙΥ ἰοὸ Ῥδϑυϊ, ὙΒΟ ΜἨΔΒ 60 πεϊοὰ 
ΌΥ ἴἢἢὩὨ6 Φδεονγα. [Βίβδον ϑ'δηάοσθουῃ! (ϑεγυπον οἱ 1 
Ῥοῖον ἰΐ. 16, Δ8 φυοϊθὰ ΌΥ͂ Εογα): “ ΤῺ ΔῊ ΤΩΔΥ ὉΘ 
Ομ Β᾽ ἀογθὰ 88 ἃ γνέίδ; οὔ, 88 ἃ σουοπαηί. ΟἸγίβὲ 88 
[τοϑὰ 41] Ὀδιϊονοτβ ἔγοτω ἴδ στῖσοσ δηὰ ουγϑθο οἵ 
1:6 ἰανν, οοπδίογθὰ 88 ἃ δουθῃδηΐ  Ὀὰὲ ΗἨδ μα8 ῃοὲ 
[γοϑὰ ἴθι ἴτοπὶ οὐϑάΐαποο ἴο ἐμ6 ἰδνθ, οοηδίἀογοὰ 88 
ἃ τῦ}]6.... 706 ἰαΥ᾿, ΔΒ. ἃ Γ]6, ὁ ὯΟ ΙΏΟΓΘ ὈΘ 80)» 
ἰδῃοὰ οὐ οἰδηροᾶ, [δὴ οδὴ (Π6 πδίυγ οὗ ψμοοὰ οἕ 
ΘΙ] Ὀ6 ΔΟΙ βμοα οΥ οὐδηροα."--, 8.] 

ἩΟΜΙΙΈΤΤΟΑΤ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

ΟΠΑΡ. π|. 321-26. 

ΤῈ τονοϊδιίοη οὐὁἨ ἰὰθ8 γἰχηϊνθουδηθθα οὗ ἔαϊεϊ 
ἐὨρουχ ἢ Φο8608 ΟἸγίδιὶ πιἱοὰ 18 οἰδοδοίουδ ἰῃ οὐ Ὁ 
εἰχϊς, [Ὁ ΘΟΙ68 ἴ0 888: 1. Ἡδείλοιξ ἐλθ ακείδέανορ 
ΟΥ̓ ἐλα ἴαιο, Δἰ᾿Που ἢ ἰοοιϊβοὰ ὈΥ ἴπ6 ἰαν δηὰ 1:6 
ῬΙΓΟΡοῖΘ:; 2. ΣῸΡ αἷΐ δἰππενγα, πὶιηοαὶ αἰδοϊποίξοι, 
πὮΟ Ὀ6] ον. 8. Βὲυν ἐλ γεοαεηιρίἑοπ οἰδοιθα ὈΥ͂ Φοϑυθ 
ΟὨγίδι τΓΠ6 Μοάϊαίον, πῦῇῦο ρτγοῆοτβ ὑμ6 γἱρο θουληθ88 
ν Οἢ '6 δοοορίΔὉ]6 ἴο Θοἀ (νετβ. 231--236)..-«ΤῊΘ ἰοαῦ» 
Τ]ΟΠΥ͂ ΟὗὨ (86 ἰδνὸ δῃὰ ἰῃ6 ῥγορ᾽ιοῦθ οοῃοογηίηρ [6 
τἰσὨ ΘΟῦΒη 688 ἩΏΙΟὮ '8 ΔΟοορίΔὉ6 ἰὸ Θοά: 1. Οἵ [δ9 
αν ὉΥ ἰϊθ ὑγρίσαὶ γοΐδγθηοθ ἴὸ {π6 δἱοποιμθῃΐ 2. Οἔἴ 
[886 ρΓΟΡἢΠ ΘΒ ὈΥ ἴΠ86 Μοββίδηΐο ργορ θοῖίθβ (τοῦ. 31). 
-[μῸ. Αροβεὶα ἴδῖθθ ἴτουχ ἴΠ6 ἰδῪ δαὶ ἀοθα ποὶ 
Ὀοϊοπς ἴο ἰδ, δηὰ οοῃσοᾶθϑ Ὑηδὺ ἀοθβ Ὀδϊοηρ ἴο ἷξ, 
Ηϑ ἀθηΐθϑ8: 1. [8 ΔἸ] ἐροὰ οοὔρογαϊοη ἴῃ ἰμ6 τίρδι.- 
ΘΟυΒΏΘΘΘ ὙὨϊοὮ ἷβ Δοσορίδ Ὁ]. ἰοὸ αοὰ. Βαὺ ἢθ οοῦ» 
οοΘ68 ἰο ἴδ : 3, ΤΏΘ ὑοδι ΠΥ οἵ (86 ἔπξτο δἱοῶθ. 
τηθηΐ (νοσ. 321).--- 9 ὈΠΙΥΘΓΒΑΙΓΥ οΟΥὗἮἨ ζτ8οθ ΘΟΥΤΘ- 
ϑροπάϊΐης ἰ0 ἐΠ6 υπίνθγβα ΠΥ οὐἨ δἷη (τοσβ, 832.-34).--- 
ὟΤΒδὶ βογῖ οὐὨ οοηϊοββίοῃ βῃῃουϊ ἃ πῆ τηδῖσο ἴὸ 
ΔΙ 88 ϑυδηρο 06] ΟἸ τί βιδηβ ἢ Τὸ κί: 1. ὅ79 
ΔΙῸ Δἰτοροίθοῦ δἰῃηογβ, δηὰ οομηθ ποσί οὗ ἴπο μίοῦν 
ἯΘ Βιουϊὰ παν Ὀοίοτε Θοὰ: 23. 6 ἃγὸ ᾿υδδοα 
ἔθου ὈΥ Ηΐδ στδοθ, ὅσ. (νϑγβ. 28--24).--σισίδὲ δοὲ 
ἴον! ΟΥ̓ Θοἃ ἰο Ὀ6 ἃ φτγορίεἰδίϊουῃ (τ του θραῖ) 
Ἀπνουρῇ δι ἴῃ Ηΐ8 Ὀἱοοὰ : 1. Τὸ πθδὶ ομὰ ἢ Τὸ 
οὔον Ηἱΐδ τἰρθυθουβηθβθ δ᾽ {18 (ργϑδθηὶ) ἔμηθ.: 83, 
ὙῈΥ} Βϑοβδιιδο ἴῃ πιο ραϑὶ δ οου]ὰ μα85 οὐὸσ εἰς 



ΟΙΠΛΔΡΤΕΒ 

ΕΥ̓͂ Ηἰα Ὠἰνίηθ ἔογθοδιδηοο, δη ἘΠΘΓΘΌΣ δ δίζο ἔδι τη 
ἰᾳ Ηΐδ ᾿αδίϊοο (νοτβ. 2ὅ, 26).--Ὀἱνίηθ ΟΥΌΘΑΓΘΠΟΘ 
(νον. 2δλ.---Θοα 6 ΟὨΪΥ ἰπδὲ Οπε, δῃὰ {ΠΘΓΘΙΌΓΘ ἐῃ6 
ΟὨΥ Φυδῦβον (νοσ. 21). 

Μύτηξβ : “ ΑἹ] ἤδνα βἰπηρα," ἄς, Τΐ8 ἷ8 ἐῃθ 
οἰἑοῖ ρογίΐοῃ δπὰ οθηΐγαὶ ραγὶ οὐ (ῃἷ8 Ερ᾿θι)6, δηά οὔ 
[56 τθοῖο Ββοτρίαγο. ἸΤμογθίογο ἀπαἀογβίδηα (8 ἰοχὶ 
ἯΘ]], [ῸΓ ἴθ τηογὶϊ δηὰ γ]ΟΥΥ οὐὨ 4}} πόγῖβ,--- δ Π6 
᾿ἰπιβο} αὶ ΘΑΥΒ,-- ἀγα ἀ0η6 ΔΥΔΥ πίιἢ, ἀηὰ Θυ 8 ζτϑοθ 
Δ ΟἸΟΥΥ δἴομα τοηιδίῃ (νον. 28).---ϑῖπ οουἹὰ ὃὉ6 
τοιοῦ ΠοΙΓ ΠΡ ὮΥ ἰΔῊΒ ΠΟΡ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ζοοα ΜΟΣΚΒ - 
[δεῖ τηυδβ Ὀ6 ἀοπο ΟΥ̓ ΟἸμγῖδὶ δἀπὰ Ηΐβ ἰουχζίνθηοδϑ 
ὯΝ 2δ).---Εἰτὰ {1818 81} Ἰατγβ, Ὀαὶ σοσκβ οδηποῖ 

14] ἃ βιη]9 Εἰ{1}9 οὗ 186 Ἰἰδν (νθῖ. 81). 
ΘΊΤΔΑΕΚΕ: ΤΏρΓο ἰβ ΟὨΪΥ ομθ Κἰηὰ οἵ ᾿υδαβοδλίίοι 

ἴῃ τΠ6 ΟἹ]ὰ δηὰ Νοὸν Τοθϑίδιη θη : ΠαΠΔΟΪΥ, ἰμδὶ προ ἢ 
δ ὉΥ ἔδει ἰῃ ΟἸγίδι (νον. 21).---Ὁ Πᾶνα ἃ Ὀο]ονίηρ 
δοαγῖ, ἷἰβ ἴοὸ Ὠυηροῦ δὰ ἐιἰτοῖ δἴθος [ῃη6 ζτδοθ οἵ αοὰ 
ἰπ Ομ τίδὶ, δὰ ἴ0 δρρσγορτίαϊο ἴ86 τ μιθουβη δ οὗ 
Ομσῖδὶ ἔοῦ οὔν βρίγλυδὶ βαι ἐβίδοιϊου δὰ τογοε πηθηϊ 
(τον. 22).---ῦο ποῦ Ἰλδκθ 8 τόρ υδ6 οὗἁὨ (Π]8 Ῥᾶδββαρθ 
δροϊηδὶ δοῖΐνα ΟἸγϑιἰδηΐςγ, ἴονς ἀοα δ ἱπιᾶρο πιυδὶ ὯΘ 
τοδίογοα ἴῃ ὺβ ἴῃ ἴδ6 ΟΥοΡ οὗ [86 Π6 Ὀἱγίμ δηὰ 
ἀδῖὶγ γϑῦθναὶ (νοῦ. 23).---ΟἾδο6 δηὰ σὶρ Ὠὐθουβηθθδ 
ἃΓῸ ἰδ8 ὕπο ῬΥΪπαΐραὶ δἰὐγϊδυΐοθ οὗ αοὰ πη ϊοἢ ΔΓ 
Ργογνϑὰ ἴῃ ἴ06 ποῖῖ οὗ οἷν βαϊγαϊΐοῃ. ἸΤΒΟΓΟΙΌΓΘ ΟὯΘ 
σδημοὶ ὈΘ 86 ἔτοπι 86 οἰδμον, οὐ ἴῃ [86 
δδι.36 ΟΥἩ ΟΓΘΡ οὗ ΟἿΓ Ββαϊναϊίου (νοῦ, 24).--ΤῊῆ 6 ΤᾺ ἢ 
ποι ΔρΡΡτγοργίδίθθ ἴ86 Ὀϊοοὰ οὗὁἨ Φοβαβ ΟἸγῖβε δπὰ 
ΗΪΐ86 οχρίδίοσυ ἀϑδίδ, δπὰ ργθδβϑηῖβ ἴθϑι ἴο Θοὰ ἴΠ6 
Ἰωοοτὰ, ἴθ 116 ΟὨΪΥ͂ Τωθϑηβ ὉΥ͂ Μοῦ ΟἸὨ σὲ ὈΘΟΟΙ68 
8180 ΟΌΓ τηῤτογιϑοδὶ (τον. 2ὅ).--- γοὺ ΔΘ ΘΥΘΡ 80 
ἀϊδιϊησυϊθηθὰ δὰ πϑδ ΠΥ, δὰ ἀγὸ ἀοδοίοης ἴῃ ἰγὰ0 
δῃηὰ ᾿ἰνίης ἰδ, γοῦ οδαὶ ΘΙ 6 Ρ Ὀ6 {πδι18θ ΠΟΡ 
δανϑὰ (νοῦ. 26). 

Οβίάνξε : Νὸὼὸ ἀοοίτπο τηῦσδὶ 6 δοσορίοα ἰῃ [86 
Ομυγο οὗ σοὰ ἴο νϊοῦ αοα δ νοτὰ ἀοθβ ποῖ Ὀθδν 
ὙΠΏΘ6Β (ΤΡ. 21). ἜΊΑΝΟΣ : ΤΏ6 πιοῦν οὗὨἩἨ [86 Ὀ]οοὰ 
οἵ Ομ γίδι 18 ποῖ ΟὨἱγ ἴπ6 οὐ͵οοὶ προ ἴδ! χγαδρθ, 
δαὶ «50 (Π0 Τουπάδίίομ οἢ τ ὨΪοἢ ἰΐ ΒΥΤΩΙΥ Γοβὶϑ (νον. 
25). --ΗΕΡΙΝΟΣΕ: ΟἾγίδὶ ΟἿΡ γτἰρῃνθουβηοβδα ῖ ΟὮ, 
6 ρίοτίουβ οομβοϊδιίοῃ, νει ο ἢ ΒΟΓΘΘῺΒ ὺ8 ἴτοτη [ἢ6 
στα οἵ ἀοἄ, Δ ουγθο οὗἨ ἰδὸ ἰαιν, δηὰ οἰθσγηαὶ 
ἀοδίῃ 1 ΝῸ ποῖ, ηὩ0 ρογίδοϊοη ουὔὺ οὗ ΟὨγῖβὶ : Ὀυϊ 
ἔα! ὡἱοηο τοῖχο 18 ἀθὰν οἰ άγοη οὗ Θοά---τὶρῃς- 
φουδ, ΒΟΙΥ, δηὰ Ὀϊοβθοὰ (νον. 2ὅ 

Βεναει,: ὕπάον (π6 ἰαν, αἀοὰ δρρϑαγβ ἰυπδὶ δπὰ 
οομἀοιηΐης ἢ ὑπ ον ἴΠ6 ρΌΒΡΟΙ, πὲ, ἀηαὰ γοῖ ἰυδίὶ- 
δίρρ [86 ΖΌΝΙΥ εἰππον. 

: 18 παΐωγό οἵ ΘΟΥ̓ΔΏρΟ] 64] γἰρἢ  ΘΟΌΒη 688 
ἷδ, (Βαὶ 1ὑ ἰ8 οὈιδίηοα ὈΥ δ ἰὰ Φοβυδ ΟἸγῖδ . δηὰ 
ἷξς οομ6β ἴο αἱΐ δἀῃὰ μοῦ αἱ πο Ὀδϊΐονο ἱπ Ηΐπ.. 
ἴώκο ἃ βοοὰ οἵἁὨ ρσγδοθ ἰζ δοῦβ ἴ0 α]}, δῃὰ δουὐθὴ 80 
ΟΥ̓ΘΓΗΟΎΒ 28 0 Γοϑδοῦ δὐθὴ [ῃΠ6 Ὠθδίμοῃ. [10 ἷβ ("6 γὸ- 
ἴοτα ἃ τ ρῃι θοΟΒη 688 ὮΥ δι, δηὰ ηοὶ 8 τἱρὶ ΘΟυ ΒΏ 688 
ὈΥ τογ8.--- 16 ποτὶς οὗ τοἀοιωριίοη, αοα  [ο]Ϊ- 
0668 ἀπ ρστῶσο, ᾿υδιΐο6 ἀπ [ὈΓΌΘΑΓΔΗΘΘ, δγὸ γτονϑα]οα 
(τοτβ. 2ὅ, 26). 

Ηξύβνκε: Το ἀἰδῆου]ο αὐσδιίου ἰ8 ον Ββοϊνοὰ : 
“ον οδϑῇ [06 βίππον πὰ σϑἀοιηρίίοη ἔγομῃ ἢὶβ 
εἶπ} (ΡΒ δ] ΠΟΥ͂ ΤΟΡ]Ϊ68: 3βεϊονε ἐπ λγὲδέ (νθτ. 
32).-- ΗοὺΝ ἰ8 (86 τἱρηίοουδηθόθ πῃ ϊοῦ Θοα δοοορὶβ 
ἰοδιβοὰ ὈΥ ἰδ6 ΔῊ δηὰ (δ6 ῥτορμοὶβῦῇ 1, ΒΥ (ϊ8 
ἸΏ6Δἢ : 8411 ἔυγρΊνηθ88. 81} γοἀοιηρίίοη, 8 ΘοΥΥ- 
ΝΏΘΓΟ ἀσθογί θα ἰπ {πΠ6 Βουϊρίαγοθ 48 [6 ἔτϑο πόορκ 
μ΄ Οοὐ δ χτβϑοο; ποἰξον ἰ}9 ΟἸἶσίηρ,, ΠΟΥ πιδῃ᾽ 8 ΟἾΤΏ 
διοιῖϊ, ταβ δυιοίοπὶ ἴον (8 οῃηὰ: 2. [ἢ [Π6 οτ- 
ἰμαρδὸι Ῥτορβϑοῖὶθβ οὗ ἃ διϊυγο θάθθμπμν (νϑυ. 21).-- 
ΒπΟΡίποθθ Ὀοίοσο αοὰ 8 υηΐγογεαὶ. ΤΊ θ ἷβ 186 

ἔνγϑει ὑτοοιγαηρ ποτὰ οὗ τουϑίαιΐοῃ : ΚπΟΥῪ (μαὺ ἴπου 
“ΜΓ 8 Ξ5ἰπηοῦ, ἃ ΟΣ ΑἸΏΠΟ: [ΠΑ] πὶ ἯΠῸ Παδβὶ ποιῃΐηρ, 
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δηα τηῦβί μοῦ βϑοτηοίδίηρ ἔσοσῃ αοὰ (νον. 28).---ΟἹ" τ δ. ἢ 
τοἀοτηροι 18: 1. Α γδηβοιῃ (Μαϊι, χχ. 28) Ισοτὰ [86 
σιβὶξ οἵ δῖα (ΕΡΒ. 1. 1); 23.. Α γδῆβοιῃ ἔτοπ) [86 μων 
ἑδλπιεηέ οὗ εἷπ (Εοιω. ν.Ἱ 9); 8. Α τδῆβοσα ἔγοιῃ ἴΏ6 
ἀοπιϊπίοη οἱ δἷη (1 Ῥοίθυ 1, 18 ; νϑσ, 28).--ΤῊς βυὺ» 
)θοῦνο οοπαϊιοῃ οὐ τϑαἀθιρίίοῃ ἰβ (11 δϑ ἃ (1 
οὗ [86 Ὠθϑαγί, πο ΓΟρΟΒ68 18 οοηβάθηῃοα οἢ ΟἾγβι 
880 1814] ἀρδι---6 Δ ὑδαὺ ΟἸγίδι αἀἰοαὰ [Ὁ τη. 
Τηἱβ 709» πιθ 'ἰβ ἴ6 στοαί (πἰηρ 1 (νον, 26.}.--Οἡ νοῦ. 
28-2ὅ, ἘΕΙΝΗΛῈΡ ργοδομοα Ὠἰ8 οοἸοὈγαῖοα Βείοτηι. 
ἤοῃ ϑϑιτοοῦ (Ἰϊ. 270) ἰὼ 186 γϑὰγ 1800 : “ ΤΊ|ι6 ψγϑϑὲ 
ΓΟΔΒΟῚ ΠΥ οὐνρ ΟὨυγολ δῃου ἃ ὩθνῈΡ ἔογμει ἐμαὶ ἐξ 
ΟΥ̓͂ΘΒ 18 ΘχΙβίθοθ [0 (86 γϑῃ αὶ οὗἩ [86 ἀοοίτί πο οὗ 
οὐδ ἴγοο ρτδοθ ἴῃ Ο γὶϑι.}" 

ΒΕΒΒΕΕ: ΤῊ ΔῊ ἱρ6}8 ἰοΝαγαὰ τἱρ] δου Βη 688, 
θυὶ ἰξ ἀο68 ποῖ οοῃῖον ἰϊ.--- ΠΣ ὅτ ποὺ ἴνο ογάθσ 
οἵ βαϊναϊΐϊζοη, οὔθ [ὉΓ Φον8 δῃηἃ ΒΟΏΟγϑΌΪΘ ρθΟρ]θ, 
δηὰ (Π6 ΟΥὮΘΥ [ὉΡ Ὠοδίμοη δπα ρυθ] οδηδ ; Ὀαὶ [Π6ΓΘ 
ἷβ ΟὨΪΥ ΟἿΘ ([ὉΓ 8]],---Ὗ͵ ὁ τὸ ᾿υδβοάα: 1, ὙΊουιϊ 
τηοτῖῖ ; 2, ΒΥ Οοαὐἷδβ ργτδοῦ: 8, ΤὨτγουρἢ [6 τὸ- 
ἀοτηρίϊοῃ ἴμδὶ ἰβ ἱῃ ΟἸ δὶ Φεβὺβ (γεν. 24)..--ΤῸο 
Ὠἰγμοδὲὶ ἀθοϊδγδίίοη οὗ αἀοὰ δ γγβδοὰ ἰβ δὶ [Π6 881} 
(ἴχλα ἴ[}6 ἰρῃοδῖὶ ἀφοϊαγαώοῃ οὗ Ηΐβ ᾿υδι)ο6. 

δ. ΡΟ βᾶνοε ; Τῇ ἔδαϊ οΟὗὨ βαϊναιου 18 δὶβο ἃ τη» 
ΤΔΟΌΪΟυΒ τοσίς οὗ ἀοὰ (νογ, 21).--Εδαθταρίίοι 88 [86 
Βοοοπὰ δβδηὰ ἰσθμοῦ που]ὰ οὗ πιΐγϑοὶθ ἴῃ τγοϊδϊοη ἴὸ 
[Π6 πδίυ γα] που]ὰ οὗἁ τοῖγδοῖ6.--- ἀοἸ ζοί Δ 8 ΤΟΓῈ 6 Χ. 
δἰιοὰ ἰἤδη Ξϊηαὶ ἰῃ 8160 ἰο ΘοἀβΒ ῥυδιίοθ.-- 
ΤῊο ΒΕΠΟΙΠ ΠΕΡ οὗ Νοὸν ἸΤοβιδιρθοὶ ῥιδιῖοθ: 1. 
ἘΠ ης , 2. Μαϊεῖης αἰϊνο. 
᾿ πρό σαῥε λέρις ΚΗ: Ἧ᾽α 860 6ΓΟ: 1. ἐπ 
οΥἿουΒ ρυν]ορο ἴον Ὀο ἴθυογα, ἡεδέςΠοαξίοπ; 3. 

διβοίδηι οδυ86, Θοά ; 8. Το ᾿Απμ κα ΟΥ ἱπηρυϊεῖνθ 
ΟΔ.86, 7766 σγαοθ; 4. ΤῺΘ τρηργϊζοσίουδ οδυϑο, ἐφ 
δἰοοά ἐπ απά ἀδαίδ, οΥὙ7 Ολγίδ ; ὅ. ΤῊ. βηδὶ 
σδΌβα, ἐδε ἀεοίἰαγαίίοπ ο Ἠΐπ ντἱσλίδομδησθε ; ὁ. ΤῊΘ 
᾿πβίγυ 6} 8] οπυ86, ζα δ.---ΟὉὨ, φἰοτίουβ δηὰ 4]}-ηὴῖϑ9 
οοηΐγίναηοθ, ἩΒΘΥΘΌΥ αοα τηδ06 βυβιοϊοηῦ ργοΥ βοὴ 
ἴον 1ῃ6 τορᾶγδοη οἵ Β΄]β μόθον, ἴοσ (Π 6 Υυἱπαϊ οι οἢ 
οὗ Ηΐβ Βοϊ 688, [ῸΓ {16 τηδηϊοϑίδιίοη οὐ Ηΐβ ὑσυ ἢ 
δηὰ [ΔἸ Ὁ] π688, δηὰ ἴον ἴπ6 ργοβϑϑηῖ οοῃβοϊδίΐοῃ δὰ 
ΘἰθΥΒᾺ] βδ᾽ ναϊΐοῃ οὗ 8}} γοροῃϊίης δηὰ Ὀδ]ϊονίηρ δἷνν» 
ὨΟΘΓΒ ἰο (06 οῃὰ οὔ (86 πογ]ὰ |---ΜΑΥΤΗ ΕΝ ΒΈΝΕΥ : 
ον. 96. Ομ εῖθὺ ἰ8 186 ῥτορί([αἰἱοη---ἰοτα 18. [ἢ9 
Πα! ΐηρ Ὀ]αβῖον ρστονίἀθά, Ἐδὶτῃ ἰ8 ἴπ6 δρρὶ γίης οὗ 
{π|8 Ρἰαβίον ἴο ἴ86 πουπαθὰ 80υ].---ΕΑἸῈ0} ἴα τ(Ὧ6 ὈυΠΟᾺ 
οὗ Ὦγββθορ, δὰ τ86 Ὀ]οοὰ οὗὨ Ομ τῖβὶ 'β 6 Ὀ]οοα οἵ 
Βρτ ΚΙ] ς.---Ὁ ΤΠΘΟῊΣ ἀσθνοῦθβ δὲ ΣΧ ΒΟΓΤΩΟΏΒ [0 ἴδ 6 δυ» 
ἦδοὶ οὗ Τμδέϊ οαίίοη, ἴῃ πΐσἢ δ ὑγθαὶβ οὗἁ (8 παν 
ΒΟΌΓΟΟ, δηα ΤΏ68η8: ἀπ οὗἨ ἁ Ὀο]ονίηρ ; παίυσθ ὁ 
[αἰτἢ : ἰπθυθηοο οὗ ἰδἰτῃ οὐ ῥυδι βοβίίοι : Γθοοῃοἐ]1» 
οῃ οὗ Ῥαὺϊ δῃὰ Φαΐηθϑ οὐ ἰυδβυϊ βοιιίοη ; ᾿ἰΠΠΌΘ ΠΟΘ 
οὗ ποτῖκβ οὐ 8 Πσδιίοι : δῃὰ ͵υϑιβολίίΐοη ὉΥ ἔα ἢ 
ὯΟῸ αἰπιϊαυϊίοη οὗ τηοῦνοβ ἰο ορϑαϊθῃηςθ (7λεοίοσν, 
γο]. ἰἰ., ρρ. δὅ1δ--60).---ΟἸΔΈΚΕ : υουβ. 28-24. Αθ 
Οοά ἴβ ἢο τοβρϑοῖοσ οὗ ρογϑοῃβ, 811 Ἠυηδῃ οΥθα  ΓΘΘ 
Ὀοΐπς Θα.Ά}}}γ ΗΒ οἴδβρτίηρ, δὰ {πΠογὸ Ὀδίηρ ΠΟ γοᾶ» 
80ὴ ΜὮΏΥ ΟΠ6 Βῃουὰ Ὀ6 ρῥγοΐδσγοὰ Ὀοίογθ δ ίΠ Θ ̓ , 
(πογοίογο ΗΒ ᾿ἸΠΟΓΟΥ͂ ἢ48 ΘΙ] ὈΤΔΟΘα 8]].---ΤΊι6 ἡ ρ- 
ἄομ οὗ ΟἸιγίβιὶ οοτηρτθθπμάβ τραΐίβοονον Ηθ ἰδυριῦ, 
ἀἰὰ, οὐ βυβεγθα, ἰἢ οτάθν ἴο ἔγθα τθῃ ἔγομλ 60]].-. 
Ἔονοε: ΑΒ ἴπ6 οὐγαΐπαὶ ἀοοίγίπο οὗ ἴπῸ Β:Ό]6 ἷφ 
κυ βοδιϊοη ὉΥ ἴαϊθ, 80 ἰμ6 τυγηϊηρσ-Ροἶηῦ ἰῃ (89 
Β00}}8 ἰβίοτν, (ῃ6 βατίηρ δοί, ἴβ ὑπ|6 γϑοθρύϊοῃ οὗ 
δεβυβ ΟἸγίθυ 88 (Π6 ῥγορὶ ἰδοῃ [Ὁ Οὐ βίῃ8.---ΑἹὶ 
τηοάθβ οὗ ργϑδοβιίηρ, τυβὲ Ὅ6 ΘἸΤΟΠΘΟΌΒ, τ ΒΟ ας 
ποὺ ἰοδὰ βἰπποῦβ (0 δαὶ ἱπαὺ ἴθ6 στεοαῖ τμΐηρ 10 ὃ4 
ἄοῃς, δῃὰ ἀοῃθ γαῖ, 18 ἴο γϑοοῖνα ἴὴ6 ἰψοτὰ ψ6δι9 
ΟἸγῖϑι, δηὰ ἴὸ ὕυσπ ὑπτοὸ αοὰ {πτουρῃ Ηΐ. Απὰ 
8}} τοὶ ίουβ Ἔχρϑυίθποθ πιυδὺ Ὁ6 ἀρίβοϊςνο, νη ὶοῦ 
ἄοθβθ ὯΟΪ διηγοῦ ἀἰβίϊμουΥ ἃ δοηβὲ οὐ ἴϊπ6 ᾿υδίίοε 
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οὗ οὖν οοπάοτμπαίίοῃ, δμὰ ἃ οοῃνϊοιίοη οἵ [6 δυδὲ- 
αἴοῃογ οὗὨ [Π6 ποεῖς οἵ Ομ γί, δηὰ δὴ δχοϊπδῖνο σο]- 
8806 ὉΡΟῺ ἰΐ 86 δυοὶ!.--ἶα ΕΒ, Η.] 

Οχ ΟἿ Δ». σι. 347-81. 

ΤῊο οχοϊυκίοη οὗ τηδη βοϊ αϊογ δοδέίο. [8 τϑ- 
ΒΌ}Π|8: 1. Νοῖ ὉΥ ἴδ6 ἰαν οὗ ποθ: Ὀπὶ, 3. ΒΥ [δ6 
ἰωνν οἵὨ [Αἰ1} (νὸσ, 37).--- ΠΟῪ δἵὸ πὸ )υθ8ο Ὁ 1. 
Νοῖ ὈΥ [86 τυογίκθ οὗ [16 ἰανσ ; Ὀυὺ, 3. ΒΥ (10 δ᾽οπο 
(νον. 38).--ἰ ΟἿ]Υ ὈΥ ἴδ "-ἰ ὐτηκε᾿ 8 παιοηνογα, 
δηὰ αἰβδὸ [πὸ παϊοηπογὰ οὗ [06 δυδηρο σαὶ οἰυγοὶ 
οὗ [86 ῥγοβοηὶ ἀδύῦ (υϑυ. 38).--- Π6 τὶ θουδβηοθθ οὗ 
[Π0 ἰαν δῃὰ ἐπ τἰηϊθουβηρδα οὗ αἱ ἃ (νοῦ. 28).--- 
Θοά, ἃ Θοα οὗ 41] ρθορὶθ, Ὀθοδυβα Ηδ ἰβ ΟὨΪΥ͂ οη6 
αοά (νοτβ. 29, 80).---Εδἰο ἰὼ 1Π6 ομο αοάἂ οοιμβἰα- 
δγϑὰ δϑ 6 ϑουγοο οὗ {Π6 ἴσια Κα οὗὨ υῃἱνογβα δα 
(νογβ. 29, 80).--- 6 ρορυΐαῦ βαγίπρ οἵ το! χίουβ ἰη- 
αἰδογοηξίϑιι : “"" Ἧ 6 4}} Ὀαϊίθνα ἴῃ ομϑ (ὑοά,"" 18. ΟὨΪΥῪ 
ἴσυ6 ψἢ6ι) ἴσὲ 4180 Ὀθίϊονο ὑπαὶ (18 αοα αἰβοὸ 801} 68 
ἐποϑὸ ψἢι0 Ὀδΐανα (να τβ, 29, 80).-ἼἼὸ ργοοῦ ἰδαί 
πο ἰανν 18. ποῦ πιλᾶο γοϊὰ ᾿γουσῇ ἴδια, Ὀυΐ οβίδὈ- 
᾿Ἰἰϑῃ θα, ἰϑ. βΒαρρ! οι ὈΥ Ὀοθ ἐἰι6 ἀθθὰβ ἀμπὰ ἀοοσιγίῃα : 
1. ΟΥ τὰ [μογὰ ; 2. ΟΥΓἨ Ηἰ5 δροβίϊϑβ, δαπαὰ θβρϑοΐδ ]ῦ 
οὗ Ραυὶ (νον. 81). 

[υτηξε: ΕἸ ΘΘ ΡΒ. 81} τ}6 ἰαννβ, ἢ] 6 τοῦ 8 
κθορ Βὸ ροΐηϊ οἵ [π6 ἰὰν (δ πη68 ἰϊ. 10).-ἴ ἃ ραββαρσο 
ἴῃ [Π6 ῥτοίδοο ἰο {π6 Ερίβι]6 ἴο ἴη6 οιϊηδῃβ 18. 8180 
ἴη ρἶίδοθ ἤθγὸ: δίς 18 ποῖ (δὲ Ὠυμηδη (ΟἸΥ δηὰ 
ἄγη πθοἢ Βοιη6 ἰΔΚ6 ἔον δι, Βυΐ (δἰ ἰδ ἃ 
ἀϊνίης ποῦῖὶς ἱπ 8, τΏΪΟΙ ΘΔηΘΘ ὺ8 δηὰ ογθαίθθ ὺ8 
ΔΏΘΗ ἰη αοά, ἄο. 

Ββτλβκκ: ἙΒαΐϊΐῆη δ᾽οῦθ ᾿υββοβ δηὰ βαᾳνῦ68: δυΐ 
γόοῦ ταυδὲ ποῦ ἰδκθ ΤΑΥ͂ ΜΟΣΚΒ ἔγοτῃ ἰδ ἴῃ ΟΓὰΟΡ 
0 ὈΘΔυ Υ̓ γΟῸΓΣ δἰ] Ἰἰΐα, οὐ ἱδ τὶ] Ὀδοοῖηθ ὑη09- 
ἰ1οἷ.---Φᾧ0Πόγ6 ΔΓῸ ΠΙΔΏΥ ἔΌΓΙΩΒ οὗ ΔΥΌ ΓΑΓΥ Μν1}}} οἡ 
Θδγίῃ, δπὰ γοῦ Ὀυὺ ομ6 ὙΔΥ ἴο βαϊναϊΐἮοῃ. Οοὰ που]ὰ 
βανα 8}} τζθῃ, δῃὰ γοῦ ὈΥ͂ ΟὨΪΥ ΟΠ6 ὙΔΥ. 

ἨΈΡΙΝΘΕΒ: ἰβυδηΐγ, πὰ (8 ἀοοίτπο οὗὨ 
ἐὶτἢ, ὈΡΘΩΒ πΠῸ 00} ἴον βίη, Ὀυῦ βονγβ ΠΟῪ γχὺ Ο8η 
Ὅδ6 οδοαΐϊοηϊ ἴο [86 ἰαῖν τὶ ἃ Π]ϊαὶ βρίγιν ἕον αἀοα 8 
Βαϊζο (οπδρ, ἰἰϊ. 81).-Ό ΕΞ ΝΕΙ, : ΤῊ ἸηοΓ6 δι τἢ ἰη 8 
400] ἴῃς 1698 ᾿γῖὰθ ἵΠ6γα ἰδ ἰη ᾿ξ, 

ΘΕΒΙΆΘΗ, ἰτοπὶ ΟἨΒΎΒΟΞΤΟΜ: Πδὺ ἰ8 ἴΠ6 ΔΚ 
οὗ ἴδ! ἢ ϑαϊναίίοη ΟΥ̓ στᾶοο, Βογοίη αοα Β ΡΟΥΤΟΡ 
9 ἀφοϊαγο, ποῖ ΟὨ]}Υ̓ ἰὴ ἀο  σογίηρ τρθη, Ὀαΐ 4180 ἴῃ 
}υσυγηρς τὴ δηα γαϊβίηρ [ἤθη ἴο φ]ἹΟΡΥ͂ ; ἴον Θοὰ 
αἰὰ ποῖ βίαδπὰ ἴῃ πορὰ οἵ ψότῖβ, Ὀυὺ βουρῃὶ ἰαἰιῃ 
ΔΙΟΠ6.---Ττιὸ, {Π|6 πογὰ αἴοπα 8 ποῖ ἴῃ τΠ6 ἰαχὶ ᾿Ϊ- 
ΘΑ γ, Ὀὰὺ γοὺὶ ἴθ 15. ([ὮΘΓΘ ἴῃ Β6η86, 88 10 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
ἀθοϊαγθα ἴῃ 4]. 1. 16, 117; πιϊθουΐ δι, ποίμίηρ 
ὁδὴ ὑιβυνγ. 

Ηξσυβνεε : ΟἸγΙβυϊ ΠῚ 0768 Ὠυτοδη  ν ὈΥ̓͂ Οῃ0 
Οοὰ, ὈὉΥ οὔμὸ Βαΐῃον, τὙὼὸ 18 ἴΠ6 ἥανίοιιν οὗὨ 8]].-- 
ΤῊ6 ἈΠΙΟΥ οἵ ("ἢ ἴῃ σταοθ ΒΟ. 4180 Θϑδ Ὁ 88} [ἢ 6 
ὈΠΙΤΥ οὗ Ὠοϑγίβ. 
ΡΕΝ ΒΕ : Ποοκίηρ δὲ {πΠ6 ϑυ)θοΐ ἴῃ ἰϊ8 ὑγὰθ ᾿ἰρὰῦ, 

ἔδὶ1} 15. ποῖ ὑΠδὺ ψ)ιίοι 1086} 78} }866 8 Τηδῃ--οῖον 118 
Βἰτοηρίῃ που 6 (ὯΓ ἴυο 8128}} [Ὁ (} 19 ψοτῖκ---ὐοῦ 
ἔδ11}} ΟΠἸΥ͂ ΔΟΟΘρῖΒ [Π6 πιοϑί ροογα] σγδοο οὗ σοὰ 
ΒΔ ἃ ὈΓΟΙΌΓγοα οἱ, ἀηα ὑπ 8 ΡΘΡιἶτβ τῆλ ἴ0 Ὀ6 βαγοὰ 
ὈΥ ἰτ, ἰμβιοδα οὗὨ [13 τ 8 }}ν ἢ 080} γϊπρ᾽ δὰ βανίηρ Πίῃ). 
ΤῸΪ5 8 ὑΠ6 στοαὶ ἀοοϊγίηθ οἵ ἐΠ8 ΕἸ ρΊ8ι16, ου πο 
ΟΥ̓́ΘΓῪ ὑπ τοϑίβ, ἀπα ἴτὸπλ ΜΉ ΐοἢ ΘΥΘΥΥ ἰπΐηρ τηυϑὶ 
δοὸ ἀουνοϑα, 

βάναε: Ἰποτγοίοτα τὸ ἰυᾶρο, ἄς,, δπὰ ἐμ ἰϊ 
βίδα (νοῦ. 28). Ττὰθ βηἰνδιΐοι οὐ ἴπ6 ἵππον 116 ἃ 
ἩΪΏΘΑΘ: 1. ΟΥ̓ τΠ6 ἔτι ἰαἰθ ; 2. ΟΥ̓ (διὸ ἴγυο ζοθ- 
Ρ6] : 8. Οἵ {ππῸ {τπ6 Θοά, 

[Βυκπκιττ: ον. 81. ΤΏ τοογαὶ, ποῖ [ἢ δδθ 
ΠλΟΏΪΔ] ἅν. ΤΏ6 ΙΏΟΓΔΙ ΔῊΝ ἰ8 6580} 156 ἃ ὈΥ ἘΜ 
ἔοκρεϊ ; ΟἸγίϑι ᾿νδ8 γοϊαχοαὰ [6 ἰδῦν ἴῃ ροΐηϊ οὗ ἀδιν 

τ, Ὀσὺ ποῖ ἰη ροϊηΐ οὗ ἀιυϊγ.---ΗΠΕΝΕΥ : ον. 31 
ἯΘ ΘΓ δβανθαὰ ὈΥ̓͂ ΟΟΓ οὐτὰ πΌΣΚΒ, τὸ τηϊρὶιϊς μα 

[2Ὡ0 οἴ ὈΡΟῺ ΟΌΡΣ οὔὐπὶ μοδάβϑ. Βυὶϊ ἴῃ6 ἰδν οὗ 
αϊν, ([η6 πΩΥ οὗ ᾿υδβοδίοη ΌὉΥ ἰδίθη, ἀοῦδι ἰογουοῦ 
ὁχοϊυὰο Ὀοδβέησ : ἰοῦ ἰδ 8 αἃ ἀδρεπαϊηρ, βεὶξ 
Θιηρίγίησ, 86  ἀδηγίηρ ζγδοο, δηα σδδίδ ΘΥΕΓῪ ΟΓΌΝΩ 
Ὀδίοσγο ἴμ6 ὑπτοὸπ : ἰμογοίοσθ ἰῦ 'β τηοϑδὲ ἕο Οοα 
κίον, [πδὲ τυ τὸ βῃου ὰ ὃθ ᾿υδδοα.---ΜΑΟΚΝΊΘΗΤ: 
γον, 238. Βαϊ ἱπ Ὀοα δηὰ (Ἰγῖδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΪΥ Ἰοδθ 
{Π086 ὙΠΟ ρόθϑθθδ ἰδ ἴο Ὀδ]θνθ ΥΟΥῪ ἰδίην τηδὰθ 
Κπόπη ἴο ἰμοπὶ ὈΥ̓͂ ἀοὰ δηὰ ὈΥ ΟἸγίβί, δηὰ ἴο ἀ0 
ΟΥΘΙῪ {πη τ ΟΝ ἸΠΟΥ Βᾶνο οηϊοϊηοα ; 80 ἰδδῖ ἱξ 
(οττηϊμαίθδ ἴῃ [6 ΒΙΏΟΟΓΘ ὈΘΙΙ6Υ͂ οὗ ἴΠ6 ἀουϊίποδ οὗ 
τοὶ σίου, δηὰ ἴῃ ἴθ οοπβίδης Ὀγδοίϊοθ οἵ ἰϊ8 ἀυξίοα, 
ΔΒ [ΔΓ ΔΒ ΠΟΥ ἃγὰ τηδθ Κπόοῦσῃ ἴ0 ὑἰδ6 Ὀ6᾽Ί ΟΥ̓ 6Γ.- 
Οσιλπκε: Τὴν αἀϊά ποί Θοά πιαῖζε ἔποινη ἐλιῖ5 σταπὰ 
πιείλοά ο7 καἰυαΐίξοη δοοπεῦῦ 1, Τὸ τῆδκα Ὁ ἴδ6 
τοῦτα γναϊιθὰ: 2. Τὸ δον Ηΐβ Βα 6]1ν ἰπ τῃ6 ῥ6ῖ- 
ἔοσπιδῆοα οὗ ΗΒ Ῥγοιηἶβοθ; 8. ΤῸ τπᾶὰκὸ Κηοῃ [86 
υἱσίαθ δηὰ οβῆοβδου οἵ τῇς Ὀ]οοὰ οὐ ΟἾγῖϑι, τοῦ 
βδηοιίβοα (Π6 ργέδοηί, δχιθη ἂν 118 ἰηβθυθπὸθ ἴὸ ἴδ6 
»ακέ, ἀμ σΘοπηι68 [Π6 Δ ν 4] ησ βδογῖβθοθ δῃὰ ΝᾺ οὗ 
ΒΆΪνΔΙΟη ἴο 8}} γιζωγε Α968.--ΗΟΡ ΘΕ: ΤῈ ἀοοίσϊηθ 
ΟΥ̓͂ ἀιοηοιηθηῦ ργοάμοε8 ἰῃ ι.8 109 ῥτοροῦ οδδοι, πῇθη 
0 ἸΙαδὰβ υβ ἴ0 866 δῃὰ ἴδ6] ἐπὶ Θοά ἰδ ͵υδῖ : μαι Ηθ 
ἷ8 1ἰΔΠ ΘΙ ρΥδοίουΆ : (Π8ὲὶ ἯἘΘ ἃγὸ ἀοργῖνοα οὗ 4]} 
του οἵ Ὀοδβίϊηρσ ; δαὶ ἴ1ῃΠ6 ΜΔΥ οἵ δαϊναϊΐοῃ. 
μι οἢ 'βΒ ΟΡΘΠ (ῸΓ 8, 18. ΟΡΘὴἢ [Ὁ 4}} τγϑῃ : δηὰ ἐδιδὶ 
186 τηοὐἶνο8 ἴο 411 ἀαΐγ, ἰηϑίοδα οὗ Ὀείηρ ποακοηρὰ, 
ΔΓῸῈ Θηἰοτορα δηὰ του 1 ρ|168..-Ἴτ [ῃ6 σΟΒρΘΟΙ, 8}} ἰδ 
Βαγτηοηῃΐουϑβ: ᾿υβώοθ Δηα 1 ΘΓΟΥ͂, 88 1 τορεγὰβ Οοὰ : 
ἴγϑϑάοῃι ἴγομα ἴπ6 ἰατὰ πὰ ὑπ βίγοηροβὶ οὐ σαί. 
[0 οὐδαΐοποθ, 88 ἰδ γοϑάγὰβ Ἰη6ῃ.---ΒΛΕΝΕΒ: Θη6 οὗ 
1ῃ6 οἰϊοί ρσ]ογίοβ οὗ (06 ρῥ]δ: οΥ̓͂ βαϊναίΐοῃ ἷβ, τμδὲ 
ὙΏ116 ἰδ υΒΈ 668 (Π6 δἴππθγ, ἰἢ Ἡγίηρθ ἃ ΠΟῪ βοΐ οὗ 
Ἰπδυθηοοθ ἴγοτη ΠΘΑΥΘΠ, ΤἸΏΟΤΟ ἰδοῦ δηὰ τοΐρἢὲγ 
ἰῃ81:᾽: σδ Ὀ6 ἀγα ἴγοιι ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΡ βοῦυγοθ, ἴ0 ὑτὸ 
ἄυςα οὐοάΐοποο ἴο [16 ἰανν οὗ 6οα.---ἰἶ. Ε. Η.] 

[ΗΟΜΊΝΕΤΙΟΑΙ, ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΝ υΒΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ (ἴδ 
[Π6 ογὰοϑν οὗ ἴῃ [6 Χχῖ).---ΟΟΟΟΚΙυ8, .126 ομπέξποαζέονα, 
ΟΡ. 7, 180, Τ΄ ὙΥ΄ὸο Αἰ Ἐϑ, ὅδ. 1: Β. τ, ϑόνηι. 
9ὅ. Ε΄. Οὐορξα, Ζεαά. 7)οεί.. 1. 80; Μ, ἨΛΒΕΙΞΟΚ, 
ΒΘΨΘΓΆΪ ΒΟΙΓΙΏΟῊΒ ΟἿ μδέξῥεαξιοηπ (1691); Ε. ΒΑΤΗΞΕ, 
ϑόγης. ἢ, 248. Τ΄ Βοδτον, γονζε, 1, 68] , 5. ΚΝΙΘΒΤ, 
ϑεγιη. ἢ, 16. Α. Εσεκε, Τ΄γοο ϑογήποπδ ὁπ σμδέϊ 
εαἰέοπ, βεγτη. 116. Ὗ. Β. Οονετεε, ὧν ϑογρέ. δ οσὶ, 
829: ΒΙΒΗΟΡ ἨΗΌΒΑΚΤ, 8ϑθρη. 2, 82. Ἢ, ΒΕΙΡΘΕ, 
Ἡρονῖς, ὅ, 864. Ο. διμκον, γογζα, 1δ, 19: Α. Βυε» 
655, Ον ο᾽ιιδέϊ βεαίίοη (Ἴ τὸ Ῥαγίβ); Φ. ἤοοιΕ, ϑϑγτα. 
2, 317, Ὗ. ϑτενενθ, ὅϑόγηι. 1, 268 ; ΒιΙΒΠ0Ρ Ηλι,ι- 
ΕΑΧ, δέ. Ῥαιιῦε  οοίγεπε ὁ ὑπιξίἐ Ποαϊον ὃν Καλὰ 
ερίαϊποά, 24. οἃ.. δῦ. 1162: Τ΄ ΒΑΝΡΟΙΡΗ, 2206. 
ἐγῖίπε οὗΓὈ “μδίἐβεοαίδοη ὧν Καμὴ; Ἡ. ὙΤΟΚΤΗΙΝΟΤΟΝ, 
ῶο. 81δ., 85. ὈΙΒΝΕΥ, δ δο. 12δ. Ῥ. ΗΌΤΟΗΕΒΟΝ, 
ϑόνηα.; Τ. Υοῦνα, ομκη βοαίδοι, ὅς. ; Ἐ. ῬΑΆΒΟΝΒ, 
εἸιραίὑΠοαίέοη ὃν Καϊίλ, Ἠαϊίαχ, 182] : Φ. Ο. Μιινκπ, 
ϑέγηι. 869 .. 7. ΦΌΒΝΒΤΟΝ, αν οΥΓ 1έζε, 8δ. Τ. 1. 
ΞΝΜΙΤΗ, ὅϑόγπι. 289. Ἢ). ΒΒΙΒΙΕΥ, ὅόγηι. 156]; Φ. 
ΗΙΤΤΥ, ,ϑόγ)η. 1, 418. “. Ὑ͵Εβικυ, Ἡγονῖδ (Ασηθυ, 
64.), νοὶ]. ἱ, 47, 885 : νο]. ἴϊ, 40, 286 : νοὶ. ἰϊ. 168 
1712, 259. το]. ν. 87-442 . νὸ]. νἱ, 6--196 ; τοὶ], νἱΐ. 
47.---Τὴ)0 ογὶοαϊεαὶ Μορι ἐσίϊοαξ Ζἰδγαΐεγε οὰ ἴδα 
ΒΔΙῺΘ Β )]6οῦ 8 ΘΓ δουπάδηῖ. Ἧγ76 ψῖνο {86 ῥυῇ 
αἶρα! αγιῖς᾽θβ: ομδί βεαίίον δυ  αΐϊδι (Β. Υ7. μάν θιβ 
«Απιον. Βιδὶ, Ἰροπίέονυ, χὶ. 458 : (ἢ. Ουπκευ) Κα 
Ομανί. ἔευ., ἵν. δ. ν. δ; (6. Ὁ. Ριροξον) 74. απὰ 
Τλοοί. δευ., νἱ, 621: Ῥυγϊποείοπ. ᾿ἶδυ., χὶϊ. 268, δ6], 
οιωεί βοαζοη ὃν Ἡγογζε.---ὦ. Ἐ. Ἡ.] 



ΟΠΑΡΤΈΕΒ ΙΓ΄. 1-30. 4} 
ΑἸ ΕΙεα αε  διξυκευσεετ ον ὡκαπας τα πισααο φοραίς οτειμάναιεονισημν πεῖνα, ὕῤπασαιιαετε σαράντα τττρλψώβεν ροττιςπακσεβεμῃ, Ὁ Ωτρ 'πρσϑαακεςσεῃν κεσαμειμιςν ασπατα σραρομς ξαφκενσιαεδης γε αιηαθρς δνας λέμε ταασαις εν σι “αν σαφελνδεβος. άνα, ,μαμραυτησαναρ τ αραμετο,,, τς εαμμμμα ἡκωμμον τε ϑε ενμεμασαεσκαιααιτημςπιδαῦσατενς σα ἈνΕΈεΣ: δονε σης τις κύσε τριμασημαμαμϑρμαριυμεεταξιινεαμε απρμμεμεης: αν δανσασμιταηθηῃιἼος. εα τξτωνπεσσσιυσαης αικτεμασρουτετ τς Σαξ σαστςεν. ςαπαπεααρηναν κωκαφάκασε. 

ΒιΘΗτΗ βξοσιον.--- ϑωομα ργοοῦ οὗ ἰδὲ νἱρλίοουονοδε 9 γαί(α ; γπὸμ τὴς Ξβ'σδιρτυκκβ, ἀπά ; 
τὰς ἡμείοην οῦ ἐμὰ’ γιίαι ῦ Αὐτάλαπι εἶς αποδδίον οὐ" ἐδε ζειοα. «δγαλανι ἰὲ ἐδλδ γι οΓ 7αὶ 

ἕο ἐλὸ Οοηίϊος ἂο Ἰοοῖί αὐ ἰδ «εῖσε, δδοαμθε ἠδ ας ἡμεί  οα ἴπ ὡποϊγοιακοίδίοη, αϑ α Οοηέϊία, απὰ 
ΔῈ τονοῦνοα. φυτὸν Ἀιτεια. δε. εἰς κεαὶ ΟἹ (θὲ Γίσούννοηον Ο ὕστες. ἀληβηβη τ ρας εἰ πυινανέ τος ἰσλέ. 
ἐομδπόε ο7 7αϊλ. (1ὲ ἐε ραγίϊοωϊαγίὶν δο, δίπος ἀὲδ γμείἐΠοαίίοη θα ΟΥ̓ α γγοαΐ δἰπηθν.) Α 
ἄδιηι, ταν δ δὰ με ἀτόι ἐλδ Οοά 9 ἱ ἱ ΐ 
δας, ἐξ α ἱψ»ὲ ο7 δοίέσνοεγε ἐπ ἰδ6 ξασίπρ πιέγαοῖο ο77 ἐλθ γοϑιγυϑοξίοη. 

(ἘΔ». ΤΥ. 1-0. 

21 ὙΙδὶ [, [μθῃ,] 8881} γγθ ΒΔ ἰβϑὴ ὑμδῦ ΑὈγϑἢδπ) ΟἿΣ [Ἀ[ΒΘΙ, 88 ρᾶμωνο τις 
4 [86 68}, ὕδῖ!! ἰουπᾶ [[ουπᾶ δοοσοταϊηρ ἴο [86 8688}}1}) ΕῸν [ἢ ΑὈΥδἤδὰ 610 

88] ᾿υΒ Ποα ὈΥ ὙΤΟΥΚΒ. [δο 16 δεουπιοὰ Ὦγ ἐμ ὅθν8], Ὦ6 ἢ τοῦ 6760} ἴο ρίογυ [Βε 
Ὁ. ὨδῖΏ στουηᾶ οὗ Ὀοδϑίμρ] ; ̓  Ὀπῦ ηοῦ θοΐοτα ἀοα, ΕῸΓ τ ]ηδῦ βδιζἢ 1η6 δοτιρίυτο 

ΑΡγβϑῆδι Ὀο]ονοὰ Θοά, δῃᾶ ἰΐ τγδᾶϑ οοπηϊοα [τΤΘοΚουθα] πὑπΐο [Ὁ ἘΠῚ ἴον τρμῦ. 
4 ΘΟΒηΘ68Β [6θεπ. τυ. 6]. Νον ἴο πἷπι {μδὺ σπουκοῖθ [Ὁ0 186 ψΟΥΚΙΏ8η] 18 [86 

τοναγὰ ποῖ τϑοκοποὰ οἵ [δοοογάϊηρ ἴο, οσ, 8388 ἃ ἵηδίίογ οὐ] στϑοθ, μυΐ οὗ 
ὅ [Δοοογαϊπρ᾽ ἴο, 88 ἃ] ἀοϑρῖ, Βυΐῦ ἴο Πϊπὶ (δῦ ψογκοῃ ποῖ, Ὀαῦ ὈΘΙΙονθίἢ ὁ Ὠΐπα 
6 ἰδθδἱ υΒθ οί [ῃ6 ὑπροά]γν, Ὠἷβ 110} 18 οΘουπίθα [τροκοπθα] ἴὸν τρϊθουβηθθβ. ἔὔνϑη 

48 Πᾶν] α 4]80 ἀθβοσὶ Ὀϑιἢ {}16 ὈΪ ΒΘ 688 ΠΑΡΡΙΒΕΒΡῚ " οὗ {86 τηδη, πο ψ ΒΟ αοὰ 
Ἴ ᾿ππρυΐοῖῃ τἰρῃιθουβποδθ τ Βουῦ οσκβ, ϑανίγρ, ΒΙοββοα ΠΡΡΡΣ αγὸ ἴ0γ ψῇοΒθ 
8 ᾿πϊαυ 68 8.6 ἰογρίνθῃ, δπα Ὑγῃο80 βὶπβ δ.Ὸ οουογθα ἰϑἰοπθᾶ [007]. ΒΙ]βββοᾶ 

[ΒΔΡΡΥ] ἐδ [ῃ6 τηδῃ [0 σοὶ ἴΠ6 1ιοτα Ὑ1]] ποῦ ἱπιραΐθ [ΓΘ ΚΟῊ] βὶπ [Ῥε- χχχίι ι, 3." 
9 Οὐπιοίλ, τὨἷκ Ὀ]οββοάμοθβ [ΠΡ π6868] Π6 ἢ ὉΡΟῚ ὑδθ ΟἰΓΟΌΠΟΙΒΙΟῚ ογεέψ, ΟΥ 

[4180] Ἰρομ ὕΠ|6 τποϊγουπηοϊβίοῃ 8180 ΠῸΓ ΜΔ ΒΔ4Υ [Πδὺ 41} γγὋδβ γθοκοηθα ἴο 
10 ΑὈτγδῆδτη ἔον γἰρηὐθοῦβπθθββ, Ηον γ)ὰ8 ἰῦ [θη τϑοκοπρᾶ ΨΏΘη ἢ6 νν88 ἴῃ Οἱἵ- 

ΘΌΣΔΟΙΒΙΟΙ, ΟΥ̓ ἰῃ πποϊτουμηοϊβίοῃ Ὁ Νοῦ 1π ΟἸΓοΟυχη ἰδίῃ, Ὀὰῦ 1} ὉΠΟΙ ΓΟ ΟΙΒΊΟΏ, 
11 Απᾶ δ τγϑορὶγϑα [6εὑ. χυϊϊ. 2] [86 [] βίη οἵ οαἰγουτλοϊβίοη,᾽ [88 Ὁ] ἃ. 868] οὗ [86 

τὶρηὐθουβπαββ οὐ τῃ6 ἔδιυἢ} 0 ἠδ λα ψοῖ Ὀοὶπρ' ἀποϊγοιπηοϊβθα [ο 186 ΤΑ] 
ἴῃ [86 ππηοϊγοιτηοίβίομ, τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, οτ, οὗ [6 ἔΆ10}} τ οἢ ἢθ 
8 τ Ἐ116 'π ὑποϊγουτηοιβ1 00}: ὑμδὺῦ 6 τηὶρῃῦ Ὀ6 86 ἔλύΠον οὗ 8]1] ἴῃϑῖὰ τηδὺ 
Ὀ6]ονο, ᾿δουρῇ (ΠΥ Ὅ6 ποῦ οἰγουπιχοϊβοα ἔνειο γοῦ ἴῃ πῃογουτϊηοίϊβίοη] ; (μδῖὶ 

12 τἱρῃ υθοῦβηθββ τηὶρῃῦ Ὀ6 πηρυϊοα [τοοκοηθα 3180] αμῦο ΤΠθτ 8180 :"  Απά [Ὠ6 
λιμοῦ οὐὁἨ οἰγουμπηοίβίοη ἴο ΤΠθῖ ΨῺΟ 8.6 ποῦ οὗ [ἢθ οἰγουΠΊΟἸΒΊο ΟηΪγ, Ὀαὺ 80 
480 ψΑ}Κ ἴπ ἴ86 βἴβρβ οὗ ὑμδὺῦ [(Α10}} οὗἨ οὐγ {86 Υ ΑὈγδηϑι, τ μοι ἀ6 λα Ὀθίμς 
ψοξ ἀποϊγουπιοϊβοα [τ Ὠΐοἢ ἢθ Βδα ΜἘ116 ἴῃ υποϊγουχο!β: ο]." 

18 Εοτν [86 ῬΓΟΠΊΙΒΘ, τὉΠδὺῇ' 6 κῃου]αὰ Ὀ6 [86 Ποὶγ οὗ {Π6 ψοΙ]α, τἸοσα8 ποΐ ἴο ΑΌτΤϑ.- 
᾿ϑτη, ΟΥ ἴο Π1Β Β664, [ΠγοΌρἢ [16 ἰὰν [ΕῸΓ Ββοῦ ΓΒγοῸρἢ (16) ἰδνν ἐδ [86 μγομλΐβθ 
ἴο ΑὈγΆΒϑΠη, ΟΥ ἴ0 18 8664, τῃδὺ ἢ6 Βῃου]α Ὀ6 Βοῖγ οὗ ἴμ6 ψουἹα], Ὀαΐ ᾿ΒγουρΊ, 

14 86 τ᾽ σηϊθοῦβηοβδ οὗ ἴδ. Εν 1ἢ ΤΟΥ ΠΟ Σ ΕΠ 0] ΓΘ ΟΥ̓ [Π6 ἰὰνν [οἱ ἐκ νόμου] 
ὅθ Ἰιοῖτβ, Τὶ} 18 τηϑδᾶθ νοϊά, δηα [86 ῥγοιηῖβθο τηδὰθ οἱὗὨ ποθ [00] οἱΐδοί ἵπη 

1δ ἀογθα Ῥούγθ 1088) : Βρθολυβθ [86 δὺ ΟΣ ΚΟ στϑίῃ : [0 ΠΘΓΘ ᾿" ΠΟ αν ἰ8, ἔλθ᾽ 
16 ἐδ πο ὑγβηβρτθθβίοη [δῦ ΨΈΏΘΓΘ ἴμθτθ 18 πὸ ἰδ, πρὶ ΠΟΥ 18 ἴΘγ6 ὑγϑηβρ ΒΒ οα 

οἵ 186 ἰτν7], Θγθέοσγθ ἐΐ ἐδ οὐ (Ἀ10}, (μαῖ ἐξ τηίγλέ ὅθ ὉΥ 5τ8668 ; [0 [86 Θπᾶ [ἴῃ 
ΟΥΟΣ [40] [86 Ῥγοιηΐϊβ πηὶρηῦ Ὀ6 Βυγθ ἴο 81} {Π6 βθϑᾶ ; ποῦ [0 {μαῦ ΟἿ] ψ ΒΊΟΣ 
8 οὗ 1Π6 ἰᾶτνὺ, ὑυῦ ἴο {μ8ὺ δ'βο Ὑῃ ]οἢ 18 οὗ [86 81} οὐ ΑὌγβϑῆϑιῃ ; ψ8ο ἰδ [86 

17 ΤΑΙΠΟΣ οὗ τι8 81}, (Α8 ἴῦ ἴ8 υγιυθηῃ, 1 ἢανθ τηδθ ἴΠ66 ἃ ἔδίῃθν οἵ ἸΏΔΠΥ͂ ΠΑΙΪΟΙΒ 
" ΚΑΓΠΟΓ ΟΥὨ ἸΠΆΠΥ παίϊομβ ἤδνθ 1 βϑὺ {Π66 ; θ6ῃ. χυΐὶ. 6].} Ὀθέογο εἴτα ΠΟ ἢΘ 
Θ]Ἰονϑᾶ,᾽" δυόπ ἀοα, ψηο αυ]οκοποίι τῃς6 ἀθ8α, δηα 4116} {Π|086 0] ἱπρβ ψ ἴοἢ Ὀ6 

[4.6] ποῦ 88 ὕὑπουρῇ [ΠΘΥ ψ6ΓΘΟ: 
18 Ὧο αρδίηβί ἢορθ Ὀο)ονθα 'π ΒΟρΘ, ὑμδὺ ἢθ ταϊρῃῦ Ὀθύοπηθ [86 [οππέ {}16] 

ἔἈΌΠΘΓ ΟΥἨἁ ΤΏΒΗΥ πδίϊοῃβ, δοοοταϊηρ' ἰο [πδ΄ ψ ὨΟἢ 188 βροΐζθη, 'ο 884}} [ΠΥ βθοᾶ Ὀ6 
1090 [6«ἱ. χν. 5]. Απᾶ Ὀοΐπρ ποῦ ψϑὰκ ἴῃ ἰδ, 6 σοπβίαογθα ποῦ δ ἢἷΒ οὐ Ὀοὰγν 

ΠΟΥ [Δ]γοδαν 7" ἀοδα, ψ θη Πα γγαβ [Ὀθἱηρ] ἃθουῦ ἃ υῃᾶνοα γοδτθ οἷά, πϑῖτῃοι 
80 γοῦ {ῃ6 ἀθδάηθββ οὗ ϑ'δγδαῃβ σψόο: Ηθ βίδ:ρογθα ποῖ δὖ ἴθ ρῥγογηΐβο οἵ αοά 

Τγουρἢ ἀῃθ 6] 166 [Βυὺ νἱἢ τοραγὰ ἴο [Π6 ργομῖῖβο οἵ Οαοα ἢθ ννδνϑιϑά, ον 
ἀοπθῖοα ποῦ ἴῃ ἀη 6 }16 7; Ὀπὺ νγ88 [πηδα6] βίγοης ἰη ἤδη, σίνίηρ σίογυ ἰο αἰοα 



144 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝ5. 

ΣΙ Απᾶ᾿ θοΐπσ ΖΪΥ ροτβυδᾶρα, [88 ψῃδὺ ἢ6 δᾶ {{Π|8{8] ΡΓοΟμλἰκρα, ἢ6 τν88 [18] 
2. 8016 4180 ἴο ρογΐοτιηι. ἀπά {δβογοίογο [Υ̓ βου οτο 8180] " 10 28 ηρυϊθα [τϑοκ- 

ἘΠ} ἴο Ὠἷπὰ ἔον τἱρῃὐθοιιβηθ8β. 
28 ΟΥ̓ ἰῦ ψγβ ποῦ τυ υἴθῃ ἔῸΓ ἢἷβ ΒΈΚθ 8106, ὕΠπ8ΐ ἰῦ τῦᾶ8 ἱπιραϊοα [τϑοκοηθά] 
24 ἰο ἰτη : Βαῦ [ὉΓ ἃ8 8180, ἴο ΠΟΙ ἰῦ 88}} Ὀ6 ἱτωρυϊοα [τοοκοποά], 17 γψγὸ Ὀο λον 
4ὅ οἱ πὶ [δῦ [80] ταὶβϑα Ὁρ 9688 οὺγ 1,ογὰ ἔγομι [Π6 ἀοδᾶ ; ὟΥΒο ν 88 ἀνε: οᾶ 

[ρ] ἴον οἷσ οἴ η.398, δπα γγὲβ γαϊβοα δρδίηῃ [σιὼ 8ρ31}]} [Ὁ ΟἿΣ ᾿υβΈ Πορίϊοι, δ 

ἘΕΧΤΟΛΙ, 

1 ΨαΣ. 1.-- ΤῊ 9 ἴπ ἸΔΟΉΤΩΔΏΣΝ, αοὑρηκέναι ᾽Αβρ. τὸν προπάτορα ἡμῶν, ἴα ποῖ 01] τοοδὲῖν δυίδμαε 2. 
φιϊοὰ (Α. Β. Ο., ἄο.}, Ὀαὶϊ, ἢ γ611 υτιΔοσαίϊοοά, ἰξ 8160 αἰνϑδ ἐθ Ὀδδὲ βοῆδο ; βχιὰ τὸ τορδσὰ [ῃ6 ὁ πραεῖα, ο ΟἿ ἴο ον 
στ ΟΥΔΙν ἑπυοτοᾶ, 88 ΔῈ ΘΣΡΙ ΒΩ ΔΙΟΙΥ ἔγὰ ἔοι. 8.0 1086 Ζζρορ. Λόϊες. [ΤῈ6 ἰεαί. τες. ῬᾺ ᾿Αβροὰν πατέρα (οὶ 
5ροπάτορα) ἡμῶν δρίοτε εὑρηκέναι. Οοἀά. δ1η. διιδίαί πα [86 τϑϑάϊιᾳ' οὗὨ 1ϑοθσλδτιη, Ἡ ΠΪΟᾺ ἴδ αἷδοὸ δαορέθα ὮΥ͂ ΑἸζογὰ, τ]ὸ, 
Βονονασ, Ὀσϑοικοῖβ ἐὑρηκέναι 88 οὗ ἀου 1] δἰ δογὶέν, αἰποο 1ζ ἐν οσα ἰοἃ Ὀγ 1μο Ψαξίοδι Οοὰ, (ϑο6 ΤΊ ΟΠ οΥδδ 661» 
ἴσῃ, Ῥ. ἰμμ8). Βαυε ι ἸΒΠΊΕΡ θα 8, δὰ ΔὈσ πη Ε)}ν δυθίαϊποὰ ὈΥ [ΛΠ 9 οΥαγ ὑπ σἷὰ] ΜΒΒ. ΜοΟΥΘΣ δάσηϊίδ ἔῃ παίφχῃ: οὗ 
ἀχΊΟΣΏΔ] ΔΟ ΒΟΥ ΤΥ ἴῃ ἔδνον οἵὐἱ 1.ζΔο; το" χοδάϊσα, θὰ ἰδ εἰβποοῖν Ὡθν θυ μο 1686, ἕο τορασὰ ἰξ 88 ἃ Ἰαία: ἐγσαπῃδροκί οι ἴο 
δοϊῖ ἐῃ9 οοπποοίΐου οὗ κατὰ σάρκα πὶ τὸν πατέρα ἡμῶν. ΤὮΘ Ε. Υ., 20] ονήπρ ἴμε ἰεσέ. τεῦ., δὰορίδ ἔδπὶ 5 Ο' ΤΙΣΙ ΟΣΣΟ, 
δβειὰ 17)... 1ϑτιρο ἀοίρηαβ ἐξ ἴῃ ἴθ ὥχερ. Νοίρε. Βαϊ πιξὴ ἐμ 6 ΠΙΔΊΟΣΤΕΥ οὗ στῃού ΣΧ ΟΟΣτ ΟΣ ἐδ Ἰποϊπαϊτρ Μέογοσ, ΑἸζοσὰ, 
Ἡοάκο, Ι ̓ ϑλκώδον ͵οίῇ κατὰ σάρκα νιζη εὑρηκέναι. ΤῊΪ ἰδ ἰπὰ ἈΘΌΡΕΡΟΤΥ Υ πὸ ΖΟΠΟὟ ἰεοίο τερορία, δοιὰ ἴ1 ἴδ 
γαίοοῇ, ψΘΌΪ6, ἐμβουρὲ ποῖ 80 ὨδίῃτΑΙ, “7 τὸ δάορέ ἐμ6 σϑδεΐῃᾳ οὗ ᾿υβοβιηδπη. [π 18 890 πὸ τηῦδί ἐσωπδὶδίο : 

ἐζενι, ἐλαὶϊ ᾿ς ξαν Αὐναλανπε ουν 7αίδεν ΘΑ. ἰὐημὰ (οσ, ψαϊπεα, αἰἰαϊνπεα) αοοογαϊπρ ἰο (δε) εελ ιαΣ, ἐὰ 
ἐλε ιτοᾶν τ ἴδε γος ἐν) ΣΟΙ ΡὮ μἰ6 οὐσῃὶ πδίῃσα οὐδοτία δὲ ἴποῖ ἔγοτα ἰὴο ρτήοο οὗ αἀοὰ. Οατοίυβ : ργοργί ςξ οἱγίδωδι; 
Ὅο Ὑοεο, δηα οἴδοσο : παοὶ τείη, τεεπιολίίονεν είδε. ΜΌΟΥΘΙ ἴδ κο8 Β6ΣΘ 88 [ὴ9 τοδὶ, ὑπδρ γι), οἱπίυ) σδ 
δίοτο. Αὐσδδδια ἀΐὰ ἰπᾶοϑὰ ραν τὐρἰθοῦδηοδδ, Ὀπὲ ὉΥ 16, ποῖ ὉΥ πόσα. Οοάᾶ, δὲ. Α. Β, 6". δυδέδι τ προνάτορα 

3 Ψα1. εἴπει αι σρον ἰσαμεϊδίοδ : ον λα ἥμλιι, ρσίογν. καύχημα (86 4͵60 καύ  ἴὰ ἢδο Ν. Τ΄, δὰ ἰπ (9 
Σ᾽ (Ὠοὺ αἴήσαψε, 86 ΜογοΣ π ἐς Ρ' 160) [09 οὐ ΟΣ σγοωμπὰ οἵ ἐὐρώ ταῤα φηαίεγία ρσίοτιαπαί ; Βοτα. ἶν. 3; 

Ι. 4; ῬὨΪ]. 1, 26: ἰἰ. 16; δῃὰ δοϊωϑεσηθδ, 8 ἐῃ Ἴδ:9 οἰαδαῖοβ, [89 αοἱ οὗ Ὀοαδέστι ὁΕ 
. Β, 

τὸν ἐργαζομένῳ ἰδ π6}} τεπδοτοὰ ὃν ΓΌΪΠΟΣ : ὅδε εν πε Ἡγεγκεη ρομ. ΤΆΔρθ9 : ἄεπς τοείοδον δα 
ῬἩενκαϊοηεὶ . ΜογοΣ: αἀδπι ενχίλδέίρεη. ΤΏ6 τογὰ ἱβ ἔγοαυδηξ, δσιὰ δἰμτιΐβθοα ἃ τοσκιθδη ὙΠῸ ΜΟΣῈΒ ΤῸΣ μὰ γ.- 

᾿ 
4 γον. ὅ.--[τῷ μὴ ἐργαζομένῳ, ἰο Ἀίπι τοδο τοογκείδ, ποί γον λίγο --εν πίολι Ἡγενκαϊειδὶ ἰγοίδί.--Ῥ. 8.} 

δ γα;.θ6..--ἰμακαρισμόν, ἴῃ δ)]υκίοι ἴο 9 ΗἩΘΌΣΘΥ ΖΌΣΤΩ τ ν, Οἣἡ, ἴδε διεεδεάπδει, οὐ, κλαρρίπεδε ζ΄. ΤῈ Ν. Ἐ. 

οἵ ἴο Ασροσ. Β'0]9 πίοι, δὰ Βοῦοσί Το Ώβ, σου οῦ μακάριος, ἈΘΣΘ Δ ἃ 6] τα, ΘΥΘ ἴῃ [86 βοσσος οα ἐδ 6 Μοπϑδ, 
ὮΥ λα ᾿ὐποος ΟἹ ῬΕΜΕΟΙ ΜΕ ΊΘΩ, ἘΤΟΡΕΣΙΥ ΘΟ ΓΘΕΡΟΒΔΕ ΤῸ . ΤΠοΣΟ 6 ἴδ6 δαῖπο ἀϊθγοοοο Ὀθέτγϑου ἐδ Θας- 
κῖλο ριον απιὰ εἰ. ἴδ φορὰ ἘΔ ΑΙ δὴ Β10)6, 1 πουϊὰ ῃ διεεϑεὰ ἀτιὰ δίεεεεάεεδ ἩὮΟΓΘ γεϊέσίοοιΣ ΟΥ εἰανπαὶ 
ἘΑΣΡΊμοΩ δροΐκασι οὗ, ΤῈ ἘΟ Υ,, ἰ6 ἱποοπαϊδίθῃξ, ατιὰ, νψίϊποτιὶ 4 ὅχοὰ το]9, δ᾽ὐογιδίθα Ὀούτοθιι ῬσΡΨῪ διὰ διίεοςθά. --- 

4 Ψοτα. Ἱ, 8.--[Ετοπὶ Ῥε. χχχίϊ., πίοι ἀοδοσίρθα ἐμὸ Βδρρίῃϑθα διὰ ἐ89 οοῃ πίοι οὗ ἐμ δοσμέναδοιε οἵ αἰπο. Το 
ῥοϊ]ονσίδα ἰδ ἃ 1ὲ γοσείοῃ οἵ νοῖθ. 1 πῃὰ 2: 

ἄτηκα {ΠΕΡΡΕΣ κε ΦΝΟΝΣ ΣΟΝΙΦΥΦΗΤΟΝ ἘΠ ΤΟΚΊΘΙΝ, 
Πα ΤΕ ἐὐν τας 
Ἀιἰεεεεὰ (Πα ἐς δε 'ππαπὶ 
Το λουὶ σελσταλ ὑπηρεσία, καὶ ἐπὶ Α 
«πὰ πὶ ωὐδοξε δρίιγίί ἰδέτε ἴδ πὸ 

Ἑπαϊὰ (Ρὲς Ῥεαΐπεεν, δὰ οἃ., 1868, Ὁ. 66) ΓΤοηάοτα ἐπ Ῥαδδαρο (ἢ τι8: 

Ἂ»7ερ ἄεξεονι ΑΓ δεείλαί υεγρεὺση 
Ὁεοδοα δῶπας ᾿αὶ σεγείοελη 1 ᾿ 
ϑείνρεν Αεπεοὶ ἀδπε Ψαἣοε αἰοδ απγεοοῖεῖ ϑολωῖά, 
ὕπα ἐπὶ ἀεξεεν, Οο βία κε» Ταμεολμεηρ 1---. 8. 

1 ὙοΣ, 11,-- ΤῊΘ δοουβαίίυθ σεριτομήν [Α. ΟΡ 8γγι.} ἄοθδ ποῖ Τ06}}} σὀβδῆρο ἔδο ἐδ δαὶ ταῖλποσΣ πἐτοημέδου. 
[ξ. 1ὖ ἴδ ῬΤΟΌΔΟΪΥ δὴ δ᾽ ογαο ΟΥ οὐδεν ῦ [οδιιϑοὰ Ὦγ ἐὰο δυττουηάϊηρ δοοιιδδαίῖνθα. 9 βοτείνο σεριτομῷςφ ὦ 
αιτἰοοϊοᾶ ὌΥ͂ δ. Β. 3, Ὁ. Ἑ. Κ. Τ.. ἅσ.--. 5.} : 

κῖμα 12.--.κκεκαὶ αὐτοῖς τοῦσί ὈῸ χοίδ θα, ΘΟΣΧΉΓΥ [0 ΤΔοδσηδηη. [καί 18 τϑι πρ ἰπ δὲ. Β' ΜογοΣ ἀοϊοπὰ ἔξ. 

9 γος. 13.--τ,Γῆς ἐν (τ) ἀκροβνστίᾳ πίστεως [Νὲ. Α. Β. 0. Ὧϊ., ὅο., ΤΟΙ ΣαΔ πη, ΤΊ ϑο θη δοτί, ΜΘγετ, ΑἸίογά). 
Ὧμὸ ορρυεὶϊο τολάϊηρ 8 τῆς πίστ. τῆς ἐν τῇ ἀκροβ. [Ἐδοοπιτησῃἀοὰ ὈΥ̓͂ ἀτίοδΌθοι, ἀορίθαἃ Ὁ 86}8012- --ΟΟ ΊΤΩΣΥ ἰὸ ἴδε 

«τὴν οὗ 86 πολ] Μ88., [{ Ἰοοῖκα ἰῖκ6 ἃ τ) ΘΟ ΔΏ10Α] Δα] αϑίσηϑηΐ ἴο γοτ. 1]. τῇ ἰδ αἷἰδο ἰο ὃθ οση  εἰθά.---Ἐ. 8.} 
19 Ὑ6Γ. 16.--οὗ δέ 5. ῬΡΓΟΌΘΞΌΪΥ δὴ Θχοχοίσαὶ σΟσγϑοῦοι ; ΠΟ ΡὮ ΒΟ ΑῚΥ δὐϊοαιδὰ ὉΥ Α. Β. Ο., ατοευδοῆ, δεῖν» 

αιδῃς. τως τσ. ΤΟΒ8 οὗ γάρ, γοῖ τολσγὸ, ΜΏΪΟΙ ἐρ βυρροτίθα Ὁν δὲδ, Ὁ. Ἐ. ἘΞ. 1.., 8110 δὲ'. ἥδυοσβ οὗ δέ, Β0Ὲ 

1 ΨΥ, 17,-δπίστενσας, (οδά. Ἐ. Ο., Τλίδοτ [γε έαικίΐ, ἄτης ἀπ ρεσίαμδί λαεῖ, ΔΑ 1 ἰξ 'τταδ ρασὶ οἵ ἔμοὸ βογίρέυτο 
ἕοι, ἱπαὶ αὰ οὗ ἐπίστευσεν, ογεαΐαϊι, Μ᾿ ὨΪΟὮ 15 δυδίδι πο Ὀγ Οοά. Ξἴη.--. 8.} 

13 ον, 19..--ΤὴΥ0 οὐ 15 παπίης ἰν ἴ0 οοἰουταίθα Οοὰὰ, Α. Β. Ο. [ἀπὰ Βὶη.). ΑἸδὸ ἐπ ᾿δοδτηδτυ. ΑοοοτγάὩᾷ ἐφ 
Ἵδογοῖν, [815 οτα βδθίοι ὩΓΟδΘ ΤτΌτα τοραγὰ ἴὸ Θοπ. χυΐϊ. 17. 1ὲ σου] δ͵δὸ αν Ὀθθῃ οοσθδοπϑᾶ Υ̓́ ἔὯ6 δος ἐμ θεαὶ 1 τόσ. 20. 
{16 οὗ ἰα ᾿πδοτίοα ἴῃ Ὁ. Ἐ΄. Κα. 1,., 14ῇ᾿, ϑὅυσ., ἄς. ΑἸζογὰ Ὀσδοκοίδ ἐϊ. ὅθο ξυνρ. Δίοίεε,---Ῥ. 5. 

18 Ὕοῦ, 1θ.--Τὴόι ἥδη 18 παηῖέπρς ἢ Β, Ε᾿. α., ἄς. [88 ττοστι ουἱ Ὁ ἘΣ ΐξεοθο δηὰ Τἰδοβοηάογζ, θα δησίαίπιδὰ ὉΥ 
ΧΑ. Ο. Ὁ. ΚἪὶ 1. Ιοβσοδηη δὰ Αἰδοτὰ Ὀχδοϊκοὲ ἱ1.---Γ, Β.] 
ἴ τ Μὲ 21].--ΓὨὁ καὶ 15 δΒυπίαἰποὰ Ὁγ Α. Β. Ο., ὅο., ῳϑομηδηη. [Ὁοά. Βίη. Ἰπκονἰδο ἔάνου καί, δὰ ΑἸογὰ χοξηξξε 

1 ὙοΥ, 32.- [ΤῈ καί αὐἴοσς δεό ἰθ οτἰτοὰ ὉΥ͂ Β. Ὧ:. Ἐ᾿, Ὀπὲ ἱπδοσίθα δὲ. Α. Ο. 5. ΚΟ Ι.. ΙΔΟΝπδηνι 
ΑἸδοτὰ ὑχδοκοὶ {Ὁ} Β. ̓  ᾿ ᾿ νὼ " 

14 Ψογ. 25.--ἰ Ιλυῖδοσ, ἴο τθότη ΡΟΥΘ 411 οἴδιασβ [86 ΟἸ τ  σἰΐδει ποτ] ὰ [8 ἐπ ἀοὈϊοὰ ἴοΣ ἃ Ἰπαὰ ἀπὰ ΤοσοὶὈϊθ κοῦ εἴ 
ἸΡΒᾺ16 ἀοοϊχίπο οὗ δερ ρε αλ δ ὉΥ͂ ἴδ τἢ, 88 τηδᾶθ δ ἘΠΡΟΡΟ ΤΟ ΙΕΕΡ ΒαΙΘ ὉΥ ἰσδιμι δῖα δεικαέωσεν: 
ἐπε ονεθσων οἱ : ἈΡΟΛ( εἰ ρμπρ (Λιϑιϊβοδιίίο). ἴ6 ἴ89 ἀὐγίτο δοὲ οὗ φϑεϊζηβ 6 τοδὴ σίσπξ, οἱ 

ἐπῖο {Π6 οἴδὺθ δῃὰ μοὶ ϑϑβϑίου οὗ δικαιοσῦνε. --᾿. Η} 



ΟΒΑΡΤΈΕΚΒ ΙΝ. 1-30. 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Θωνοναὶ Ἰέοηιανζο.--- Το ἱποοογϑσαὶ βογίρίγο 
μϑα ὅχ (00 τἱχούθουβπϑδθ οὗ αἴ Ῥγομπίβοὰ ἰο0 {{| 

εἶϊοθ 25 πὸ] δϑ 86 ὅονβ, Ἐπ]αγροιηθαΐ οὗ [116 
Ἰοβαΐο ΘΟΟΠΟΣΩΥ ΟὗὁἨ ραυιου]ατίβηθΒ Ὁ ἴΔ6 ἀθνοῖορ- 
τηθῃΐ οὗ [}6 φζογηἶκ6 ἀπ νου τ  οὗὨ [Π6 ΑΓΒ Δτΐο 

ϑώωγυον: 1. ΔΑὐγναλαηιδ ἠμδίβοαίίον ιτοᾶϑ 
6 7εεἰἰΠ!οαϊίον ὃν αὐ, απ Ἔχοίιιἀφά ἡωδι  βοαίὲ 

ἱβοαΐζοτ, οΥ ἐλό 

ομηιοϊδίοπ απο δ6 ἰαιθ. ΑὈτγδΏδι ἀἰὰ ποΐ οὈϊδὶῃ [86 
Ὀϊ]οθδθάμποθδ οὗὨ ἰυδυἐγίηρ [αἰ ἴῃ οεἰγουχποϊδίοη, Ὀὰὺ ἴῃ 
πποϊγουτηοσίβίου : οἰγουπιοίδίου νγὰϑ ἤθη δἀάρὰ ἴο ἰΐ 
88 ἃ Βοαἱ οὗ ᾿υδιἰβοδίώουη. ΑὈγϑμδτη Μϑ ὑΒΟΓΘΌΥ δοῖ 
(οτῖ ἰο ὃ6 δ6 ἔλιμοσ οἵ ἰῃ6 ἔα Ὀ Ὁ], 18. »ὸ}} οὗ 1}6 
Ὀποϊγουτηοίθοὰ 88 ΟὐὗὁἨ (Π6 αἱγουϊηοἰβοά (τοτα, 9--12). 
ΤΏ ορροαΐϊα ἰθ δον δα Ῥαγιου]αγίθιη. ὃ. οΠιδέϊγοα- 
ἑΐονπ ἰδ αδ πίυεγεαὶ αε ἐΐδ ρῬγοπιΐδα, ιολίοἡ, οοπιδιδἐμέδα 
ούέπ αἡ απέϊίλεδὲβ ἰο ἰδε ἴαω. ΑὈτΔΠ δῖ Ἐ ̓υδάβολ- 
τοι ἰ8 ἴο έτη δὰ ἰο ̓ ΐβ βοϑὰ ἃ Ῥγοχηΐθα οἵ 86 ἷπ- 
δοσίξδηοο οὗ (86 πουϊὰ. ΤὨΪΐ8 Ῥγοιηΐθο ἰ8 ῃοὶ ἰἰμἰ ρα 
ὮΥ ἴδ0 ἰαὰνσ. Κζθ0} ἃ ᾿ἰπηϊδύουμ πουϊὰ τρακθ [86 

τοΐδο στοὰ - [Ὃν [86 ἰδ ρῥγοάυοοθ ἴμας πτϑῖὰ 
ἰὀργή Μ οἷ ἸΟΟΚΒ ταίποῦ ἰο 86 ἀοδίστοϊίοη τΏδῃ 
Ὧ86 ἰπμογίδηοθ οὗἩ ἴμ6 που]. ΤῈ Ῥγουηἶΐδο ἰδ ὈΟΪἢ 
οοῃάϊοποὰ δηὰ οβιδὈ βῃμθὰ ὈΥ ἔαἱ [ἢ πα σγδοο (υθ ΓΒ. 
185-17 ΤΌΘ ορρορίϊο ἰβ σον 8} Ἰορα] θη. 4. 4 ὅγα- 
λαηι απὰ Ολτίδαπς λαυο ἐπ τοαϊίν ἰδ6 φαπιε γὲρλί- 
Φομδηδδε Ο7 ζαἰξδ.. ΤΏΘ δηδίομσυ Ὀούτνθοι ΑΓΔΠΔΤΩ Β 
ζαϊυ ἢ διὰ ἴμδὶ οὗ εἷβ Ὀ6] ονίηρ ΟΣ] ἀΓΘΏ,--- ΟἾ ΓΙ ΒΕΙΔΕΒ : 
α. Τῃ τοϊαϊξΐοῃ ἐο [8:6 βαπιθ ποπαοιοποσκίηρ Θοα (νον. 
11. ὁ. ΤῺ τσοϊαξίοη ὑὸ [Π6 βασὴθ οοηάποῖϊ οὗὨ 511} : 
Ἰοοϊκίης, ΔἸΤΑΥ ἔγοτα ἴΠπ6 οοπίγδαϊοϊίοη οὗὨ (16 παίηγαὶ 
ἸΠἴ ; βίσοηρ οοηβάδηοσε ἰῃ 89 Ὀἰνίηθ πογὰ οὗ γϑῦύθ- 
Ἰδιίίου δπὰ ργοιηῖβο (σου. 18--21}. ὁ. [Ὁ τοίθυθῃοο ἴὸ 
46 βδιὴῆθ ορογδίοῃ (νοσβ. 329-25). Τὴ Τρροκῖϊθ ἰβ 
ἔθ οχίθγηδὶ δηὰ βιρογβοίαὶ οοπίοθιρ κἰο οὗ {μ9 
ἩΟΥΪΪΥ 86η66.---ΟτΥὐ αἷδὸ: α. ΤῊΘ δ οἵὁ ΑὈγδθατ 
(νογβ. 117-22) ; ὃ. Αρρὶ)ϊοδίύάοι ἠο [86 (Ἀἰ1} οἵ ΟὨτῖϑ- 
ἔδηδ (νοσβ. 338-26) Τῆδ ὁρροακῖίθ, ἰῃ ζϑΏΘΓΑΙ, 8 (86 
Βιίοτδγοὶιΐοδὶ ἐοστοδι ἰϑβτα δηὰ ὀογοιη ἰδ] δι. 

ἘἘΙΝ5Έ ῬΔΕΛΟΣΛΡΗΉ, ΥΕ}886. 1-8. 

[Ῥδὺ] ὀχ οί ΑὈγαθαλ 88 ἃ ἰγ}}} ΘΥδῃρθ 1608] 
δἰιιδγασίογ, 88 ἃ τζδῃ Οὗ [δίτῃ, ἰπ ογάθρ ἴο οοπῆγτη (Π6 
ἀοοίτίπο ἐΠαὺ ἰμ6 στουῃὰ οΥ̓ ον βαϊναίΐοῃ 1168 ποῦ ἰπ 
τ, Ὀυϊ οὐϊπῖάα οΥ̓ υ8 ἴῃ ἴ[Π6 ἴθ γτδοθ οὗ 6οά, δηὰ 
ἐδδὲ Π18 τουϑῦ Ὀ6 Δρργθῃοπαθα βσγθὶ Ὀγ [ιῖιἢ, Ὀδίοτγο 
ὍΘ σΔὴ (0 ΔηΥ μοοὰ πογκβ. Φδιρεβ, οἢ ἴῃ6 ΟἶῈΡ 
Βαηὰ (1ΐ. 21 1). ἰπ ορροδίοη ἴο ἃ Ὀάγτθη οὐ που χυ 
δηὰ πλοῦ ποίϊοπδὶ Ὀ6 16 ἷ, ΓΟργθβθηῖβ ΑὈΤΆΙ ΘΙ 88 ἃ 
ΤΩΔὴ οὗὨ ΠΟΙ οὐδαάΐοηοθ, ὙΠῸ ρῥγονθα ἠΐβ (ὉΠ ὉΥ͂ 
ποῖκβ. ἴῃ [6 6 ολ86 ἢ6 ρΡΡΘΔΑΣΒ 88 ἴ6 σΠΡΙΟΏ 
οὗ τι:6 εἰρηιθουδβηθθθ οὗὨ ἰαἰτἢ, ἴῃ [ἢ ΟἾΠΟΡ 88 [86 
οἰιδπιρίοη οὗἩ ἴπ6 τἰχῃνθουβθηθϑα οὗ 16. Βοί νἱονϑ 
δΊὸ τὶρῃί, Ῥαυὶ ροθδ ἰοὸ ἴδϊο τοοὺ οὗὨ [86 τηδίίζογ, [86 
νἱϊα] ρτὶποίρῖθ, τδῖο δηϊπημαιθὰ ΑὈγδῆδῃ ; ΦΦάπη68 
Ἰοοῖκδ δἱ 6 ἔτοΐξ ργοάυοοά ὑΠπογοΌγ. αὶ δὰ 
τοῦ, τἰὨΘΟΌΞΏ 688 δη ἃ [01 Π088, ΔΓΘ 88 ᾿ΠΒΘΡΟΓΘΌΪΘ 
86 ἰἰρὶιὶ αηὰ ποδὶ, 88 86 ἰσ66 δῃὰ ὑπὸ ἔσυϊϊ, 88 οδῦβθ 
δθὰ οὔνοι, Ῥαυὶ Ὠἰταθο ἢ, ἴδον Ἰαγίηρ [8:6 ΟὨΪΥῪ {ΓΠ|6 
ἐουμάδιίίομ, 48 δίγοημὶν ἰπαὶδίϑ ρου ἃ ΠΟΥ 116 δ8 
Δδεοιθοβ, ΤΠογο ἰβ, ἰη δ)6 ΟἸὰ Τοβίδιηθηῖ, δῃ ονδῃ- 
καϊϊοαὶ 8 γδἪῚ] 88 ἃ ἰορα οἱετηθηῖ; δηὰ (Π6 βοβϑρεϊ, Οὗ 
Ῥτοπιΐθο, ργοοθάθβ ἐΐθ ἰδ ὙΠΟ σδπιθ πῃ Ὀθίνγοθῃ 

.υ 

748 
ἥπατι. 

86 ῥτγοσιΐθο δηὰ ἐδθ Ὁ] ΒΙ πιῶ (τοῦ. 20) ΑὈγαδδῖε 
ΤΟΡΡΟβθηΐθ [ὯΘ Θνδηρο] 08} ο]οιηθηῖ, 88 οδοβ ἀ068 
ἐπ6 ἴορᾷ!. ΑὈγβμδι ΒΒ ἐαΣ ἢ αἰ τ ἔσο 186 ΟὨγῖδ- 
εἶαπ ΓἈ10}, 248 ἴθ 6 ῥγοπιΐθο αἰ δ τ ἔγοση [06 (]Β᾽τοθηὶ 
οἵ 86 βαϊναϊοη, δῃὰ δϑ "ορ6 αἰ Ὅτ ἔγοιο 
αυϊοι ; Ὀυϊ 6 ΘΒβθῃ 14] δ᾽ ουηθηῖ, ἰπ6 οἰ μιΐοαὶ ἰκ6γ. 
μοῖρ, ἴῃ ὈΟΐῺ 8 ἀποοηα ὉΠ] 058] οομδάθμοθ δηα ἔσυδὶ 
ἴῃ αοα᾽Β ἰγυνι δὰ 604 Β π16Γ0γ.---Ρ. Β.] 

γον. 1. μαῖ, ἔδιθη, 5.181} τῪΘϑθ δαν'. Το 
οὖν δῃπούπορδ 8} ἰῃέεσθῃοθ ἔγοσα ἐ}}9 ργυϊουθ βίδίο- 
τηρῃςΐ (ἰἰ, 29), ἴα αοἀ 8 {π6ὸ Θοὰ οὗ [86 δενγβ 8 
Ὅ611] 85 οὐ (Π6 αοηϊοβ, οομεϊἀογοὰ ἴῃ στο δ ἴὸ 
ΑΡΥΔΒΘΙ Β ὨΒΊΟΣΥ πα ἰΐ8 δἱστηιίϊίβοδποθ. Βαΐ οἂν ἰῃ- 
[Ἔγθῆοθ δ ποὶ ἃ οοιτοῦογδίίοη (Μ6γ6Ὁ), οὐ οοπῆγπια.- 
ἐδο αὖ αἀχοηιρίο (Οαἰνη). 0 μάν οσθ γαῖῃες ἃ 
ΠΟῪ Ῥτγοοῦ, ΔΒ ἀδαυορα ἔγοιῃ ([Π6 ἰογοβοΐηρβ, ὨΔΣΙΘΙΥ, 
(86 οχρ δηδίίοη οὗ Αργϑθδυη Ἐ Ὠἰδίοῦυ δηὰ οἵ Πανὶ 
πορὰβ οὗ ἰδϊη. [Ἃἐκονθο ΤΏΟΙΟΚ οὔδοῦνοα, [80 
οὖν οδιμοῖ 06 οχρίαἰηθα ἰζ ἴῃ δοοογάδηοθ πὶ τ86 
Υἱονν οὗ τοοϑηΐ οσροδβίϊουβ, ἐπὶ8 σόσβθ Ὀ6 οοῃῃροῖρα 
ἑσωτηοάϊαίο ! Υ τὶ νοῦ. 81 οὗ [06 ρτονίουβ οπαρίογ.-Ὁ 
Τό οοπείγμοίδοτ Σ ἸῈ ἸΩΔῪ Ὀ6 δδκρὰ, ὅγϑιὶ, ἩΠΟΌΙΟΣ 
186 αυοϑίίοι δῃοι ἃ ὈΘ Γαδ δ9 οὔθ αποδίζου, οὐ ΜΟΥ͂ 
Οτοῦλσιβ διὰ οἴδογβ βανὸ ρἰδοθὰ δ ἱμίοστορβιου τρλσὶκ 
δἴον ἐροῦμεν, δπὰ ἴμυ8 τοδὰθ πὸ αυσδίίομβ ουὐϊ 
οὗ [6 βοῃίθῃοο. ἸΤμθὴ δικαιοσύνην 18 δυρρ]ἰοὰ το 
εὑρηκένα:.-- 6 εὑρηκέναι ὉΘ Δ ἢ 880. 
Ἰαύοὶν ἰῃὰ (6 86η86 οὗ (06 Ογοοΐδῃ ΡὨΟϑορμγ, [Ὠΐφ 
ἀἰνίδίοι οου]ὰ Ὀ6 τηϑδὰθ ἴΏΟΓΘ δαβϑὶγ. Ὑοῖ 1Ἀ86 οὨϊοῖ 
φιοϑιϊοι ΒόΓα ἰ8 ποῖ, νἢδὶ δῃου!ὰ Ὀ6 ΒβΒαϊὰ, Ὀυὺ τηδὲ 
6 ΑὈΓΔΠΔΠπ) ΒΒ δανδηῖδρθο )---ἼὉ ΤΠΔΥ ΓασίΠοΣ ὍΘ δαὶκοα, 
πθοίδοῦ κατὰ σάρκα τοϊαίεα ἰὸ προπάτορα 
(πατέρα) οὗ ἴοὸ εὑρηκέναι. [ἰμΔοΒΙηδηη τγοϑὰ- 
ἷηρ: τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι. ᾿“«βρ, δο., [500 
Τεχίμαί Νοίε "}, ἰΒ (6 οπα τηοδὺ ἑδνογοὰ ὈΥ [(ἢ9 
σοάά, (Α. Ο. Ὁ.; ἂσ., δῃηὰ α͵8ο ἰδο 3:5.) “Τ6 βὺ8- 
οἱσίοη ἐμαὶ ἐδ ἐγαῃβροαίἴοη οὗ ἴ6 χατὰ σάρκα [οὗ 
εὑρηκέναι ταῖθ6Γ.---Ρ, 3.1 8 ἴὍο Ὀ6 Ἰαϊὰ ἴο (8 Οἰϑγμθ 
οὗ [86 οοργίϑι, ἷἱβ βίγουριμοηθα πΠΘ τ͵γὸ 866 ἰῃδὲ 
δυοῦ ΘΧροβίνοσβ 88 ΟΠ σγβοβίομι, ΤΒΘΟΡγ]δοῖ, ὕθῃ- 
πδαϊὰβ ἥὰ (Πουτηρηΐυα, ὙΠΟ τοδὰ εὑρηκέναι. κατὰ 
σάρκα, πονοτίμο᾽θβδ οοπηθοῖ ἔπ ἰαίῦον τὶ πατὴ 
ἡμῶν " (ἸΠΟΙυοΚ, ᾿. 161). 6 οιῖο, Μεγογ [ΤΠο- 
Ἰυοῖ, ΑΙ οτὰ, Ῥὸογάβπνογ, Ηοάρ6], δὰ χηοϑί οοτ- 
τοϑῃίδίοτβ, πιὰ ἴῃ ΘΒ ἶο, οομηθοῖ κατὰ σάρκα 
πὶ ἢ εὑρηκέναι, δπὰ ποὺ (δοοογάϊησ ἴο Οτίζεῃ, 
Ατηῦγοβο, Οα]νίη," ἃς.) πὶ πατέρα ἡμῶν. Βαϊ 
ἴῃ νον, 9 Δ᾽, (6 βυθ)θοὺ ἰβ οἰγουπηοίβίου ; ΜᾺ:]6 ἰῃ 
ψοΓΘ. 1--8, ἴδ 'θ8. ΟὨΪΥ [06 οοηῖγαβι Ὀθύγθθῃ τἱρῃϊθουβ» 
Π688 ΟΥ̓ ΟΥΚΒ δηὰ τἰρμθουβπθδδ ΟΥ̓ ἔδὶ 8. ΤΏοΓο- 
ἴογθ, ϑδοοογάϊης ἴο Μεγογβ οοῃδιτυσίου, κατὰ 
σάρκα Βῃου!ὰ οοττθαροπὰ ἴο ἴμ6 ἐξ ἔργων, γοὶ 
ποῖ 80 δα (86 ἵνο ἰάθαβ βῃοιἹὰ Ὀθ ἰάἀθηιίοαὶ, Ὀυΐ 
(δαὶ τοῦῖκβ διιουϊαὰ Ὀ6 οπ ὑγδοθὰ ἱπ [86 πιογα βΌΠογα] 
ἰάθα οὗ κατὰ σάρκα. ΤΊ σάρξ, ἱπ δηιμαδἰ5 τς 
ἴη6 αἰνίηθα πνεῦμα, δΒῃουϊὰ ἴμ6η ἀθηοῖθ ἰυπλδ᾽}}ν 

εἰνθη ὕρ ἴο ἐϊβ61. Ῥοεϊαψίπβ, Ατηγοβο, δηἃ οἵδε", 
τοῖος κατὰ σάρκα ἴο οἰγουπιοϊδίοη, Β δοκοῦ 11. 
ἀογβίαπαβ ἴπ6 πογὰ 88 δι γβοίηρ ὈΟῚΠ οἰγουτηοἰε 08 
δηὰ ἔργα. Ὑ116 ΤΒοΙυΟΙ σοπδβθηΐβ ὑ0 16 ΠΟΥ͂ εὐϑ- 
ΤΟΙΏΑΤΥ οοπποοίίοι οὗ ἰμ6 κατὰ σάρκα ὙΠ εἰ ρὴ- 
κέναι, ἾΟ ἀοο8 ποὲ ρσταηὺ ἰμαὺ (6 πογκβ οὗ (Δ Ὁ] 
ΑὈγδΏδιὰ ποτ ἔργα κατὰ σάρκα ; αἰ" πουρὶ ΕἸδοίυε 
που]ὰ ἱποϊιιάα Πα πῖδο (80 ορόγα γεπαίϊξ, ΔΒ Ῥευϊοιτηθαᾶ 
ὈΥ Τηθῃ δῃὰ ποῖ ἰπιρυϊοα ὮΥ Θοά, ἴῃ ἰι6 ορόγα δαγἷ; 
διὰ Βυϊΐηρον δηὰ οἴμοσβ που]ὰ τωδκο σάρξ θᾳ0δ)] (9 

5. (Ηοᾶκο αὐοΐοθα Οαἰνἕη ζῸΣ 180 ἐθ υἱοῖν, ἀσῃ δίῃ 
1 Ἀπ σάρκα ἴῃ [6 Θ6Ώ90 ῥφονῖηι ὁ αὐτὰς ἐῶ ξεν . Βυϊ 
Οαἰεῖε βοδυ οἢ ἰο ΚοῈ “ γραῦν ααη, τὴ σρειλεῖ! ἰοῦθ 

αἰγὶ οονἡκηρσὶ,᾽ δὰ ραἶνθθ [δ 6 ῬΣΟζοσθῦ Ὁ Θ ΟΟὨδΙΣΏΘ 
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ἔργα, Τμοϊυοκ ἰδπογοίογο δγτῖνθϑ ἂἱ ἐμ οοποϊμδίου, 
τ Ῥαυὶ ἀἰὰ ποὲ ἀοδίχη ᾽0 ΔΡΡΙΥ ΟὨτβιϊδῃ ἰυδι1δθοα- 

ἔοι. ἴῃ 411 18 Θοῃηβθαυθηοοθ [0 ἴΠ6 ραϊγίδγοῆ. Βαϊ 
Ἰιυν οουἹἱὰ μ6 τϑργοϑθὴν ἰνἷπι ἤθτθ 88 {π6 [αἰΐοῦ οὗ 
ἐἴ6 ἔαϊοα!, ἰδ ἢθ πουἹὰ Ὀ6᾽ 016 οὐ ᾿ἰπϊὶ Ηἷ8 πὲ)» 
Ποκιίίοη ἢ 6 ζὸὺ ὕροῦ [86 βιρροδίοι (δαῖ, ἰῃ 80- 
οὐγάδηοο πίῃ 186 Ὀοϑὺ Οοαά., "“βράμ ὁ προπάτωρ 
ἡμῶν κατὰ σάρκα (νον. 1) 8 δὴ ΔΗ  Ποδἷβ [0 αὐτός 
πατὴρ πάντων τῶν πιστεύονιων, δα. (νοῦ, 11), ἀπὰ 
(ο ὅς; ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν (τοτ. 16). ΤῊ6 
Ρυΐϊηοῖραὶ βϑυδήοος 18, ἰμογοίογο, ΑὈγδδπι, {Π6 ὨδιίΌΓΑΙ 
ΔΏΘΟΒΙΟΡ οὗἨ ἴῃ6 Φ6ν)78: δὰ 1 10 Ὀ6 δβκοὰ, ηδὶ δὴ 
6 ουαηα ἢ ἴῃ6 ΘΙ ρα 818 γοβίϑ ΟἹ τί, δπὰ (Π18 γοΐδυβ ἴὸ 
ἐΠ6 δικανοῦσϑαι πίστει χωρὶς ἔργων νόμου (οἶαρ. 
111, 28), διὰ οϑρθοίδ!!ῦ ἰο νοῦ. 29 αἷἰδο. Α53 (οὰ ἷβ ἃ 
Θοὰ οὗ (86 Φονβ δῃὰ Θϑῃι!]οβ, ΑὈγαμδη), [86 προ- 
πάτωρ οὗ ἴ!6 Ψοντα, μὰ8 Ὀθοοπιθ ἃ πατήρ οὗ 5618 
δηὰ ἀδη]οα. ᾿ 

γον. 3. ἘΠοσ τ Αὔσαμδη τσὰϑ [5 8οὰ [ἐδ.- 
καιώϑη] ὍΨ ᾿τοχῖκα [ἴπ (Π 6 ορίπἶοπ οὗ {86 δ6}8]. 
Τθο ΔΙΒΉΘΙ ΒΘΌΠΙ6Β παὶ ἰῃ6 Υἱοῖν (πὸ ΑὈΓΆΒΔΙΩ 
ἯΔ8 Ἰυδιβοὰ ΌΥ 106 τΟΥΚΒ οὗ [Π6 ἰανν, γγὲϑ δἰγοδάγν 
]οηἰοα ἴῃ μα αυοδύοη, ΥὙοὺ (8 γοΥῪ ὑπίηρ τγᾶϑ Ὀ6- 
Ἰίενρα ὈΥ 86 Ἰοραϊβιῖς ὅθ. “Ἴπ [πὸ Ταϊυὰ ἰὑ τὴὰβ 
ὀνϑη ἀοραυοοὰ δῸμ Οδῃ, χχυΐ, ὅ, ἐμαὶ ΑὈγαμαπὶ ΟὉ- 
βογυθὰ (6 ψ80]6 Μοβαὶο ἰὰνν " (Μογογ)." ΤὨΘ δῃ- 
ΕἾΘ ἀοο8 ποί Ὁπϑγοίογα δϑϑυσωθ Δ οὐδέν [οπιϊοα 
Ὀυϑΐοτο εἰ γάρ] ΟΥΓ δὴ οὐδοτιοῦν (ΤΟΙ 1010), ὈΘολαΒ6 
κατὰ σάρκα ἴγογ. 1] ἀοεΒ ποῖ βἰδῃα 'π οοπηθοίίοη 
πὶ εὑρηκέναι, ΟΡ: Τεχίωμαιί Νοία ".--ἸῬ 8.1] 
Τὸ (86 αυρφϑίίου, ἴον οὗ [6 ἵπο κἰηὰβ οἵ γἰρῃς- 
ΘΟΙΒΏΘ6ΒΒ ἢ ἰῦ ϑϑυμηο8 ἴΠ6 οοποϊυβίοῃ, [ῃδὲ ἰδ τᾶὲβ 
Ποῖ {πΠ6 ΠΑΡ ΠΔΡΥῪ τἰρμθουδηθδθ οὐ ψόονῖθ, Ὀυΐ [Π6 
ἔγυς τἱρῃϊθουβηοθδ οὗ αἰ. ΤΏΘ ΒΌΡρΡοΒ[(Οη ἰβ 80 
Ρἰαΐη, ἰῃαὶ τὍ06 ΑΡροβίὶθ ργοοθοὰβ δ οηοθ ἴὸ ἰῃ6 
Ρτοοΐ,--͵Ἣἧθακ [υδεδοὰ ὮΝ τοῦ. Τηδ Θ6 86 οδῃ 
δ: ἱἢ Π6 δλοιιᾳ δὲ 8ο ͵υδιίβδοα, ἴξ οσου]ὰ ον Ὀδ αἱ 
ἃ Ὠυμηδὴ ἰτθυΠδ], δηα ποῖ δὲ ἴἢ6 ἐγ πΑ] οὐ Οα0ἀ--- 
8 ὯΔ8 ὈΘΘῊ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἀοβοσὶ θὰ, Βυῖ ἴξ ὁδῃ 4180 ὃ6 
αηἀογπιυοα (ῃυ8: ἰἔ ΑὈτγαίδίω, δοοογάΐηρ τὸ [ΠῸ 
πδιϊοηαὶ ῥχο)υαΐοο οὗἩ [πΠ6 Φονβ, 88 Ὀθθῃ γ68}}}Υ7 118- 
ιἰδοὰ ὃν «εοογῖδ, Τἢΐβ ἰ8 [Π6 τηογὸ οὈὐνίουβ νἱονν. 
Οοποραϊηρ 18 Κα οὗ ͵υδιϊβοδίίοη, ΑὈτγδἤ δι μ88 ἃ 
καύχημα (πιαίεγιανι σἰογίαπαδ), Ὀαΐ ποῖ Ὀδίογα αοά. 
Νοὺῦ Ὀοίογο αὐ, Άγβί, Ὀθοδυβθ η0 8168}" 18 7υδι1Η6ἀ ὈΥῪ 
τύ ΓΚΒ ἰῃ Β]8 ϑρῃξ (οἰναρ. ἐϊϊ, 20) ; ϑοοομᾶ, Ὀθοδυβο 
Ὅῷὸ ΚΠΟῊ ἀοβηϊ 6 Υ ἔγοῦ 86 βετγίρίαγοθ {πᾶὶ Αὔτα- 
Ὠαπὶ 188 8116 664. ἴῃ (Οα ΒΒ βίρῃι, οὐ αἱ ΗΒ (γθυπαὶ, 
ὃν (ἢ. ΤῈ ἐδικαιώθη ἰΒ τηδθ ὈΥ Βοζα, ατοιίια, 
Δα ΟἸΠΘΓΒ, ἴ0 τοῖον ἴὸ ἃ σεπεγαΐ ορίπίοη ργοποιηοσοὰ 
ΟἹ ΑὈΓΆΠΑΙΩ ; Ὀὰὺ ΌΥ͂ ΟαἸνίη, ὕδ᾽ον., ἀπὰ οὔπογ, ἴὸ 
8ὴ ἱπιασίπανν Ορίπίοη, ππᾶον [ἢ6 Βυρροβίτοη οὔ δὴ 
ἱποοιηρίοίθ οοπμοϊ υϑίοη (1Π6 »ια)οῦ : Ὧδ ὙΠῸ 8. ͵08- 
ἰθοα ΌΥ ψουκϑ ἰναϊί ν᾿ ΠΘΓΘΟὺῦ ἰ0 ρίοτγ. Τὴ6 ηεέϑου : 
Ὀσῖ ποῖ Ὀοΐογο ἀοα, Τῇ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΘΟΠοΙ ἀὐΐηρ βιαίο- 
τηθηῦ: {πογϑίογε ΑΓΒ δ [8 ποῦ }ιι8{186α ὈΥ͂ νου) 

5 ΊΜογον αυοί. 6 ΚΙ ἀάπελ, ἴ. 82,1; Ζόπια, ἴ. 38,3; Βοτελλ. 
ψαῦδα, ἴ, 41,4. ὙΒοΪυΟΚ Β8Υ8 : "“ Τὴ 7υΔ βοροι οὗ ΑὉτα- 
ΡΝ δεζοτε Θοᾶ Μὰ8 8 ἰοδ8 οοπεπιμηΐε ΟΥ̓ ΤΥ ἰΔἢ ἘΠ ΘΟΙΟΒΥ.᾽᾽ 

.] 
Τ (σαν π᾽8 ἰπίοσργοίβεϊοι ἰ8 αἴνϑη ὉΥ δἰπὶ (αα Βοπι. ἵν. 

3) ἰὼ 680 ΟΣ : "ὁ ριολένενια [ἐπιχείρημα, δι αἰτοτηρἐοα 
φσεοοῖ, κῃ ἰβοοσῃρ]οῖθ Βυ]}] ορίστα ] ἐσί, ἡ 6., ἐμερογζεσία ταίϊο- 
ἐἐπαίϊο, χιμε ἴθ ἧαης όγπιαπε οοἰ ἰρί ἀρδεῖ: βὲ Αδναλαηι 
πβ βηγρμα  μρὶὶ ἐμ εεί, εἰ “10 τιογιίο σίοτίαγί ; δεα ποη 

της σίοτγίείεν α Ῥεοια; ἐγρὸ πο εὦ 7μ2- 
ἐλοαίμε ἐεἰ. 7 γπι ἱμάς " δεα πο α οωμπι,᾽ οεΐ 
Μρίπον Ῥγοροδί(ἰο ευϊορίεπιί. Ἡΐΐς αἰϊεπὶ ἀεδει οοποίμείο 

τὴν. Ῥοξιιῖ, ἰαπιείδι α Ῥαμῖο πον ἐαργέηεϊίεν."" ΒΙχἰ]ΑΣ] 
ἴσδοθ: “ Θὲ εμίε δὲπε Λιοίίς Ῥεῖ 7ανοτεῖα παοίωε 

Βαδεῖ, γσιοὰ αριιὰ Ῥειπι ρίογίείαν ... ; δεᾶ ποκ λαδεί, γερὰ 
αρνὰ δεν ρίον είν, {ἰδν᾿ 4. Ῥγορίεν ΤΊΌΚΜ, τιον ἢγῸρ- 
ον ρεΐϊτλν. γαοία οὶ 0 Ῥγοδαΐζωπε .226 ἀοοσαηΐ . .. ; πο 
αδέ ἰρίίι» ἀν. οὐ δεηα )αοία θεὸ Ῥνοδαίι."" ΚΒ.0 δἷθοὸ Ἐσδυο- 

ΤῊΕΒ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗῈΕ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

Ταοϊυοῖς (Πΐηϊκα, πὶ Μογος, (μδὲ τοΐδγθηοθ ἴο Θοὰ 
οδῃηοὶ Οἰβαρρθαγ ἴσγοῃ ἐδεκαεώϑη, δὰ "α [ΟἸοα 
ὑπ, τὶ ἸΠοοάογοῖ, ἰῃ Θσχρί αἰ οὶπρ ἔδυ: “ Εον ἱ 
ΑΥΆΒάτΩ [88 Ὀδοη ἰυδὲ θεὰ Ὀγ ἀοὰ ἱπτουγὰ ποῦ, 
86 [28 οογίδίη!}  γοοοὶνοϑα---ἢ6 ρογίροϊς (ὈἸΝΙσηοδς οὗ 
6 ἰὰνν Ὀοϊηρ ρταη θα, ΟἼΟΥ, ὈὰΣ ποῖ 86 αἰϊνίμε 
ΕἾΟΥΥ, 80 ΓᾺΓ 88 βιιοῖ βοῦν σου!ὰ ποῖ Ὀ6 σαοοὰ ὑδοὶς 
ἴο ἀοαδβ ρταοθ." Τΐβ ὀχρίδπαϊδου οοπίγααϊοςιϊδ (δ Φ 
Ῥγονίουβ βυρροδίϊοηβ : 1. Τρδὶ ὯῸ 868} οδὴ ὃὉθ 
υδεϊβοά ΌΥ {δ ἀδϑάβ οἵ 6 ἰὼν (ομδρ. 111, 20) ; 
2. Ἰμαῖ Ὧο δχίογηδὶ ζι] Β᾽ππθηὶ οὐ ἰῃ6 ἰὰτν ἰπ {δ 
ΒΘΏΒΘ Οὗ νόμος ἔργων ἷΒ οοποεῖνδθ]6, θα ΟὨ]Υ ἰῃ (89 
θ6η86 οὗ γόμος πίστεοις., Αἰ ῥ] δίῃ ΓΟΙΏΔΣΚ ΓΩΔῪ αἰἷὰ ἴῃ 
[06 υπάοιβίδησίηρ οὐὗὨἨ (μὶ8 αἰ δῆου!ς ραββαρὸ: ιδδὲ 
δικαιοῦσϑαι ΔἸ ΆΥΘΒ ΓΟίδΓΒ ἰ0 ἃ ἀδβηϊϊο γί υπαὶ, ἐπὶ 
ἐμαὶ 0.18 ἰτὶ ὈΠ4] ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὙΘΓΥ αἰ οτγοηὶ δοοογαΐηρ ἴο 
ἐμ αἰδογοηὶ τγοϊδιίοηβ οὐἠ δικανοῦσϑαι. ΤὨυβ [86 
ὑσϊθυηδὶ οὗἨ Φονθἢ) πδιοηδὶ ργο)υάίοο δἰγοβαυ τηρῶ» 
ἰομθα ννᾷὰβ ΥϑγῪ αἰ ἥδγθης ἔγομι ἔπδὶ οὗὨ [86 (Ποοοτβῦ- 
οαἱ οοπιτηπηΐοη οὗἁ δἰ 106], πιο (Π6 Ῥδββαρθ ἰῃ 
Φαδιηθβ ἰΐ. 238 [8 ἴῃ υἱοῦ (666. ἴπ6 Οἱ ΟΝ 
«“ἴαηιδδ, οὨδρ. ᾿ῖ, ΑἸ8ο, Ῥβ, οΥὐΐ, 81, οὐ ἴ86 ᾿υδ 8.5» 
ὥομ οἵ Ῥμίποιαβ). [Ὁ δα8 Ὀδθ οουηίδα ἴο ἢΐπι [Ὁ 
Εἰ Ὠ ΘΟ ΒΗ688--γοι σοπεγαΐξίοη ἰ0 σεπεγαξίον,͵ 866 
Τηοϊποῖ,, Ὁ. 172, ἰδογθοῦ. δαὶ Τηρθοάοτγοῦ 84 γ8 ἷθ 
ΘΟΡΊΔΙΏΪΥ ἴτυο: ἰῃαὺ ὑτὰθ ῥυδιυιϊβεδίίΐοη Ὀδίοτο Οοά 
τηυδὺ ρον γ (μ6 ἴον οὗὐἠἨ Θοὰ; δῖ ἴον {πΐἰβ γΘΓῪ 
τοάϑοῆ 0 Οἴμον ποὰθ οὗ }υϑιϊβοδίίοη Ὀθίοτο Θοὰ ἱξ 
οοπσοίν]θ. (ϊησυϊατ οχρί δημίου οἵ ὅθι οσ δηὰ 
ΟἴΠΟΓΒ: ΗδΒ ὃ6 αἴοῦ ἢ ΝΟ: Ὀδίοτο Θοὰ, ποῖ ' Ῥτοῖ. 
εβϑίδοῃ.) 

γεν. 8. ἘΠῚ δαὶ κπαὶϊῃ ἴδο Βοχίρίαχο 
Ῥδὺ] τηᾶῖκο8 ἃ ἔτ γοργεβοηϊδίίοη οὔ ΑὈγαπδιη ἰδ 
δοοορίδποθ τΓ) 1Π6 ϑδογρίαυγοβ, ἰῃ Ορροϑιοη ἰο ἘπΠ6 
[α᾽β6 τορτγοβθηίδίοη οὗ {πὸ δ νβ."--[Βυὲ ΑΡχαμασα 
Ῥοϊὶονοὰ αοὐ, δὰ ἐϊ (νῖΖ., ἐδε δ' ἰἑουΐισ, τὸ πισ- 
τεῦσαι, ΜΏϊοΝ τηυϑὺ Ὀ6 ϑυρρ]οὰ ἔγοπ) ἐπέστευσεν) 
ὍΔ Τϑοϊκομϑα ἴο Βὲτμα ἔοσ σὶρ θουβηθεε, ᾿ "')ὼπέσ- 
τευσὲν δὲ βραὰμ τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῶ εἐς 
δικαιοσύνην. ἀθη. χν, 6, ἕορί, Τὴ οπρ)ιαδὶβ [168 
οἢ ἐπίστευσεν, δορὰ Βτβῖ, οὐ {Π6 ἔπε! οὗ ΑὈτωἍ 
ἢδπὶ 88 αἰδβιίποι ἔγοτη οτκβ δηὰ 88 δχοϊυάσΐηρ τηοτῖξ 
οἢ ἴδε μαζί οἵ τϑι. “ογέζεσϑαι εἰς δικαιοσύνην, 
ἰο γδοζοη,, ΟΥὁὨ οοιηζ, ΟΥ ἐπιριΐε ἴο 8Δὴν ΟἿ αϑ γέσλίο- 
οὐιδηδδδ, Δ ἃ ΘΟΠΒΘΑΙΘΗΝΥ [0 ἰγοαῦ ἢΪπ) 88 γ ρῃιθουδ, 
8. ἰάθη οὶ τὶς δικαιόω (866 Ρ. 180). ΟἹ 1Π6 οοὩ- 

βο]ὰ, Βδυσ, Ἐδοϊη, Ἠοᾶδχο. Τηὶὶθ ἰη!οτρχοίδέίοῃ που]ᾶ 
ὮΔΥΘ ὉΘΘ᾽ι ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΑΣΙΥ͂ θχργοβδβοὰ 8 : ἔχει κα (σρὸς 
τὸν θεὸν) ἀλλ’ οὐκ ἔχει καύχ πρὸς τὸν . Βὲ ἐξ 
οογίαστν αἷνοι κοοὰ δϑῆδὸ διὰ {5}}8 ἐπ θοῦ τὶ [6 γάρ ἰπ 
γοσ. 8. Ἧο ὀχρ αΐη (8:8: [{- ΑὈτγαδατα, 88 [Π6 “68 50}» 

ἮδΒ {μεῦδο ὉΥ ὌΟΥΚΆ, 6 ΠΔ44 ΤΟΆΟΝ (ο ΚΊΟΣΣ Ὀοίοτο 
οὐ (ον ἴδῃ πὸ οδῃὶ οἰαἷπι 511 Ποδίϊος 88 8 ἰυδὲ τοπατὰ ἴον 

ἷβ τηοτὶ ἐδ, Ἰοα στ  ρ᾽ ΠΟ ΣΌΟΤΩ ἴου ἐπ αἰδρὶαΥ οὗ οὐ Β ΣΩΘΙΟΥ) ; 
Ὀαϊ, ἀοοοταΐπρῃ ἰο [86 ϑογίρίυτθ, δ ἮΔ8 ὯὨ0 »τουῃὰ ἴο αἸΟΥ 
Ὀοίοτο ἀαοὰ, 70» (νον. 8) ἰδ βοσι ρίασο ἀοσίνοθ δ 0πε}808» 
τἰοη ἔγοτα δἰ τῆ ἐν Θοὰ οὗ του δοϊῃθὲὴ ουϊείάο οὗ τὰ, 
διὰ ποῖ ἤγοτῃ ᾿τοσὶκς οἵ δ οσῃ. Μόογασγ, ἴῃ Ὠΐο ἔοττοοσ δ σρ 
Ἐοπ», ἀοίοπἀοά ἴ88 Ὀπίθῃδθ]ο υἱὸν μα ἃς. . . ἐδικαιώθη 
ΜΆ Β αυοσδίίοη. πηὰ ἔχει. . . θεόν ἐπ 8 ἐξώρλνα ΒΕΒΓΘΣ : 
Ῥαΐ, ἐπ Ἀἰδ δδῖ ϑάϊιοβ, 8 τοΐυγηα, πίει ὙΒΟΙΌΟΚ διὰ 
Τοτνγδοποείι, ἐὸ π6 ἰπίϑ τίοῃ οὗ ἔΠ6 Οτγϑοῖὶς ἔδίμοσ 
(Τπῃοοάοτγοῖ, ΟὨγυβονίομι, μόν ΙΔ ὙΠ16Σ ἩΟ]ὰ σΦ- 
αυΐτο ἰπ τον. 8, ἀλλά, ἱπεϊοαά ο ΑΞ ἑυρὴ . 8.} 

Ὁ ΓΠ νόσ. 8 οοπιδίποὰ [86 τοὐαίαἰίοι οὗ [0:9 ἰπίδσθῃοο, 
ΥΟΣ. 2, πὸ νου] γῦθοσ ἀχροοὶ ἀλλὰ τί, ἰηδίοξα οὗ τί γάρ. 
Βαυΐύ {86 τοξυϊαίοη ἰ6 οοπίαϊποὰ ἐπ ἀλλ᾽ οὐ πρὸς θεὸν (ἢ; 
καύχημαῚὶ, 86 15. ἱπι 1.8 Ρ͵Ϊδ06 δι)ὰ μἶνος 6 Τ [ῸΓ ἣν 
ΒΒ αΊγοτ ἔγοσα . χυ. 6, βΒῃονίπηρ (δαὶ 1 σδτου ῬΤῸ- 
οοϑάρθα ηοΐ ἔγοπι ἈΏῪ ᾿ οσὶς ψ ΐοῦ ΑὈγΆΒδπὶ Ῥοτίοτπιοᾶ, ὑυὰϊ 
ἤτοι αοἀ ἴῃ πῆοτῃ δ6 ὅπ’ μὲθ Ἰσυδῖ. 866 πο οὔ ἢ . 
οτος, ὨΟ] ἴ86 οἹὰ Οτγθοοῖς ἰηϊοτρεοϊβἝευου οἵ σου. ᾿ ̓ῦτ 
ἰγίθα ἴο οσχρὶ δίῃ 186 γάρ: “ΜὶΡὶὸ εολὲ δυρα ἰοὰκ: οὗ παρὸϑ 
τὸν θεόν, ἀεπη υοθ ΟἿ ΌΒΕΝ, Ἠϊτλὶ υοηὴ ἄτη ΕΝ ΙΒ 
Αδναλανε" ἰεἰίεἰ ἀΐε ϑολ γε αὐτὰ τϑοκι οὗ, δρίπε Ἐσολ εν, 
μη δρν, ὌΝ ἩϑΩ αἷδ εἰισαες ἀμγολ Ζπκροανυνο Ξνιραηρ 
6.48." --τ΄ὶὶ . 



ΟΠΒΑΡΤΕΝ 
᾿«ἰαναπακπαττε, τειν τααππανν επανης γε κατα, ὦ ἄκπασι, οἰκκωκρκακων. 

ΔΌΥΘΙΒΥ ὙΠΟ ΠΟΥ ΑΡτδθδπ 5 [δἰ ἰδοὰ Ρκπ ἤάδηι 
ὅδ ἐπδέσυχη ῃ Δ} Υ οὗὨ {810}, 88 [86 Ῥτοῖθβ- 

ἐδηὶδ ἼἸΣΒΕΥ ἐοδοῖ,, ΟΥ ῬΕΟΡΤΕΕ Πάδηι (οἢ δοοουηῖΐ οὗ 
ὧνθ τπηοτὴξ οὗ δῖβθ 18}, 8 {06 Ἐοτηδη βῖθ δϑϑοζγῖ ; 
ΟυΠΊΡΑΓΘ [6 ΓΟΙΑΓΚΒ οὗ ΤΒοϊυοκ, Ὁ. 118 δ ; δἶθὸ 
4π6 ποίθ οὗ ΑἸοτὰ ἐπ ἰος, Ἠοάρο οηΐοῦβ ΘΓ ᾿πίο 
ε ἰορτῃΥ αἰθουδβδίοῃ οὗἨ ἰδ ἀοείγίηθ οὗ ἰπηρυϊδίομ, 
ΒΡ 164-17, ΡΑΓΕΥ ΡοΟΪοταΐο8] δραϊηδὲ ΟἸβ )ΔΌΒΘΗ.--- 

. 8.1] Τὰ αὐυοϊδίίοη οὗ ὕθη. χν. 6, ἰδ ἴγοπῃη ἴδ 
δεοραϊαρίης ποῖον ᾽88 οπαηροὰ (Π6 δοϊϊνγθ τοὺ 
ΤΞΌΤΙΣ5" Ιωοΐο (860 μαβαῖνθ ἐλογέσθη. ῬαῸΪ 868 
4)6 ΏΟΓΟ ῥγογιϊμθηὶ ὀσργοδαίυη δέ ἰηδίοδα οὗ ἐδθ 
καὶ οὗ ἴΠ6 δεοριυδρίηί, Ὀϊδογοῦ ΟΧΡΙΔΠΑΙΟΙΏΒ : 1. 
Ἑδοϊκοσὶ : Ραὰ] ἱποογγθοῦν υδοὰ ἐἢ8 ρβδββᾶρο [ὉΓ [8 
Ῥύσγροθθ. 2. Βοιωβδῃ Οδδο ἷο ὀχροδίϊοτβ (απ Βαοοι): 
ΑὈγδδδηα βυῦδταϊ 6 ἰο [Π6 δυϊποῦῖν οὗ αοα δ ποτὰ, 
δηὰ ἰμαὶ γᾶν γα]ὺ6 ἰὸ ᾿ἷβ (ἢ. 8. Εδὶιἢ ἷπ ΕΠ 16 
ῬΓΟΙΪδ6 οἷα ἴαγχζο ρμοβιίδυο νδϑ, ἰῃ Υἱον οἵ [118 
οὐ͵οοῖ, ΖΆΠ ἐπ (86 ῥγοιηΐβα οὗὐἠ ἐμ ΜΙ οβαίδῃη τὸ τγδϑ 
Ὧ΄0 οομα [τί ἔγοια ᾿ἷβ ροβίουΥ (Α [αρίάο, Οαϊνίη, 
Θοιιεγα, Οδϊον., δηὰ οὐϊοσθ). 4. τωρ] ἰοὶς ἔα! ἴῃ 
ἐπ Ὀϊνῖπο ῥγουλΐβο (Βυ} ρον, δηὰ οἰμοσθ). ΤΠο- 
ἰωοῖκ δὐορίβ ἐπϊ8 νἱον,, ἐπουρὶι τὶς Πρεαϊιαϊίοη. “ ἢο- 
᾿ϊσορἢ, ὁ αφῃ, χΥ. ὅ, ΒΑΥΪΠρ τότ τοζαγὰ ἔον {16 
Βιϑίοείοαὶ ἱπιοσργοίδιοη, ΒΔΥ8: ἭὉΕΨΟΓῪ (Ὠΐηρ 'γῶϑ 
ουηϊδίποα ἴῃ [Π6 ρογβοη οἵ Φϑῃονδῇ δηὰ ἴῃ {Π6 ῬγοΏ:- 
δο οὗ ἃ ὨυΠΙΘΓΟῸΒ ροδβίοσίΥ ἴ0 ΑὈγβαθδι), ΜὨϊοῖὶ ΔΒ 
ΒΕΟΡΑΤΗΙΟΪΥ αἰβοϊοβοὰ δηὰ Δ}18|1]6ὰ ἴῃ ἰ86 Νεν Τοϑίδ- 
τηθηΐ ἴτη6 οὗἉ τοδοτηριίου.᾽ Βαϊ (αἰ ἰῃ ἃ Ὠυτηογ- 
ΟἿ Ῥοδίθυ Υ σδηποὶ οὔἴΠοῖ [μ6 δαηθ πουα οὐεαίοηξία 
88 (10 ἰῃ 4 Ολγίδένι δαξίδραΐδετιδ ἀπὰ βαῤίδ᾽ασὶθη8 

ὑτροῖμεει Ῥ. 118.} Ευγίποῦ ραγιουϊαγα 
ΟἹ ἴ86 πουα οδεαϊοηέϊα οἵ ΑὈΓΒΒΔΙ ΤΏΔΥ ὯὈ6 τοδὰ ἴῃ 
ὅφη. χχὶϊ. Αοοογαΐηρς ἰο ΤπουοΚ, τὸ βθουϊὰ ποί 
ἱπιγοάυοθ ἰηῦο τἴ6 αἰ οὗ ΑὈταμᾶτ (6 ἔα} πη [6 
Μοδαίδῃ. Βυϊΐῖ γοὶ νὸ τουδὶ ποὺ τοὐθοῦ ᾿ξ. Αοοογάϊηρ 
(ὁ ἴΠπ6 Ῥγοχηΐῖβο ἱπ θη. χίΐ, 8, {86 ᾳφιρδίίοη ἴῃ αθη. 
ΧΥ. ὅ---ἰῃθ ρδβδαρο ἤθγ ἴῃ τη άἀ---οοὐἹὰ ποὺ Ὀ6 16 
Φιοσωΐδα οὗ ἃ ΤΊΘΓΟΙΥ ὩΔΙΌΓΔΙ ροβίοτι ἐγ. [10 ἷἰβ οϑῖ- 
ΚΔΙΏΪΥ οομδίβίθης πὴῖϊῃ [Π6 ῥγίῃοῖρ] 68 οὐἩ Ὠἰβίογοβὶ 
ἐπιοσρσοίδοη, Ὑμθὰ ἯΔ6 δ΄Γ6 οοπδίἀογΐηρ ἰδοῦ ἀθοἷβ. 
ἰοηβ, ἴο ἰοοῖὶκς Ὀδοῖς αὖ [Π6 Θδγ 6 Ομ 68 ὙΠΟ 116 δὲ ὑποὶγ 

ὅλη οἴεοι,"» 

τοοῖ. Μογον [ρ. 161] Ἰλογο δρργοργίαι! Υ γθιρασῖϑ : ̓ ΕΤδ0Θ 
“Ἶὴ [Π0 πιστεύειν τῷ ϑεῶ ο ἴῃ6 ρατὶ οὗ ΑὈγΔΏδπι, 
Ῥδὺὶ [ἃ ρογοοϊνοα ποιμίηρ γον αἰδογοηὺ ἔγομι 
Ομ γβιίδη πέστις ; δ'ποοθ ΑὈγαμαμ ΒΒ δὶ ἢ τοζεγγοὰ ἴο 
{80 Ὀἱνίπο »γοπεῖδε, δηὰ ἱπαθοα [0 ἐΐλδ ῥτοπηΐϑο το ἢ 
᾿6- πο 6 ὙΠῸ ἨΔ8 16 ἔγθηα οὗ Θοἀά, δηὰ ἱΠυτηϊπαῖοα 
Υ ΗΪιη----;δ8 ροτοοίϊγοα ἴο Ὀ6 {86 ῬτοΟΙηΐδ6 ὙΟὮ ΘΙη- 
ὑγδοοὰ 186 ἕπίατο Μοβδίδῃ (Φόμη Υἱῖῖ, 66). 

Ὑοῖ, Ὁπ06 Σ᾽ {Π6 δυρροπίτίοη οἵ ἴῃ6 θΒυδδίδηϊἰαὶ 
ἑάοηεξγ Ὀοίποοι π6 ἔα! (ἢ οὗὁἨ ΑὈταθδπη δηθὰ ἰδδὶ οὗ 
ΟἸ γί βεϊδηβ, πὸ δ[}8}} θὰ ἰο [ΑΥ̓͂ δίγοδβ οἡ ἔπ αἰέν. 
666 ἶῃ ἔοττῃ : 186 ΖΔ 1Π οΥ̓ ΑΓΔ δπὰ 8 {Π 6 Θβθθηῃ τα] 

ηἷηρ οΥ̓ ἴδ6 δροοϊβο [αἰτ οὗὨ δβαϊναϊΐοη 'π ἐπ9 
ΟἸὰ Τοδίαπιοηϊ - [86 (1 οὗ Ῥδὺϊ δῃὰ ἷβ8 ΘΟ ρδ- 
ἰοηθ ἰδ [86 οοιιρΙοιϊίου οὗἨ ἴπϑ δαπθ ἰῃ [πΠ6 Νέον. 
Βαϊτἢ ἰπ χοπογαὶ, 88 76}} δ ἴῃ ϑδοὶ οὗ 1ΐ8 ραγιου δῦ 
ῬΑΥίδ, ὑπ ΓβΌΘ8 ἃ τοι οὐ Ῥ μοδἷβ ἰῃ 1(5 Ρ88- 
δαρὸ ἔτουι ἰδ ᾿πί Αἱ ροΐπὶ ἴο {Ππ|8 ἰοσταΐηδὶ ροὶπί. 

Βαυὲὶ ἰξ τοτηδῖῃβ {Π6 βδγθ [ἈἾἢ πὰ Βα θθίδηοο. Απὰ 
6 ρϑου δεῖν οἵ (ῃἷ5 δι θδίδηοο ἷβ, ἐπδὲ [16 Ὀϊνίπο 
οδἦοσξ, ἀπὰ 8 Ὠπηηδη οτγρϑηΐς τθοθριΐίοῃ, οοπβεϊλυϊο 
δ ἱπ αβοϊα 6 οἰγί βίο] δὶ δυο 5ἷ8. ΤΏ ΟἾἾ60- 
ἶνο ρασίβ δα : ὦ. ΤΉ6 ρϑύβοῃμδὶ αοὰ οὗἉ γουοἰδοη 
ἰῃὰ Ηἷα γονοϊδείοῃ ; δηὰ δβρϑοίδ!ν 88 {πῸ ογοδέλνα, 
ποπάοτ.τογκίηρς Θοά, πῆοὸ 68 0811 ἔοτι ὨΘῪ Βαϊνὰ- 
ὅοη δὰ [6 ; ὃ. Ηΐδ πογὰ οὐἁὨἨ Ῥγοπιῖβα: ο. ΤῈ 
πηροτὶ οὗ Ηἰβ ποτζὰ οἵ ῥγογηἶϑθ---[ἢ διϊατα βαϊ ναι οὴ 
οἵ (86 πδιίοηβ πὶ ἴΠ6 βορὰ οὔὗὁἨ Αὐγλθδθ. Οοτγο- 

ΓΤ. 1-ῦ 14. 

δβροπάϊηρ πίτ ἴΠ666, δτὸ [86 συθοοϊτο ρατίβ: α. ΤΩ 
Ηἰνίης Κυοπὶοῦσε, ρογοορου, δπὰ τοοορομ οὗἉ ἴδε 
τουοδὶοὰ ἀοά : ὁ. Οοπβάρπι δυῦδχηϊβοίοη ἴο [η6 πογὰὲ 
οὔ ργοζηἶβο, δραΐηδιὶ 41} (ἢ 6 οοηϊγδαϊοιίοη οὗ 8688 
8δηἃ πΟΥΪΟΪΥ Δρροδγϑηοο: ο. 7Π|6 δρργορτγίδιίοι οἵ (Ὦφ 
οὈ͵θοοὶ οὗἨ [6 Ῥγομΐδθ 88 (Π6 ῥγὶποῖρὶ 6 ἀπ ΘΒΘΓΩΥ ΟἹ 
186 τομονοϑὰ Ἰἴδ6. 

ΤῊῺΘ Ορογδίίοηθ οοττοδϑρομπὰ ἴἰοὸ (018 ΠΑΙΙΏΟΣΥ οἵ 
οδήθοι δπὰ βυῦ᾽θοῖ : 1. Δυδεϊβολιίίοθ. Ἐταθάςιῃ οἱ 
οομδοΐθῃοθ Ὀοίοσο αοά, δοοογαάϊΐϊῃρ ἴο [86 τηϑᾶϑυγο οὗ 
1Π6 οοπάοιηπδίίοῃ οὗ οοῃμβοίθμοο. 186 ρϑδϑοῦ οὗ Θοά, 
αδῃ. χυ. 8. ΤΏ βδογδαιηθηϊδι, δυτηθ} 164] 608], αφς.. 
ΧΥΪ,,, 866 ΟΡ. 11. 8. σοπβάρῃοο, δηα δοαυϊγοιηθμί 
οὗ πον ἰδ ἔγοιῃ οοπάοεημδίίοη [0 ἀθδίϊ, ΟΥ ΘΥΘΆ 
ἕτοτι ἀθδίἢ ἰἰθο] ἴα ΠίΘΟΤΏΔ] ἀθδίὶ.. 

ΑἹ] 10.686 βορδγαῖθ ρδγίβ οχὶβϑὺ 88 ΧΖΌΣΙΩΒ θὰ ΑὈγϑ» 
σὴ Β ἴδ]. 86 οίϊο, αἴδονῦ δῃ {}}-ουπα δὰ τετηδεὶς 
ΟὨ ἴδ6 ΑΡοΒβι]6 ̓ Β δυο ΓΑΥῪ αἰδ᾽ δοὶοσβ δὰ βοσίρίυγαὶ 
ΔρΡΡΙἸοδίϊοι, δάση γϑΌ δαγὰ: “  Ὠδη ἴΠ6 Αροβὶ]α ἴῃ 
{πἰ8 ᾿ΜΑΥ͂ υπἰΐο8 (86 οἸἰΐπηϑχ οἵ τοϊ ρίουβ ἀδνθὶοριωθῃὶ 
Ὑ τὴ 1ῃ6. ἰδίογίοδὶ ροΐηϊ οὗἨ οομππῃροοίίομ.--ἴος ἰ86 ἀθ 
γοορίπᾳ βογῖθϑ οομητηθηοθα τὶ ΑὈΓΔἢδο)---ἢ6 κῖνοϑ 
ουϊάθηοο οὗ ρτοδὲ ἰδιοσῖοδὶ ρεποιγαϊου." ΟὐΏΡ. 
[06 Οὐπιπιοπίαγῳ οπ Θσηοεὶδ, χν. 1--12. 

γεν. 4. Νοῖσ ἴο ἴμο τυοσυίκπιδη [τῷ δὲ 
ἐργαζομένῳ, ἴμηρο: ἤεηι αδεν, τοαίολεν ἀδπ 

ἐγζαϊοηκέ ἐγεῖδί]. ΤὴθΘ διδιθιηθηΐθ οὗ νϑγβ. 6 διὰ 
ἢ τὸ ἵν Βοηΐθῃοοθ, ἩΥΙΟἢ Θδὲδ Ὁ] 8 ἢ ἰἢ6 ἀοοίγηθ οὗ 
λυ δοιιίίοι ὉΥ ἴαἰ ἢ, 85 τὸ}} ἴῃ [8 ἀϊνίπῃ 828 ἴῃ ἰὼ 
Ὀυτηη Ομδγδοίοσ. 700 ποῦὶς ἀ068 ποῖ γϑϑοῖῦ ὕρ ἴο 
Θοά, Ηΐ8 χτβοθ, οὐ. Ηΐβ ἤθδνϑῃ; Ὀαὺ ἰξ ὈΘΙΟΏΡΕ ἴο (86 
Βρθοτγε οὗ γαίῃ, δῃα τηδῖζοβ ἰἢ6 του πογδῖου (86 ἀδὀίον 
-- ποῦ σδηποῖ Ὀ6 Ββαϊὰ οὔ αοὰ πίϊμουΐ ἱτηρίοίγ. 
Βυΐ 48 Οοἀ ΒΒ ρτδοα 8 οχϑι δὰ δῦονο ἴπ6 οἰδίτηβ οἵ 
τηϑῦϊῦ, 80 18 ΤΏ 8 8 [810}} οχα! δὰ, ΤΏ6 ὈΘΙ ΘΟ ἀ068 
ποῦ ΓΟΙΥ ΟἹ τηογϊῖ, Ὀὰΐ ΟἹ ἴΠπ6 ρτβδοίουβ δβισοηρίῃ οὗ 
Ηΐμὰ το ᾿υθθοβ [16 ὑυῃροάϊγ, δηὰ ἢ6 γϑοοῖνϑθ [86 
τἱὐδουβηοθθ ἴῃ Ῥτοροσγίίοη ἴο ἢἶβ ἴα. ΤΉ ὅγοὶ 
δοηΐθῃοο οβίδ Ὁ 8568 πρραίγοὶγ, ἰθδι ΑΓΔΏ ΔΙ, δ0Ὸ 
οογαάϊηρς ἴο Πἰβ τοϊδιίοη ἰοὸ ἀοὰ, ρου]ὰ ποῖ Ὀ6 υδβοά 
ΌὈΥ͂ ΟΓΕΒ  {Ππ| δϑϑοοη ἃ βϑηΐθῃσθ Θβίδ Ὀ]Π 5.68 Ῥοβὶ ἐἶνθ. 
Ἰγ, ἐδπαὺ υδιϊ ποδιίϊοιβ ΡΥΘΘΌΡΡΟΒΕΒ 8 γοϊδίίοῃ οὗ αοαϑ 

ἴυ 186 δίῃποσ, [10 ἰ8 (πο γοίοσα οἰθασὶν ἱπεϊτηδιοα 
τπαν ΑὈτδδη) ἯΔΒ ἃ ΒΙΏΠΟΡ : Ὀοβί 68, {Π6 ἰηϊγοάυο- 
(ἴοῃ οὗ θενὰ δῃὰ [εἷβ ὑθδυϊ ΟΠ ῬΓΟΥΘΒ. ΟΟΠΟΙ ΘΙ ΨΟΙ͂Ὺ 
ἐπα τῃ6 δε δοιίάοι 18 ὑπαὶ οὗ (6 βίῃηθνςὺ. Βαὺ [86 
τοοὶ οὗ [16 δῃυοβὶβ ἰβ ἴῃ [86 ἐργα το τος δηὰ 
(Π6 μὴ ἐργαζόμενος: ἴδ ἴθ. {π6 οοῃἰἰηυδίίομ οὗ 
[}6 σοηίγαβι ἴῃ οἴ δρ. ἰΐ, 1, 8. ΤΏοθο τθοὸ διγῖνα υἢ- 
Εἰσὶν, β66 Κ αοἂ 88 ὑμοῖγ ΟἿΪῪ ὁπ : Ὀπὴ ῬΑΡΓΪΒΆΠΒ 
ΟΡροβθθ Θοὰ ὈΥ ἐμποὶν οἰαίπηβ. Τὰ ἐργαζόμενος 
Ϊἷβ ποὺ “(Π6 δοῖίῖγ τηϑδῆ, ἭὮΟΒ6 οἰιαγδοιογβιϊο ἷθ 
που" (Μογοῦ), Ὀὰΐ Ὠ6 ποβα εἰ θουΒη 688 ΘΟΏ- 
Βἰδίβ ΟὨΪΥ οὐ πόσκβ, ΤΟ το θδ οἢ [6 τηρσὶϊ ΟΥ̓ Ὠἷβ 
ὙΟΓΚ8, δ πθοθο Ὀαβὶβ οἵ οοηδάθησθ δῃὰ ῥγίὰθ δ. 
ποῦκθ. ἸΤΒογοίογο, ᾽ἷ8 οουπίογραγί ἰβ ποὶ δὲ οὐκ 
ἐργαζόμενος, Ὀυϊ ἃ μὴ ἐργ. 

ᾳ ἴθ τοῦ ὁ ἀὐῤώφεις ποῖ ἐν πρέρύρι 
δοοογάϊπᾳ, ἴο (48 ἃ τοδίίον οἵ) χϑοθ (κατὰ 
χάρε»). τίει ἴὰ [9 ϑαγηε γειοαγά, ἴῃ δορογὰ»- 
806 ὙΠῸ {86 ἰδ οὗ ταροβ δηὰ ἰδῦοῦ. Τ|ι6 λογέζεσ- 
ϑαι ἷβ ἃ ὙΟΥῪ βΒοχί 6 ἰά68. ἴη 1ἴ06 ο886 οἵ ποτ, 
ἀοπούηρ, δ Ἰ᾿ἰύθγαὶ βϑι ΐηρ ἀρ, ἃ ραγτηθηΐ, δοοοταϊης 
ἴο ἴπΠ6 οχίογηδὶ σμαπέϊἑωξέυθ τοϊδίΐοη8Β; δπὰ ἴῃ 86 
6486 οὗ δ᾽ (ἢ, ἃ Γοβρθο Ὦ] να]υδίίοι οὐ τοναγὰ, 80» 
οογαϊης ἴο 18:6 ἰηίθγῃ 8) ἐαίίυε το]αϊοηϑ. Βα! 
Θυθῃ ἰῃ ἴῃ6 ᾿δίίθν οδβο, ἴπθγο 18 ῃ0 βΒοιίοη, 0 ὕῃ.- 
ἐσ, Ὀὰϊ ἃ ἀφοϊδίοῃ ἴῃ βίγίοῦ δου ΟτΊ ΠΥ τ] [06 
δοίιαὶ οοῃαϊίου. Ηὸ πιο τηδῖκοβ αοὰ πἷβ ἀφθὈῖον ἴος 
βουυΐοα τοπαογοά, γούθγβοθ [06 ρο]68 οὗ βϑρί για] [16 : 
6 Θομοοία ταν αοα οχίδθιβ ἴον ἷ8 βαϊζο, δῃὰ ἴον {ἱφ' 
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ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΥ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΗ͂ 

μαῖο οἵ ᾿ἰβ δχίθγῃδὶ ποῦῖς.0 ὙΤμογοίογο, [6 τόσο ἱ ἤοπι ΡΒ. χχχίϊ 1 δῃηὰ 38 'ἰβ αυοίρὰ ἤοτὰ ἴΠ6 βορῖίαο, 
ὙΟΣΚΘΡ ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ΟἸΪΡΑΌΪΘ « ὉΪΟΓ ἴῃ ἴδ6 ᾿υάρτηθῃι 
οἵὁἩ Θοὰ, Ῥαϊίῃ ἰδ ὑπη6 τού ἴο (6 πογιηδὶ γϑἰδιϊοι 
αἰ αυὰ, Ηδτα ἀοὰ ἴ8 ἐπ αὐϑοϊ αὐ πηαὐοδίυ, ἐπ 6 
υδεβον, 106 δοῦγος, ἴῃ6 σίνερ οἵ 41} τὐΐηρσα, 1ἢ6 
ἰμβη το ΙΥ τρογοϊδεϊ, δὰ Ὀδίοτο Ηΐὰ ἐμθ ὈΘΙΙΟΥ͂ΟΥ 
οἰδηβ ἴῃ ἐμ 86ῆϑε οὗ δοδβοϊυϊα ἠθορα, ἀθρεῃάθῃοθ, 
ΡΟΥΘ, ἱταρυτγὶ ον, ππὰ συ]. Βυΐ πθη ἴἢ6 Ὀο]ῖον- 
οΓ ΘΟΙἶ 8 286} ἴο ὑπΠ6 ὈυΓγΏΐηρ δηὰ ἀθ]  νογΐῃ 
ὅτηὴ8 οὗ (οα δΒ ἴονθ, πἷ8 χὰ] ναπβι)68 δ ἰδ 6 οἷοι 
Ὀδοίογο ἔδε βυῃ.-ὀ ᾿Νοῖ δόοο ἴο σταοο, Ὀπὶ 

ἴο (85 ἃ) ἀορὲ. ΤῺ ΤΥ Μἢ φὴς ΓΘΘΙῪ 
ἀδο!ηθβ σίδοθ Ὠθ οἰδίτηβ ἃ ΓΟΉΤΔΣΑ ἔοτ ᾿νἱ8 τοουϊξ. 
Απὰ ἴη (μθ 88Π)6 ΜΑΥ͂ Ὑ11] ἢΪ8Β γοναγὰ Ὁθ τοοκοηθὰ 
δοοογαϊΐϊηρ ἴο ἷβ ἐεὐέ, ᾿Οφεΐλημα, ἴδ6 ἀεδίέμπι, 
δοοογάϊης ἰο ἐῆθ τοϊαϊίομβ οἵ τϑιναγά.---ἶἰἰ ἰ8 ῥἱαίῃ 
τῃδὲ θυοῦ ἃ γοϊδιϊοη ἀἰὰ ποὶ δρρὶγ [0 ΑὈτγαΐασι, ἰγοῖη 
[06 ἴδλος ἐδμαΐ, δοοογαϊηρ ἴο νοῦ. 8, ἢ6 οὐξδίμοα Οοα᾽ Β 
ἔϊδοο; δηὰ ἰδία ἴῃ ἃ ἀϑδηϊία “886, ὙΠΟΓΟ 116 4ι168- 
ἐίοη οουἱὰ ηοΐ Ὀ6 ὁη6 οὗ πιετὶϊ (θη. χτ.). 

γον. ὅ. Βυὶϊ ἴο μὲπι τμδὶ τσοχϊκοῖῃ ποὶ (ον 
εὖτ), ἄθ. Μθουοῦ ῬΓΟΡΘΕΙΥ γϑιηδσῖεβ, ἰῃ ορροβίεΐοη ἴὸ 
Βοίοϊο, πῆο τϑίδθγθ ἐῃ6 βιίδίθιβθηὶ αἀἰγθοῦυ ἴοὸ Αὔτι» 
Ἀδη)," (Βδὺ [(Π|0 δϑηΐθηοο ἷβ ἃ ἰοσμὲ οοηιπιμηΐα, δηὰ 
ἐπὶ ἰξ ἰ8 Ἰοῖς ἴο ἐπ ἐθδὰθσ ποῖ Ὧθ ΜΠ} ἰπο! υὰθ 
ΑὈγδθδ ἰπ ἰὺ οΥΓ πο. Βαΐ, δοοογαΐηρς ἴο Ῥαυ], 
ΑὈγδμδτη 868 ΟΟΥ ΔΙ ΪΥ ἰηποϊυάοὰ Ὠϊπγθο ., [ἴῃ ἔπθ 
ΒΆΠΙΘ ὙΑΥ͂, ΜΙΘΥ͂ΘΡ ὈΓΟΡΘΡΙΥ͂ ΟὔδοσνοΘ (μδὶ ἀσεβής, 
πηχοῦϊν, τοῦδὶ ποὺ Ὀ6 αἰ! αἱοὰ ἰηΐο ἄδικος, πρτίριῦ- 
Θοῦβ, ΑΙ ρογοοῖνοα ἔπδὶ ἴῃ6 ἰουπάδιοίοῃ οὐ τῃ6 
ἀδιχία ἷἰΒ ἴ!9 ἀσέβεια (οἤδρ. ἱ. 21), αἰϊοπαίίοι ἔγοτα 
ἀοὰ ; δηά, Ὀδοδυβο οὗὨ ἰΐδ ΡῈ Κυοπ]εοαρο οὔ εἰῃ, 
ΔΡΡΙΪ68 ἴο [16 στοῦ οἵ Θοὰ. Ἴμπο πιστεύειν ἐπί τινα 
οδηποὶ ΠΔΘΓΘΙΥ ἀσποῖθ ἃ ἔδιιἢ ἴῃ [Π6 αἀἱγοοϊίοη τοπαγὰ 
ΒΟ Οὔ6, δυῖ ἃ Ὀθ]ἸουΐηςΣ 86] “δ τγοπάθῦ οἢ [86 
κιουπὰ οὗἨ ΘοἀἐξβΒ γστδοῦ (Αοῖβ χνὶ. 81, ἂς.) 

γεν. 6. Εἰνϑῖ 85 θϑανἃ. Τῇ ἰπιτοἀποίίου οἔὮ 
Θανὶα ὀουρ] ΘΟ ΘΙ Υ Θϑιδ Ὁ} }88}68 (Π6 ἔδοῦ ἐπαὶ [06 [ι8ὲ18- 
οδιίοη οὗ πδῃ 8 ἃ ἰυ δ ϊδοαίίοη οὗ [6 δἰππον, δηὰ 
(δαὶ {πΠ6 Ὀο ον ρογοοῖνοθ Ὠΐβ δἰ ἢ8 : ἴον, ἰῃ γοϊδίοη 
ἴο θανὶὰ, Ὀοΐ ἷ8 συ] πὰ ραγάοηῃ γγογὸ οοῃοθαθα 
ΟΥ̓ [06 ὅοτα. Απὰ ποῦν Ῥανί ἃ πιυδὺ αἷβὸ ἰθϑι  Ὑ ἴο 
ἐπΐ8 τα. ὄὔνεη ακ (κα ϑα περ) ἱπαϊοαίοβ (δαὶ 
Βανί ἃ ἰ8 ᾳυοῖοα ἴον (16 οἰιοίἀαἰιΐοη δηὰ ρῥγοοῦ οἵ 
πθαὶ ἴ88 Ὀ6Θη Βδϊ ἃ δΙγθδαΥ ἱπ νϑγβ. 4 δῃὰ ὅ. Ηδ ἷβ8 
αυοῖθα, ποί 848 ἃ πίνογβαὶ οχϑιρ]6 οὗ ᾿υϑιϊβοαίίοη ἴῃ 
βοηοτγαὶ, θαΐ πη βροοὶϊδὶ ργοοῦ ἴδπας ἰὑ 18 ϑιοἢ ἃ 8 ῆοδ- 
ἔοι οὗἁὨ [6 β'ῃποῦ 88 δχοϊυάθα [Π6 τηϑγὶϊ οὐ πογίβ. 
ΓΥ͂οτθ. 1 δηὰ 8 ργονθ οἰθαγὶ ὑπαᾶῦ [Π6 ἔοτρίνθηθββ 
ωἱ εἴηβ Ὀοϊοημ8 ἴο ᾿υϑ βοδίίοη ; Ὀὰν (δΐδ 8 ΟἸΪῪ (ἢ 6 
ποχαῖῖνο ρᾶτί, πὶ ὙΠῖοὶν ἰ8 ᾿ΠΒΘΡΆΓΔΌΙΪΥ οοπηροιοα 
[86 ροβίον6 ρᾶγῦ, ΠΑΠΊΘΙΥ, (6 ἱπηρυϊδιίοη δὰ Δρρ]1- 
οϑίΐοη οὗ [6 τἱχηιθουϑηθδϑα οὐὗἩ ΟἸγίβι, αμὰ (ἢΐἷβ οοῃ- 
ἰδ π8 ἐη6 ροῦπὶ δηά ρον οἵ βδῃσι βοδίίοῃ.--, 8,} 
ΤΠοΙυοΚ : “ΒΥ 186 ποραίϊγο βιαϊθιηθηΐ, Οαϊνίη τγὰβ 
Ἰοὰ το ἰπβίβι ἰπδὺ 1Π6 ἰάθα οὗ {6 ιμβέϊοαξζίο ἴθ θχ- 
᾿ιδυδῖθαὰ νἰτὰ {π6 οοπαάοπαίίο ρϑοσαίογνι {{ππ8ὲ. Χἰ]. 
11) ΤΏ6 βαπθ (Πϊηρ 18 ἀοηθ ὈΥ̓ ἴῃς Ῥτγοϊοβίδηϊ ἀοο- 
ΟΥΑΙ ΓΠΘΟΪΟΡΥ͂ Ὀοίοτα 6 δογπια ΟὈποοναα» 
πῇ οἢ Βγθὲ ἜΧΡΓΘΗΒΙΥ δἀάθὰ ἰῃ6 υἱοϑεσέα, πηϊοι ἰδ 
ΓΘΆΠΥ ἱποϊιιἀοα τπογοΐῃ."" Οομραῦθ, δόνοσοῦ, (86 
Βοἰά οἰ ογρς Οδἰθομίβη, Ουοϑιίοη 60.1ὺ 86 Ὀοδι τας 

9. Αοοοτάϊπρ ἰο Βαΐοῃο, ΑΟΥδῆδαὶ ἰδ ἴῃ9 μ μενος 
δ᾽) ἀσεβής ; απὰ τἷ5 ποτὰ αἸ]ὰθα ἴο ἐπ οασὶν ἑαοἰδίγν οὗ 
ΔΌΤΣΒΒδτΩα, ΤὙὨΪΟΝ ἰδ ἀρβοσὶ θοᾶ ὉΥ ῬΆΣΙΟ, Φοδορδακ, πὰ Μαΐ- 
τοοίάοα. Οτοίίπδ, πὰ οἱ ἢ ἢσθ, ᾶνὸ βαορίοα [δ ββτῃηθ 

ΟΏ. 
{{[Τπῖκ απδαδιίοη οὗ τὰ 9 ἨοΙ ἀοΙ οσα Οδιθοιέδτο, το ἢ ν᾽ 88 

Δτεὶ ἑαυ 1668, οοτιίδίηϑ ὁπ οὗὁἩ ἔδο Ὀοδὲ δἰ δι ογηϑῃία 
οἵὗἱ 180 δυδηροϊίοδὶ ἀοσίσιηο οὗἨ ᾿Ἰυπιβοδίίοη, δηὰ οἱδαυὶν 
Ὀχίστιρα οὐδ (δθ φοαϊεῖγο οἱϑιεοεὶῖ, τοι Το] τιοὶς στουρὶ 
δύδα ἤγοτα ἐδ 9 Εόστα οἵ Οοποοχζὰ οὗὨ [06 γϑδᾶχ 157). Τί τοπὰν 

εἶα, [ὅθε 7εχέκαί Νοίε " Τῇ οδοῖοα οἵ νοεὺβ ἐξ 
ψοτ, 7 Θογγοβροηάβ ἴο ἴπο βυϊθδίληςμίνοβ. ΤὮ6 ἀνομέα 
ἴ8 ἃ ἀθθῦ ἀοοπιρά (0 ρυίϑοη : ἰι 8 γεὶ διὰ τῃυ8 
ΔΘ Βη6α ; [1Π6 ἁμαρτία ἰ8 88 κτουῃὰ οἵ 1ξ, δια 
οογογϑὰ ἔγοτῃ Οὐδ ἐγ ( ἘΦ. ΠΌΖ ).-«ἰθδὺ ἰδ, αθὸν 
ἰδμοά ὈΥ͂ Ηΐπ. 

ΒΒΟΟΣΡ ῬΑΒΛΟΒΑΡΕ (ΥΚ86, 0-12). 

δυσβοολοιη δρρ 686 αἰβο ἰὸ ἐπ Οδυῖῦδοα. [{ ἰδ ὁ 
}υδιἰβοδιίίοη τον ἃ]]. 

γεν. 9. (15) 18 Ἠϊοπαοποβα [ὁ μακαρισ- 
μός, ἰλα ργοπουποίηρ λαρρν, Ὶ ΠΥΡΑ͂Ι 
Ῥγείδιιπο], ὌΡΟΣ ἴδ οἰτουμπιοξδίου, Τ10 
φαθδιϊοη ΠΟῪ ἰ8, ποϑίθίαν τἴ06 Ὀσδι 6 ἀοδοσι θὰ ὈΥ̓ 
αν ὰ ἀρρ]ϊθδ ΟὨΪΥ ἴὸ 186 δονγβ. Τη6 οχροδίϊον 
δνθ ἐὔθΡΗοΙ αἰδογοης πογάβ: ΤΒοϊυοῖς [βιθαγι, 
ῬὨΠΙρρὶ, Μογον, οὰ. 4., δηὰ οἴδοτβ, ἐστέ; Μογοῖ 3 
Ἐτίζϑοῆο, 6 Ὗ οἴϊο, ΑἸδογά, Βοάρο), λέγεται [οοῃ;ρ. 
οὗ. υἱῖ. 18; Μαγκ ἰχ. 121, μὰ ΠΟΘ ἴο ψΕΣ. 

(οἴδοτα, πέπτε, [ΤΠ Θορ γἷας!]}, ἦλθεν [(ξουπιθηΐι8], 
ἔρχετα: [ΟἸδιιδυθθ}}, γέγονε). ΤῺὴΘ λέγεται μ88 1688 
[ουὐπαἀδιίίοη ἐθδη ἐστέ. [Πὺ 18 Αἰ γαγβ βδίον ἴο δΌρρὶγ 
[Π6 δἰ περ οϑὲ ποτὰ.---, 8.]--ΟΥ δἷβὸ ρος ἴδ τ᾿» 
οἰχουσηοίδίου ἢ Τα αἶϑο ΒΠΟΥΒ (πᾶς {86 ργϑυίου 
οἰδυβα 18 0 Ὀ6 υπαριδίοοα ἴῃ ἔΐΐὸ Θχοϊυβίνα Β6Ώ86 : 
ὉΡΟΩ [16 οἰγουηιοίδίοη οπὲν. [βοηιο ΜΒΩ, δαὰ μό- 
γον.--Ῥ 8, ΟΥ ὧὸ δᾶ. Τῇ γὰρ ργεοϑυρ- 
ΡΟΒΘ8 ἰῃαΐ [6 Αρφονδο ['δϑ δἰγοδυ πηθηα} } 7 Ἔσροοῖ 
οα δὴ αῇϊγτλδίϊνο γοΡῚῪ ἰ0 ἴῃ 6 αυουϊίοη, ΟΥ ἀροῦ 6 
υπαϊγοιππιοίδίοη δ]ϑο 7 [7116 ἔογτη οὗ ἰδθ αὐυοδίίου, 
ἴοο, τΐΪΓὰ ἢ καί, ρΓΟδΌΡροθοδ δῃ δίπττηδῦνα δηβνοῖ 
ἴο [6 δοοοῃα οἶδυβο, δα {8 ἰτρ] ρα δἰττηδίίοη ἰδ 
τηδάθ {π6 στουηὰ οὗὨ {Π6 ἃ οηίδιίοη, νοτβ. 10--18. 
Ὀε οιθο ἀπὰ ΑἸίοτγά.--- ὶ 8.1] Τὴ τῷ ᾿“βρ. ἰε 
οογἑδἰ ΠΙῪ Θρ δύο, 88 τ ἔσζβοθο, 6 Υ οὐδ [ΑἸίογὰ], 
δηα οἴδογβ, πηαϊηἰδίη, ἐπουρὰ ΜΘΥΘΡ ἀθηΐθα ἱξ. [ὉΓ 
(6 πο]9 οὗ {πὸ (ΟἸ]οπίηρ ἀυζαπιθης ργοοθϑὰβ ἴγοις 
186 ρογβϑοῦ οὗ ΑὈγάπασα. [ΕῸΡ Μὸ 88Υ [δαὶ ἴο ΑἾτἃ» 
λαμ ἰαἱτἢ ττὰ8 γοοκοποὰ [0γ σὶ κἰ ὑθουβη 684.---. δ] 

γεν. 10. Νῖῆοϊ ἐπ οἰχουσηοϊδίου, Ῥαϊ. Αοοογά- 
ἴῃς ἴο ὅδη. χν., ΑὈγαμδηὶ Μ͵ὰϑ ᾿υδι86 δυὰς ἔουτν- 
ἰθθ ΥΘΔΓΒ ὈΘίογο ἢἰβ οἰρουχμιοϊϑίοη, θη. χτὶϊ. [Ὁ οη»- 
ΘΟαΌΘΕΝΙΥ Ὠἷδ οἰγουτηοίδίοη ΜΒ ποῖ ἴῃ οἴδοξνο οαυϑ 
πα οοπαϊξίοη, Ὀυὺὶ ἰὴ Ὠϊνίπο ται βοδίίοη οὗ μτδοἊ 
ΔΙΓΟΔαΥ τγϑοθὶνϑα.--ρι 5.] 

γεν. 11. Απὰ 89 τϑοοὶνοὰ ἃ δἰβη οὗ οἰχοῦτω- 
οἰπίοπ [καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς]. 
ἀδηϊοῖνο οἵ ἀρροδίϊομ [ἡ. ε., ἃ βίζῃ τῇ οοπδϊθίοά 
ἴη οἰγουπχοϊδίοη. 8 Ηθηρο] δηὰ Ηοδηδηη, ρῥγϑίοι- 
τίηρ (Π6 τοδαάϊπρ περιτομὴν ἴ0 περιτομῆς, Θχρί δίῃ “- 
ΑΒ ἃ βίῃ ἢ6 τϑοοῖνϑα οἱγουτηοίβίοη, 68 ἃ βοδὶ (σφρα. 
γῖδα ἴῃ Δρροβίοῃ ἰο σνμεῖον) Μογον οὈΪθοὶβ Ἴωι 

Ὁ. [ΤῊΪ8 τασδὶ γοζοσ ἴῸ ἃ ἴοστηϑν ϑἀϊοα ; τ, π᾿ ἐμ εἰν 
οἃ, οὗ 1805, Μογοῦ ρἷνγος ἴ0:6 ὈΓΘΟίδγθῃοθ ἰο ἐστί: “414 ἐδὲ 
Ζιοἢ σοὴ βεῖδοί θεν εἰολρησο Ῥεγδια τοϊγτὰ ατὰ εἰ ἀαοἈείρη ἐστὶ 
᾿ψϑηλμοι (υεγρὶ. ᾿. 9, σε ἱν. 88, αἰ}; Ἰθεπ σεν παλεϊίσρεη ἐ 
έγεται αδύ. 8." ---Ρ, 8.} 
ΤΎ186 ογᾶον οὗ 180 πογὰβ ἰθ ΕἰΤΩΡῚΥ στρ θξιγο8) δηδ 

ἘΠΡΠΟΕ ΤΟ, δὰ ΕἸΤοΟ Ὧ0 ἸὨΡὨδδίο ἰο σημεῖον. δες ΤλιϊυοΣ 
δπὰ ΡΒ ρρὶ.--. 8.] 



ΟΒΑΡΤΕΙΝ ἹΡ. 1--96. 

ἄὰ [06 δτοὶ σημεῖον, ἴῃ [16 ϑοοοηᾶ, περντομήν, 
γυσῦς ἴ΄ο παν ἴῃ ἀγιὶοἶθ, ἀμὰ οχρ δῖμδ: ἐπ Ζοίολεη 
σιὶϊξ ιτοεἰολφια ἐν ἀμνοὶ αἷς βοιυληοίμηρ υεγδοΐθη 
ιοαγά, μευ με. δΥ αἷς Βὲἰερεῖ---, ε.., ἃ εκ, νὰ τ ΐο ἢ 
6 νὰ8 ὑγουϊαδὰ ἴῃ οἰσουμμοίϊδίοι, Π6 τοοοὶ να 89 868]. 
Βυὺ ἴῃ 6 δγίίοϊο '8 ϑοτηθίϊηθϑ οτηϊ θὰ τ ΘΓΘ (Π6 γϑίου. 
606 ἷ8 δροοΐβο, δηἃ πΘΓΕ ἵΠοΓ6 ἰ8 ΠῸ ἀδηρον οὗἁἨ τηΐθ- 
(ΔΚ: οοὐρ.  μθῦ, Ρ. 118 ἢ, σημεῖον, βῖχῃ, 
ἐοίχθα, ϑυιῦοὶ, δ. ΟἸγουμηοἰβίοῃ τῶϑ ἴπ6 βίζη 
οὗ [6 οονθηδηΐ αοὰ τοδὰρ πὶ Αὔτδῆδιυ, θη. χυϊὶ. 
11: αοἀ, οὐ Ηἰβ ρασγῖ, ὑγοιηϊβίηρ ἰδ6 Μοβδίδηΐο κλη- 
φονομία (θη. χν. ὕ, 18), δὰ ΑὈγΔΒΔΙα, ΟὨ ἰνΐα ραγί, 
Θχοχζοίβίης ἴθ6 οὐθάΐθμοθ οἵ ἔδι( πο ττὰ8 γϑοὶε- 
ομθὰ ἴ0 Ὠἴτη [ὋΡ τἰρθουβηοβα (θη. χν. 6). Ηθηοθ 
Ῥαῦϊ τοργοβοηΐβ ᾿ξ 88 ἃ βθ] οὐὗἁἩ [ῃ6 γἰζὨϊθοῦυβηθθδ οὗ 
ἔαϊ. ΤῊΪΒ 88 ποὺ ΟἿ ἃ “Ἰορίἰπμαῖο ἀορτηδίίο 
ἐπίθγθυοο ᾿) (Μ 6 υθῦ), Ὀυϊ, 88 ΤΊ οἴ πο τοῦδ, 8. ἷδ- 
Φογίοαὶ Ὠθοθϑιγ, δίηοο (Π6 δίσῃ οὗ [Π6 οονθηδηϊ ΔΒ 
ειδηϊεοὰ ἴῃ οΘοηβοαῦεθηοο οὗ ἴΠ6 ἔα ἢ ρΓο Οὐ Β)Υ δίιονσῃ. 
“--Ρ. 817--Το ποι]. Τῇθ 8681] ἀθηοίθθ ἤθσθ [Π|6 
ΘΥτΑΌΟΙ ᾽.8] ἀπὰ βδογασηθηΐαὶ βϑοα]ϊηρ : ἔγοπι {Π 8, (ἢ 
68] βοαϊϊηρ οὐὁἨἁ Αὐγδῃδτη, ποῖ τὰϑ αίνθηῃ Ὠἶτη δΔΙ͂ΘΥ 
46 οδὔενίηρ οὗἨ [588ο. θη. χχίϊ. 1, 18 8[1}} ἰο 6 αἷ8- 
ἰησυϊθηοαὰ (866 [πὸ Βιδίφιοογα οα Οεποδὶδ χχὶϊ.). 
ΤῸ 18. αἰϑὸ γοργοβθηϊθα ἴῃ ἴῃ6 Τασα ι8 [6 εἰμι 
Δῃὰ 864] οὗ {Π|| οοσοηδηῖ. 8.66 ϑοῃδιίρθη δηὰ 7 οἷ- 
αἱοΐῃ ἐπ ἰοςξ. Τθοθο πογὰβ Ὀοϊοηχοὰ [0 106 ἔοστουϊδ 
ΟΥ̓ οἰγουμηοϊδίοη : “ βεπεοαϊοίμ διί, φωΐ ϑαποίἑΠοαυίέ 
αἰξϊδοίμεπι αὖ τενο, εἰ δίσπυπι ( δι} Ῥοδωΐξ ἐπι οαγησ, 
«ἰ Ξἰδοε δυοῦ εἰσίϊαυϊ ( ΤΑΤῚ ) εἶσπο 7ωάογέδ δαποῖὶ ;" 
Βεναοοίλ, ἴ. χὶϊ!. 1.) Μεγοῦ [Τοοἰῃοῖ6]. ΟἸ γί ϑδῃ 
πὶίοτθ [4ςἰα Τλοπια, ὃ 36. Θταῦθ, ϑρέοσίορ. Ραΐν. 
ἣ., Ρ. 828] ϑροϑὶς ἴπ ἴῃς βδιὴθ ἯΔΥ Οὗ [06 ναῖον οὗ 
Ὀαριτίεπη 88 ἃ δ6δὶ ᾿ σφραγὶς τοῦ; λουτροῦ. Α 868] 
ΠΟΙ ΤΩΘΆΠΒ 8 πιδτὶῖς οὗ ἱνίη ται βοδιίοη οἵ δ ͵υδι- 
βοδίίου ΔΙ γοδαΥ τοοοῖνοα, ἃ “ βἰσῃηδουί απι γοὶ αοία,᾽" 
οὶ ἃ “Ὀἰβηυδ τοὶ ἀσόνάα .᾽ σορ. 1 Οὐογ. ἰσ. 2: 
ἃ Τίαι. ἰϊ. 19θ.0. ὍὯὄθ παν Ποῦ δὴ ἰπιπηδίοη οὗὨ {6 
ἔτυο ἰάσα ΟΥ̓ Βδοσδιηθῃὶβ: [ΠΟΥ ΔΙῸ δίῃ, 86 818, δῃὰ 
ΓΩΘΔΏΒ Οὗ ζτδοο, Ὀαὶ ποῖ ἴπ6 ρστδοὺ ἰἰδοιζ, ΟἸγοῦπι- 
οἰβίου ἰδ ποῖ ἢ: οουθηῃδηξ, ποτοῦ ἰβ Ὀδρεϊβιη ΓορΘἢ- 
ϑγδιΐοῃ. Α εἷχῃ πὰ 866] οδῃ ΘΟ ὈΘ6 ἴΠ6 ϑυθδί!- 
ζυὶο ἔον ὅμ6 {ΐπρ οἰρστιιοὰ δηὰ δϑα]θᾶ, ΠΟῸΡ δῃου ὰ ἰΐ 
Ὅδ τηΔ66 ἃ χτουηα οὗ οομβάθῃοθ δηὰ 006 ; Ὀυὺ ἰΐ ἰδ 
4}} ἰτηρογίδηϊ 88 Δ Ὀἱνίπο γαϊ βοδίίΐυσι, δηὰ μίνϑθ, 860 
[0 ΒΑΥ, 0614} να  Υ ο ΟἿΡ οἰαδί τ), 88 [06 ζΌΨΡΘΓΗ- 
τηδη δ) 868] ἰὸ ἃ πεϊ θη ἱπδίιτυηθηῖ, ὙΠ ποὺς τΠ6 
666] οὗἁ οἰγουτηοίδίου, ΑὈτγδθδηὰ πουὰ ἤᾶνθ μδὰ 0 
οογίδίη συδγαηίοο οὗ Π6 Ὀἰνίηο ἴαγοῦ : δπὰ ἰξΐ ἐυδίϊ- 
Φολιίΐοη ὈΥ (Αἰ ἰ8β δοθι σοῦ Υ βορδσγαῖϊθὰ ἔῸπ) [ἴῃ 6 
οἰυσοῦ δηὰ [6 ΤΩ6ΔΠ8 οὗ ν ὧδ ὈΘΟΟΙη68Β ἃ δι 60- 
εἶν βοιίοῃ οὗἁὨ πιδῃ.--. ἐγρύνρας 86 σοϊσῃϊ ὍΘ 
Ὧ)ο ἐλῖμποσ. Το δβρίτίζυιαϊ ἔδίμον 18 πιθδῃΐξ Ὠόγο. 
Αὐγαδδῖα ἰδ ἴΠ6 ἔδίῃοῦ οὗὨ ἔδι ἢ, “ΤῺ οοπορρίϊοῃ 
ΟΥ̓ δυΐμον, ουπάσγ, ἰβ αδἷἰϑο οοηϊαϊῃοὰ ἴῃ ἱπᾶὶ οὗ 
δον : ΘΟΙΏΡ. ΦοὈ. χχσχυ ἱ, 28: ὅθῃ. ἷἱν. 21 ; 1 Μδοο, 
ἐϊ, δ4ά." ἸΤΠοϊυςοκ. “σὰ τ ἰὰοα οὗἨ ΑὈΣΔΠαΠ.᾽ 8 
δρϊγῖτυαὶ ΟὨ ] άγου, δο6 Μαϊὶ, 11], 9: Φομῃ νυἱῖ, 87, 
88. Θαϊ. {}, 8, 29, ἰδ ἃ ρϑγβὶ!6].--- Τμαὶ σίχμέθουε- 
66. τηῖρξ Ὅ6 τϑοκουηϑὰ αἷκο ἴο ἔθ. Τ|}}18 
ΤΩΘΘῺΒ [Π6 8686 ἴῃ Μθίος ΑὈΥΔΏΔΙΩ, 828 ἃ Ὀϑ ον 
Θομῖϊο, μ66 Ὀθοόπιθ ἴδ ἔδίμορ οὗ Ὀοϊονίης Θεῃ- 
411ο6. 

γον, 12. Αυὰ ἴδο ἔαϊδος οὗ οἰξουτηοίδίου. 
Ῥειοϊοΐμομοθ 8 Πατὸ ρίνοῃ τὸ {86 16 οἵ αἱ, {Π6 
τοοῦ οὗ ἔδἶτ, ἴῃ οοπηθοίΐου πιτ οἰγουύπτηηοϊβίοη [ῸΓ 
τὸ, Ὑ͵7ὸ τογηδσὶς οἢ 186 Ἰδῆρτιαρθ: 1. εἰς τὸ εὖναν 

αὗτόν τουδὶ ὈΘ ΤΩΘὨ ΔΙΥ τοροδίοα οἴου καὶ. 2. τοῖς, 
ὅδ6 ἀαέένε οοπιηιοαϊΐ  7ῸΥ ΤΟΝῚ; ΘΟΙΏ68 ἴῃ ἴῃ6 ΡΪδοθ 
οἵ ἢ, 8. οὗ ἀ καὶ τοῖς στοιχοῦσι, 

149 

Ὅ6 Βῃου]ὰ ὄχροοῖ ἀλλὰ καὶ στοιχοῖσι πίτῃουῦ {πὰ 
δροϊθ, ΤΒΟΙΌΟΙ : “ 116 καὶ τοῖς ἰδ ΔῊ ἍΠΟΧΔΑΙΏΡΙΘα 
Βοϊ δοίϑιῃ ἰπ 6 Αροβυ!οἶβ ἰδηρυαρε." ἘΤ]ιοάοτσει, 
Βογναῦυβ, [Π 6, δηὰ Οἰβοσβ, παν δδϑυχηθα δ ἰγϑὴν» 
Ροβίτἴοη : τοῖς οὐκ, ἰηϑέοδα οὗ οὗ τοῖς. Μογοῦ εβηή 
ΤΒοΪυοῖ τοΐθοῦ {πϊ|86, Βὔοκορι ἀοίοπαβ (π6 βυρροεί᾽ 
(ἰοη ΟΥ̓ ἃ ἰγβηδροδβίίίου ; ΕὙΪΈΖΒΟΝΘ δχοῦθοθ ἴῃ6 ὃἂζγ 
κἰο16; Βαοίομθ ἀθέβηαδβ ἱξ [βυ ἀοοβ ϑιαδγὶ: ὈΟἢ τοβασς 
ἰς 48 ἃ γοϑυσηρίίοῃ οὗ ἴῃ6 βϑηίθηςο Ὀδρὰῃ πὶ (᾿ς 
Ῥγθοοάϊηρ᾽ τοῖς, δὰ ἱπίοττιρίο ὈΥ 1Π6 οὐκ ἐχ περ. 
τομῆς μόνον, ἀλλὰ καί.--. 8.1] Ιὲ πιὰ Ὀ6 δδκοὰ. 
ὙΠΘΌΠΟΓ οὗ οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ 
στοιχοῦγτες οουἹἱὰ Ὀ6 βαεϊὰ. Απὰ {πΐΒ που]ὰ σον. 
αἰ Ὀ6 Ῥγδοῦοδ]ο, ἰδ τὸ οου]ὰ ρἷδοθ ὄντες αὖον 
μόνον. ΤΏΘΥ δγὸ ποὺ ΟὨΪΥ ἐδδ ρϑορΐο οὗἁ {ΠῸ οἰγοῦσω 
οἰείοῃ, Ὀπΐ αἰθὸ ἴῃο86 το ννῖῖ, ΤῊ ἔδ!.}} οὗ 
{Π6 τοῦ] 96 }}})}8 6 ποῖ ΟΥ̓ ΠΟΓῸ τηδὰθ Ὀσοϊηϊηθηῖ, Ὀθὶ 
αἶδοὸ ὑποὶν 116 οὐ (ΑἸ : πὸ ἀουδὺ πιῇ τοί θγθῃοθ ἴὸ 
π6 δος ἰδὲ ἰποδ Ὀ6]ονΐηρ ὅονβ, κ ΑΌγαθδτι, 
ΒΏου]ἁ Ὅ6 ἴῃ6 Ὠυϊηδῆθ ρυ] 8Ώθ ΓΒ οὗ βαϊναϊΐοιῃ ἴο ἐῃθ 
ἀφηε]οθ. [τοῖς ἔχνεσιε, ἴδ6 ὀδῖνο αἴον στοιχεῖν 
ἷβ ποῖ ] Ὀαΐ πογτηδεϊνο :- οοῖηρ. Θα], ν. 16, 8ὅ : 
νἱ, 16. ῬὨ]]. 111, 16; Μογοσ.-Ρ. ἣξ 

ΤΒΙΡ ῬΔΒΔΟΒΔΡΕ (νΈῈΒ6. 13-17.. 

γεν. 18, ΕἘ ΟΣ ποῖ ἔσουθὰ (186) Ιανν ἐδ ἴπ9 
Ῥτοσηΐηθ ἴο ΑὈσδΒδση, οσ ἴο 8 δοϑᾶ, ἰδὲ Ὧθ 
ΒῃουΪα 6 189 μοὶν οὗ ἴμο0 τυοχ]ὰ. (ὅθε ΘΔ]. 111.) 
γον. 18 ἀοοβ ποὺ Β᾽ΠΙΡῚΥ Θϑ Δ ὉΠ 8} [ἢ 6 ῥγθοθάϊηρς 
(,6γοτ), βίποα ἰμαὶ 8 οβι δ] ἰβμθὰ οὐ ἰ.961, ΤΏ 
[οτοροίης βίδϊοιωθηὺ ἰ8 ἱπαθοὰ βίσοηριμοπθα ὃν {ΠῸ 
αἀἰθαυδδίου π ἱοὶ ΠΟΥ (ΟἹ ονβ (ἐδογϑίοσε : 707); ὃυὶ 
ἀῃο Ἰαξῖθν αἷθϑὸ βοῖβ ἔουἱῃ ἃ ὩΘῊ μσίν]οο οὗ {ῃ6 
γἰ χη ϊθουβηθθβ οὗ ἔδί τ, παυιο  γ, 18 τοϊθαϑο ἤοτη ἐδ 
αν. 8.6 6 Ἥοιίε.--Νοῖ ἐγοῦσ ἴδο Ἰαῖνσ. 
ΤΌΘ αν ἀθοϊαγθα ΟὨΪΥ ἴΠ6 ρῬοβϑοβδίοῃ οὗ σδῆδδη ὈΥῪ 
1πη6 δον: Ὀαὺ [86 ρῥγοπιῖβα νηοῦ ΑὈΥΘΠδΙ ΓΘ- 
οοἰνοὰ ρἰοάχοα ἴο [ιἷπ) δπὰ δΐΪ8 Ὀο]ονίηρ οἰ] άγθῃ 
(06 τθοὶθ οαγίδ 88 δὴ ἱῃῃουΔη06..-. Τήγοισῃ ἰδφ 
ἴαιο ; ἰπαῦ ἰβ, ποὺ 6 λιωίέδέαγι ἰοσίς (Ῥάτουδ, δηὰ 
ΟἾΔ 618), Ὀυϊ πὶῖ} [6 Μοβαὶο Ἰερίβἰαιίΐοη. [Π6 Ὑοιΐθ 
διὰ ΑἸέογὰ : “" διὰ νόμοι. ποῖ, ὁ Ὡτηάεν ἐδ ἰαιο," ον, 
ἐν τ΄οΥῖδ ο7 ἐλ ἴαιν,) πον, “ ὃν ἐλ6 τἱρλίθοιδιιδδε οὗ 
ἐλ ἰαι ;" Ὀυϊ, του ἔμ αὟν, 8ὸ ἴϊδὶ [86 ᾿ΔῪ 
Βῃουὰ Ὁ6 1Π60 ϑνουπά, οΥ ἐ]7}Πεἰδηξ δατιδο, ΟΥ πιεάϊμνι, 
οὗ 186 ῥγοιἶβθ.᾽.--ῷ. Κ, 6 Ῥχοσωΐδο (0. ἐστὶ) 
ἴο ΑΡχδδδση, οσ ἴο ΤΗΐδ ἰδ 1Π6 στοαὶ 
Μεββίαπίς ἐπαγγελία κατ ἐξοχήν. ΤΏ6 ἤ, οὗ, 6χ- 
ῬΓΘδ868 [Π6 ἰπα  Υ] 81 Ὁ ΠΥ οὐὗὁἨ ΝΪΠ6 Ῥγοπηῖβα ὕο ΑὈγδμδμι 
δηα .ἷ8 866 4---ἰ δαὶ ἱκ, ἷβ ὈΘΙ νης βοοὰ (6). 111. 9) 
--αὐα οδηποί Ὀ6 τορ᾽δοοὰ ὮΥ καὶ, οΥ Ὀ6 αἰν! ἀ6α ἐπ : 
ποῖον 0 ΑὈταπδ ποὺ ἢ͵8 βοοὰ (Με γοῦ). ΑὈγδθδση 
ἱπηοσιδ πὶ 8 θοθὰ, δηὰ .ἷβ βοοὰ ᾿πῃοσῖῖ8 πίοι 
ΑὈτγαδδῖη (866 Μαίι, Υἱϊ!. 11; ΗοὉ. χὶ.). Αοοογαϊηρ ἴο 
Ἐδβσβ, ΟἸβῃδ δηὰ οἴδογθ, 186 βοθὰ ἷφ Οἶἦγδέ, 
ΘΟΠΙΟΥΤΩΔΌΪΥ ἴὸ 1. 16. Μογοῦ βαγβ: “Νοῖ 
σμεῖθε . " πιΐοδι 5 πὲ 8ἃ8 ἱποοστϑοῖ δ [ῃ6 1ἰπιϊ διίίοῃ 
οὗὨ ἰδ θοοϑὰ ἴἰο Ομ τῖδι..-- -Τ δὲ μΒ6 βῃουϊὰ Ὀθ6 ἴπ0 
μοὶς οὗ ἴ8ο τυτοχϊὰ [τὸ κληρονόμον αὐτὸν 
εἶναι κόσμου]. ΤῈ τό ἰπίτοάποοθ δῃ οχρίδῃδ- 
ΤΟΥΥ ἀφοϊαγαϊίου οἵ ἴ86 ἱπηροτσὶ οὗ [6 ρεοπιΐδθ. ΤῊΘ 
αὐτός τοίοτθ ἴο ΑὈτϑμδια, Ὀθοδϑυβο 6, ἰῃ 18 ῬΟΣΘΟΙ, 
ΓΟΡγοθοαίβ δἷϑὸ δἷθ βοοὰ. “1π ἴΠ6 ῥγομἶβεδβ, (θῶ. 
ΧΙ, 1 : χνὶϊΐ, 8: χσχὶϊ, 17, 18, [86 ὈϊΪοδαίηρ Ὀοοίοποῦ 
οὨ ΑὈγδῆδι ἴῃ οἶδΔρ. χἰΐ. ᾽β ἜΧΡΓΟΘΒΙῪ ἰσδηβίοιτοα ἴ0 
μιἷβ δοϑὰ .᾽" Τμποϊυοῖ, [Ὁ ΤΠΔῪ ὈΘ ἀδθὰ τον,  Πογα 
Ὧ)88 (Πἷ8 Ρῥτοιἶδα οὗ [80 ἴοῃ οἵ {Πιὸ που] ἃ ὈΘΘΏ 
ἴγθῃ ἴοὸ Αὐγδῆδῃ ἢ ΤῊΘ6 Ῥγοζηΐβοθ προσ (86 ΟἹά 
οϑίατηεπί ΔΙγηΐβη 68 ἴῃ τϑίθγθηοθ ἴο ἔπ6 μογϑάϊεαιῃ 



ἈΑΓΈρΘΟΥΣ οὗ Αὐγϑιδτιὶ βθοὼ ὃ ἱποϊαἀα οἿΪν (6 
ἃ οὔἩ Οδβδδὴ; ἀδῃ. σχὶἷϊ Ἴ: “"7ηῖο ΠΥ θ6οα μ|}]} 

ἷ εἶνα τ }8 ἸΔηὰ " (Οδῃδδῃη) : οἴδρ. χἱϊὶ, 14, 1δ: “μὴ 
ἊΡ ΠΟῪ {πῖ|π6 6Υ68, δηα Ἰοοῖς ἔγοιῃ ἔθ ρίδοθ ΠΟΘ 
[δοὰ γί, πογίναγὰ, δηὰ βουτηναγα, δηὰ οαβυμναγα, 
δΔηὰ πνοριναγὰ : [0Γ 8}} [ὴ6 ἰδηαὰ πμϊοῃ ἰοὺ βϑοαῖ, ἰὸ 
(ὸ6 Ψ|1ΠΠΠ11 κἶνο ἰῦ, Δηα 0 {ΠΥ 5δϑϑὰ ἔόγανογ ; ̓  οὔδρ. 
χν. 18: “τοι {πα τίνοῦ οἱ Εργρὺ υηΐο [86 στοαὶ 
εἶνον, {Π6 εἰνοῦ ΕῸΡὮΓΑΙΘΒ : " οἶᾶρ. χυϊ!. 8: “ΑΙΙ 
(6 ἰαηὰ οἵ Οδῃδδῃ : "ἢ οἴ δρ. χχὶϊ. 17: “ ΤῊΥ βορὰ 
8}18}} ροββθ88 [06 ρβία οὗ 8 δηῃθιηΐθβ ᾽᾽ (ΟΡ. οὔδρ. 
Χχυΐ. 8, [Π|6 γταροιτοη οὗὨ ἴῃ 6 ῥγοιμΐβϑα ἴο ἴβαδο ; δπὰ 
Εχοα. νἱ. 4, 116 Ἰοζα] οβϑίδὈ } βῃπηθη). [ἢ 8}1 {Π|686 
ἴΠ6Γ6 8 ΠῸ ρῥγοπ)ῖδο οὗ 6 ἱπῃογίίδηοο οὔ {86 τοογία, 
Ιν ἰδ ποῦ οοττθοῖ [0 σοηβίδὺ κόσμος δηὰ γῇ 88 ἰάἀθηϊ,- 
841. ΤΏυϑ ΜΟΥ͂ΘΓ ΒΑΥΒ: “ΤΏ6 ΠΟΓΘΑΙΓΑΓΥ ροϑϑοβαίοῃ 
οὗ τῃ6 Ἰδπὰ οὗ Οδπαλη, τὶ ἢ γᾶ ργοπηϊϑοὰ τὸ ΑὈτγὰ- 
δπ) δηὰ [8 ροβίου ἐγ (θη. χὶϊ, , ἄς.), ψὰϑ τοζαγά- 
οα ἴῃ ἴΠ6 Φονείϑῃ ΟὨγΙΒΟΟΙΟΘΣῪ 48. ἐῤδ σο"διτωνεπέ οὗ 
ἐδ τιοογἰά ὃν (ἦε Τεδδιαπῖς ἐλδοογαον, πιο ΔΒ δὰρ- 
Ῥοϑϑα ἴο Ὀς τΥρίςσα!}Υ ἑηαϊοαῦοα ἴῃ Θοη. χχὶΐϊ. “«ὄγα- 
ἄαημ, ραίγὲ πιόο ὕδι5 ροδει πάν ἀφαϊέ σσιῦμ Ετ 
ΤΈΒΕΑΜ,᾿ 7Ταποληπια, Ὁ. 163, 1; 86ὺ 4͵80 ΥΥ οἰβιϑίῃ. 
Το ἰάθα οὗ (π6 δήἼ|εβείαπὲο δουεγεὶρνν έν ὁ ἐπε ιοονἰ(, 
πο αὐ άον}168 Ὁπ|86 δον βῃ ραγου]ανγίβιῖς νον, 18 
ποί βδῖ 8146 ἰὴ ἴΠ6 Νονε Ταβίδιηθηϊ, Ὀὺὺ ἴ ἰΒ Ὀγουρθῦ 
ουῦ ΟΥ̓ ΟΠ γῖϑὶ ΗΪτη861 (Μαῖι, ν. δ) ἴῃ Δ] ρουῖοα] [ῸΓΠὶ 
(Μαῖι. χίχ. 28 ἢ [6 χχὶϊ, 80; Μαῖῖ. χχν, 21), 
αἰνοιίοα οἵ ἰΐ8 ΦΔυάαίδιϊς πηοιίοη, δηὰ οἱεναῖθαὰ ἴὸ 
οἰ γβιο! οχῖσδὶ ἐγαΐῃ., 10 18 ποοθάπαγυ, Ὀθοδυλα οὗ [86 
ἀη  γ ΓΒΑ] βονθγοί σηῖγ [0 μος Ομ εὶδὶ ΗΠ Β6} ἰδ 6χ- 
αἰιεὰ (Μαῖϊ, χχνῖϊ, 18: ΦΔοίνη χνὶϊ. ὅ : Ρ}], ἰἰ. 9 : 
Ερῆ. ἱν. 10, ὅτ6.):; δϑὰ Ὀθοδιβ8 οὗἁὨ {ΠΠ6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ οΟμι- 
τησηΐοη Ὀοίπροη Ηΐβ αἰβοῖρ] 68 δηὰ Ηϊπ)βο}ζ.) Βυῖ 
ΜῸ οδῇ ὨΔΡΑΙΪΥ͂ ΒΌρρΟΒΘ ὑμαὺ ἴῃ6 Αροβί] σου] ἤδγα 
ΔΡΡΪΥ αἀσαϊηδέ ἐμ6 δον ἴπ6 ῥτΟμλΪΒ6 οὗ (Π 6 Ἰαηὰ οὔ 
Οδῃδδῃ 9 ἴῃς Φεῦ, ἰῃ ἰϊ6 Πίχῃον αἰσηϊβοαιίίοη. 768 
τησδὺ θορ ἰη νἱοῦν {Π6 εἰ χηϊβοδηξδ ραβϑβαρθ, θη. χχὶϊ, 
17. 18: " ΒΙοβδίιρ 1 Μ}}} Ὁ1688. ἴ66, πὰ τυ]ῶρ]γ- 
ἰῆχ 1 τῖ]] τη ΡῚΥ ὉΠ 86. ἃ89 [6 βία τϑ οὐ [Π6 ἢοᾶν- 
ΘΏ, 8 88 [π᾿ βαη ὙΠΟὮ 18 ὉΡΟῚ {6 868-Βῇογο ; δηὰ 
[ΠΥ 866 ἃ 8Π8}} ροββθθθ ἴῃ6 ψαίθ οὗ ᾿ἷβ θῆόπιγ. Απὰ 
ἑη, ἐὰδν δοοαἱ δὴαίέ αἰ ἐδ4 παέϊοπα οΥὙ ἰλ6 φοαγίᾳ δα 
ὀἰδεδοά." Ἠοτο πὰ αν ἴΠ6 βϑγι οὗ [6 Β4Ππ10 Ργοϊη- 
δα (Οτίχομ, ΟΠ γγβοβύοπι, Βθηροὶ, δῃὰ οἵδ). ὅ.- 
ΡΟΥΪΟΥΣΥ͂ 8 ἀροϊαγρα ὈΥ [86 ΥΟΣῪ ροβιοη οὗ (ἢ6 ΟἿ6 
ΠΟ Ὀ]ΟΒ868, πὰ ἴμ6 οαγίϊι 186 1 18 πηϑϑηῦ ὈΥ (6 
ὨδίζΟὨΒ οὗ [Π6 οδυίῆ, ὙΠο]αοῖς τοιμαγῖβ, οὐ ἴΠ6 οοῃ- 
ΕΓΑΓΤΎ, ἰαὺ ὈΥ̓͂ κόσμος Μὰ τηνϑὺ [Ὡ6η υπάοτβίδηα (Π 6 
σπέρμα ἰἰδοϊῖ, 80 [ἊΓ 848 ἰῦ ἰ8 ἰδ το [αἰ(ἢ, δὰ ἱδπαὶ 
ἐπὶ8 ολῃηοῦ Ὀ8 γοραγάθὰ δὖ ὁὔθθ 88 κληρονόμος δπὰ 
κληρονομία. Βαϊ (ΠΠ6 σπέρμα, 88 [6 ογζδῃ οὗὨ [ἢ 
που] δ οοηνογβίοῃ, πιιδὲ Ὀ6 αἰϑύϊηχυ θηθαὰ ἔγομι (Π6 
σπέρμα, 88 ἴϊ6 σοηνογιίοα ποτὰ, Οοὰ ἰβ8 ἴῃ6 ἱππογῖυ- 
8η66 Οἵ ὈΘ᾽ΐαν ΓΒ, 88 ὈΘ᾽ΟΥΘΥΒ ὅτ ἴπ6 ἰῃΠογ Δ Π0 6 
οὗ αοά. δὲ Ὑ͵ είῖρ, ἴῃ ϑυπιπίηρ ἃΡ {πὸ αἰβεγεης 
ΘΧΡΙΔΠΑΓΪΟΠΒ, Β4Υ8: “ἡ χληρονομία τοῦ κόσμοι 18 
ποῦ 80 ἰηἀοβηϊύθ ΔΙ] ρΌΤΣΙΟΑΙ ὈΪ ϑϑοάπμθϑβ (ΕἸδ.0); ποὺ 
{π6 τοσθρίΐοη οὗὨ 411} παίίομβ ἱπίο ὑπ6 ὉΠ ΘΟογδοῦ (Μ6- 
Ἰδποῃίῃοη, ΒόΖη, Βοηροὶ, ΟὨγγϑοβίομι, ΤὨθοἀοτγοί, 
δ...}; ποῖ [Π6 ροβδαϑβίοῃ οὔ Οδηδδη δπὰ βοιμθ δαἦα- 
οοηΐ σουπέγίθ8, ὁ σια; ζοἰ οίαα αἀγτοαπαπι σαγεδαΐ ἑηια- 
ὑπσηῖ Οἰεγη Γεἰλοίαἐφ᾽ (Οτοιλυ8) ; ποτ οὗἉ ([Π6 δαγίῇῃ 
ἐΒοβοῃπλ ἴον, ορροα, ΚΟ]]ηον, Βὔεἰκοτι), 'ῃ [Π6 8686 
οἔ τΛΆη6 ρο] ἶσα] βονογοΐ μην οὗὨ 186 ποεὶὰ : ποὺ ἰβ ἰῦ ἃ 
Ροββθβϑίοῃ οὐ [6 ζαΐαγο ποιὰ (810 ν.3) ; 81}}} 1685 οἵ 

[2 {87 ἃ ἐγρορτδρμῖοδὶ ταἰδίβ κο, [Π6 οτἱστδ), ἐπ [6 5δθ0- 
ἃ 686 Ὑ61} δα ἴδ Βτεὶ οἀϊτίοη, τοθὰβ Ομἰνέπ, ἰησίομα οὗ 
Οαἰουίμξ, το τδ}ὺῪἂ ἃ βοτοο [0 ΥΔπ νοϊοπχίο οὗ ἐδ 9 ϑούθῃ- 
ΘΘΏΓὮ ΟΘΗΓΌΡΥ, δηὰ δαῖθοῦ οὗ 80 Βιδπα ἐἰϊιείταίξα, ἴτιὶ τοῖ» ι 

ἰδδόος “0 (ὴ9 οοταταθπίαγίοα οὗ Θτοῖξιι5.---. 8.} 

ΓΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΚΝ ΒΟΜΑΝΑ͂, 
ἰρνμιυπαπανα, εὐ γη. ὅντε, ἀπο ϑαβλς ον ορο. --’΄ἥὲ .Ἔ.ὄ. ἸπΣ -- «--ς-.. --.... -....ἅ.» 

186 δοπεβοία ερὶγἰ μαῖα (Βα14.}, )» δωδ ἐψρο ἐεσνα 
Οαπααη πο πιοάο Ἔρὲ8 οὐὐἰδδέλδ υἱδα, »ίομα 4 
δοἰἑάα εὶ δοποαϊοίίο ((αἸ ν]); Ὀυΐ ἰς ἰϑ τη ἀοπηΐῃῖοϑ 
οΥοΡ ἴδε ποῦ]α, ψ ΐοῖ, ὙΐῚ 41} ἰζ8 ορροδίης [Ὀτοδδ, 
ΒὮ4]] Ὀ6 8ι} 6 οἶδα ἰο Οἤγίβι δηὰ ἴτ06 Ο τ βιδῃ5 (Βοὲοδο, 
Μογον, ΕΥ ΖΘ 6). ΟὈΥΪΟΏΒΙΥ ἴο0 ΤΩΔΩΥ͂ Ὠοζϑοιδ᾽ 
--ΟἾ ὁ τηυδὶ ὑθδᾶνῦ ἰπ τιϊηὰ, ἰΠδὴ ἰῃ 1Π6 Μοαβίδηϊο ργοσω» 
56 σίνϑη ἴο ΑὈγδμδι, ἴΠ6 Βιγορ»]9 δηὰ ἴ)6 ἀογηίηϊοα 
ΔΓῸ 1ηαϊοαῖοα ΟὨΪΥ ΠΠΑΙΪΥ - [ῃ6 οὨϊοί ἰάοα 18. [π6 ὈΪ686. 
ἴσ. [{8]} [86 πδιΐοῃβ οὗ ἐμ ϑαγε τογο [0 Ὀ6 ΓΟΑΙΙΥ͂ 
Ὀ]οδθοα Ὁ ΑὈγαμδιη β βόθά, ἤθη ἰιΐθ ϑοθὰ τηυδὲ ὃ6 
8Δ0]6 ἴο ἀΐβροβα οὗ ἃ πογὶὰ οἵ Ὀϊοβδίησ. [16 ργοῖν 
86 Ὑ1}} Ὀὰ ΠΡΘΓΆγ Δ] 8116 το ἴΠ6 Κιηράοιηθ οὗ 
[6 νοῦ] ἃγὸ ρίνθῃ ἴο (88 ρϑορὶβθ οὗ {π6ὸ Μοαεὶ Ηἰἷρσὰ, 
δη Ομ τίϑι ὙΠ} στὰϊὸ τὶ} ΗΒ βαϊηβ ἕοσονος δηὰ ὀνογ: 
θδη. νἱϊ. 27: Αρος. χὶ, 16: χὶΐ. 10: Μαεῖῖ. ν. δ: 3 
Τί. 11. 12..--ϑ 5.]- -ΒῈῪ ἴδὸ τἰρῃιϊοουδηθεε οἵ 
ἔαϊῖ. ΤΙνβ γὰ8 ᾽π6 διπαδιηθηῖδὶ σίς Ὁ. πμϊοῖ [86 
Ὀγοπκῖβα οἵ ἴπΠ6 ποῦ] ἃ νγὰ8 οοπαϊοηθ, Μογον (δΐηϊκα 
{πΠ80, ὈΘοϑιι86 οὗὨ τὉ86 ἀαῖθ οὗ τ86 ιϑιἰδοίίοῃ, αεῃ. ΧΥ͂ 
[ἡ. 6., αὐἴον τἴνα ργυγηΐϑα ῃδὰ Ὀθθὴ ρίνϑη. ἀδθη, χὶϊ. ὃ, 
7: χῆϊ!. 1, 16.-κρΡ, 5.1, Ῥαὰ] πιυδὺ ἤν Ποῦ ἴῃ ταϊπά 
ΟΠΙΥ͂ ἰλῖον ράββαροβ [χν. 18 . χν]!, 8, σοῦ 6 ῥγοπι- 
ἷθ6 8 τεροδίθα.--Ρρ, 8.1. Βαῖ, δοοογαϊηρ; ἴο τη. χίϊ,, 
ΑὈτΑΠ ΔΒ ᾿ἰΐα οὗ αι τῆ δὰ Ὀδοζαη αἱ ἴΠ6 τἴἶταο οὔ δὲ9 
δπλϊσταίοη. [186 ἴαϊῃ οὗ Αὐταδαπι οονεγοὰ (δ9 
ψΠ0]6 ροτοα οἵ [6 Ρῥγοπμῖδο, τρὶο τψᾶ8 τηϑάθ δηὰ 
ΓΟρΘΔΙΘαΙΥ οΟμβττηθα ἴ0 ᾿ἶβ δ! 1}.---Ρ, 5. 

γεν. 14. ΕἘοσ 1ξ 0 τῦδδο ἃσὸ οὗ ἴδ ἰδ. 
Ῥιοοῦ ἰδὲ ΑὈγαμδλ Ἐ Ὀαϊϊονίηρ ΟὨάγθη, Ὀὰϊ ποῖ 
(6 Υ πο, ἰη οοηίγαϑὶ τ] (ἴθ, ΓΘΙΥ͂ Οὐ ἴΏ6 ἰδ δπὰ 
ἰϊ8 ἀδϑάβ, βδ!! ἱῃμοτὶς τη6 ποῦ. Τῇ γόμος, δὼ» 
οοναάϊηρ τ΄0 ΕἸδιῦ, {π6 ΤΟΓΔΙ ἸΔῈ ; δοοογάϊηρ 0 ΜαΥΘΓ, 
[πΠ6 Μοϑαῖο ΔΚ; Ὀοΐῃ, δοοογάϊηρσ ἴο ΤΒοϊιοῖκ. Τῇ8 
ἈΡΟΒΙ]6 ἰβ σοΓ ΔΙ ΗΙΥ͂ ὩΟΐ σΟΠσΟΓΟα ἤογὸ χουν Ὁ 
αὶ. (16 ἰάθα οἵ τὰς Μοβαῖς νόμος, 88 δυο, ὃὑυΐ 
ΓΑΙΠοΣ πὶ ἴῃη6 ἰάσα οὗ [Π6 Ἰ6ρΡᾺ] βιδηδροϊπϊ, οΥ οἵ 
ἴΠ6 ἰᾶανσ, οοῃϑίαογοα ΟΒΌΓΔΟΙΥ ἴῃ ἰἰδοὶῖ, δα ἴῃ ΤΘΟΠ- 
ἰγαϑί τὶ 1[ῃ6 ργομΐβο, Απά ἰδ πῆδὺ Ὀ6 8εἰὰ οὗ [ἢ 6 
πδίυγαὶ τηογαὶ ἰαν,, ἴοο, ται ἰξ πογκοίϊ τ ταῖῖ. Ὁ ὁ 
ἐκ νόμοι ἈΓῸ ὨΟοΐ ΡΘΟΡΪῈ ἢ δγα 81}}} ὑπάϑὺ ἴΠ6 
ἸΔ 88 δυο, Ὀὰυὺ Ὑο86 1ΠΠ6- ρυϊοίρὶα 'ἰ8 τΠ6 αν, 
δηὰ γῇο τἱῖδὴ ἴο Ὀ6 δ 86 ὈγΥ ἴῃ6 ἴᾶαχ. [οἱ ἐκ 
γόμοι", ἰποθ6 οὗἨ αν Ξ-Ξ δα πογομίβ οὗ ἴδ} 6 ἰανν, ἰ6ρ4]- 
δια, ἸΤὨΪΐθ ροτγὶριιγαϑο ἰ8 οὗ ἔγθραυσθηξδ ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΟ ̓  
ΘΟΠΡ. οὐ ἐξ ἐρεϑείας, ἴΠο86 οἵ 861 ϑϑοἰεῖην ΞΞ βεὶ(: 
Βοοκίῃρ ῥαγι ϊββῃϑ; ἰΐ, 8; οὗ ἐχ περιτομῆς, ἴϊ6 οἷτ- 
Ουμηοίβοά : ἱν. 12: Τίς. ἱ. 10; Αοῶ χ, 4δ: χὶ. ὃ: 
οἱ ἐκ πίστεως, ἴἰῃ6 ὈοΙΙον ΓΒ, ἋΔ]. 11]. 7, 9. Βοτὰ 
ἷν. 16: οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, τῃ6 βγα6] 168; Βοπ,. ἰχ, 6. 
ἄς. ; οορ. Χοθορῃ., “παδ. ἱ. 23, 18, οὗ ἐκ τῇ 
ἀγορᾶς, ἴῃ. πιατκοῦ ρ6ορῖὶθβ. Τὴ ρῥτγεροδίιίου ᾿. 
(ουέ οΓ) ἰπαϊοαῖθβ ἤθγο {Π6 οὐ δπὰ ΟὨδγδοῖου.-- 
Ῥ, 5.]--[Β9 πιοέγβ, ἕαϊϊῃ ἰβ τιδὰθ νοϊὰ. Αἱ το 
(ἰπ|6 6 ὑπ 8 ἀοοϊϑῖνα πόογὰ ταβ υἱξογοὰ, ἰδ δὰ ἢος 
ΟὨΪΥ͂ ἃ στοδὺ βρί τυ), Ὀὰὺ αἶθὸ ἃ στοαὶ ργορῃοίοβδ" 
τηθδηΐηρσ, ΦΔυάρίὶηρ ἔγομ) οσχίθγῃδὶ βρη, ᾿ἢ γδΔβ. ποῦν 
ΡΓΟΌΔΌΪΟ μαὺ {Ππ|0 «906 Υ8, ΓΙῸ Ρ ἴλη (6 ΟὨγβίασ, 
ποῦ]Ἱὰ ἱηπογὶϊ [06 δατῖνν, ΤΏΘΥ μδὰ ἃ ρονουῦα ργοχηΐ- 
ὭΘΏΘΘ, τῖαά6 αἰββου) ατίου, δὴ ϑυμδρορῦο8 81} ουοῖ 
186 ποῦῖὰ. Βιυΐ 16 Αροβίὶθ νγχὰβ δϑῖιιγὸ οὔ ᾿ΐβ σδυϑο, 
δηὰ τίβηθα οἰθαῦὶυ ἴοὸ αἰδβιϊροΐα! [Π6 (αἴαγθ οἵ ἔδι ἢ 
ἕγοιι ἰἢ6 ἑαΐυγα οἱ ὑπλὲ ἀαγθηθὰ Ἰορα δα. Ὑοῖ Ὠἷν 
Ὑπουρς 18 ποῖ : ἰ{ 1η6 16] δὶ8. ἄγ ἢοῖγα, Ὀθ]ονοσα 
σδηποῖ Ὀ6-: Ὀπῖ, ἰἢ τΛΆΠ6 Ἰορα} δῖ8 ἃγὸ Ὠοῖγβ, ἔῃ σα Μ}}} 
Ὀδ ΠΟ ἰπἰιουιϊϑποθ οὗὨ [Π|Ὲ ΡΓοϊωΐδβο δὲ 4}. δῖ ἰἃ 
ΤηΔὰθ νοἱά ---ἰπαὺὶ ἴ8, ἰξ 0668 ἐΐ8 ἱπιρογί, 1:6 εἰρῶϊ- 
ΘοΟυΒΏ 688 οὗ [Δ]1}--νγ ττδίῃ ἰῃ [86 : Ὦϊα 
ὈΓΟΠΔ86 18 τηδὰθ ρον τΪο88Β ὈΥ ([ἢ6 ττδίῃ οὐἁ ἱδιοεῖ. 
08] Ἰυάρστηοηίδ, ὈΘοδυ86 ἰΐ νγὰϑ ΟΠΪΥ ἰηϊοη ἀρὰ ον ἔβα 

Ψον. 16. Βοοαῦβδο ἵμ9 ἴατν Ἰνοσκοῖδ υτοῖδ 



ΟΗΠΑΡΤΕῈΒ ΙΝ-. 1-". 
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ἴι6 ορογαίίοη οὗ ἐπθ ἰατν ἷ8 ἴὸ ῥυθλα ἀμὸν δεώρ: ἴο 
ΓΟργοβοηΐ ἰδ 88 ἰσαηβργοβδίο, 88 Ὑ611 ἴῃ ἴΠ6 601- 
ὴξ μύνμα 88 ἴῃ {ῃ6 6 ἰϊδο!, ἸΤοτοΐογο 1 ὑγοάποθβ 
σεγαῖῃ, πὨΪοΏ, δοοογαϊηρ ἴὸ [86 Ὀϊνίηθ βθηΐθηοθ δηὰ 
μονογηχηθηῖ, Ὀυτγδὶβ ἔοτί ἢ ἤτρου ἴΠ6 ἱπίθγηδὶ δηὰ ὁχ- 
ΤΟΓΠΑΙ ΠΠ8 88 ἴπ6 βούογα ιάρταθηϊς οὗ αἰδβοϊυὔοη δηὰ 
οὗ ἀοαίῃ. ἘῸΣ τῦθθχθ ἴποχο ἰδ πὸ ἴϑῦν, ποτοῦ 
ἐδ ἴποσϑ ἰχαπηρεοβαίοῃ (οὗ ἰΠ6 14); δηὰ ὙΠ6ΓΘ 
ἀπότο 8 ὯῸ ὑγβηδρτοδαίοη, ἴθθγα 'β Ὧ0 πταΐῃ. Βυϊ 
ἑηνογβοῖυ, ἴ.6 ἰαἷν ΓᾺΠΥ ΓΟΥΘΔ]8 ὑγδηβρτθββίοῃ, δηα, 
πὶῖι ἴση ἴοῃ, ᾿γαῖῃ δηα σομμἀθτηπαίοη ἢ0 ἀραίῃ. 
ΤΏ ρῥτοοῖῦ ἐϊπαὶ {Π6 αν σογκοῖ τ ταίῃ, 18 ἘΠΟΓΘΟΓΘ 
Βοραϊϊνο. Ταΐβ ορογαϊϊοῃ ἰβ τηθδηϊ [0 ΔΡΡΙΥ Βγβὶ οὗ 
81} τὸ [06 Μοβαΐος ἰανγ, 88 18 ὑσχονϑὰ ὈΥ Βοχῃ. ν. 18, 
14, Ῥαγ οὈ]ΑΥΥ ὈΥ 186 αἰδυϊηοοι Ὀοίπτοο ἁμαρτία 
δηὰ παράβασις (866 1 Τί. ἱϊ. 14: 64]. ἰϊ]. 19). 
Τμοϊυοὶς αυοίοϑ Αὐμρυπίίηθ : “ὁ ϑέγι6 ἰορθ μοίοδὲ 6886 

ἐς ἐπίρυμδ, δε ποῆ ργαυατίοαίον," δῃηὰ βαγ8 ἰμδὶ 
κηἷ8 αἰ ΓοΠοΘ Ὧ88 ζΘΠΘΓΑΪΪΥ ὈΘΟηὴ Οὐδοσνοαὰ οὐο 

δἶποο. Βυῖ πῇορο ἱτ ποῦ ὈδΘ6ὴ Οὐ δοῦν, βιο ἢ} 
παρερμηνεῖαν ΠΑΥ͂Θ ΑΥΐϑοη, 88 ὙΠΕ Γυῖποῦ (ὁ Ομ]. 
1, 19), 00 ἰπιγοάυοοθ, Πότ οὔδρ. νυἱῖ. δ: ν. 20, 
(δὲ (που ἐμαὺ (Π6 ᾿ἰυδὲ οὗ δ): 8 ἀοτιηαπὶ σίου 
ἤιο αν." ἘΤΌΟΙ πος 4180 ῬΡΟΡΟΥΙΥ στϑιηδγῖα, ἴθαι (86 
Ἀχίοπι οὗ οἴαρ. νυ. 18, ἁμαρτία ὁὲ οὐκ ἐλλογεῖταν 
μὴ ὄντος νόμοι., οΘΔἢ 6 υηἀοτβίοοα ΟὨΪΥ͂ τοϊδιν οὶ 
οὗ ἃ [688 αὐδΏ ΠΥ ΟΥ̓ συ], 88 ἰβ ργονϑὰ ὈΥ ἴπ6 ᾽υἀρ- 
τηθηΐ οὗ ἴῃ6 δεοίυρο, δηα ΟἿΟΡ ᾿υάριηοηῖβ, Ηδ αὐυοῦθ8 
ΤΒοπΔ8 Ααυΐῃδ8 : “ δ  ἐαπιδη, ορῖπε Ῥεσοσαΐμγη ροίθδί 
ἀϊοὶ ρναυατίοαξο, ἐπ σμαηπέιοη ἔεσεπι παίξωγαίδηι ἔγαπδ- 
φγεάμεν." [Βυὺ ΤποΙη88 δα ὰβ: “Ογαυΐμα ἑαηιεπ ἐδέ 
ἐγαπεηγοάς δἰηνΐ ἰεσεέτι παίμγαίομη οἱ ἰερέπι δογίρίαρι, 
φυαπι δοίαπι ἔερεηι παίμεγα, ΕἾ ἰάδο ἰεσα ἀαία ογουΐέ 

αυαγίσαξο εἰ ππα)ογέηι ἔγαηι ργονιεγμῖ.,)) Υ οἱ 1η6 
ἐλλογεῖταν οὗ οἰδρ. ν. 18 1Β ἴο Ὀ6 ΘΙΏΡἢΔΒΙΖο ἃ 80 88 
ἰο ἀδῃοία ἀοἀ δ τοδὶ γϑοϊκοηΐηρ πὶ τῃ6 Β'πποΡ ὈΥ͂ 
ΗΪΐβ αν, τ ιϊοἢ τὺ οδυδο8 [86 δίυγαὶ ῥα ἰΒητηθηῖ 
οὗ [Π6 Εἴπηοῦ ἴο δδϑῦμηθ [6 οἷθαγ 0]4Ζ6 οἵ ττϑίῃ. 
Μδῃ Ἵδη οὐίαδϊῃ βα] νου ΟὨΪΥ͂ ὈΥ [818 ραββασθ ὑΠγοῸ ἢ 
(6 υάρηιοης οὗ ἀθαίῃ, Ἐδν τ}}18 τϑᾶδο) (ῃ6 Αροϑθ- 
εἰς ἀο68 ἢοΐ ἀθῃΥ {Π|Ὸ ΠΘΟΟΒΘΙΥ ΟὗὁὨ [86 ἸαΥ : Ὀὰϊ ΜῈ 
πη 1Ὁ 18 8 Ἰη6818 ἴὉΓ 8ῃ 6δηδ, δπα οοῃδιϊυϊαβ {86 

εἰς ροϊηΐ οὗἁἨἁ ἰγβῃϑιιϊοι [ῸΡ [Π6 ρίουβ ὑπάον ἰὮὨ6 
Ἢ (ὑπὸ γόμον, οἴδρ. νἱ. 14, 1656). Βαϊ ροορὶα οὗ 

1.6 Ἰατν (οὗ ἐκ νόμου), νγο βϑοὶς Συβ βορίίοῃ ἐξ ἔργων 
(ςἴαρ. ἵν. 2) ὈΘΟΔΏΒΘ {ΠΥ ΔΓ ἴῃ ἐδο ηρ ἐξ ἐρεϑείας 
(εὔαμ. ἰϊ. 8), δῖα [Π6 Πη68η8 8ῃ οῃα. ΤΏΘΥ 866 }ς 
τοῖν 16 ἴῃ ἐδ6 εἰηρίθ ργϑοορὶβ δῃὰ οὔβογνδηοθ οὗ 
189 Ἶανν, ἰῃ ρεΐάθ ἰῃ ἴπ6 ροββοδϑϑίοῃ οὗ (6 ἰανν, δῃὰ ἴῃ 
(06 Βοι]οτηθηὶ οὗἁ ποὶν δοοουηΐ ψἱὰἢ αοὰ : δπὰ ὉΥ͂ 
[Π|8 οουτθο {ΠΟΥ͂ βηα [Ποὶρ οχϊβίθηοθ ἴῃ ἴΠ6 στϑ οὗ 
πταίῃ, Ὀυϊ, ΠΏ} κ6 [86 δα Ἰδιηδη ἀθν, ἰθοΥ Βηα ΩΟ 601}- 
ἴοντι ἴῃ ἴ06 ὅσο. ΤΉΏΘΥ ἀο ποῖ τοδί ἴΠ6 ἰατν {Π6ὶγ 
Ῥγορδγδίίζοη [0Γγ ἔδί τ, Ὀαὺ [Π6 Δ Π0Π6818 οὗἹὨ (Δ 1} ; δπὰ 
[Π6Υ θῃάθδανοτ, ΟΥ̓ ἴ[Π6 γα οὗ {ποὶν δηδιϊοΐβηη, ὕ0 6ῃ- 
οο ἴγοιη 8 ἰογουβ δηὰ ὀσυίρῃς [6 [ὨΟΒ6 ΤΟ δ ΓΘ 
ὮΔΡΡΥ͂ ἴῃ [α11}, δηὰ ἴο ἀγα {ποπὶ ἰηΐο {Ποῖρ ΟΝ 
ΠἸΌΟΠΙΣ Ποδῖ, ΕῸΓ ΟἾΒΟΡ Θχραπδοηβ οἵ ὀργή, 866 

Οἷυοκ,. Οοσορίῃβ: Τῃ6 σοΡθιηοηΐδ] ᾿ΔῸ 8 ἐΠ6 ΘΙηδ- 
Ὠδίϊου οἵὨ ττϑῖι ; ὅ. Μύ]ογ: ὀργή τοῦβῦ Ὀ6 ὑπά6Γ- 
βιοοά δυδ᾽οσιῖνο! γ---ἴΠ6 ΘΟὨΒοϊουδηθ88 οὗ ττϑίὶ ; Ἀ6- 
ἰδποδίθοη: ΤῈ ὀργή 8 {86 εἰπηοῦ 8 ψσϑίῃ ἰοτδγαὰ 
6 δυοηρίηρ αοα, 

γον. 16. Τ θσχϑέοσο ἐΐ 6 οὗ ξαϊϊῃ. Τίια ἱπίον- 
ΘΏΟ6 ἴτοτι ΥΟΓΒ. 14, 1ὅ, Τηδ σβηηοῦ ὉΘ : (ΠοΓοίοΓα 
Οὐδ τασδὶ δβίαπὰ ἴτυθ. ᾿Εκ πέστεως. Ββρρὶγ: 
ἥ κληρονομία γίνεται (Β6Ζα, Βοηρ6]): ἡ ἐπαγγελία 
τῷ .4βρ. ἐστι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ (Θτοιίαϑ, 
Ἐτιίζδοιο, ΤὨο]υοἷς ἴῃ οδυϊΐοῦ θα οπδβ, ἀμὰ οἰ ΟΣ) : 
ϑικαιοσίνη (10 6Γ) ; οὐ, Ὀδεῖοσ, οὗ κληρονόμοι εἰσί 
“ογον, ἢὸ  οῖίο, δηὰ ΤὨο]ιοῖς, τοί Ὑτίησ ἴὼ σγϑὺ.β 

.δ8) 
σαπανππαπαινο. 

14, τΏοσο ἐκ πίστεως δῃὰ ἐκ γόμου ΔρρΘδν 88 δ 
ἘΠ Π6868). ΤῊΪ8 δϑὺ ϑθϑσιβ 86 τηοβῦ δρρτορτγίδῖο : γϑι 
ἵπ νοῦ. 14 πὸ τεδὰ τοῦ οἑ κληρονόμοι, Ὀαῦ οἱ ἐκ 
γόμου --- κληρονόμοι: δῃρὰ [ὈγῖποΡ Ομ ἰδ ἰδ οὐ ἐκ 
πίστιως. Θγείογθ, τ|χὸ τουδὺ ΤΠΘΓΘῚῪ ΒΌΡΡΙΥ οἰΐίοὲ 
κληρονόμοι οΥ ἔστω.--Ταξ ἐΐ πτίσῃξ Ὀ6 ὉΥΚ 5,,τάδοθ. 
Ε ἥ; 8 Ὦ6ΓΘ Ρ]δίη]γ ἀσποῖθα {86 Βοιηοροηθουδ ΟΥΖΒΝ 
οὗ ξῖδοθ. [Ὁ 18 ρίδοθ, δῃὰ Ὡοῦ τηϑη δ [δἰ(ἢ, 11|δὺ ἱδ 
186 Βοῦγοο ΟΥ̓ ἰῃδΐ σϑῆθγαὶ βυγοὶγ οὗ ἀοα 8 ῥγοσωΐβθ - 
Ὀυΐ στδσα ΤΏ8 68 (ΑἸ ἢ (ἢ 6 ΟΥζαπ, υδ 88 ταί τη}. 
ἴεϑίβ 118617 ἴῃ ἴ186 ψοῦκ οὗὨ ἴμ6 ἰᾶν, ἕνα ἀοποίορ 
66 ἴΠ6 ΘΟὨΒΙ ΒΘ ΠΟΥ͂ ΟὗὨ {η6 ῥτποῖρ!θ οΥ ,αἰδλ, ποιοὶ 
ΟΟΥΔΙΏΥ ταοϑῖϑ Ὁροὴ ἃ Ὠἰνίπο ἀδιογιηϊμαίίοη. Το. 
1ποἰς ΒΌρρ] 168 ᾧὥσιν. 

Τη ογὰοσ ἴμαῖ [6 Ῥχοσηΐδθ σηΐχϊ Ὀ6 δβΌχο ἴο 
811 ἴμο ποϑὰ [εἰς τὸ εἰναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν 
παντὶ τῷ σπέρματι] Τηδ6 εἐς ἀθηοῖοδ [ῃ6 γϑϑυὶὶ 
ἀοδίρσηρα ὑν (0α--οἰΠᾶὴ ἴ[ῃ6 ργοχηΐδβα οὗ Ηἶΐβ σγδοθ Ὀ4 
οομτυπίοδίθα 0 ἔδιῃ. ΒΥ ἐῃ18 ἀφιογτηϊμδιίοη τἢ6 
ποῦ 18 βοουγοα, υΠπ4ὺ0ὺ 1ὉΠ6 ῥγοιηΐβ ΠΟ] .8 σοοὰ ῖὉῸΓ [5 
οΟἸ]οοῦνο Βορά--ἴθ δῦ 'θ, (οΓ ὨΪ8 ΘΗ ΕἾΤΟ Βρ γϊυδ] Ροϑ- 
(6 γ1}.--- ἸΤοῦ ἴο ἴα οἿἹΨ τ 0} 15 οὗ ἴμ6 ἰατσ, 
ἄς. Τμὸ τῷ ἐκ τοῦ νύμοι ἀοποίοβ ἤθΓ6 [86 
ἰβίονῖ 81 οτἱρίῃ οὗ ἴΠ6 τΠ016 ὈΟὰγ οὗὨ [αἰ Ὁ] δον. 
ΤῊῈ τῷ ἐκ πίστεως, 88 Δη 6818, ἀδηοίθθ (ἢ9 
δύτμδιΐ Οθη]οα. ΤΏΟΥ ἔΌΓΤΩ ἃ ἰοΐδ! ῦ ὈΥ πϑϊοῖ 
ΑὈτϑμδηι ἰ8 (ἢ ζΔΊΠΟΥ οὗἁὨ 84]1] (βΒ66 νϑῦβ. 11, 12). 

ον. 17. 45 ἰδ ἐξ υτἰζίθη. Οθη. χνΐϊϊ. ὅ: 
ἭΠΟΓΟ ἃ ΠΑΙΌΓΑΙ ΡΟΒΙΘΙΥ ΟΥὨ ΤΙΩΔΏΥ ὨΔΟΪΟΏΒ '8 ὈΓΟΙ- 
ἰδοὰ ἰο ΑὈγϑηδμλ ἱῃ τοϊδίύίοη (0 Ὠἷβ παπιθ.". Υοὶ {μιὲ2 
ΡΓΟΙἾΒ6 88 118 στουπῃα ἴπ [ἷ8 ἔα) (νΓ8. 18, 19), δπὰ 
Ὦθῆοα Ῥδὰ] ὙΘΡΥ͂ ΡΓΟΡΘΡΙΥ τοραγθα τ 48 ἴῃ6 {γρ6 οὗ 
μἷβ «ρέγἑμαὶ ροεύογιγ. ΤΊ16 βρί γι] σοι οη 18 8180 
ἱτηρ! ρα ἴῃ (ῃ6 Ὀϊνίπο Δρροϊηπηθηΐ, τέϑεικά σε.--- 
0 ν͵88] ἰῃ [)6 δἰσμῦ οὐ Ὠἷπὶ Βοσα 6 Ὀο]ονοῦ 
κατέναντι οὐ ἐπίστευσεν ϑεοῖ ]. Οα 

δοοουηῖ οὗ [86 οοπηθοϊῪοη ΜΠ} Ὠδὺ ἢ89 ργοοθαοά, 
186 ἀϊῆου]ς πογὰ κατέναντι τηυδὶ Ὀ6 ἤθΓα Ἔχρ αἰ θὰ 
[88 ἔν 88 [86 σΟΠΒΙΓΏΟΪΟΙ 8 ΘΟΠΟΟΓ 6]. 1. [λιΠ6Ρ 
ὉΠΟΥ͂ 8 [6 τοδαΐηρ ἐπίστευσας [Ὀδέογε Οοα, τ ΠΟΏΣ 
ἐλσι, λακί δεϊϊευεα } οὗ ἴπε Οοἀά. Ἐ' Ο.., 10, ἀπὰ οἴμοι, 
δὰ πὰθ Πογ ἃ οοῃιϊπυδίίοῃ οὗ Οοα᾽ Β γογάβ., ἀῃ 
δίϊοηρὺ ἴο οσρ] δίῃ ἴΠ6 οοπηθοιίίοη. 2. Βγοιϑοδῃοὶ- 
ἀδγ: “ἴῃ νἱϑῖν οὗἩ πβῖο ποτὰ, οὗ δα. εἰρημένου. 
8. Μογον, ὙΒουοκ [ΑἸέοτα, Βοάρθ], δηὰ οἰδμοσβ : 
Το αυοίδίίοι, καϑύς---σε, ἰθ ῬΘΓΘΏ (ἢ ΘΕ 4] [80 8180 
ἴῃ 86 Εἰ Υ.], δηὰ κατέναντι τηυδὶ Ὀ6 Θοπποοῖρα ΜΠ 
ὃς ἐστὲ πατὴρ πάντων ἡμῶν [ἰ. 6., ΑὈτΑΠαπι ἰδ [Π6 
[μον οὗ ὺβ 41}, ποὺ ῥἈγβίσϑ!υ, Ὀὰὺ δορί στ  1411γ, ἐπ 
ἐλ δἰρλί απα εδίιηαΐον 977 Οοα, πὶϊῃ π βοτὰ ὑΠογῸ 
ΔΙῸ Ὧ0 ΟὈΒίβΟ]68 οὗἨ πίῃ γο ΟἹ ({π|6.---ὶ 5.1 Μαγοσ 
[πὰ αἷδο  μοσ, Ογαπιηι., Ὁ. 1δ6, 71} 6.7 τ}ὺ8 
ΤΌΒΟΪνΟΒ ἴΠ6 αἰϊγδοϊΐοη : κατέναντι τοῦ ϑεοῖ, κατέ- 
ψαντι οὗ ἐπίστευσε " 8.) δεΐογε οὐ, δέον τολοπι, 
οΥ, ἐπὶ τολοδὲ δίσλέ ὧδ δεἰϊευρα ἢ, Δοοογαϊπρ' ἴο 1Π6 88]. 
οξουβ αἰγδοϊΐοη οἵ [Κο ἷ. 4 ; ἀπα τα͵θοῖβ [6 τηοσγε 
ΘΟΙΏΤΠΟΏ τοβοϊυΐοη [δἀορίοα α͵8ϑοὸ ὈῪ Ἐτ (Ζβο 6] οὔ 
[86 αἰϊγαοίώοη κατέναντι ϑιοῖῦ, ᾧ ἐπίστευσε [δέζογο 
Οοά, λονι ἣδ δεἰἐουεά----ἃ, ἴοττὴ ΟΥ̓ αἰ Γαοιίίοη τῖτῃ 
{πΠ6 ἀδίνο, ΜΔΙΟΝ ἰβ ΥΘΥῪ ὑπυδυα)]: 8606 ἮΝ Ποσ, ᾿. 
166, ἀῃὰ ΜουοΡ ἐπὶ ἴου.--, 5.1. βὅδθθ Μογον, ἴοι 
οὔδον δίτοιηρίβ δ οοῃϑίγυοίοη. Βυΐ Ἡδδὶ δγὸ νῷ ἴο 

5 [ΓΑὔγϑμασω, ὩΣΙ 38 τὰ ἘΠῚ ΌΤΙ 3ὲξ, γεν Ψ 
α τοι τίς, [6 ΠΘῊ εἰρτιϊβοδηξ Ὡδῶιο αἷντϑα ἰο Δδνυαα 
ὉΞῺΝ , ἦν δ., ζαίλεν ψῇ εἴετ- αἰτοι, Ἀρὴ 7αίλεν, Θαι. χτὶϊ. δ᾽ 

χυ ὶὶ. Ι18.--. 8,} 

ἶ πρνν ΣΩΔΊΚΘΒ ἃ ροσϊοᾶ αὐΐοσ ἐμ αὐοϊδίίοι ἤγοσῃ ΘΘΏ, 
χΥυὶϊϊ, ὃ, δα (Πθπι ἐγαπδὶδίθα: ἀηρεείοδις [τοαν᾿ Σ] ἀεὲ Θοίίαε, 
εηι εγ' Θἰαιιδεη ᾿ἰοϊί., ἫΘ ΒΌΡΡΙθ8 δι ΘΟΣΩΣΏ ΏΟΘΙ 
ΤῊΝ ̓  ὭΘΥ, ῬΘΙΒΩΤΘΡΏ. 8660 δίβ ἐπίοσφσοίβ θη ὍθΙΟΥ.- 



ιὉ2 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊῈΕ ΒΟΜΑΝΕ, 

αηἀοτοίαλὰ ὉΥ͂ [Π0 Θχρτγϑδδίοῃ : 86 8 {16 ἔδ.}Π6 Ὁ ΟΥ̓ Ὁ5 
811 Ὀοίοτο αοὰ ἢ 1.6 Ιά6ἃ οἵ ἃ βιυθϑιϊ ταἰΐοιι ὈΥ ΑὮγΑ- 
Βα, υγ οι τυραν ΘΔ Ὀ6 ἰπίδστθα ἴγοιλ 86 ΔῊ- 
ύλσο, που] Ὀ6 (οτοῖσῃ ἰο ἴΠ6 Αροβί]ϊθ. 4. ῆε 
ΒΌΡΡΙΥ ἐγένετο [ὈθίοΓΘ εὐῥεοβόνει δηὰ οχρίδίη 
ἐδ: ΑΒ ἰξ ἰβ πυϊιίθη, “1 πᾶνθ τμαθ ἴ866 ἃ ἔδ.}Π6 Ὁ 
Οὗ ΤΔΗΥ͂ Ὠδίϊοῃ8 :) ἰδ τοοῖς ρῥΙαοα ἴῃ ἐδ Ῥγθβθῇοθ οὗ 
Θοά, ον, ἰδ σαπλθ ἴο ρ488 ἴπ6γθ, ἰῃ [86 ρ]600 γΏΘγΘ ὮΘ 
εἰοοὰ Ὀοϊϊονίηρ Ὀοίοτο αοά, μαῦὸ ἢ6 νγδᾶβ τωδὰθ ἰῃ6 
ἔδι μον οΟὗὅὨ ΓΩΔΗΥ͂ ὨδίΪΟΏ8Β : Ὀδέίυτο Ηΐπι, παπιοῖυ, Θοὰ, 
ἃἂο. Ηο σπῖιο ἴα ᾿υδβοά, νο τϑοοῖνοϑ αοα ΒΒ Ῥγοσὼ- 
86, δίαπάβ Ὀοίογο Θοά. [ὈΡἈΠΠρρὶ, πιϊθοῦϊ ρδγθη- 
ἐμοαϊσίηρ καϑῦς---σε, ΒΌΡΡΙ 68. αἴθον Ὁ]8 αυοίδί οι : 
Αμὰ 88 δϑυοὴ ---Υ2., δῷ ἔδῖθος οἵ παϊίοηθ---ἢθ διδηθ 
ἴῃ ἐμ εἷρῃὶ οὗ Θοά, δο.--Ρ. 8.] 

Εουδτε ΡΑΒΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΒ8. 17--2δ). 

Α.--αὐγαλαῦθε Ζαϊίλ (σεγε. 11--22). 

γον. 11. Βοίοσχθ ἶσα ποῖ 86 Ὀοϊονϑᾶ, 
ὄνοι αοᾶ. Ἐἰχρίαμπαδίίοιιβ οἵ οογαπὶ [χατέναν- 
τι, ᾿ἰζογα!γ, οι οὐδ ασαϊηδί, ορροκὶίδ ἐο, |ἴκθ 
ἐ..8 οἰαββίοδὶ χατεναντίον ; ἴθθῃ ΞΞ. κατενώπιον, 60- 
γαπι, 80 ὮΘΓΘ, δηὰ οἴθῃ ἴῃ (6 υαχχ ἴον 8 -- 
ΡῬ, 8.7: 1. Δοοογάϊηρ ἴο ἴδ ν΄} (δῖοι). 3. Αο- 
οονάϊηρ ἴο (πο ἀφοϊδίοη (ΒΕ οἰζοτῖ, ἀπ ΟἸΠ6γ8). 8. γὲ 
αἰχμα ροίοδίαία αἰνέπα (ΚοΟρΡρΡ6). 4. Βοίογθ αοὰβ 
οτηηἰβοΐθησο (ΟἸβῃδι8θη). ὅ. Μογονς [ρ. 178, ἔοοῖ- 
ἘΠ} “76 τουδὶ ἰοδνο ἰὺ πὶϊμουῖ οχρί δηδίίοῃ, 

ΑὈγδθδη δ γεργεδβοη δα 88 βιδπαΐϊηρ Ὀοίογο αοα νῦο 
ἦαε αρρεαγοά ἴὸ δῖ." Βυῖ ἴζ ἀδηοίθβ ἴμ6 ἢγϑϊ 
οἰοταθηΐ οὗ ἴ86 ΑὈτγαπδιΐο δ. ΑὈγδ Δ πὶ, 88 (ἢ 
(τἱοπὰ οἵ αοά, ϑαπαβ ἴῃ [86 ΥἱΟΙ͂Τ οὗἩ τΓΆ86 ᾿ἱνὶηρσ αοα 
οἴ γανοϊδιίίοη, [6 βρθακίηρ αοἀ, νῆο 8 δἱ [Π6 8811 6 
εἶπηα τὴ αοἂ οὗὨἉ τηΐγϑο}68 δὰ ὨΘῊ ογοδίίοῃβ : δηά ἰὲ 
ἴα τ 1}16 ΑὈγδθδῖ ἰδ ἴπθγο, ὑπαὺ Ὧ6 8 δρροϊηϊοὰ [86 
(λθνου οὗὨ τληΥ πδίΐίοηθ, (ΤἸμοοάοτοῖ, ΤὨΘΟΡὮΥ]δοῖ, 
αηὰ οἴποτθ, Ἀδνα Θχρ αἷμα κατέναντι 88 Θαυδὶ ἴὸ 
ὁμοίως τῷ ϑιεῶ, ατοιίυβ 69 αἰνἀοὰ {6 βϑῃῦθηοθ 
ἰηῦο αὐοδιίίοη δηὰ δῆθνγοῦ : βοὺὸ Μογοῦ).-- Κατέ- 
γαντι οὗ ἐπίστευσεν, Βιδπαϊηρ; Ὀδΐοτο Ηΐμι, ἢ6 
θο] ονοα 0Π6 Ῥγοιἶδβο οἡ {Π6 Ββροΐ, 
Ὕο αὐυἱοκοιοῖμ ἴἰμ9 ἀοαᾶ, [06 ρῥυθβοηὶ 

ἰθη86 ζωοποιοῦντος ἀπὰ καλοῦντος ͵ἰΒ υϑοᾶ ἴο 
ἰπαϊοαῦθ 016 οοπϊηυθα τηδῃϊ δϑιδιίοη οὗἨ 0 8 οΓθδᾶ- 
νθ ῬΡΟΥΘΡ ἴῃ ΘΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΡΠ ΥΒ68] δηᾶ ἴῃ ΟΥΘΡῪ Βρὶ γι] 
Ὀἰτιη.-ῬΡ, 51] “ΤῊΘ ζωοποιεῖν τοὺς νεχρούς 
ἷβ ὕΠπ6 ΒοϊΪοτὴπ ομαγδοίονίβϑιο οὗὨ (6 οτηπίροίοης αοά," 
ΒΑΥΒ Μογοῦ. Το ἀοοίγίηο οὗ [6 οτηπίρούθῃοο οὗ 
Οοά, 88 [6 ποῃάογ- τοτϊεῖϊηρ ΡΟοΡ οὗ ἴΠ6 αοἀὰ οὗ 
γονο δίΐοη, .88 ὈΘΘῺ ἀἰγθοιδά ἔροταῃ [86 Βορίπηϊηρ ἴο 
1Π6 οσοηδυτμητηδίίοῃ οὗ ἴΠπ6 γονοϊδιθοη ἴῃ {86 ΤΟΒΌΣΓΘΟ- 
ἰοῦ οὗ ΟἸ τἶδβι, δη ἃ βυϑθαυ  ὨΕΥ τὸ ἴῃ6 Βρϑοΐβὶ δηὰ | ἰς 
Θηογαὶ γοβυτγοοου (ΕΡἢ. ἱ. 19 8). ΤὨΪβ 18 ουϊάθηϊ 

τῇ ἔΠο086 ραββαροθ οὗ (86 ΟἸἹὰ Τοδβίαπηθης το ἢ ΓΘρ- 
τοβοηῦ (Ὧ6 σοηῃάρτ- πον κίηρ ρον οὗ ΘΟ 88 ἃ ΡΟΊΤΟΣ ] 
(0 Ὀτίηρς (Π6 ἀθαὰ ἰο [ἰἰΐδ, ργοάυποοα Ὁγ ἴδ (θουΐ. 
Χχχὶϊ, 89: 1 βδια, ἰἷ. 6. ἴβα, χχυνὶ. 19. 1111. 10: 
᾿οΚ. χχχνυὶϊ. 1 δ : Ηοβοδ χἱϊὶ, 14; Ὅδη. χὶϊ. 1,2: 
οομρ. Βοοῖς οἵὁἩ Ἰἰβάοτῃ, χνὶ. 18 : Του χίϊ. 2: 
Φοίνῃ ν. 21; 2 ον. ἰ. 9; 1 Τίωα. νἱ, 18). ΤῺ6 Αροβ- 
16, τί ρτγοζουῃά ρΡϑηοιγδίίοη, 8668 (δΐβ τηϊγαουϊοὺβ 
ῬΟΥΟΡ ὙΓΏΙΟὮ γταΐβοϑ [Π6 ἀραά ἴο 116, Τογοβῃδάονϑά 
ΔΙΓΟΔΑΥ ἰη (Π6 Ὀγοπηΐδο οὗ ἴβαδο, ΕὉΓ ἢ ἀο68 ποὶ 
δανι ἰπ τἱον 86 οἰδοτίηρ οὗὨἨ ἁδκαδΔο (δοουταϊηρ ἴο 
Ἐτγδϑδαιυθ, ατγοίυθ, Βαυπηραγίθη- τα δ᾽ 8), δἰ υμουρἢ 
[Π6 ΒίΓΟΏΡΘΓ ΘΧΡΓΘΒθαί ἢ ΒΘθιὰβ ἰὼ αν ὈΘθη δβοἰθοίθα 
β'δὸ τι} γοίθγοηοθ ἴο ἰδδῖ ᾿δδὺ 6] ονίηρ δοΐ οὐ Αὔγα- 
νασῃ. ΝείθοΣ ἰδ (6 δὐγαϊκοηΐηρ οἵ δ βρίὶ γι ἴ.8}}» 

ἀοαὰ οἰ ον τηϑδηΐς (δοοοράϊηρ ἰὸ Οτΐίζοη, Απροὶπὶ 
δηὰ οὐβϑγβ). Νογνογίμοϊθβα, γα πουϊὰ ποῖ, ἢ ΜΟΥ 
δῦ, Δἰλορσοῦθον τοἦϑοῦ (680 ΘΧΡΙΑΠ δι ΟἢΒ 85 ζαΐδὲ ; ἴοι 
1:6 ΟΧΘΓΏ 8] ΔΥΓΑΙΚΘΏΪΏΡΒ δίδηα ἴῃ [86 τηοβὺ ἰπεϊπγαῖε 
τϑοΐργοσδὶ γοϊδθοη τὶϊὰ (06 ἰηίθγηδὶ. 1. δοῖ, ἴδε 
ἔογιποῦ ΓΘ σΘΏΘΓΑΙΥ οοηῃάϊυοηοὰ ὈΥ (86 ἰδξῖοῦ ; 88 
ΜΘ 8660 (δαὶ ΑὈγαμδτὰ δὰ ἰο Ὀοΐονο ἢγβὲ ἴῃ ἴδ 
Ὀτοσηῖδο ρίγοη ἴ0 Ὠἶπη. 

Ἀπὰ οδοῦὰ ἴποδο τΐηρβ, τ ΐο ἂχ ποῖ, 
85 ἰμβουσ ὑπο} σσοτοὸ [ΠΤ γΆ]]γ, ΟΣ τς ἐίηον 
Ὡοῖ Ὀοίη, Δ Ὀδίηβ, καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα 
ὡς ὄντα. Τὰ μὴ ὄντα αἰβθῖοτα ἴτοιῃ τὰ οὐκ ὄντα 
ἴῃ (δαΐ ἰδ ργοϑϑηὶβ ἴ6 ποη-οχίβίθηοο 88 ὀοῃ ἀϊ 018] : 
ἐγ ἸΏΘΥ ἴθ ποῖ; Οἵ 88 τρί δινθ ΟὨΪΥ, ἰωδβιρθοι δὲ 
811 {πΐηρα ὑγοδχιϑὶ 1άθ8}}} διηὰ δ) Εἰ γον ἴῃ 186 
Ὠὶνίηθ πιϊπὰ Ὀδίοτθ (ΠΟΥ ἀγὸ ογοαϊθα δηὰ ϑβοὶ ἰοῦ 
οὈ͵θοίνο]γ.--Ρ. 5.1. πο οχρ᾽δηδίϊοῃβ : ' 1. Βοῖ- 
ΟΘΏ06 (0 ἴπθ ογοδίῖγο δῴθηου οὗ ἀαοὰἂ (Ἰδοίυοκ, 
δηὰ χηοδὲὶ ὀχροβίϊοτθ). Καλεῖν οἴθῃ ἀθποῖθβ Θοὐ᾽ δ 
οὐθαιϊδνο οδἱἱ, ἐο εδιὔπηιοη ἱπίο δοῖπρ, ἐπίο επὶδί- 
ἐποὲ (ἴ88. χ]ϊ, 4: χ]ν δ. 18; 2 Κίηρβ νυἱῖ. 1 : Βοοῖκ 
οἵ ΥΥἰβάομι, χὶ. 2ὅ ; σοῃρ. Ῥβ. χχχὶδ. 9). ῬΈΪο 
[26 εγεαί, ργὲπο., Ρ. 128 Β.]: τὰ μὴ ὄντα ἐκάλεσεν 
εἰς τὸ εἶνα. ΤὨΪΐΒ ΘχρΙδηδοη δάἀπιϊῖϑ οὗὁἩἨ βόγνϑτα. 
τηοαϊ δορίίομβ: α. ΤΠ βγβὶ ογοαῖγα δοὺ 8 τῃουρας 
οἴ (Εϑυ9). ὁ. αοἀΒ οοπυπαρὰ ογθαιΐθῃ ἰ8 ἐπ ταϊηὰ 
(ΚΌΙπον ; τοΐίθγθηοο [0 ἴΠ6 ρα» εοέρ. ργῶκ.). ς. Α 
οοηδίδηϊ αἰϊτὶθυίθ οὗ Θοά ἰ8 ἀοποιοα (ΤΒΟ]αΟΚ). 
Μογοῦ Πποϊὰθ ἐμαὶ ἱἐῃΐ8 π οἷα ἰπίογρτοίδιίίου ἰδ ἀθ- 
βίγογϑα Ὁ ἴ6 ὡς ὄντα ; ἴον, ἰῃ [6 ΝΟΥ Τοβίδχμοδι, 
ὡς 8 ΠΟΥΘΓΟ [6 8Β8Π|0 88 εἰς, Υοῖ ΤΠοΪαοῖς δἀἀυοοα 
ῬιοΟΟΥ͂ ἰῃ ἴλνον οὗἁἩ (86 εἰσηϊβοδίίοη εἰς τὸ εὐνα: ὡς 
ὄντα. [Β6 τοΐδιβ ἴο 1 ὕοσζ. ἱ. 8: 3. ὅν. {ἰ. ὁ; 
1 ΤΏ688. ν. 38: δυᾶεο 34. Οομρ. ΡΆὨ]]. 111. 21, τ γθ 
{μ6 δοουδβαίϊνθ σύμμορφον, ἐξε υπίο λὼδ σίογίομδ 
δοάν, ἰθ ἴ86 δοουβαίδνο οὗὨ οἤἴἶδβοι --- 80 αδ ἰο ὃς ἰἐκε.--- 
Ρ, 8] ἢὸ Ῥεῖ: ὥς ὄντα οἂῃ ἱπάοοὰ ποῖ Ὀ6 ἃ 
βυδαίίταϊο ἔον εἰς ὄντα τ εἰς τὸ εὗνα,, Ὀὰὲ ἱξ οδῃ 
6 8 ϑυθδϑιξαια ἴον ὡς ἐσόμενα, οΥ ἴον εἰς τὸ εἶναι 
ὡς ὄντα (Βοίοι, δὰ οἴδοτβ). 2. Μϑγον, δῃὰ οἱ» 
οἵ (Εὔοϊκογι, ΡΒ ρΡρὶ): Ῥγῴο γοποιῆδεβ δὲδ ἐπαοσί- 
ἐπ οονιπιαπα οὐδν τολαΐ ἄοο8 τοί εχὶδί, αδ οὐον λαξ 
οαε ἐπεί. ἡ Ἰὰ ἰβ ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 ῥγΌνο ἰδδῖ, ἜΥ̓Θἢ 
ἷπ τοίδγθῃοα ἴὸ (πὸ ογθαϊΐοι, [8 ἰ8. 106 1.11} βθῆϑ9 
(666 ΗοὉ. χὶ. 8); [86 ἰάθ6 4] ρῥγεδχίβίθῃοο οὐὗἩ {πΐηρα ἰὰ 
[86 τὐἱπὰ οὗ Οοὰ ͵ἴ5 ᾿πογ τ ἢ ἱπιϊτηδὶοα, Νανοσῖδο- 
1688, 1μ6 ἰάοα οὗἩἁ [26 καλεῖν--“ἴ0. 04}} ἰηῦο Οχἰβύθῃσο, 
οὗ ἰηΐο Δρρϑαγβῃοθ---τηῦδί Ὀ6 τοϊδϊηθα, Μογονῦ ΒΟ] 
[δι [06 τηΐηρβ το 86 ποῖ, (μαι αοὰ οεἸ]ϑὰ ἰπῖο 
Θσχίβύθῃοθ, 8.6, δοοογάϊηρ ἰο αθη. χγ., ἴΠ6 ῬΟΒΘΙΘΓΙΥ 

ὡ δθα μος αὐθας ἐπὶ ἐδο, αὐτὸν παρὰ τῶν τολτὸ Θ ο8 ΟΥ̓ ὈΠΌΟΓΕ ΤΏΘῊ 9 Ηο 
οὐπάτϑη τυ δοΝ νο 
ἴο ἴ8)6 οοπίοχέ. ἴε 

Ἐσχὶ σθοδο ἦπιδ : 

ΤΓΤΒοΙαοκ ἀουδὲβ (μα καλεῖν, δε 9, νας ταϑδῆβ, ἐφ 
οὐπρθκδα, ἴο ἀΐδροδθ οὗ; θὰξ οοτΡ. δ. 1. 1; 148. χὶ. 26; 

ν.8: 

ΒΡΘΑΪκα οὗ (86 ἰπὶ 
διιὰ Ανίατμηίάοτσ, ἱ. 
ΓΟΡΓοδοηίδ τὰ μ' 

ἃ 1ὴ9 ἕβτιουδ [π66 οὗ δἢ 
οὗ [86 

ὯΘ 1): 

“ ΤῊο ρΡοοῦΒ 6γ6, ἰἢ 8. ἤσιθ ΥΓΘΏΞΥ ΣΟ ΠΠΚ, 
Θοίἃ μἴδηοθ ἔγυσῃ ἤδαυϑῃ ἰο Θδτιδ, ἔοΌσΩ ΘΔΣ ΝΒ ἴο ϑαναα 
ΑὨὰ, 88 ἱπιασρίηδείοι Ὀοάΐοα ἑοσί ἢ 
ΤΈΘ ἰοστὴβ οὗ ἐδ σ ἀπίεηοπτι, δ Ῥοθὲ 8 ῬθὩ 
Τυτῃ ἔμπα ἴο 888 ἁὰ αἶνοα ἴο ποξσασ 
Α Ἰοοϑὶ Βα ϊιδιοι δ! ὰ 8 Π8Ση9.᾽"--. Β.} 
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αἵ Αὐταθασι, Βυΐ ΑὈγΑΒδανΒ ἔα ὑπὰου  α]γ ῥτο- 
φϑαρροθοὰ ϑαγίΐϊον ἀθϑάβ οὐὗἨ οχηηίροίθῃοθ. Τῃ6 6]6- 
ταθη 8 οὗ Οοὐ δ ογοαῖνο μοτγογ, δὰ οὗ Ηΐβ γοπουίηρ 
ῬΟΥΤΘΓ, ΔΓΘ ΘΟΙρΡΓΘ 6 ἀο6α τοροίθο Ὁ ἰῃ 86 οοῃοορίΐοι 
οἵ Ηἰα τΐϊγδου]ουβ ΡΟΟΣ. 6 ογοαῖδνο πορὰ ἷβ 8 
δγιοῦο] ἀπὰ ρἰοάμο οὗ ΟΥ̓ΘΤΥ͂ ΠΟ ογθαινο ποσγὰ ποῖ 
6 Βροίζοῃ βιι ὈΘΘαΌ ΘΗΝ ν 

Ὗεῖ. 18.Ὀ. 2ο δραΐῃδὶ ἢορο Ῥοϊλονοὰ ἐπ 
Βορο [ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίσ- 
τευσεν]ὔ. ΑΙ ἴῃ τΐγδοὶθβ, νοὶ 8 ἰἴ86] ἃ τηΐτα. 
εἷο, ὀογγοβροηβ ἴο ἴ86 σταοίουθ αοα πιὸ πογϊοίῃ 
τοΐταοϊοβ, Ἐδι  Ὀ δηθα οὐ (06 στοπηᾶ οὗ Ὠορθ, Ὠ6 
Βοϊονοὰ δραϊηδὲ [80 δρρθᾶγδαμοθ οὗὁἨὨ ορθ. Μουεῦ 
βοῖϊνοθ [06 ΟΧΥΙΤΩΟΓΟῺ ἰῃοΟΙΤΘΟΙΥ : ΑὈΓΘΒΔΙῚ 8 ἔδὶτῃ 
88 αἀσαϊπεί πῃ 8ὴ οδ)εοξέυε τοϊδιίομ, δὰ γε ἱΐ 
ΜῈ8 ΘΘΔΌΪΒΩΘἀἋ Οὐ ΠΟΡΟ ἴῃ 8 διῤηεοίένε τοϊαϊίοη. 
ΤΒΟΪυοΙς 8 νἱονν 18 Ὀθίζοῦ : Ηΐβ ἔα ἷἱ8δ ἃ “Ὑ88.᾽" 
Θδίδ δηθὰ οὐ ὑπὸ ποτὰ οὗ αοά, ἰῃ ορροεϊϊίοη ἴο 
86 “Νο᾽" ἴῃ (16 ϑρίιασο οὐ βῃϊ οϑιι8ο8. ᾿Επ᾿ 
ἐλπέδι, 1 Οον. ἰχ. 10. [ἐπ᾽ ἐλπὲδε ἰδ ὑοῦ Δἀνογθΐδὶ ΞΞ 

ψ, Ὀυΐ ἐπὲ δἰ χηΐδοβ [06 ϑυθ͵οοῖῖνο ρστουπά 
οὗἉ ἷ8 (αἰ. Βαϊ ἰδ 06 οὔζϑη οὗ (86 δυροτπδίυγα!, 
δηὰ ΠΟ] 8 ἔββῇ ἰὸ Ὧ6 [ηνἱ810}6 88 ἱΐ ἰΐ δὰ Ηΐ. ΗῸΡΘ 
ἰδ [Α10}} ᾿Ἰἰ86! ἢ, 88 ἀϊγθοιθα ἰο [Π6 ἔαΐυτο.---, 5.1]. 

Τμαῖ δ χταὐρῦ Ὀθοοῦλθ. ΤΏγοΘ ΘΧρ]δηδ( 008 
ΟΥἩ εἰς: 1. ΟὗὨ ἴδ6 τοβϑυϊῖ--τϑὸ ἴμΒαὶ Ὧθ6 τηΐϊρῃΐ ὃὉ6- 
ΘΟ 6 (ΕἸδις, Εν Ζβοθα, ἀπα οἵδ). 23. Ηθ Ὀοϊϊενοα 
ἐῃαὲ μα βου] θ6θ6. Τ)ιαῖ ἴδ, εἰς τὸ γέν. 8 186 οὐ͵οοῖ 
οὗ ἐπιστ. (Βοζα, Βοΐομα, δπὰ ὈΠΠΕΠΕς 8. ἴὶ οοη- 
ἐδίηβ ἐπ6 ρύυγροβα οὗ ἐπὸ ἐπιστ. ογαάδίηϑα ὈῪ Οοὰ 
(Μέογεν, δηὰ οἴδιογβ). Τινβ 18 ἑδνογοὰ ὈΥ [8.6 011ον- 
ἱπρ κατὰ τὸ εἰρημένον. [80 «80 ΑἸΐογὰ, Ηοάρθ: 
6 Ὀε]ϊονοά, ἰῃ οτος [μδῖ, ΔΌΪ ἴο Π6 ῬΌΓΡΟΘΘ 
οἵ Θοὰ, ΒΘ τηϊιΐλ Ὀδοοῖθθ [6 ἔδίπον οὗ ΤΏΔΗΥ Ὧ8- 
110η8.]---Αοοογχάϊηρ ἴο δαὶ τυίο τσδϑ δροῖχθῃ. 
ὅ.ο6, ἴῃ ὅεῃ. χγ. ὅ, {|16 Γοίδγθηοθ ἴὸ {Π6 ΒίδΓβ οὗ Ὠθᾶν- 
θη. ΟὐὈὐάὰ. Κ᾿, δὰ 6. ἱμβοῦὶ ὑΠ6 ΘΟΙΏΡΔΓ3ΟΗ : 88 86 
δῖδγϑ οὗ ἤθαύθῃ, δῃὰ δ ἴπ6ὸ βαῃὰ Ὀροῃ ἴΠ6 Β6ΘΒΟΓΘ 
(11):6 Ἰαϊίον ἔγοπη θη. χχὶϊ, 17). 

γερ. 19. Δπὰ Ῥοΐηρ ποῖ θοαὶ ἰῃ ἔα. Α 
τηοἰοβίβ [μεέωσις, αἰτηιϊηαθ οη}, δοοοτγαΐηρ ἴο ΤΉθο- 
ΡὨγδοὺ δηὰ Βοσὰ [ἐ. 6., 086 ποραίϊνο ἔοττ [Ὁ [86 
Ροκίυϊνο : δεῖνι δίτοιις. 830. αἷδο ΤΟΙ οἷς δηὰ Μογ- 
μεῖς ΤῊ δθῆ86 8 τὰ τῃον (Πδὺ, ἴῃ [86 Ἰοηρ ὑτίδὶ, ὨΪ8 
(μ᾿ αἀἰὰ ηοΐ ὑ»Τ͵ΟΥ͂ ΘΑΓΥ, Ὀὰΐ δἰγοηροσ, ἴῃ δορί οὗ 
(6 ἀἰ Βσα εῖοβ ἴῃ Ηἷβ ραίὶ.---ἘΠῸ οοπδἀοτοὰ [ποῖ, 
οὐ], κατενοήσεν. ἘἸΤΠΟΙυοὶς Βαγ8: “Τ6 οπιίδ- 
βἷοῃ οὗ [86 οὐ; ἴῃ ἱπιροτίδπε ΜΗ... βυθοῦ δ Α. Ὁ. [τὸ 
ψ]οἢ τοῦδέ Ὀ6 δἀἀοὰ Οοά, βίη. δηὰ Β.--Ρ, 5.1, τ|6 
Βγγίαο Ὑογείοη, δηἃ οἴμογα, τγδϑ οοοαδίομθα ΟΥ̓ ἢαγν- 
ἴηρ τορατὰ ἴο θη. χΥϊ. 17, πβοτο ΑὈγδθδιη ἀ068 
οογιδί 7 τοβοοῖ ὑροη δηΐϊθ σαυθοβ. ΕῸΓΡ τΠπ|8 Γγθββοῃ 
(6 Βοῆηδο γὙδ8 ἰουρης ἴὸ Ὀδ, ἔς ἢο τοβοοιοα πὶι}- 
υτἱ Ὀοΐηρ ποβὶς ἰπ (αἰ. Βυῦ Ῥδι] δὰ ἴῃ υἱθὺν ΟἩΪΥ͂ 
ὅδῃ. χν. ὅδ, δ, δοοοταϊηρ ἰο ποῖος; ΑὈγαθδη) οοοριοα 
(Π6 Ργοιηΐδβα δὲ οὔοο ψϊΠπουΐ Ὠοδίϊδιίοι." [80 αἷδοὸ 
Μεγοῦ] Βυῖ Ῥδὺϊ τρϑϑῃβ ᾿] ΑΙ ΗΪ ἃ βιοδαϊαθι δι ἢ, 
ποῦ Θ ΣΩΟΓῸ Υἱρόγοῦθ ὈΥ 1Π6 ἰτὶδὶ οὗὁὨ ἸΏΔΗΥ 
γοατΒ οὗ παϊτηρ, δῃὰ πῆ086 δίγοηρσί Ν͵ϑ δυρτηθηϊοα 
ΌΥ ἴΠ6 ᾿τοιηρίδιίίοη8 Οσσυγτίηρ ἰπ [6 ΤΩΡ ΔΗ ΤΩ6."--- 

Μ᾿ υβρμνῆς, Η 
(δ. ἱταροσίδῃηι ἃ 
Ὀπΐ Ῥγοῖοτο 1ξ δ 
οὈοοὶ Ὀοίπρ ἕο οχίοὶ οὐ, 
ΘΟΏ6 ὙΠ|1 Ὀοὸ : “ Απὰ ποῖ Ὀαΐπρ ποῖ ἰῃ (06 5. 1, ἢΘ τἀ8 

.}» ἄς, ; οΥ, “ΔΙ ΠΟοΌΜἢ 

δοὰ ΟΣ δ οσἢ ἐδῖκθ τὸ ποῖΐοο οὗ 
690 . ΑΙ οσχὰ Ὀσγδοϊεοῖδ 

παῖο 
ψὮο ἷο ο] ον οὰ 
“λοῖ οὗ δ, δα 
ϑοσιιστοὰ ἰκ {π 1[1ὁ ὁ] Φοῦπι πὸ Βαριίαι ; Μαιῖ. χὶ. 9 Ε΄ --Ῥ. 8.} 

Ἐ-Ικ σι Ὀοὰν ποὺ ἀθϑαᾶ. ΑὈταδιδν ΔΒ [ΟΤέ 
ἴδῃ πἰποίγείηθ γοδιθ οἷά ὙΠ6ΘῺ (δ6 ῬΓΟΙ δα ἯΔΕ 
.1861164 (αἴλον [86 οἰγουτοοίαίοι, δε. χυῖΐϊ. 24), δηὰ 
ΒδΓΔ ἢ ΔΒ ΙΩΟΤῈ Π8Ὼ ὨἰπΟΙΥ γϑῶτθ οἷά. ΤΏ6 ἴθγταξ 
ψεγνεκρωμένον διὰ γνέχρωσιες, ἴῃ τοίδγθῃθα ἴο 
ξοηῃογδίιϊνο ἀθδίῃ (Ηδθὺ. χὶ. 12), τωῦδὲ Ὡοΐ Ὀδ6 (δα 
ΔΟΒΟΙυ ον, Ὀαὶ Ὀ6 σοπείἀογοα δοοοράϊηρ ἴο [86 τηθδ 
ὑγὸ οὗ Θχρογίθῃοο δῃὰ 86 υδυδ] οοῦτϑο οὗἁἨ παίυγο. 
Βροηροὶ: “οδέ δοηιωτη (ϑἴλδηι) πδηῖο σεπένογι ἀπ ἸΟΥΊΉ 
φοπεέγαδϑε (ὕθη. χὶ. ἰδερίέωγ." [76 αἰ ΠΟΌΠΟΥ Θοθοθτι. 
Ἰὴς [86 Ἰδαῖον οὐ] άτθῃ οὗἩ ΑὉ διὰ Κοῖυγδι, θα, 
Χχν. 1, 2, Αὐυρσυδιίη (226 εἰυϊί, δεῖ, χνὶ. 28) δὰ Βοῦ. 
5] τοτηονθα, ὈΥ δϑϑυπηΐηρ ὑπαὶ {π6 σοθογαϊίνο ροῦγοι 
ΤΩΪΓΔΟΌΪΟΟΒΙΥ σοηΐοῦγοα ὑροὴ ΑΌγαμδμ οοπίϊηυσα ἰς 
᾿ἷθ8 ἀθαῖῃ. Βρηροὶ: δουμα οογρογὶδ υἱσον εἰἕανι 
παρ δὲέ ἐπ πιαίγίπιοπῖο οη Ἀείωγα. 8.0 αἷδοὸ ῬΕΣΠρρὶ 
διὰ Μογοτν.---. 8.] 

ον. 20. Εἰδ κπἰδαβοχοὰ ποῖ δἱ ἴο ὑσχοσηΐβο 
οὗ οὔ, Το δέ, πρϊοῃ 8 δὴ δσργοβδβίοῃ οἵ δπίΐ}}}6- 
88, Ἀρρθδῖβθ δἱ βδγδὶ δε ἴο ἄνους κατενόησε, [}6 
τοδαϊηρ οἵ ἴπ6 Οοἀὰ. Α. Ο᾿, ἱπειοδὰ οὐ οὐ κατενό- 
ησε. Βαὶῖ ἱἰξ οομπδίλυϊοβ δοθοῦν δης θϑῖὶβ. ΥΘΊ. 
19 Βι}8, ἴδ Ὠ6 οοπιηυοθα Βιοδαί(αϑυ ἴῃ ἐδίτἢ, ἴῃ πρὶΐα 
οὗ [Π|6 οομ τγβαϊοιϊΐοῃ οὗὨ βοηβύοιβ ὀχρογίθποο : [ἢδί 
6 ἀἰὰ ποὺ τοραγὰ πδίυγδὶ ἀρρθδάγβῆοθ εν. 20, οἢ 
86 ΟΘΟΠΕΓΑΓΥ, ΘΧΡΓΟΒΘΟΒ ὑμ6 ἰάεα: Νοίίπονῦ τὰ ἢ6 
ἀουδι} ΟΥ̓ υπρ6] οὗ οοποοχοίηρ ἴῃ6 ῥτγοσζηΐβο ᾿ἰβ6] ἢ, 
Ἐὸν με ]ϊοῦ ἰδ ηοΐ ργοάυοθα ΤΩΘΡΟΙΥ ὈΥ͂ τεβοούϊη 
ἀου θυ} οὐ 6 σοπιγαἀϊοιίοη οὗἨ βθηβυουδ Ὄχροῦί- 
ΘΏΟ66, Ὀυϊ 4180 ὈΥ̓͂ 8Δὴ ἱτητηραϊδῖα πδηὶ οὗ δου ῆδθῃοα 
ἷπ 86 τιϊγΒΟΌΪΟυΒ ΡῬγομιΐδο 186} πῃ ΐο ὈΘΙΟΏΡΒ ἴο 
[86 ΒΡΏΘΓΟ οἵ ἰην βῖθ]6 16. Ηδ πὰϑ ἢοῦ ΟἿΪΥ ποῖ 
ὍΟΔΚ ἴῃ ΓΑΪ0}} ἴῃ ἷβ αἰδγοραγὰ οἵὨ βϑηδιιοὺβ ἱπιργοῦδ. 
ὈΣΠγ, Ὀαϊ, π 116 ἸοΟῖηρ δ [86 ῥγοχηῖρθ, ἢ6 ὕΓΟΝ 
| ΘΥ̓ΘΏ ΒΊΓΟΙΟΥ ἴῃ ἔδιτ ; ΤῸΓ Ὧ6 Οὐϑγοδσηο ἴδ6 ἰδιηρίδ- 
Γὕἄοῃ οὗἁὨ 4 δυδι]6 πιἰδἰ ιοσργοίδιίοη οὐ [δ6 Ῥγομιΐθα. 
Ι Ασοογάϊηρ ἴο Μογογ, (ἢ δέ '8 ΟὨΪΥ͂ ΘΧΡΙΔμδίΟΥΥ ; Ὀπὶ 
ΤΒΟΪυΟΚ, δη ἃ πιοϑὲ οχροβί οι, ἴῦ 88 ΟΧΡΓΟΒδ- 
ἴηρ᾽ 8ἢ ΔΓ ἢ 6818, Αοοοταϊΐης ἴοὸ Εἰὐοκετί, 0Π6 δγιῖο]6 
ἰῃ τῇ ἀπιστίᾳ ἀδποίοθ [86 ὑπθο]οῦ δοτηπῖοι ἴο 
τῇδ : Ὀυὺῦ ἰζ ἀδῃοὶθβ 0 6]]16Γ 88 βυσῃ, τ ο86 δῖ 6 
ἶ8Θ ἴο ἀουῦδὲ ἴῃ6 ῥγοσηΐδα οὗ αοὰ. ἸΤμογοΐογο οἵμ ον 

ἱ ΟΣ ἰδμδίοΒ δ βυρογῆυουβ (ΜΟΥΘΓ : ἰῇ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟὺ 
Ι Οὗ (86 υπηθο]ϊοῦ πο πῸ πουϊὰ μανὸ μαὰ ἴῃ {Π|8 
5880). ΤΏ ραβδϑῖγο ἔοττη, ἐνέδυναμώ ϑη., ΑΥΪΒ68 
ἤγοτῃ δἷβ υπαουδίίης αἰτὰ τοσαγὰ ἴΠ6 ργομΐβθο. ΤΠ6 
Ῥγοιηΐβο [88 [06 οἶἴροϊ οὗἁὨ δ΄ ΤΑΥ8 δίγθηρι ῃοηΐηρ [8 
[αἰτἢ οἵ ἶπι 0 ἸΟΟΚΒ δὲ ἰ, Ὑδογοίοτο ατγοῦυβ ἀΐδ. 
τΌΓὈ8 186 τοδὶ τπηθϑηΐηρ οὗ [86 πογὰ, νΏΘη Ὧδ ἰΔῖκ68 ἐϊ 
ἴῃ 16 το ἀ]6 νοΐορ, δέ δίγεπσίδρηιδά ᾿ἀἰγηϑοί, Ἐνθὴ [86 
ἰηϊταδηβίεἶνο τοθδηΐης σι ϊοι ΤΠΟΙαοἰς δοοθρία, “ ἴο ΚΤΟῪ 
Βίγοη ν᾽, [4118 ἴπ {Π)|6 β81ὴ6 ὙΔΥ ὕο βδι έν {π6 το] ἢ 
Ὀούπθοθι ἴΠ6 ρτουἶδο δηᾶ [6 δβδιθδαΐαδι ργ826 οὗὨ (δι, 

γεν. 20. Οἰνίης κἴοσν ἴο σοα. Τὸ ρῖνο σΟοὰ 
[86 οἷον (ΤΡ. ὙἾΖ2, ΤῊΣ οὐ, ἘΝῚ); δ πιδικς 
οὗ (αἰ ποῖ Οοα, 88 ἴπ6 τονοαϊθὰ αοά, οδῃ ἀ6- 
ταδα, Φοόδη ἰχ. 24 νγδβ βΒρόκοϑῃ ὨΥροοῦ 087. Φ΄) 88 
χὶΐ, 48 ἰβ ἱπαϊγο  Υ ΘΧργθδβοά, ΟὈΣΩΡ. αἷδο [υκο 
χΥΪ!. 18, 19; Ἔοπι. ἱ, 21: 1 Φοῦῃ νυν. 10; Βδν. χὶχ, 
ἢ: οορ. ΡΒ] ρρὶ δηὰ Μογον ου ὑπΐ8β Ῥϑββαρβθ, ὈοΪἢ 
οὔ πῦοπι διῃρ]  Ὑ ἴ6 τηρδηΐης. ἸΤΠοΟΙ εὶς βὰν Ὀδ» 
(6: “Το υῃδο]ϊοῖ ἰδ ἃ ΓΟΌΌΘΙΥ οἱ Οαοα᾽ 8 μίουγγ. 
1 ἀοσθα ποὺ ΘββΙν ὁσοὺγ δχοθρὲὶ ἴῃ ἃ βίαίθ οὗ ἐγῖδὶ (7 
Ὀπὺ τ ἀο68 80 Οσ6ιΓ ἴῃ δι οἢ ἃ δίαίθδ'ι ΤὨθγοίοσο ΟἉ]- 
γἱἷμ ΒΑΥΒ: ᾿  χίγα οεγέαπιεπ φιάσηι πόηῖὸ ΠοιμῊ 
ογιπία Ῥοδ86 πεέσαὶ; υόγώηι δἰ ηιμίαο οὐ)έοϊίων αἰξουξα, 

Μογοῦ δηὰ ῬΒΠρΡΡὶ ἰδο τῇ ἀπιστίᾳ 86 ΔῊ ἐπιδί τυ ΘΠ (Δ. 
γψεαψδη ἐἀμρὶ  γρ ναοὶ οὗ τοΐϑγοσοο : “" ΕἸ χοδισαν Κίς 
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συοά οὐγϑυηι ργοηιδείοπεπι εἰ ἱπιρούίαί, δεὶ οἐγίως 1 αἱ ἴπ6 ἔπη οΥ̓ οοιηροβίοι : πῇ] [6 τοῦτο πϑοδ) 
ί6)π ὁ δι 0 φγαάω τ ἐξ ιρυ αι ὼ 

γον. 21. Αια Ῥοΐῃρ ὅν οὰ, Αο- 
οονάϊηρ ἰο ζδοῃιηδῃ (σΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἴο Τἰβομοπάογί), [Π 6 
καὶ Ὀοΐοτθ πληροφορηϑεὶς '8 ΒΙΣΟΠΘΙΥ αἰξοβίθα ὮΥ 
(6 Οοαὰ. Α. Πὴ Ο., ἄο. ΠΤ τ΄ 6 "ἀν 8 οτοϊ θα, τ 
ἰνο ὮδΓΟ [86 ΓΟΘΟΩ ἴον (6 ἔδοὶ [δὲ ἰ6 ζᾷνο οὰ 
ἂϊο φίοσγ. Ὑ ΊΆ τῈ6 καέ, [6 ποτὰβ βυϊ δ 0}Υ ὀχρ δίῃ 
[0 ΤΩΒΠΏΘΡ ἴῃ ΜΠ αὮ ἢ6 χᾶγο αἀοὰ ἴπ6 μίοσν ; ἴου ἢθ 
ΜὯΒ {11} οοηνπηοϑα μὲ δ νὰ8 π6 Εἰ δηδλαααεὶί, δηὰ 
(διαὶ, ὈΥ νἱγίαο οἵ Ηΐβ οτηηἱροίδηοο, Ηα νὰϑ 80]6 ἴο 
18] νθδὶ Ης πῃ Ηἰΐθ ὑγυϊ ] 688 μδα ργοπχῖδοα, [ὲ 
28 ὉΥ͂ [86 οοηβάσῃης Ἰοοϊκίης δὲ [6 ΕἸ δα ἀ41᾿Β 
ποτὰ οὗἩἨ ρτγοϊωηΐβα ἔπδὶὸ ἢ6 νῶϑβ πηδᾶάθ βίγοῃρ (“ δ6- 
τοῖς ;᾽) Μογοῦ) ἰῃ ἔδ1 0}. ΤΏ πληροφ. ἀθηοῖαβ ἱπῖεὶ]- 
Ἰοοΐυδὶ ποϊνὶἐγ, Κηοπ]οᾶρο ἴῃ ᾿ἰνιρ (αἰ τ." 

γεν. 22. ῬΥΒοσοίοσθ αἱδο ἐϊ τσῶβ σϑοϊοιϑθὰ 
ἴο τὰ δ σἱρεἰϊθοῦδηθβθ.Ό. ΝΟ τουδὶ γοϊδίη καί, 
88 δι Ποῦ σθὰ Ὀγ ἰμ0 Οοὐαά, Α. Ο. [».], δηὰ οἴβοσβ. 
Βυὶ πὸ τηυδὺ ποὶ ονογϊοοῖς ἴπ6 ἰδοὶ τπαὶ πὸ ἢδνθ 
ὮΘΓΘ ἃ ᾿υδιβοιίίου οὗ [υδυ βοδίΐοη ἴῃ [18 οββοηιίδὶ 
δἀδρίδιίοη. Τὸ διδόνα: δόξαν τῷ ϑεῷ ἴῃ [Αἰτἢ ἰ8 
8 τοϊυγῃ ἰοὸ [86 ῥαγδαἰβαίοαὶ ΟΓ δῃρ6}10 (188. νἱ. 8 
αἰἰϊαάο ἴο αοά (Βοιι. ἱ. 21))» ΞΚΐποθ τῶϑδῃ ψῖνοϑ 
[9 ρἴοῦγ, Π6 δραΐῃ ρδυγιἰοιραίθθ ἰῃ ἴῃ6 δόξα ϑεοῦ 
ΜΒΟἢ ἢ6 δὰ ᾿οβὶ δΒ ἃ δίππον (Βοιη. ᾿ἰϊ, 38). [Ι͂ὴ 
ἡιυδιϊβοδύοι, Ὀ6]θνογβ οι γα ἰῃ ὑμοὶν ᾿θαγίβ 186 
τὶ ὐδοῦθη 688 οἵὗἨ ΟἸἾγδὲ δὲ [86 ῥυϊποῖρ]θ οὗἩ 186 δόξα 
(οτα. νἱϊδ. 80; οοιηρ. τοῦ. 18). ἸΤπογοίοσο ὑμ6 
ϑβρὶ τὶ οὗ δόξα τοϑῖϑ ὑροη ἔοι (1 Ῥοῖδν ἱν. 14) ὑπ] 

. ἢ τονοϊδύοη οὗ (Ὦ0 δόξα οὗὨ {πΠ6 Ποτὰ (1 Ῥεῖον ἱν, 
13 

Β.--ΤᾺΙ Ζαϊιλ 47 σατίδίίαηπε (θενε. 38-35). 

[Αρρ]ϊεδοη οὗ ἰδ 6 Ββετίρίαγο ὑθϑεϊ πον οὗὨ Αὐτὰ- 
βδιὰ, ἰ6 ἔδίμον οἵ [6 ἐααϊ, ἴο 16 Ὀδ ον ἴῃ 
Ομγίδι, Ηΐβ τηοιμβοὰ οὗ ᾿υδιϊβοδίίου 8 οὰν τηοϊμοά 
ΟΥ̓ ᾿υδιϊβολύίοη. ΟαἸνίη : “ Δόγαλα »έγδοϑπα πρεοὶ- 
ποτ οοηιπιμηΐδ μδία, γα αὐ οηιπδδ δρϑοίαί." 
ΤΌΪΒ. σοιρ]οῖοϑ (86 δγρυτηθηῖ ἔον [86 νἱπαϊοαϊίοη οὔ 
ἴ89 ἰᾶττ (Ὠγουρὴ (ἢ : [|, 81.---Ρ, 85.] 

γον. 28. Νοῦν ϊ τᾶ ποῖ τυϊτῖθει ἔου δα 
βαῖξ οἴοῃηθ. Εἰχρίαπαιίοηδ: 1. Νοῖ ἴο δὲβ ῥγαΐβο, 
πΟη ἴηι ἐρδὶι σίογίαπι (Β62ΖΔ, ἘΠΟΙΜΘΕΣ 2, Ἰο οχ- 
Ρ᾽ ἷῃ 106 τιϑππορ οὗ [8 ᾿υϑυϊβοδίίοι. (Μογογ). ΤῈ 
δοηδθ 8 1}}8: ποῖ ΟὨΪΥ [ἴὉΓ [86 ρύγροϑο οὗ δ ἢἰϑιογὶ- 
68] ἀαρργϑοϊδίίοῃ οὐ ΑὈγαμδηι (Βοιῃ. χν. 4: 1 Οοσ. χ. 
11; 64]. 11, 8), Ὀαΐ 480 ἴο γϑργοϑϑηΐ ᾿ΐτ 88 186 
ἴγρ6 οΥἁ Ὀο6᾽Ιανοτθ. [ῖἢ τἢ6 ΒΔΙῺΘ ὝΔΥ [6 δηϊίγο ΒΙΌ]6 
ὯδΔ8 ἃ ὈΠίνοΓβαΙ ἀδδβιυϊ παϊοη (Ὁ ἴῃ 6 Ὀδ᾽ΐ ον γΒ οὗὨ 8]} 
εἶηθβ., Μουοῦ αὐοίε8 Μεγοδὴ Κὰ. 40. 8: Οπασια 
δογὶρίωηι εδὲ ἀξ Αδνγαδλαπιο, δογίρέμηι εδὲ ͵ἐε δὲ 
9... [Τὸ δογίϑὺ ἐγράφη, {Π ιρα8 τογὶ ἐοπ, ἀθ- 
ποίοβ [6 ρεαϑῦ Ὠἰἰδίογί ἃ] δοῖ οὗ ψγιτἰηρ, πα ἴθ πδοὰ 
ΒΕ6ΓΘ ἴῃ ΟΥΩΘΡ ἴ0 δ ρ[481Ζ6 {πὸ ἀεδέση οὗ Οοα ϑρίνϊς 

Φ[ἢγ. Ηοάρο, εἴογ αὐυοϊΐηρ ἤγοτα Οδ  νἱη, τη ῖχοα [ἢ 6 70]- 
ἰοτίηρ δσχοϑιϊθηΐ γυσθασκβ οἡ στληροφορηθείς: “1Ἰἰ ἰδ 4, 
ΤΟΙΣ στοαὶ ΟΥ̓ΤΟΣ ΤῸ ΙΩ6) ἰὼῸ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ᾿παὺ ἴο ἀουδὲ ἰβ δῇ 
ουἱάθηῃοθ οὗὁἨ Ὠυπ έν. ΟἿ {πΠ6 σοῃίγασυ, ἴο ἀοὰπὺΐ Οοα᾽ Ἐ 
ρχοῦἶθο, οὐ Ηἰβ ἴονο, ἱκ [0 ἀἴδβοόοποσ Ηΐπὰ, Ὀθοδιιλο ἰδ ἴα ἴο 
ἁποδέλοη Ηἰθ ποτὰ. Μυ τυ 468 σού ἕυ δοοορί Ηἰα κύδοα, 
θοοδῦβ6 ὕπον ἀο ποῖ γορασγὰ ἐμ σοβο  γ68 85 ΤΌΣ Υ, 85 βου σἢ 
ΟΣ ποτ  ΠΊΠΘΗΒ ΟῚ τὴ βτουπᾶ ΟἹ ὙΠΙΘΩ ἰπηξ στίσο ἰξ 
οδονοά. Ὑπὸ πΐπρ 0 ὍΘ Ὀσ]ϊονοα, 8, ἐμειῖ αοα ϑοοορῖσ 106 
ὈΠΊΤΟΓΓὮΥ ; {πηΐ, ἴοσς ΟἸ γὶδί 8 καῖ, Ηὸ ᾿πδιθο8. 86 π]ακί. 
Μὴν ὅπὰ [ἰ ΤᾺΣ Πασογ ἴο θο]ονο ἐπαΐὶ οἷ σδη ον ἔθει, 
οοὐ πὶ πειαπαίηρ {Πποὶν δἰ ἢ Ππο85, ἤδη [6 Βυπάγϑα-γ χα» 
οἷὰ ναϊτίαγοι; ἀϊ ἴο Ὀο]έονο [ἢδὺ ἢ6 δῃοῃ]ᾶ Ἀ6 δ (ἴδον οὗ 
ΔΠΥ ἡδίΐουθ. Οοπβάρηοο ἴσι Ουᾶ᾽ 8 πνοτὰ, ἃ 2.1}} ρογαυὺαβίοσι 
ἐπεὶ Ηο ολῃ ἀο νὰδί βθ6Πὶ8 ἴο 18 ἐτο ροκβὶ "Ὁ]6, 15 ΔΘ ὮΘΟΘΕΒΆΣΥ 
τ τη ὑπο ἔπη: 88Β ἷπ ἐῃθ δόλιον Τὴ ἀπρυρ στὰ Οοά, ἰἢ 
το δίρ Ηἶα , 38 ΤΠΌΟὮ 88 ἱχ ἢ ἐσχιικη 
Βι μι κοξ α υδ εται Β.] 

ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ], 1Ὸ ΗΡ ΒΟΜΑΝΒ. 
ΩΝ 

Ροτί, γέγραπται, {ῤ ἐπ ιογίἐέετι, ἰΒ ἀβοὰ ἱπ φιοίὮ» 
[ίοι8 οὗ ϑδοτίρίαγθ ράββασϑθ ἃ8 πγ πον δ ἀ ἴΠετ, δηδ 
88 γ]ϊὰ [ὉΓ ργεθϑοῃηῦ ρᾳγροθθβ, Οὐμων. ΡΒ] ρρ].---". Β.} 

γεν. 34. Βαϊ ἔογ υβ αἷβο, ἴο σβοσῶ ἱϊΐ [νἱσ. 
16 δῖ ἰμῃ αοά, οὐ ΟἸιτῖδβι, τὸ πιστεύειν τῷ θεὼ 
88. 41} Ὅθ6 τϑοϊχγοηϑᾶ [β0ΡΡ]γ : ἴον γὶρῃιθουβῃθβε, εἰς 
δικαιοσύνην, κα νοτ, 22]. ΤὴῸὸ μέλλει τοίδγβ ἴ9 
100 αἰνίηθ ἀοιτονϊαθοη οὗἨἠἁ ΟἸΡβι δ ΟΥ̓ 88. τὶ ρ 
ΘΟ θη 688 ὈΥ ἰδἰτλ ἴῃ 8}} Εἶτ ἤο ΘοΙη6 ; Ὀυΐ, ΘΟΟΒΕΓΑΣΥ͂ 
ἴο Εὐϊίζεοϊιθ, [ὃ ἀοθϑ οὶ τοῖον ἴῸ ᾿υϑεβοδίίου δὲ [δ 6 
ἔθῃοΓΑΙ ἡιάστοοῃί. 

1 τσὸ Ὀοϊίονϑ οἱ ὲτπι το ταἰδϑὰ ὉΡ δὅοαυδ 
οὖσ Τυοχὰ ἕτοτα ἴΠ9 ἀϑδᾶ. [τοῖς πιστεύουσιν 
“ἐβρθοῖθοβ [6 ἡμᾶς : δηὰ (Π6 Ὀο]ϊοῖ 18 ποῖ ἃ τηθγ 
Ἰηβιογίοαὶ, Ὀυὰΐ ὁ παμοίαί Ὀδ] οὗ: ΑἸοτα.---Ρ, 8. 
ΟἸ γι βιίδη [αἰ τ ἰβ Βρϑοίβοδ! « ἔαἰδι ἴῃ ἔπ6 τγϑθῦ 
ΟἸὨγίβῃ, ΟΥ ͵8ο ἴῃ [0:8 ᾿ἰνίηρ αοἀ οὗ τοβυγγοοϊίοη πθῸ 
Γαϊϑοὰ Ηΐπ ἴγοιῃ {πΠ6 ἀοαὰ, [0 ἰβ ἴῃ ὑμὶβ ἐϊ8 οϑηΐγα 
ροίμῦ ἔπδὶ ἴπΠ6 δηἰβηθα ἔδιτῃ οὗ ἴπΠ6 Νὸν Τοβιϑιηθεὶ 
ἰδ μΟΓΙΘΟΌΥ ἴῃ ὨΒΙΙΏΟΩΥ ἩῸ [86 ΟδὨ 1] ροΐηϊ οὗ 
ΑὈΓΑΠλΒ ἔα ἢ, ΤὨΘ μϑῦτῃ δηὰ ἔγυϊ οὗἁἨ (πἷ8 δ᾿ ἢ 
8.6 ἰάφητῖ 8) πῃ δι θδίδηςθ, (που (ΠΟΥ ΑἰΡῸΓ τ ΣῪ 
τη οἢ ἴῃ ἴοττη δηὰ ἀθυθϊοριμθηῖ. Τὰθ θαγοβὶ ζοττηδὶ 
ΒΏΔΊΟΣΥ ἴὼ ΑὈΥΒΏΔΠ 8 ΚΑ} 18 16 Ὀἰγ οὗ ΟὨγδὶ 
ἔγοιῃ ἴπὸ Υἱγρὶη. Τιια πἰρηοδὲ ὀχ οῃ οὗἁ οπππὶρο». 
ἴδησα Αὄ}ἭΦ δ {86 δβϑηθ ἔἰπη6 ἴδ 6 Ὠϊσῃοθὶ ἜχηϊὈἱ οὉ 
οὗ ΟἸὨτἰδυ Β γοϑυγγθοιίΐοη Ῥγὰβ ἃ ἰσϊυτωρῃ οὗ 
Οοαβ Ὡἰ μα σ ΠΟΥ ρόνγογ, βἰ πη δν, ἐπουρσὴ το Βίρσθον, 
[Δ ἴΠ6 χομογαιίοη οὗ ἴβαδὸ ἔγοιῃ ἴ:6 ἀθδὰ Ὀσὰγ οἱ 
ΑὈτδἤδι : ΟΥ̓ δἰτἢ ἴῃ (6 ταΐγϑοὶο οὗὁἩ [16 γεϑυγθο- 
τἴίοη, [86 γοϑυγγθοίϊοῃ 18 βρὶ γι }}}7 τοροδίθα ἰῃ ὑ8, 88 
ΜῸ ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΟΥ͂ οΓοα ΌΓοΒ ἰῃ ΟἸγδιὶ, δὰ νὑὰῖῖκ υἱτὰ 
Ηἰΐπι ἰπ ποῦποδβ οὗ ᾿ἰἴδ ; οοπιρ. γτἱ. 8 : ἘρΏ. ἱ. 19, 
20 : ΟἹ]. 111, 1.--͵ΟᾺῊη,, 5.] 

γεν. 25. Ἧ)ο τᾶν ἀοϊνοχϑὰ ὑρ, ἃς. [“' 1 
ἪΠπ686 πογὰβ ἴῃ. Αροβιὶθ ἰπιγοάσοθβ ἰμ6 στοδῖ δυδθέ 
οὗ οἴ Ρ08. γ.--Ὑἱ!}}., 2 εαί, δΒ οΘοπποοίοα τ ϑὲπ, δ 1 
7147 138 σοπηθοϊοα ψῖῦ} ἐσλέφοιιδησεδ ;᾽) ΑἸοτὰ δηὰ 
Ἑοτῦθβ. “ον, 25 'β ἃ οι γι θηβὶνο βιδῖοιηθηΐ οὗ 
186 ψοβροὶ:᾽ Ηοάζο. Το διά πιϑδὴβ ἴῃ Ὀοῖὰ 
οἴδυδϑοδ, ὁπ. ἀσοομπέ οἵ, γον ἐλε τδαδοπ οἵ, Ὀὰϊ νὴ 
τ}8 αἀἰδδγθηςσθ, {αΐὺ [Ὁ 18 γοϊτοβροοῦνθ ἴῃ ἴῃς ἔγβι, 
ῥτοβρθοῖίνο ἰπ ἴπ6 βοροοπᾶ: δεὰ τὰ παραπτύώ- 
ματα, Ὀδοδίιθα γὰ ἰδ εδἰηηρᾷ, οΟΥ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο 86» 
Θγο ἴπ6 τοιηϊββίοη οὐ υἱγν ἰγδηβρτοθϑίοηθ; διὰ τὴν 
δικαέωσιν, Ὀοΐ ὈδοΔιΒ6 »χὰ δὰ Ὀθδη, Ὀυϊ ἔα τῪϑ 
τορος θ6 }υβι18.4.," Τὸ πο ἔτει διά τὸ πηυϑὶ δυρ. 
ΡΪΥ : ἴοσ 106 διἱοῃθιηθῃΐ, οὕ, [Ὁ [16 ἀοδίγυοίίοη οὖ; 
ἴο ἴῃ Βοοοῃὰ : ἴον ἴπ6 Ῥγτοσυγοιμοηὶ οὗ. 86 Ὗ εἰζ8 
ζιρ Βὥκδμηρ---αεν Βεικίάσωησ. παρεδόϑη, ἃ το. 
αυθρηΐ ἀραὶ χηδίζοῃ οὗ {Π6 86] -ϑαττομᾶον οὗ ΟἸγὶδι τὸ 
ἀδδίῃ. [88. 111, 12. Βόοι). Υἱῖϊ, 88. ΟΔ4]. 11. 20 : 
Ερῆ. ν. 2δὅ : παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν. δὲε- 
καίωσις, ἔγομη δικανόω, ἫΝ δα δηὰ τ. 18. 
ορροβίοη ἴο κατάκριμα.) "δέ βοαίδοπ, ἃ. 6.. τἐδ9 
οἴὔ[οινο ἀδοϊκί νι τ τοὶ οἱ Ρυϊάπρ ἃ ταδὴ τῖρῃς πὶ ὰ 
[06 ἰαττ, οὐ ἰπΐο {π6 πἰδίυβ οὗ δικαιοσύνη, τὶσλίδοιξ. 
5.628.--Ῥ. 5.] ΤΠῸ0 δηθποδὶβ ἴῃ τοῦ. 2ὅ [ἰ παρε- 
δόϑη δια τὰ παραπτώματα ἡμῶν- 
ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν, ἴ!6 πορ- 
αἰΐνα ἄφεσις δῃὰ ἴῃ6 ροαϊξνο δικαέωσις] 8 ἀϊ Πσαϊξ, 
ΤΗΟΪυοΚ [Ρ. 1947: “ ΤῊΪΒ βοραγδίίοῃ, 88 αἷθ0 ἔπιδὲ ἴῃ 
οἰ'δρ. χ. 10, ἰβ ΚΘ ΘΓΑΙΙΥ ᾿ΑΚΘ 88 ἃ γῇιίογί 8] μερισ- 

4 (Βίεμβορ Ἠογεῖοθυ, ἃδ αὐοΐοὰ ὉΥ ΑἸΐοτὰ απὰ Ὑοεᾶθ- 
ψουίδ, ἰδ κθα διά, ἰῃ (06 δοοοῃὰ οἰδΌϑ6, ἱπ 18:0 δασιδο ἰδιαὲ 
ΟἸσίδι τα8 σαϊδοὰ Ὀοοδῦδβο οἿἋΣ δὲϊβολίξοσι. δὰ αἰγεαάψ ϑεθη 
αἰ φαςς Ὁγ 186 δαοσίθοθ οὗ Ηΐλ ἀϑαίῃβ. Βυΐ [δία [8 

ἠὲ τι 1 ΟοΥγ. χν. 11. Νου δι ἀχρί αἱ: ὈΘΟΘΌΔΟ ΟΣ 
}ιδιϊβοδίίοι ἰ8. ὃν ἔμπα βϑοοοπιὰ Οοσηΐοχίοσ, Ἡβόσα [δ 6 ΣΕΘΌΨ. 
τοοϊΐϊοπ ὑσουχαῦ ἀντ ἕγοσα ὨθαυΘΏ.᾽ --Ρ. Β.] 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΙΥ. 1-25. 

ἱπο ὑ(μδὲ ποιοῖ ἰ6 ἴῃ δυθδίδηοο ἐπάν δὶ. ' τα κάπαν 
Υοῖ, ἰῃ ἴ86 οοῃϊοιηρίδίίου οὗ ἔθ Αροϑβιῖο, 88 

δικαίωσις ΟΟΥΔΊΠΙΥ 8 ΤΏΟΓΕ ὨΘΑΓΙΥ τοϊαϊθὰ ἴὸ ἰ80 
τοϑυϊτοοίίοη οὗ ΟἸγδὲ ἰἤϑη τὸ Ηΐ8 ἀθϑιίῃ, 88 18 βδῆονῃ 
ὮΥ [ἴΠ6 ΟἸπμὰχ οὗ Βοχῃ. ΥἹἱϊϊ. 84, ἀπά ὈΥ ἴΠ6 πολλῷ 
μᾶλλον οὗ εἰιδρ. ν. 10; οορ. 2 Οον. χἱϊ. 4.) Βιὶϊ 
(06 ρῥαβϑεροδ οἰϊοὰ ἀο ποὺ οοπίδίῃ {8 8816 Δη Ὁ {Π|6- 
56. Αοοογάϊηρς ἰο Εομημδῃ (μι μοΪϊο ἰηἰογργοίδιοη, 
δικαίωσις τοῖΐογθ ἴὸ βαῃου βοδίοη (ΤὨοσαΒ Ααυϊ- 
Ὧδδ, δηὰ οἴ 618). Τπ6 οἱ Ῥχοϊοδίδηϊ θχρ]δπδίίοη, 
ΟὨ [88 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, γϑίθιτοα (ῃ6 ὅγβὶ οἶδιβθ 0 106 ἀ6- 
βισυοίζοη οἵὨ 5ΐη, δηὰ [06 ϑοοοπὰ ἴο ἴδ6 γταϊ βοδίίΐοῃ 
οὗ [Π6 διοπειωθεΐ βοουγοα {ΠΘΓΘΌΥ (Δ᾽). ΜΘΥΟΣ 
Τεΐοτϑ ἴἰῃ6 ἤγϑι ρδγὲ ἴο ἴῃ6 οχρίδιίοη οὗ οὔγ βἰῃπβ, δῃὰ 
[86 δοοομὰ ἴἰὸ οὺνρ ἰυδἰβοδίίοη ; ἩΠῺ τγοίοσθποθ ἴὸ 
1 Οογ. χυ. 17. ἸΤμοϊυοὶς ἀϊδιηρσυΐδηθα Ὀδΐπνθου 186 
Ὡοζδῦνο δηὰ ροαὶϊἷνο δροϊ του οἵ αυΐτ, [πὶ [86 ἰαἰ- 
[6Γ--ἴθὸ δικαέωσις---ΟἸ ἱΒι}8 Ἰ ΘΓΟΟΒΒίοΩ 18 8180 ἴῃ- 
οἱυάοα : ἴον [πὸ 1 πογϑη {ΠΘΟΪΟΚΥῪ (Οιοηδίθα Ὁ) ἀ6- 
ποίθ8 [86 ἀρρέϊοαξίο ἀαοφυΐεδίξα κΞαἰεξὲδ ἃ8 ἴῃ6 ρυγροθα 
οὗ {πὸ ἐπέεγοοδεῖο [186 Βοίοττηοα ΤΠΘΟΪΟΔΥ : ραΐγο- 
οσὐφεόιοη οοΥ̓η αΐγο αὐυογϑμδ ϑαίακα 
ογἱπιϊπαΐίϊοποθ)]. ΜΟΙΔΠΟΒΙΒΟΩ 4ἰδὸ ΓΘ ΔΣ ΚΒ ἱπ [Πΐ8 
ΒΟΏΒΟ : “ δπΐγι ῬΒΖΟΈΒΒΙΤ ηιογίέωρι, ἐα» 
τπόπ ἰέα ογαϊπαίιρη, γμδξ αὖ ἐιδξο, ὧδ ἕωπο εἰσπαίὲδ 
ΔΡΡΙΊΟΔΆΚΤΟΝ, ομηὶ ἤάἐε αοεὶ Ὁ ὔὸ τουδὶ ὈΘΑΡ 
ἰῃ τοὶπα, μονγονοσ, ἰμαὶ ([Π6 Δ ΕΠ οϑὲβ 8 ποῖ : ΟΠ γἾδ. 8 
ἀοδί δηὰ τοβυγγθοίοι, ὑὈαὶ ἐλ ἀοἰένογαηος ο7 Ολγὲεξ 
7ον οἷν οὔοποει, δὰ λὶς γεβιεγγοοίίΐοη οὐ Οοα 

ΤΊ|κδ ῥυϊμοῖραὶ ποις οὗἨ [06 δηιοδὶ8 ὑΠ6 ΓῸ- 
ὍΓΘ γοδίϑ ὑροη ἴπ6 Ὠἰνίπο ἀοοὰ οΥ ΟἾ τἶβι᾽ 8 σϑδβυγγϑο- 
οι ; πὶ ποῦ ᾿υϑ ἔγίηρ (810) τὰ νοὶ οδ]]θα ἴητο 
νης οσϊβίθηοο. ΤὨΐβ ᾿υβεγίηρ (αὶ [ἢ 18 δηδοσοῦδ 
[0 ΑὈγαμδση δ ἴδ τἢ ἴῃ τ[Π6 Θοα οὗ τηΐγ80168, το 68}18 
ὨΟῊ ᾿ἰ6 ἰηΐο Ὀοΐησ. ΤῸ {πῖ8, [6 ἀοἰίνογαηοο οἵ 
Ομγίδὶ ὑο ἀδαῖδ ἴον ΟἿΡ δἷῃβ (ἰγαῃηβρτοββίοηβ, [4118, 
παραπτώματα) ἴοττηβ ἃ οοιηρίοίθ δη μθαΐβ : 
δηκὰ ἰο {18 ΘΟΥΓΟΒΡοηβ, ἴῃ [}}6 βίπρσὶθ ποῦὶς οὗὨ τὸ- 
ἀοτηρίΐοη, {116 δη Π68ῖ9: (μ6 Δρο Βητηθηΐ οὐὗἨ ΟἿΓ 

ὃ, δηὰ εἶν ἱτπυρυϊδιίου οὗ Ηΐβ εἰσ δουδβηοδθ, Ὑοὶ, 
ἴῃ ΓΟΔΙΠΥ, [8686 ἔτο οδῃηοὺ Ὀ6 δβεραγαιθα ἔροσῃ δδοὴ 
οἰδογ, δηὰ [16 δικαέωσις ΠΟΓΘ Ιῃ6Δὴ8 ἴΠ6 ζΘΏΘΓΑΙ 
δὰ ροϊθη4] ἐιιϑ  Βοδίου πο ἷ8δ Θιρ Ὀγαοθᾶ ἴῃ [ἢ 6 
διοηθιηθης 1861, δηὰ τ ]οὉ, ἴῃ ἱπαϊνί πὶ] ̓ υδι1868- 
ο ὉΥ ἔδι ἐδ, ἰ6 δρργορτγίαιθὰ ὈΥ ἱπάϊνί ἀυ.418 ΟΠ]γ ὈΥ͂ 
Υἱσίθο οὗ [ἰδ οἴοτηδὶ ορογδοη ἱπγου ἢ [Π|6 ἐπέδγοδεδίο, 
(86 μοθροῖ, ἀπὰ ἴπ6 βρὶτὶϊ οἵ Ομγίδι, [866 οοίγίπαϊ 
απά Κίλιοαί͵ Νο. 10.--Ρ. 51] 

ΘΟΟΤΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣ, 

1. ΑΒ Ῥβδ] 888 ργονϑὰ ἤοιῃ [86 ΟἹ] Τοδίδιηθης 
ἴδ6 ἐσυϊῃ οὗἩἨ (89 Νοῖνν Τοβιδιηθηῖ, δηα δϑρϑοΐδ!ν [ἢ 6 
ἀοοῖϊτίης οὗ εἰμ θουδηθβθ ὈΥ͂ (ΔΙ 0ἢ, 80 σὴ ἴῃ6 Θνδῃ- 
Εοῖϊοαὶ ΟΒυγοῦ οοπϑττη ἴῃς συ οὗ ἐϊβ οοη οδϑίοη ὉΥ͂ 

ὁ Ὀοδὶ ὑρδιπηοηΐο8 οὗ ἴπὸ Ὀοδὺ [Δ τΒ οὗ [Π6 ΟδίΠο- 
Ἰς Ομ υτοῦ, Τὸ ἐναπσοίἑοα! οοηΐοβδίοῃ οὗ δὲπ δηὰ 
θ᾽αοε 18 ἀοΐεπαθα δραϊπβὺ [πΠ6 Βοιηδηΐδίβ ΟΥ̓ Αὐριδ- 
ὕπο, πὰ οἴμογα, ἱπ ἴΠπΠ6 88Π|6 ἩΔΥ͂ {πᾶὶ ΑὈΓΔΠ ΔΙ. 
ἀοίοπαοα {Π6 Ὀο]ονΐηρ θη 1168 ἀραϊηδὶ ἴῃ6 6. 
[θὰ Αὐριυδιπο᾽ἶθ ἀοοίγίηα οὗ βίῃῃς δπὰ γσγϑσθ, ΘΟΙΏΡ. 
τὴν Ολωγοὶ Ηἱκίοτυ, το]. ἰϊ, ρρ. 188-86δ. Αὐρυθ- 
πο αἰ ἴογβ ἐῃ ἰογί ἴγοιη (ἢ 6 Ῥγοϊοθβίδηϊ ἀοοίγίπαο οὗὨ 

ἰβοδίΐοι, βίποθ ἢ οοηπξοιηάρὰ [6 ἰοῖτὴ τῇ 
βαυοιβοκίίου ; Ὀπὲ ΒΘ ἀρτϑοθ πιῖῃ ἴδ ἴῃ δρίτὶ!, ἰΏ85- 
ΤΩ ΘὮ 88 6 ἀοείνοα 1ῃ6 ΠΟῪ 116 οὗἨ (6 Ὀ6] ΘῈ Ρ 6Χ- 
οἷυδίνο Υ ἴτοπι ἐδ ἴγθαε σταοθ οἵ ἀοὰ ἴῃ ΟΠ γὶβι, δηὰ 
ἰο πὸ τοοῖὰ [ὉΓ μυσηδηῃ Ὀοαδύπρ. ΤΉ ΒΑΓῚ6 ΤΩΔΥ͂ 
δο βαϊὰ οἵ Απδοὶπι, 8ι, Βογηαγά, δῃὰ [86 ΓΟΓΟΓΌΠΏΘΓΒ 
οἵ (δος Βοίοττηδεοη ---}. 5] 

1δ 

2. Ηεγο, ἃ8 ἰῃ ἐπ6 Ερίδι]θ ἴο ἰῃςε Οδ]αίίδηδ, δά 
ΠΡΡΟΣῚ ἴῃ οὨδρ. 1}... (6 ΑΡροβῖϊο οἰαγδοίοσΐζοϑ δε 

7Τεείαπιενέ δοοογαϊηρ ἴ0 ἰΐβ γϑϑὶ ἔαυπάδιηθηίδὶ) 
τδουσῶυ---ἰῃὸ φγοηιίδε οἵ Οαοα͵ ππῖος τὰ τουθαϊοὸ 
ἴῃ «Αὀγαλα"πς ζαϊίδ, δὰ ρῬογίθο γ {18} ἐὰ ἴῃ δε 
Νον Τοβιδηθηῦ οονθηδῃῦ οὗ (δ. ΔΡΟΟΡΟΊΒΕΝ 

, ἴη6 Μοδαῖο Ἰοριβίδοῃ 18 ΟὨΪΥ ἃ τοογο ἀσδηΐϊίο ΟἹ 
; Τοδίδιηδηΐ δἰχηδίυγο; Ὀυΐ, 88 ἃ οὗ ἀδνοῖορ 
᾿ τηθῃϊ, ἰζ ἴθ ΒΌθογαΐπαὶθ ἦο Αγ δι ἔδιι ἢ (86 6 οἰδρ. 
Ι Υ. 20 ; Θ(!. 111. 17). 

ϑοιωθ ἝΥΤΟΣΒ Οὗ (06 ῥγεϑοιυΐῦ ἀδὺ ὁὀοηῃοογηΐηρ (ἰἢς 
' ΟἸὰ Τοδίασαθῦ μα ν 9 ἴῃ ΤΏΔΗΥ ΤΥ Οὐθοῦχοα ἰΐ8 ἰσὺς 
Ι τοϊδὔου Ὁ [Π6 ΠΟ] οί ἀοοϊαγαομβ: (1.) “ Τῆς 
:ι ΟἸὰ Τοδβιίδιηθηϊ 18 Θββϑῃ δ} Μοβαίβση," Ιη {}}}8 ΜΔῪ 
; 186 ῬειτίΓο Δ] βγϑίθιῃ ἰῃ [116 ραϑί, δπὰ ἴῃς ργορῃοῦς 
ΒΥβύθσῃ ἱπ ἴἢ6 ἰαϊΓα, ὉΓῸ δρο  ϑμθἃ. (2.) ““ Μοβα.- 
ἰδιὴ ἷβ ἰθρὰὶ δηὰ δβίδιυογυ δίδ ομαγὶ 688.7 Βυῖ, οἢ 
[16 ΘΟΠΙΓΒΣΥ, ἴθ6 Ο]α Τοδίδιηομῦ 8 ἃ οοηἱπυουβ δηᾶ 
Ηϊνίηρς ἀονθϊοριμθπὶ. (δ8.) “ ΤῊΪΒ διδ οῃδυίηθδ ἰδ 
ἐμοοσγαιῖοαὶ ἀδβροίβιῃ ; [86 ΦΕῊῪ :8 δοβοϊνθ]γ 6ἢ- 
δἰαυθὰ υὑπάθΡ ἴ86 ἴαπ."} ΤῊΪ8 ἰ8β οοπιγδαϊοιθα Ὁ 
Μοθοδ᾽ δοοουῃῖ οὗ ἴπ6 στϑροαϊθαὰ ἴδαθσαὶ ἀθδὶϊησβ Ὀ6- 
ἔπθθὴ Φϑοβονδὴ δὰ Ηΐβ ρϑορῖίθ, ΟΥ̓ (πὸ ἱπισοἀυοιίοῃ 
το ἴ86 Ῥοοδίοχιθ, 858 Ἧ6]1 δ ὉΥ [806 σῇ οἷο βρίσὶϊ οἱ 
(86 ΟἹὰ Τοδίδιηθαῦ, [ὑ 18 δυο] ΔΕΙῪ οοηϊτασϊοιοὰ 
ὉΥ ἴδ6 ίδοί ἰδαὶ Φοδονδὴ δοαηάουβ [09 ρϑορ]ο ἴῶ 
(Ποἷν προδίδδυ, ἴῃ οὐδ ἴ0 υἱδὶὶ {ποτὰ ἰῃ υϑι 166. 

8. Το εἰρη! βοδίοι οὗἨὁ ΑὈτγαμδι ἴοὸσ (Π6 ἀοοίγίηθ 
οὗ υβ βοδίϊοη ὈΥ Δ] ἢ 8 ΒΡ] οτηθηϊοα ὉΥ Φουΐα ᾽ἐ 
ΘΧΔΙΡ]6 δηα ὑθβιϊηοηγ. ΑὈγδΒδιη ΜΔ [υδι θεὰ ὉΥ 
δαϊῃ, ποινὶϊ πδίδπαϊησ ἢἷ8. ΣΔΩΥ ροοα ἩΌΓΚΒ.; ανία 
γγδ8 {κονῖβο 16 Ἔα ὉΥ ἔαϊτα, ποῦν δία ηρ ἰδ 

ἱ οὔδῃηοο. Το τὶ μι ὐθοῦυθη 688 οὐ [δἰ τὰ ἷἰβ ὑΠ6Γ6- 
οτ6 ἴδ ἀοβηρὰ : (1.}) [0 ἀοθ8 ἢοξ ῬγθδΌΡΡΟΒΘ ΔΗ͂ 
ξοοὰ ποτκβ; Ὀαϊ, (2.) [0 ρΡΓΟΒΌΡΡΟΘΟΒ ἃ Κπον]θὰμχθ 
οὗ βἷπυ. οἱ ἴδε βἰρηϊβοδίίοη οὗ [88 6, Τοῦ. 
8--ὅ, ἴον [υδι186οδίύϊοι ὈΥ [αἰ 860 ΤΠΒΟΪΌΟΚ, Ρ. 176. 

4, ΑΒ ΑὈγαμδτ ὈδοδπΘ ἴΠ6 Ὠδίθγα] ἴδίπον οὗ 
ΤΑΒΏΥ͂ ΠΑ ΟΏΒ, 80 ἀἰὰ ἢ6 ὈΘοοΙηΘ {86 Βρ᾿ γἰζι8] (δίμοι 
οὗ ἴὸ Ὀο]ϊονίηρ ΡΘΟρΪῈ οὗ 411} παδίϊομβ, ὈοΐΪὰ δον 
διὰ ἀδμῃί1]68. 

ὅ. 1:6 ἀοαϊρσηδίίοη οὗἁὨ οἰγουχηοίδίοῃ δ ἃ δοαί οὗ 
186 τ ὐθουβηθ88 οὗ [αἱι, 18 ἰτηρογίδης ἴῸὸν (16 ἀο6- 
{ἰτἴπ6 οὗὁἨ [18 δασγανηέπέδ. 66 ῃ6 χορ. Μοίεδ. 

6. 7Τὴε σγεαΐ ργοπιΐδο ο77 7}αἰ. (νον. 18). 18 ἀ6- 
γοϊοριιθηΐ (ομΡ. Υἱῖ. ; [58. ἶχν., ᾿ἰχνΐ. ἤδν. σχχ.- 
χχὶϊ). ὙΏΘΡΟ 18 ἃ σταπὰ υἱϑῦ ἴῃ [86 τεδβοῃίηρ οὗ 
τοῦ. 14. Το θη ἯὮΟ 8ΓῸ ἐκ γόμου, ο7 ἐδ6 ἴαω͵ 
οδηποῦ ὃὉ6 ἴπ6 Ὠοΐτβ οὗ 16 πουγ]ὰ : (1.) Βϑοδυβα 86} 
ΔΙῸ ῬΑυ  ου]αγίϑιβ. Βυΐ 4͵80, (2.) Βϑοδυβα ιἰ6 Ἰοραὶ, 
Βυμηδῃ ὀργή, ρτονόῖοβ ὑπὸ δἰδίοτγίοαὶ, ἀϊνίπα πγδίῃ 
--τἴῦὸ ἀοδϑιγυοίίοη οὗ ἴῃ6 ποῦ], ΤΏυβ αἰὰ Ἰορα] βυὶα 
[ηδιοἶβηη Ὀγηβ Οὐ ἴῃ6 ἀοσδίγυοιου οὗὁἨ Φοτυ ΒΑ  θπι, 
6 [4]}] οἵ Βγχαπίυμι, [Π6 Θχῃδιδβίΐου οὗὁἨ ἀθγτοδῃ} 
ὉΥ ἰδ ΤὨΐγγ Ὑδαγβ᾽ αν, ἴ86 ἀϊδογάθσβ ἴῃ ϑραίῃη, 
ΙΔ]γ, Ῥοϊδηά, δῃὰ οἰμπὸῦ οουῃίγοβ (86ε6 Μαῖξ, ν. 
δ). 
᾿ ἢ, 7Τὴς ἰάεκέιέν οΥ ἐδλὲ Πρ ιρὰ ΟΥ̓ «Αδναλανι ιοἰδῃ 

ἰλαί 20, Ραμὶ, Ἅ͵)α τοῦδ ἀθῆμθ: (1.) 118 οδγθεῖ; 
(2.) [18 δυδ͵οοξ ; (8.) 1.5 ορογαύοῃβ. Τα αἰεν- 
666, ΟὨ {Ππ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, τηυϑὲ Ὀ6 ἀσίοτγιηΐποαὰ δοοογὰ» 
ἴὴρ ἴο [86 ἀονο]ορίηρ ἴογιη8 οὗ [186 γϑνϑδἰϊοη οὐ 86)» 
ναϊΐου, δὰ ἰπ βΌ ἢ ἃ ΝᾺΥ ὑπαὶ [86 ἰηἰ18] ροΐπι πὴ} 
ἈΡΡΘᾺΣ ἴῃ ἴπΠ6 ἔμ ἢ οἱ ΑὈτγδἤδπ), δὰ [86 τος ΠΕΙΡΕ 
ΟΥ̓ σοι ρ] οἰΐηρ Ροϊηὺ ἢ Δ}} ΔΡΡΘᾺΡ ἴῃ ἴΠ6 βανίηρ [αὶ 
οὗ [ῃΠ96 Νὸν Τοβίδιοε. Βυΐῖ ἰδ ἰΒ ἃ τηϊδίακο ἰῸ ΞΡ. 
ῬΟΒΘ {Ππαὺ ΓἈ11}} οδῃ Ὀ6 ἴΠ6 δβῃι:6 {Πΐπρ ἴῃ ἃ Βυδ)] ον 
Υἱ ον, Δῃὰ Δηοίθ6Γ ἴῃ δὴ οδ͵]θοῖϊνο, ΤΏ οὈ͵οιεῖνο 
δὰ βυθ͵οοῦνο τοϊδίϊουβ ΜΠ]Π1 δἰ νΔΥ8 ὑπΠΟΓΟΌ ὮΪΥ (ῸΓ 

ἃ ἴο δδοῖὶ οἵου ἤδτα: δηῃὰ {Π6 ορογλϊΐζοπα οἵ 
[αἰτἢ τῇ] Ὧ6 ϑιδροὰ ἴῃ δοιογάδποθ νῖτν ἰἤοπι, Βὸι 
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διϑιοεῖοδὶ ᾿ῃ τα ο ὁ {Π0 αιιοϑιΐίοῃ υπᾶοῦ ὁ0Ὲ- 
εἰλοταιίοη, βοὲ Τμο]υοῖε, Ρ. 178. 

8. Οη ἰδ6 πϑδίιγο οὗ δαυΐπρ ζαϊέξλ, δΒθ06 ἴ86 χορ. 
Δ οίεε οὐ τοῦ. 19. [ἡ]χονῖβθ, οὐ [806 βἰχζηϊβοδίίου οὗ 
δὸ τοϑυργθοίίου [Ὸγ δἰ ἢ, ̓ Πο86 Οἢ τοῦ. 2ὅ, 

9. Τι6 τπωροτγίδηοσ οὗ ἴΠ6 δοηϊπηθηῖ, “ ΗΘ γβνο 
Θοὰ ἰδο ρἷοτγ." ἔἶδο {6 ἔἴχεσ. Νιοίθε οὰ το. 20. 

[10. Θὰ νοῦ. 256. Τινδ ἱπιρογίδῃς διὰ οοιηρτο- 
ΒΘΏΒΙΥΘ ὈΔΒΘΑρΡΘ ΟἸΘΑΓΪΥ ΒΏΟΥΒ (06 ἐπδεραγαδίο οοη- 
ποσέίζοη, Ὀσίνοοη Ολγέδι᾽ε ἀδαίλ ἀπὰ Οὐνίβξε τόβωγ- 
φϑοίέοη, ΔΒ 4180 ἴΠ6 ΘΟπηθοοι Ὀθύπνθοῃ ἴμ6 γεηιὶ- 
εἴοη οἱ 88 διηὰ 7μδέξβεοαίέοη, ἴο ἃ Ὧδν [16 (οοτρ. 
νυ, 10: νἱ. 4. Βγ αἰοηΐηρ ἀθαίῃ ΟὨτὶδὲ ἰ88 
κὐο]διιοὰ ἴΠ6 χυῖὺ οὗἁὨ βίη (1. 26), διιά βοουγϑὰ οὐνῦΣ 
Ῥαζάοῃ δηὰ ρϑδοθ; δῃὰ μ6ῆοθ 'ὖ 18 ζΘΏΘΓΑΙΪΥ γοργο- 
Βοηϊθὰ δὲ ἴΠ6 στουηῃὰ οὗ οὖν ᾿υβιΒοδίίου (δικαέωσις) 
--ἰ. ., ἰ06 ποῃ-ἰπηρυϊδίίοη οὗ βἰῃ, δηᾶὰ [86 ἱτηρυϊδ- 
ὕοῃ οἵ ΟΠ γΙβυβΒ τηουῖϊδ; οοϊῃρ. ἰϊϊ. 24, 2δ: ν. 9: 
4 Οὐγ, ν. 21: ΒΕρἈ, ἱ, 7; 1 Φοδη ὶ, 7. Βαϊ, πιουὶ 
δ.6 τοβυγτοοιίοη, {Π6 ἀθδί οὗὨ ΟἸγίϑυ σου]ὰ 6 οὗ "ο 
δνδὶὶ, δὰ Ηΐβ στανὸ πουἹὰ ὯὈ6 [08 στῆνα οὗὨ δ}} οὐγ 
ὨΟΡΘΒ, 88 [6 Αροϑῦϊθ οἰθαῦ Υ βάγα, 1 Οὐγ, χνυ. 17.Ψ 
“ἋΑ ροβροὶ οὗ ἃ ἀκα ϑανίους πουϊὰ Ὀ6 8 Ἰη1ΒΘΟΓΘῸΪΘ 
[(αἰἰαγο ακνὰ ἀορ]αδίο, Τῆιθ γοθαντοσίίοη 18 [86 Υἱο- 
ΤΟΥΥ οὗὨ τἱρ!ὐδουϑιιο88 δηὰ ᾿᾿8 ΟΥ̓́Ρ δ'η δηὰ ἄδθϑίῃ. 
0 ἴθ ὉΥ τ)6 δου οὔ )]|8ὰ τοϑυγγοοίΐου ὑμᾶὲὸ ΟἾγπ0 8 
ἀδϑαῦ τὰϑ ϑῃονσῃ ἰὸ Ὀ6 ἴΠ6 ἀθϑίὰ οὗ ἴ86 ἱπηοοσθηϊ 
διὰ τἰριθουβ Οη6 ἴον ἰογοίζη ρυΐδ, ἀπὰ (μδὺ 10 'γᾺ8 
δοοορίδα ὈΥ Θοα 88 ἃ [Ὁ}1 βαιβϑίβοιίάοη ἴὸσ ὑΠ6 δία οὔ 
ἋἪ6 ποιϊὰ, [ΙΓ τρδὴ δὰ πο βἰπηθᾶὰ, ΟἸγίβὶ πουϊὰ 
πού πᾶνὸ αἰἱοὰ : [{ ΟἸγίϑο δὰ βἰπηθᾶὰ, Ηθ πουϊὰ ποῖ 
Ἀμλγθ ὈΘΟῺ Γαϊβοα ἀραῖὶπ, ἴῃ (ἢ ποχί ῥΐδοθ, 88 188 
Γοϑυγγοοίΐοη 18 ἴῃ δοίυδ] ὑγατρἢ οὗ ΟὨγὶβί, 80 1 ἰβ 
αἶθο (ἢθ πη μα οοπαϊοη οὗ [ἢ8 α ἑαΐέοη, 
οὗ (86 Ὀοηοβίδ οἵ Ηΐ ἀθαίῃ, [1 ἰβ ΟὨΥ ἴδ τγίβθηῃ 
βανίουῦ σψ|ῖὸ οοὐἹὰ ρῥ]οδὰ οὺν οαυθα δ [1:6 σῃθγου- 
βοαῖ, Δηα βοηὰ ὑπμ6 ΗΟΪΥ ϑϑρἰτγὶς ἴο τονϑαὶ Ηΐμ, δηὰ ἴὸ 
ΔΡΡΙΥ ἴ06 Ὀδηοβι8 οὗ [86 δἰοποιωθηΐὶ ἰοὸ Ὀδ]θνογβ. 
Δυβὶ δϑ {10|6 8δϑ' 116 ἀθαίῃ δηὰ ἴΠ6 γοϑυγγθοίίοῃ, οδῃ 
ἯΘ Βορδγαίθ ἴἰῃ86 οὔεσίδ οἵ Ὀοϊἢ---ἰθ Γοιαϊβοίοη οὗ 
βίπβ δηὰ [6 Π6Ὲ [16 οὗ Ομ γῖθι, ΤΏ6 βίπηδγ σδηπυῖ 
θῸ Ὀυγίοα πιο ΟὨγῖϑι, πὶ ῃοὰΐ τἰδίπρ τὶ Ηΐηλ 88 ἃ 
ΠΟ ογϑδίυγο ἰδ ἀθϑίῃ οὗ (6 οἷά Αάδῃι ἰ8 (6 
Ὀἷγθ οὗ ἴπ6 πον, δῃὰ ἴῃ [ἰΐ οὐ 6 ΠΟῪ ῥγοϑὺρ- 
ῬΟΒ6Β ἴΠ6 ἀθαίῃ οἵ ἴμ6 οἰά.---Ρ, Β5.] 

ἩΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

γοῖβ. 1-8. ΑὈτγαπδηὶ δηὰ αν 88 Ὄχϑιρ 68 οὗ 
6 τἱριιθουβηθ88 οὗ ἴδ. 1. ΑὈγδδδτη ; 2. Ῥανὶα. 
-Υἰιαῖ δίῃ ἰδίετ ΑΌγαπαῖὰ ἰουμα ἢ 1, ΝῸ το- 
σψαγὰ ὈΥῚ ψόγκθ. ὑυῦ, 2. Βἰσηϊζοουδβηθ88 ΟΥ̓ (Δ 
{τογϑ. 1-ὅ). -͵ὐθτγα δῖα ποῦ ΟὨΪΥ 1η868 παίαγαὶ, Ὀυΐ 
8.180 {116 πρ᾿τί τα] ΓΑ τΠ6Γ ΟΥ̓ ᾿νἷβ ρθορὶθ (τσ τβ, 1--ὅ).-- 
ΟΤοῦν Ὀοίογο αοαὰ ἰπ5 Ὀυϊτοῦ [δὴ ὑπ ρΊΟΥΥ͂ οἵ πογκϑ 
(νον, 2).--ἴῦ ο6. τονγαγὰ ἰ8 γθοκοηθα οὗ ἀδοὶ, τηδῃ 
Ἰοϑθ8 : Ὀαὺ 1[Γ ἴδ ἰΒ γοοκοηοὰ οἵ στασθ, ἢ8 ρζαϊη8 (Υ ΓΒ. 
4, δ).---Ηον ὈΪδθβοὰ ἰβ 616 τόδ ἴὸ Μ] οι οἀ ἰτη- 
αὔθ τοὶ πη, "»ῦ τὶ ριιθουβη688  (Υ6γ8. 6--8).--- 
πὸ Ὀσαττι68 ἴτοπλ 16 τιου ἢ οἵ Πανὶ (τ 6 ΓΒ. ὑπ: 

Ψαγθ, 9-12. ΥὙΨΏΥ πιυϑὺ ὄνρὴ ἴἢ6 Φ6 8 ΔΟΙΚΏΟΥΝ 
βάχα ἴπ6ὸ Οοη01168᾽ τὶρηδουθηοθβ οὐὁ ἴα Αἡ- 
ΒΉ5: : Βαοσλιθο, 1. Εδλτ! τ8 ποῦ σουηϊοα ἰο ΑὈτϑ»- 
πῶῖὰ [ὉΓ τὶ θοιϑινθϑβ ὙΓ8 116 ἴῃ αἰγοιπχοϊϑίοη : Ὀαυΐῦ, 
Φ Ηΐδβ ἴαϊον δὰ Δἰγοδαῦ Ὀθοη σουηπίοα ἴο ἷπὶ ἔον 
τὶ σι θουβη688,--- 8 ὑΠ6 βρη ΟΥ̓ οἰγουταοίϑίοπ ΔΒ ἴ0 
16 789 0718 ἃ 8οδὶ οὗ ἴ86 τἱρηθουβηθββ οὐ ἔδι ἢ, 80 8 ΓΘ 
[0 δἷριβ οὗ Βαεριίβπι δπὰ οὗἁ [πὸ ογΒ ΒΈΡΡΟΣ 8648 
(ο Οἰιγίϑυίδη5 οὐὗὨἨ [6 τἱσῃϊθοιθιθθα οὐ ἴδίτῃ.-- Αγ» 
δῖα, ἃ ἔβίθον οὗ αἱ] ὑδιίονοσ: 1. ΕἼΟΙ διθοὴρ [ἢ Θ 

ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 
-- “«..- ..- 

Οθηι]ο8 ; 2. σοι διηους [86 δον (ν ΓΒ. 1, 13).-- 
ὟΝ αἰϊηρ ἴῃ τμ6 ἔοοίδίορβ οὗ Αὔγδθδσῃ (νοσ, 13}... 
ΤῊΘ ῥργοι δ ἴ0 ΑὈγδιᾶπι οὗἁἨ [Π6 ἱπποσίίΐδποα οὗ ἔϊε 
πουϊὰ ἴδ, βσγϑί, οὔβουξΣο, 88 ἃ ρθγτη κα ποσὰ. Βαϊ, 
Βοοοπά, ἰξ ἰ5 οὗ ἱπθη 6 ΥἹ τοῦ τιϑδηΐῃρ; ἴοσ, ἴῃ δά αὶ 
τίου [0 [6 τοαἀθιηροι οὗ ἴῃ6 ποι]ά, ἰδ αἷδο δῶν 
Ὀγδοθ8 (06 ΓΘΏΘΝΑΙ οὗὁἨ [6 ποῦ]ὰ δηὰ (86 μοδνβῃὶῃ 
ἰῃΒοσί[Δῃο60.---ΤῸ σῆδὲ οχίθην ἀο068 (6 ἰαῬῪ ποιὰ 
ὙΓΔΊΉ ἢ (νον. 16).--ὸῪ [8 ΟὨ]Ὺ ὉΥ διτ (πδὲ (Π6 ῥσοῖι 
86 Πο] 458 οοα ἴον 4}]1] (γτϑν. 16). 

γετβ. 18-.22, Τιιο δίγοαρί οὗὁἨ ΑὈγδἢδπιδ ἔδῖαι 
1 ἰδ διότ: 1. [ἴῃ ἢἰβ Ὀοϊϊονίηρ ἰῃ ὨΟΡΘ, ΝΏΘΣΘ 
[ΠΟΤ "ΔΒ ποίῃϊησ 0 ὮΟρΡΘ:; 2. [ῃ δοϊάϊηρ ἴδδι [0 
[818 ΟΡ6 ἀρδίηδὺ οχίθτῃδὶ ουϊάθμοο; 8. Ηθ αἱὰ ποί 
ἀουδῖ, Ὀὰϊ ἰγυβιοὰ ὑποομαϊ Ομ Δ Πγ ἴῃ ἰἢὮ6 πογὰβ οὗ 
ῬΓΤΟΙΩΪΒΘ.---Βο]]ονίηρσ ἰπ ΠΟρΘ, πο ἴ86Γ0 δ πυϊπΐπα 
10 ἴΟΡ6 (τοῦ. 18).-οὖϑο πιυδὲ μοὶ ΩΤΟῊῪ ποδὲ ἰδ 
(αἰ, Ἔνθα ἰδ Ὁ Ὀ6 Ἰομς ὈΘίοΓΘ ΟΡ ΟΡΘΒ ἃγὸ σϑαὶ]- 
ἰχρα (νοῦ. 19).---Τθ ποτϑὲ ἀουδὺ 8 ἀουδιίηρ [86 
Ῥγοιμηἶβο8 οὗ σοά (νον. 20).- ΕΟ ῥυθοίουβ ἰὲ 15. 0 
ΚΠΟῊῪ ἰο ἃ ρουίδοι οογίδι πΥ ὑπΠαὺ ἀοα σδη ρμογίοιπη 
Ὑπᾶῇ Ηδ ᾿88 Ρτοιηϊβοα (γοσ. 21). 

γεγβ. 28-2ὅ6. ΑΒ ΑὈγαβδῃηι ὑθ]ονοαὰ ἐμδὲ 119 
σοῦ ὰ οομηα ἔτου) ἀθαῖῃ, 80 ἀο πὸ δαϊϊονο ἰπ [86 
ΒΔΙΩῺ6 Πηϊγαοϊο : 1. Βροδυβα αοα δδ8 ρίνεηῃ υϑ ἃ 
οἱεάρα ἰᾷ ἴπ6 γοϑαγγουϊίοη οὗἨ Ομεβὲ. 2. Βϑοβῆδα 
τιοιῖίῖβ αἀοὰ ἰδ ἃ ᾿ἰνίηρς δηὰ ἰγὰ αοα, πο π|}} Κοὸρ Ηἰδ 
ὈΓΟΙΪΒ68 [ὉΓ ΕΥ̓6Γ.--- Ὅν [Α10}} ἴῃ ἴΠ6 οστὰ ΦΨεδυδ 
Ομ γὶβι ἰθ ἃ δι ἴῃ [16 Εοάδοιλογ, γῃοὸ: 1. ὙΥα8 ἀθ- 
Ἰϊνογθὰ ἔοὺῦ οὺῦγ οἴῃ 68 ; δῃὰ, 2. Υ δβ γαϊβοὰ ἴον οὔχ 
}υδεἰβοδιίίοι (νογϑ. 24, 25). 

{υτπεᾷκ : Βαϊ (1818 411 ἸδατῊΒ.: Ὀυδ ΜΟΓῈΒ 6Δ}- 
ποῦ {|86] ἃ {{0|6 οὗ [8 ἰΙὰνγ (7168 1. 10) Α μεθ. 
8ᾶζ6 ἔγοιῃ {Π6 ῥγοίδοα ἴο ἐῃ6 Ερίβι] 6 ἰο [86 Εοπιδδ 
8 ἰῃ ρίδοθ ἤθγὰ: “" Ἑδὶδὰ 18 ποῖ ἔθ Ὠυϊδσι ἀοἰ βίοι 
δια ἀγοᾶπι ὙὨϊοΐ ΒΟ Πϊβίαϊζο [Ὁ ἴδἰθ. . . , Βυὲ 
[18 8 ἃ Ὠινίηα ποῦὶς ἴῃ 8, νι αἷο ΘὨΔηρΘΒ 08. δπὰ 
εἶνεθ ὺ8 ἰΠ9 ΠΟΙ͂ θιτὶ} ἴγοὰ ἀοὰ (Φ πη ἃ. 18); 
ἙΌΪΟΘΙ δίαγϑ (86 οΪὰ Αἀδτα, δῃαὰ γα 68 υ8 ΔΙ ΟρΟΙΠΕΣ 
αἀἰδογθηῖ ποθὴ ἴῃ Ποαγὶ, βρί γί, ἔθ ἢν, ἀπα ᾿ 
δηὰ σ]οἢ Ὀτίηρβ πιῖ} ἰε (η6 ΗΟΪΥ ϑρίτ. ΟἿ, διὰ 
8. ἃ ᾿ἰνίηρ, ογθαιϊῖνθ, δοΐῖνο ρούγογ, ἰοῦ ΟΥ͂ ἢ6068» 
ΒΙΤΥ ἰβ ᾿ἰπΟ ΘΒ ΏΟΥ ἀοΐηρ σοοὰ ἢ [᾿ αἰϑο ἀ068 ποῖ δαὶς 
ΜὨΘΙΒΘΥ ἴΠθγῈ ἃγθ ροοα πόοῦκβ ἴο ρογίογτῃ : Ὀσῖ, Ὀ6- 
ἴογα ἰδ αυοβύοη ͵β δϑίοα, ἰὺ Π88 δ γθδαῦ ἀοῃθ [Ὦθπι, 
δηὰ ἰβ ΟΠ υ ΔΙ Υ͂ ἀοΐϊηρ ὉΠ 6η|,᾽ ἂς.---Ηο πο ὃθ. 
Ιίονθθ αοά, ν}}} σίνο Ηΐπὶ 6 φίοτγγ, ἰὩδὺ Ηθ ἰβ ἐσυξὰ- 
[ἃ], οτηηϊροιϊθαῖ, Νῖ8ο, δῃηά ροοᾶά. Ἰδμογοίοσο δἰ ἢ 
β.18|}5 86 γϑι τῃγϑθ (00) Θομλῃδηαπιθηῖδ, πὰ ͵υ81}- 
68 τδῃ Ὀοίογο αἀοὰ. [ζ ἰβ, ἴθ, 186 ἔσῦθ νογβὶρ 
οἵ αοά (ομιαρ. ἱν. 20). 

ὅτλεκε: 16 ΗΟΙΪΥ ϑδογίριυγοβ τηυβὺ ποῖ Ὀ6 τοδὰ 
Βυρονβοΐα!γ, Ὀὰῦ τὶτἢ ἀ6᾽  οταιίοι, δὰ 1 σαγοία] 
τοίθγθηοθ ἴὸ ὑμοὶγ ογάον δηὰ σὨΣΟΠΟΪΟΘῪ (οδδρ. ἵν. 
10).-- [86 ὨΟΙΪΥ Βδογδιηθηῖβ ΘΒΌΓΘ Ὀ6]ΙΘΥ ΓΒ οὐὗὁἨ 608 
ΓδΟ6, δα ἔὈΓρίν 688 οὗ 88 δηὰ δύθγῃδὶ δα ναί 
ἤν ἷν. 11)..---Ιὸῦῷ 18 ναΐῃ ἴ0 Ὀοαδβὺ οὗ ρίουβϑ ΘΠ ΟΘΒΙΓΥ͂, 
ἰ γοὺ ἀο ποῖ νναὶῖκ ἰῃ τὉΠ86 ἰὈοϊϑίθρβ οὗἩ μοὶν ΚΆΪᾺ 
(οἴαρ. ἱν. 12).---Ἦοαεοὰ [8 ΗΐΪβ βρθοΐαὶ σγδοίουβ γίδια 
δὰ γοπναγὰβ, νη ϊο Ηθ σοι υηϊοαῦεϑ 0 ομα οὗ Ηΐκ 
Ὀδἰϊονογβ ἰμβίθαα οὐὗὁἨ δποίπον (οἰιαρ. ἰν. 17).---᾽Ἡᾷὶκ 6 
βῃουϊὰ γον οὐ δηὰ θείαν ἰὴ αοα δ πογὰ, τῆορο ἔπδ 
ἴῃ 811 {π6 ἀγρυμθηῖβϑ ἴῃ ἰΠ6 ποιὰ. 1ὲ βῃουϊὰ ὃΦ 
Θηουρὶι ἴοτ ἃΒ ἴο Κπον, “ΤἬϊ8 βδ08 (Π6 [οτὰ ἢ 
(ολδρ. ἱν. 18).---ΤΊΙι6 ποαγὶ δ ὑ6 ΘΒ 0}18Πῃ6ἀ Ὁν ὩΘ 
ΟΠΘΡ ἸΏΘΔΠΒ ἔπη ΟΥ̓ σάού. Βυὺ [Π6Γ6 σδὴ Ὀ6 80 

ἴῃ (86 πϑαγὶ οχοθρὺ ὉΥ (ἈΪἢ, πο Ὀγίηρθ ἰῃ 
εἶβὶ, [ἢ 6 δουγοῦ οὗ 8}} χτὰσα (οδδρ. ἰν. 21).----Β]οβϑοά 

ΓΘ ΠΟΥ͂ τΠῸ ΟἿΪΥ Ὀσίΐονο, ᾿Πουρἢ (ΠΘΥ͂ Β66 ποὶ (πὰρ. 
ἷν. 22).-,,Κῆο Ερίβι16 ᾽ο (6 ΒΟΙΏΔΗΒ ΜᾺ8 αἰϑὺὸ Ἡγιῖο κα 
ἴοῦ 8, δηὰ ἰζ 48 ὈθΘῃ ργοϑογυθὰ Ὁ0 01] οὐγ ἀΥ, μι 4 
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. 

γοῦ (0 [8 88 ἃ ᾿ΓΘΟΙΪΟΊΒ ἰγζϑδδυγο ὈΥ Ὠἰνίηο Ῥγον!- 
,Ἀέμῳ ΝΜ Ομ γῖβὲ 88 θη γαϊβρα ἔγοση [Π6 ἀοδα ὮὈΥῪ 
(86 γνίογγ οἵ ἢ ἔπιον, ΗΒ ἀθαῦῃ ἰ8 (ΣὉ]Υ ἃ βυ- 
οἶοηι οδογίηρ, δηα ΓΔΉΒΟΙΩ ῸΓ ΟἿΓ δἰη8 (οἤΠΔρ. ἱν. 2δ). 
“-ΗΕΡΙΝΟΕΒ: ΑΥ̓ΔΥ ΜΊ 0.6 Ἰοανοι οὗ Ῥδαγίβαϊς 
ἀο]αβίοι, ᾿πδὺ Οὐῦ ὑσσῃ Τρ οΟυβηθαθ τηυϑὺ Ὁ} 8 
ἰδοῦ τὸ μϑάσθη ἢ Ἃἀοά Μ11} ρἱου  ν Ηΐβδ δοτωρδβδίοῃ 
ἴο ΡῈ] ΟΔΠ8 δηα βίπηοτγα, Ὀὰϊ ηοῦ ἴο ὑχουὰ Ββαϊηϊβ.--- 
Ἐβιῖ 8. ἰμ ἰϊθ εἰρίοδυ ἀσρτθο, βίγοηρῦι, ἀμ δαοΓῃ- 
αἰϑηὶ, ΜΘ ἰδ ὈΘΒοΪὰδ ποιδίηρ, Ὀὰὺ Ὠθαῦθη δηὰᾶ 
πίοι, αοα δπμὰ ἀρδβραὶσ, δπὰ γοὶ Ὀθ]ῖθνοβ ἰμδι 4}} 
«ἢ}} Ὀ6 0 }], φ!οτίουβ, διὰ ΠΡΡΥῪ (Ἄομαρ. ἰν. 18). 

ΟΥΈΒΝΕΙ, : ΤΠ6 ΓΔΟΓΘ ἔα ἴῃ ἃ δου], 1ῃ8 1688 
ρτγίαθ ἔπογο ἷ8 ἰῃ ᾿ξ (ΟΡ. ἰ“ϊ. 27).---Ἴ 6 πιαρίδίταϊεοβ, 
Δι τ, δηὰ τοί! 18, ἢ γοὺ δοὺ 8ῃ δχδρὶ]ο οἵἉ δι}, 
ἴδιαν οὗ αοἀ, ἴονα, τἱρηνθουβηθϑθ, ἀμ οἶμον υἱγίιι68, 
Ὀαΐογο ἴποθθ οοιητϊηϊ θὰ ἰο γοῦ, γοὰ ὙΠ} συν Ὀθ- 
ο6 ἐμοὶν δίῃ, ἰδῇ 88 ΑὈγδηδση Ὀδοδῖο [Π6 
ὥΠον οὗἁἉ ἴΠ6 ΤᾺΣ Γἃ] ΟΥ̓ ἷβ δ: τἢ (οδδρ. ἱν. 11)..--Ηὁ 
ὝΠΟ ΤΩΔΙΟΒ ἃ ρᾶσγδάθ οὗ ΠἰμΊΒ6] ἢ, ΤΩΔΥῪ ΘΑΒΙΥ ἀοδραὶν 
ἴνουαγὰβ Ὀθοδιβα οὗ Εὶβ ᾿ὨΒΟ ΠΟΙ ΠΟΥ͂ ἴῃ ΘΟΥΟΥΥ͂ ΓΟ6- 
δροοῖ : Ὀυξ δα ἮΒΟ ἰγιϊδβίβ ἰπ 106 οτηπίροίουν Θοά, 
ξοῖδ δἰγϑηχῦι δηα οομβοϊδίου ἔγοτῃ μἷβ οὔσῃ ποι ΐηρ- 
686 (οΒδρ. ἷν. 18).---ΟἙΆμΜεκ: 16 Βδοσδιηθηῖδ ἀ0ὺ 
ποῦ μοῖρ ἴος (6 πνουὶ Β βδῖζε ; οἰμοῦ θα ΑὈγδμδιη 
που]ὰ να Ὀ66Ώ ἱπητηραΐδίοὶΥ δι 86 δηα βανϑὰ ὁ 
δοοουηῦ οὗ αἰγοιιπμοἰδίομ (οὔ δρ. ἷν. 10).----Α}1] ργοι,- 
868 Βρτγίηρ; ἔγοτῃ ἰ 6 ἔουπίδίη οὗὨἨ Θοὕθγῃα] στο (οἰΔρ. 
ἶν, 18).---ίουα Βἰδὶ, Τωδ. : ΤῊ Ἰὰννβ οὗ Ὡδῖογθ ΔΓΘ 
δοῖ ΌΥ αοἂ ἴον παΐαγο, Ὀνὺ [ΠΘΥ τὸ ποῖ Ὀϊπάϊηρ οὨ 
αοὰ Ηϊπιθοῖῖ, Ἑαδὶθῃ ἸοΟΚΒ Ὀσγομὰ {ποῖ (οἰ ΔΡ. ἷν. 
19).--ἰΑν Ἑ : ΑΒ βίη, Ὀδθοδυβα οἵ ἴἴ8 τηδρτίτυἀθ δηπὰ 
τὴ] Εἰ ρ]Ἰοτγ, 18 ἀομοῖθα ὮΥ αἰ δογθηὶ τογάβ, 80 8 .8- 
εἰδοδιίίοῃ, 48 βοιηθίἷηρ τοδὶ δηὰ ἱπηρογίδηϊ, 6ὃχ- 
φἰαϊηθὰ ὈΥ ἴἤγθθ τογὰβ: ἴο ἔουχῖνο, [0 οουεγ, δθὰ 
ποῦ ἰο ραϊθ (οΠΔΡ. ἷν. 7).--- 6 ογοδιίίοη δηὰ γϑϑυγ- 
τοοϊϊοη οὗ {π6 ἀοδὰ ἃγο ἴῆοθθ στθαὶ ποῦ οὗ σοὰ 
πηϊοῖῦ οοηδστη δηὰ οχρ]δῖη θοῦ οὐμοσ, ἸΤὨΘΡΟίΟΡΟ 
6 γο Ὀ6᾽ ον 8. ἰπ ογοδου ΜῚ]1 δηά ἰδ ΘΑΒΥῪ ἴ0 
θ6]ονα ἴῃ 016 Γοβυγγασίοη οἵ ἰῃ6 ἀθδὰ (οἴδΡ. ἰν. 17). 

Βεναει,: Τὸ ἀϊνίηθ ῬΓΟΠ ἾΒ6 18. Δ] να γ8 ἰῃ6 Ὀδδὶ 
ΒΌΡροτι οὗ (αἰτῃ πὰ οοηδάθῃοος (νογ. 20).--- Ἵν ἀο 
πὸ Ὀοϊΐονα ἰῃὰ Οὐ ἢ Βοοδυβθ Ηθ [48 γαϊβϑὰ Ὁ γῖβί 
(νοῦ. 2ὅ). 

Θεκδιίλση: ΑὈΓΔΠδΙ ΟΠΪΥ͂ τοοοΐϊνοα ἴπ6 Ῥγομλΐδ9 
ἐμὲ Ηἷ6 βεοὰ ϑῃουϊὰ ροββθεὲβ ἐπ ἰδηὰ οὗὐὨἨ Οδῆδδῃ : 
Ὀαὲ Ὀογοπὰ ἴῃ6 Θαγίμ!γ, ποτα 1168 [86 ὨΘΑΥΘΩΪΥ 
Οὐβηδδη---ἰπο γοηονοα Ὑγ ον] ά-- πο 6 δηα ἢΪ8 θὰ] 
ΟὨ]άγοη, [6 ὈΔΙΙονΌσΒ, 8}18}1} ρόβϑθδβ ἰῃ ΟἾ τῖϑι, ἢἷθ 
ϑοοά, Τὴ6 ΘΑΓΙΏΙΥ Οἧδμδδη ὰ8 [00 ὑγορῃοῦϊς Υ}06 
οὗἨ εῖ8 ΠΟΑΥΘΏΪΥ͂ Οδηδδῃ ; ἰὉ ν|α8 (6 ΘΧΊΘΓΠ4] 8}16]] 
ποῖ ἀπο οβοὰ (86 Κογη6]---ἰὰθ Ὀυὰ πὲοὶ) ὈΟΓα δηὰ 
οῃοϊοαορα {πὸ 581}}} ἰδμάθν ἤονον (οΒδρ. ἰν. 18).---ΒῪ 
ἐδ6 εἰδαγοῦ Κπονί ρα οὐὗὨ ὑἢθ οΘΟΙτοδηηηθηϊ δἷη Ὀ6- 
ΘΌτΩΘ68 ΤΏΟΓΟ δἰηξυϊ, ἀσαισποάοι ΔΡΡΘΆΓΒ ΤΟΓΘ Ῥτγοϊηὶ- 
Βοηΐγ, Ἰυδὲ 'ἴ8Β ποὺ αυδάυρά Ὀυῦ ὈΘΟΟΠΊ6Β ΤΏΟΤΘ νίο- 
Ἰοηεἶγ ἰηβαιηθα ; {ῃογθίοσθ ἰγδηβρτθβδίοη ἱπογθϑβοδ 
(οἰδρ. ἱν. 16).--Ἴὖ Αγ 8 οἶθαῦ εγὸ οὗ 181} 
οουὰ ρμοποίσαϊθ ἴπ6 τοὶ] πὶ 80 τσοἢ) ΟΟγίδ ΠΥ οὗ 
Θοὐ ΒΒ τηδ᾽οδιγ, ΠΟῪ ΡΟΜΘΓΙΌΪΥ βῃου!ὰ τ6---ἴἰο ἩΏΟΙΩ 
Θοά 88 βροΐχϑιῃι ὈΥ͂ Ηΐ8 οὐσῃ βοη---Ὀὸ Κι α]οα ὈΥ̓ (})18 
ἴονα ἴἰο γαΐβδο οὖν ἰ16 Ὦδη68 δὰ ἰὸ βίσθηρίμθῃ ΟὟ 
ΜΟΔΙΎ ΚΏΘ66Β (ΟἾΔΡ. ἷν. 28). 

{ιβοο : ΑὈγδῃδηλ δ (αἰ 8 Δἢ ΟΧΔΙῚΡ]9 ἩΟΤΏΥ οὗ 
ουτ ἰπλἱξατίοι ὉΥ (Αἰ. ἰπ ΟἸγϑὲ (ομδρ. ἴν. 18--2δ).--- 
Ἐς τοβυτγοσου οὗἉ ὅθδυδ τὰβ ἃ ὑθϑί ΠΟΥ δηὰ ργοοῦ 
οἵ πιιαὶ Ηΐδ8 ἀδαΐ ἢ [88 δοςοιρ 864 ἴοτ υ8 (ΌΣ, πὶ ί- 
σαὶ ἰῃ6 τοδβυγτγοσξίου, Ηδ οοὐὰ ποὺ αν Ὀ6Θῃ 6Ο0ῃ- 
βαοτοὰ [86 Μοκαίδῃ, δηὰ Ηΐδ ἀθαὶῃ οου]ὰ ποῖ Ὦδνθ 
Βοϑη ἀοομηθὰ ἃ Ῥγορ᾽ ἰδίου βδοῦῖθοθ ἴον ἰμ6 Ὀϊοιηρ 
σαὶ οἵ οἷν αἷπ2), 166. 1111, 10 δὲ ; οὔδρ. ἱν, 3ὅ, 

[5] 
τ πὰρ κι παπαιμακιρκκυνααν Ἄπρον σκακασσσσστατανκ ἐς πεσταικταυν ρτττοτ τον, φκανακυσεσκκαν 

ΗΕΌΒΝΕΒ : ΤΏΘ ἀρρθδὶ ἰο ΑΓ τ Β ΟΧΔΙΙρΪ6 }8 
1. Εἰσθῦ ἴῃ ᾿ἐ86}; 2, 715 ἱτπηροτίλιν ον [86 ὅθ 
(βαρ. ἷν. 1-6).- - ΠΥ ἀρεθ Ῥαὺὶ εὐ ΑΓΔΒΔΙΔῈ 
οἰγουτησϊδίοη, δηα ποὺ ΓΑΙΒ6Γ [106 οϑδεσίηρ οἵ Ιβϑββο 
ΑΠΒΜΘΓ: 1. ΟἸἰγουῃιγοϊδίοηῃ Ὰ8 1116 τϑὰ] βίῃ πῆ 
Αὐγδῆβηι τοοεῖνοα ὈΥ 186 οοϊηπιδηα οὗ αοα ΗΕ] 
ὦ. τ νδ ἐπα προ 8}} ἴΠ6 Φ6 8, δαυδ!}γ πιὰ 
ΑὈτΑματα, Ὀογο 'π ἐμοῖς οἶῃ ρϑγβοῃ, δηἃ οἢ 10 
Π6Υ ἰουπάοα ἐποὶν ᾿Π]Ἰ θη θ88 ἴὸ ΑὈγδμδμι δηὰ {μποὶν 
ΒΙΟΥΥ (οθΔΡ. ἱν. 1). ΒΑ ν 8 ἔθ  ηρ ἴῃ ἰῃ6 ῬΒΔ]1)8 ἰδ 
Βυχη]6, ἀηὰ τῶρ Ἔχαὶ θὰ ΟὨΙΥ ὈΥ ζτδοθ.--- 6 υπΐ- 
γΟΓΒ8] οοηίδδδίοῃ οὗ αοα ΒΒ Ομ] ἀσθὴ ἷβ, Ἦ 6 δῦὸ βανϑὰ 
ΟΥ̓ σταοα (οἰ!δαρ. ἱν. 6--8).--Ἴπ [86 Ὠϊβίοσῖ 8] διδιθιηθῃὶ 
οἵ νοῦ. 10 {ῃ6γθ ἰ8β 8) Βρρ] οί ὕ0 ὕ8; ὩΔΙΏΘΙΥ, τδἱ 
᾿υδ βοαου ὈΥ [αἰ τ τουδὶ ργοοθὰθ 8}} ροοὰ ποτίχβ 
Ὀδσοδυβα ΠΟ ροοὰ πῸγΚ 18 ῬΟββ 816 πὶτβουΐ τῃ6 δἰίδίη 
τηθηΐ οΥ̓ γ,τϑο6.---Τὴ0. ρῥγοδοίηρ οὗ 186 ἰδ ΔΙ0ὴ 8 
αὶ ἐπ6 ἐῃγοαίθηθα ΡΘΔΙΟΥ γΟΡΘΪ8 ΟΣ Βοδγὶ ἔτοι 
Θοὰ; «πὰ πιὸπ οαὐὐτίοα ἰο Ἔδσχοθεθ, ἰδ τ ΚοΒ 'μδΓ 
ΔΏΡΤΥ σις Οοα, Ὀδοαυδθ ἢ6 18 ἀτγίνθη ἴἰὸ ἀοδβραϑίι 
(ςδδρ. ἷν. 1δ).--- 64, [7 Θτ γν Τρ τσ γα Ὀσουρλι τὸ 
8 απέδ οσμίοδ ροάεδγμο, (ποτα ποιὰ Ὧ6 ὯῸ ΓΤΌΟΣΩ ἔοϊ 
ζαϊτ (οδδρ. ἰν. 18)...  ὈΓΆ ΒΤ ἰδ Δ ΘΟΧΔΙΡ]6 οὗ ἃ 
ΒΟΙΥ Ῥδίθγῃδὶ Ὀϊθβδίηρ, οὗἨ ΠΟΙΥῪ Ῥαίοσδὶ ΠΟΡΘΒ, διὰ 
ἴ)6 ἴουπάον οὗ (86 τροβὲ ὈΪ]ββθαὰ ζἈΣΑΥ ΔΙΏΟΠΡ ΙΏ6 ἢ 
(εδδρ. ἱν. 18). 

ῬΒΑΒΕΚΕ : Εδδβίου : [86 Ατωϑη οὗ αοά, ἴδμ6 ΗΔ]]6- 
Ἰυ)ὰ} οὗ τ26η.---Οὐν 41} τουδὶ ὍΘ ῥγθβοσυϑᾶ, διὰ 
ΚΙΟῪ διηϊὰ ἰθιηρίδιϊοῃβ (Ομ δρ. ἱν. 20).--- ΤῊ οὈ͵δοὶ 
ΟΥ̓ ἢ18 ἔαὶτἢ ἷβ ᾿υδὺ 88 οογίδίῃ 0 [86 ὈΘΙΘΥΟΓ, 88 8 
ἀδιμομδβιίγαιϊο ἷ8 0 18:6 τοδί οιηδίἐοῖδη (οἤδρ. ἱν. 21, 
22).--- ΑἹ} (6. ἰδίοτγ οὗ ἴ6 Ο]ὰ Τοβίδιηθῃϊ 18 δρρ]}- 
6Δ0]6 ἴο υ8. ΤΏΘ6 οἰΓουσηβίδῃοοθ ἀγὸ ασἔδγοης, Ὀυΐ 
ἴογο ᾶγὸ ἴῃ} βαπιθ οομβίοίθ, μὰ ἰξ ἰ8 ἰὨΓΟΓΠΔΙΪΥ δὰ 
[Πα ΔΙΘΏΙΑΙΙΥ (6 ΒαΙη6 ἴδ.) τ] οἢ ἰδ οηρεαροὰ ἰὴ 
[π6 βίγυρρ]ο (οὮδρ. ἱν. 28, 24).--- Αἰ] ΓΙ οὗἩἨ ΊΔδ6 
Ομ τϑδη Β (δ ἴο παὶ οὗ ΑὈγδῆδι. 

ΒΈΒΒΚΕ : ΓΠῸΓ 08}}8 νοῦ, 2ὅ ἃ 1016 οουθηδῃῖ ἴῃ 
νὨΐοἢ 411} ΟΒ τ βυϊδηἱν 18 Θοτργοῃθηαρά, 

΄. ΡΟ ΤΑναῈ: ΑΌγϑῃδηι, ὑπ6 οΥἰ χη), Ὀὰϊ ΘΥ̓ΟΓ-ΠΘῊῪ 
ὙΥΪΠ6Ε8 οὗὨ ἴδ} : 1. 48 πίϊμοββ οἵ ἴμ6 ᾿ἰνίησ αοὰ 
οὔ τονϑϊδίϊοη πὰ τηΐγαοϊο 2. ΑΒ Μ 688 οὗ [6 
Ῥαγίδοῦ οοηβάθῃοο δηὰ αϊνίηθ βιγθηρίῃ οἵἩ ἃ Ὀο]ονίην 
ΓΟ] δηοθ οπ Θοα δ ῳτοτὰ ; 8. ΑΒ πἰΐη688 (0 ἴΠ6 ὈΪ688- 
οἷ ορουδοῃ οὗὨ [δἰ }----τὶρ θουθη 688 ἱπγουρἣ ρτδοα. 
--ἸΤ6 16 οὗὨἩ δι ποὺ ἀοροπᾶοπὶ : 1. ΟἿ παίυγαὶ 
ΔΠΟΘΒΘΙΣΥ : 2. ΟΠ ΜΌΤΚΒ οὗ [06 αν. 8. Οἡ νἱβὶ Ὁ]6 
ὨδίιΓΑ] ΔΡΡΘΑΓΒΏΟΘΒ.---«8 Βοδίίου, ἀηα βοα]ΐηρ.--- Α]]} 
[αἰ τἢ, ἰῺ ἰϊ8 ἱπτηοϑὺ πδίογο, ἰβ8 βία δῦ ἰο [δῖ οὗ ΑὈγα- 
Ὠλ: 1. ΑΒ [αἰ Ὀσίοτο αοὰ ἴῃ Ηΐδ8 ποτὰ : 2. .Ὰ9 
ἴαϊτἢ ἰπ τοΐγδοϊθα 8. ΑΒ ἔδ: ἢ ἴῃ (06 ΓΟΒΘΙ͂ΝΑΙ] οὗ 
γουῦ: 4. ΑΒ δῖ ἰπ [Π6 τοὐανοηδίίοι οὗ [16 ἴγομι 
ΤὐὨςΘΟΌΒΠΘΒΒ 8ἃ8 ἴΠ:6 Γοοί.---Τ)ο ρ]ογίουβ ορϑγαίίοῃ 
οὗ ΟἸγίβυ Ὲ γοαυστοοιομ. 

[Βυκκιττ: Ἧ 6 τουδὶ Ὀτγὶπρ ογθαθη(ίδ]β ἴγοτΣ ΟἿΣ 
ΒΑΠΟΙ βοδιίοη ἰὼ ὈΘΔΡ ΜὶίΏΠ688 (0 ἐπ6 ἐγ ϊῃ οὗἨ ΟΌΣ 
)υδυϊβοαίϊίου.---ὦπ ἐλε δαογαπιεπίδ ἐπ σοπογαῖί͵, απά 
οὐγοιηποίδίοη ἐπὶ ραγίδοιαν. ΤΏΘΓΟ 8 ἃ ἰουτίο]ὰ 
πογὰ τγοαυ δὶ ἰ0 ἃ δβδοζοωηθηΐ- -- ποσὰ οὗ ἱπβελιυ- 
ἐἴοη, οοτημηδπα, Ῥγοπιῖδθ, δηὰ Ὀ]θββίησ. 186 εἷθ- 
Τηϑηΐθ ΓΘ ΟἰρΏΘΥΒ: ἰῦ 8 {Π6 ἱπδε τυ οι ἐπαὶ τα ΐκο8 
το ἔρυτοθ, ΟἸγουμοϊβίοη 88 ἃ βίζῃ : 1. δρτο- 
Βοηΐαίἶνα οὗὁἨ ΑὈΥΔΠΑΙΙ ΒΒ (αἰ ἢ - 2. Βοιηοῃδίναἴϊνο οὗὨ 
οτίρίηαὶ β'η; 3. βου ἰπδῦηρν δηὰ ἀἰϑυϊηρυϊηΐης 
οὗ [86 γὰρ οδυγοῖ ; 4. Τηἰἰαιϊηρ [ῸΓ δαπεβίοη τὸ 
[6 ΘΟΙΏΣΤΩΟΠΎΥΘΑΙ ἢ οὗ Ιβγδθὶ ; δηὰ ὅ. Ῥγοῆρυγαίίνθ 
οὗὨ Ὀαρί δη).---Οἡ ζαϊ. Ιΐὰ Ὧδ8 ἃ τῃγϑοίο]α οχοθὶ. 
ἸΘΠΟΥ : 1. Αββοηκίηρ ἴο ἴ86 ἐγυϊπ8 οὗ Θοά, ΓΠουρΒ 
ΠΘΥ͂ΟΡ 80 ἱπι)ργοῦβὈ]ο : 2. Ῥυμίης ΠὰΘ ἢ ΟἹ απ {168 
του ἢ ΒΘΘΙΏΪΏΡΙΥ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ; δηὰ 8. ΕΠΔΌΪ Ηρ τς 
ΘΠ ΓΘ ΒΌ ΟΣ ,Β, Ὀ6 ΤΠΘΥ ὨΟΥΟΙ 80 δἰῇθιεοίνο.--ο 9 
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ὈΚΙΡΟΕ : 79 δῖ βανϑὰ ὉΥ ἃ βοβϑίωηθ ἰδδὲ δ᾽! οἾγ8 ὑ8΄ 
Βοὲ ἴὸ ΠΠΘὨ ΟΣ ΔῺΥ πΟγΚ8. ΟὗὨ ΟἿ ΟἾΤΩ, 88 'ἢ πὸ μδὰ' 
Ἡϊογοοῦ ἰἴὸ ρίογσυ δοίογο ἀοὰ, Ὀυλ ἰθϑοθβ 8 ἴ0 
ΔΡΟΓΪΌΘ Οὖν 88 σαίϑξοῃ ἴο Ὀ6]οτηρσ οἢ Ηΐη) πο 7υβὲ}- 
βοῖδ Π6 ὑῃροῖγ. Ηδ πΠΟ 88 ῥτοχωϊβθα, 8 δΌϊθ ἴο 
Ρογίοστη : ἴον τί Ηΐπὶ 4}} {ἰηρ9 ἀγα ροβϑίθ]θ, Α1]- 
ΤΟΘΩΥ Ἠδ παῖ ἀοηθ [ὉΓ υδ ἰδεῖ ἴον νοὶ, τὸ δὰ 
τους 1688 γϑάβοῃ ἴὸ δσρϑοῖ, ἰ88ὴ ἯἋὸΘ ΠΟῪ να ἴ0 
ΠΟΡΘ [ὉΓ 8Υ ἐμίηρ (ἰδὲ Γοιαῖμα, Ηδ ἀεἰϊνογοά Ηἰ8 
ΟΥ̓ ϑὅοη 6808 [ὉΓ ΟΌΓ ΟΠ ΘΒ. --ΗΈΝΕΥ : [Ὁ 18 ἴῃ ᾿ 
ΒΟΪΥ ᾿νϊβάοτῃ δηὰ ΡΟ] οΥ οὗ ἈΠ} ἴοῸ δβίθη ρδιουϊαγ.. 
'Υ οὐ ἴπδὸ ἧι Οοα πιο ἰ8 δοοοιησηοάδίθα ἴο ἰδ6 
αἰ που ]εο8 ποτ τ ἢ ἰδ 186 Ὅο ἩΘΘΙΪ6, δα Μν1}} ποδὶ 
οὔὔδοϊπδ!ν ἀπβῆνοῦ ἴΠ6 οὐὈ͵θοϊίοπθ. [ζ ἰδ δι πη ἀθοα 
ἴο Ὀυϊὰ ὑροὴ ἴδμο 4]1.δυῆοίο που οὐὗὁἩ Μ ἀαοα ἴον δ0 
ΔΟΘΟΙΩΡ ἰϑτηθης οὗ ἰμαῖ πῆΐϊο ἰδ ἱπηροβδὶθ]θ ἴοὸ 
ΔΩΥ͂ τὨΐπρ Ὀυΐϊ ἱμπδὺ 11 δυ ΠοΐθῃοΥ.---Ο᾽λεπκε: Ὑεν. 
18. ΤΊ δι οὐἨ ΑὈτδθα Ὀογὸ δὴ οχδοῖ σοστοβροῦ- 
ἐερῦς ἴο [80 ΡΟΥΘΡ δια ὩΘΥΟΣ. Ἀπ ρ (αἰ ΠΛ] 688 ΟΥ̓ 

Βορακ: 1. Τη6 τοῃυποίαιΐοη οὗ ἃ Ἰο,Ὰ] θ86}{- εἰσ ῃὺθ- 
ΟἿ θρί εἰς ἰ8 {π0 γι γοαυϊΐαὶἐθ οἵὗὁἨ 1:0 ροδβροεὶ ; 2. ΤἼ|ιῸ 
ΣΩΟΣΟ ἰπυϊηδίο ἨΔ ΓΘ δουδίηἰθὰ ἩΠῚῸῚ ΟὟΤΓ ΟΥ̓ 
ἰιοαγίϑ, διὰ πὶϊὰ τΠ6 οἰδιδοίος οὗὐ (ὐοά, [Π6 τρογο 
ΓΟΔΑγ 8}14}} πὸ ὈΘ ὕο ΓΘΠΟΌΏΟΘ ΟἿ ΟΥ̓ ΥἰμὨϊδουδβηθδα, 
διὰ ἰο ἰγυβὶ ἴῃ ΗΪδβΒ ΤΏΘΓΟΥ͂ ; 8. ΟἾΪΥ [000 ἃγὸ ὮΔΡΡΥ 
διὰ βοοῦσθ ἯὮΟ, ὑπᾶθῦ ἃ δϑδϑηβθ οὗ δμοὶρίοδδϑηθδα, 
ἐδϑδὶ ἱβοιηδβοῖνθ οὐ [86 ΏΘΣΟΥ οὗ αΟοἀ . 4. Α τηρϑηδ 

ΤῊΕ ἘΡΙΕΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤἸῊΕ ΒΟΜΑΝΆ. 

οὗ ΒὨΟυΪἃ πΟΥῸΡ ὍΘ ἃ ατοπηὰ οἵ 
ὅ. ΤΏΘΓΘ ἰδ ὯὨῸ ΒοΟρΘ ἴον ἴθοϑθα πΏΟ ἰδκο τεΐυρο ἴῃ ἃ 
ἰανν, πὰ ἔοόγβακο Ουα ΒΒ ἸΏΘΓΟΥ: 6. ΑΙΙ (ὨρΒ δ.Ὸ 
οὐχ, ἰ πὸ δγὸ ΟΝ σίαι δ; ἢ. 16 ΜᾺῪ [0 μοῖ 
ἔδϊ ἢ δεροησίῃοποα, ἰδ, μοὶ ἴο οοπαίαον ἴμ6 αἰ συ] 168 
ἴῃ [86 ΤΑΥ͂ οὗἁὨ [86 ἐμ ϊηρ ῥτγοτηΐθοα, Ὀθΐ 106 ομασβοῦδε 
δηὰ γοϑουοοα οὗ αοαὰ ΝΟ ᾽δ8 πιδὰϑ ἴΠ6 ῬγΟμαΪΐδΘ : 
8. [18 88. ροββίθ]9 ἴον ἴδ ἴο 6 βϑίγουῃρ νι ἤθῃ ἐδ 
(Ὠΐηνσ Ὀχγοπιθοα 8 πιοδὲ ἱπιργοῦδ Ὁ]6, δ ΠΘὴ ἐξ ἰδ 
ΤΟΌΔΟΌΪΟ , 9, ὕὈπρεϊϊοῦ ἰδ ἃ ΥϑΥῪ ρτοδὶ βίῃ, δ8 ἢ 

ἸΏΡ] 168 ἃ ἀουδὺ οὗ [Π6 νϑγύδοὶ δπὰ μόνον οὗ Θοᾶς 
10. 178 ἵπτοὸ ρψγοδὶ ἰσυῦδθ οὗ ἴΠ6 φσοδρθὶ δγο, ἐδιδὲ 
Ομγίες ἀϊθα 88 ἃ βδογίῆοθ (ὉΓ ΟἿΣ εἷηβ, δὰ ἔπος Ηθ 
ΙῸΒ6 δρδὶῃ [ὉΓ ΟἿΥΓ ᾿υδιβοδίίοη ; 1]. ΤΉ ἀθηϊδὶ οΥ͂ 
186 ρῥγορί ἰδίου ἀθαὶ οὗ ΟὨγίβι, ον οὐ Ηΐ8 γσοβυγγθο- 
ἰοὰ ὅομι ἴδ6 ἀοδά, ἷβ ἃ ἀθηΐδὶ οὗ ἴμ ροαρθὶ.- 
ΒΑΕΝΕΒ: Οπ ἐλε γεεωγγοοίίον ο7 ΟΥὐγὶεί (τον, 38). 
10 ἴὰ Ὀ6 δαϊκοὰ πον ἰὺ οοπιγί θυ ο8 ἴἢ0 ΟΓ δοοδρίδῃοθ 
Ὑιῖ} Οοα, ΜτῈΔ ΤΏΔΥ ΔΗΔΎΘΡ: 1. 1ὑ γοπαογοὰ ΟΡ δ. 8 
ποις οογιρίαίδ; 3. ἴὰ νὰΒ ἃ ὑγοοῖ ἰδδι Ηΐ8 ποσὶ τῶϑ 
αοοορίφα ὉΥ ἴῃ Εδίμοῦ ; 8. 1 ἰδ [186 τηαϊπδρείηρ οἵ 
41} ΟΡ ΠΒΟΡΘΒ, δηὰ οὗ 4}} οὖῦ οὐ οσίβ (0 ὕὉ6 βανϑά, 
ΤΏΘΓΟ ἰθ. πΠῸ ἷσθοῦ τηοῦῖνο ἐμδὶ οδὰ 6 ργοβθηϊθα ἴὸ 
ἰἱηάυοθ λῃ ὑο β6 0 κΚ βαϊναϊϊου, ἐδ (86 δος δὶ 6 
ΤΩΔΥ͂ ὯΘ ταϊδοὰ ὑρ ἔγοπρ ἀθαί δηὰ ἴῃ στανθ, δπὰ 
ταϑὰ ἱπητλογία]. ΤΏΘΓο 8 ΠΟ 86 ἐδ βούουυ ὑγοοῦ [πὶ 
τὴ οδὴ ὃθ ἰμυ8 Γαϊδοὰ υρ, Ὀὰὲ ὈΥ͂ [06 τοβυγτθοῖίον 
οὗἩἨ δοσυδ ΟἸγίδι.---ὦ. Ε, ΗἿ 

εαρογέεποο οΥΓ Ολγνιλίίαη, . Τ7λο παὸ τῳοτεδίρ 
ἐκίο ἐδα Ηοὶν 977 λοῖΐοε. ὉΥ6 ἐλόν γελοῖΐοο ἐπ 
09 (δ νοαὶ δλδλισιαλ ΟΥ̓ Θοά ἐπ ἐδ νϑαΐ 

ἐλ υὐάς᾽ ἃ ὁ ἐἦδό Ἴ 
οἷν οΥ κοίτα Ἷ μδυμιθδν δὰ δωίας ἢ εἰς, ὧν ωλίελ 

ἐλὶδ δορθ ἐδ οοπδιιπιαίθά, Το ἰουθ 9. Οοὐ ἐπ Ολνίεί α δοσιγν 707 ἐδ γεαϊκαίζέδον, ΟΥ̓ 
ΟἈνίδξε ἀδαξ, ον γοοοιοίἑαίδοπ ; ΟΥλτγίδδε ἱκ{6 οὖν ταἰναΐέοκ. 716 δίοοηι ο.Χ Ολνίεαν Ἀορο: 

ΟΣ Θοὰ ἐε ουν Θοά, 

ΟἘΔΡ. Υ͂. 1-11. 

1 
4 Τιοτὰ 6808 
ΌΥ {410} " [ον οκκέξ ΟΥ̓ {811}] ἰπίο [818 

8 πΠΡᾺ]} ἴῃ [{86]" Πορθ οὗ [86 ρίοτυ οὗ Θοά. 
δώστνν ὁ ἴῃ {{Ἰυ]δύοηΒ δ]βδο; Κπονίηρ {πᾶὺ Οἱ υ]αίίοθ σψογκοίῃ 

4 [οομδβίδηου]) ; Απᾶ ρϑίΐθποθ [δοῃβίβῃου), δχρογίθῃηοθο [ἌρΡΓγΟυ8]1]:" 88 
ἐν νλίῳ ἡ ὮΟΡΘ: Αμπᾶ ΒΟρΡΘ πλκοί ποὺ δβιδη)θᾶ ; Ὀδοϑῦβα {Π6 Ἰονα οὗ 

αοᾶ [ 88 Ὀδθὴ ρουγθᾶ οὐ] 'ῃ ΟΡ δοδγίϑ ὈΥ [ὉΥ 
Ὑ0 Μ»88] ρίνϑη ὑηΐο 18. 

δ᾽ ΤΊἹΘΗΘΘ 
αἶΒ ον] 18 βῃοα δογοδά 

ΙΏΘΔΗΒ Οὗ} {86 Ηοὶγ μοῦ τ βοὴ ἰδ 
6 

ΟὯ6 ἀἴϊ6: 
8 ΠΠΟυδη; ἔοι 

οὐ ᾽" οοτηπιοηασί 
Ὁ γοῦ 5ΒΠ ΤῈ, ΟὨγὶδὶ ἀϊθα ῸΓ π8. 
ἤρα" Ὁγ [ἐν 

10 δἷπι ἴγοτω 

οὗ 
ἐδ ἔτος ἴη8Π, ῬΟΓὮΆ 

ΤΠογοίογο Ὀοὶπρ ᾿υΒ186α ὈΥ ΤᾺΣ, στὸ δνθ' Ῥθ806 
ΟὨγδῦ: Βυ [ΤΒΡΟῸΡὮ] συ Βοπὶ 8180 γχὸ δανθ [πᾶν δα {}6]᾽ δοῦθββ 

ΕῸΓ ΒΘ Μὲ ΟΙΘ γοΐ" σι Πουΐ βίγοηρί 
Ἷ ϑλν δῷ τἴπ6}] ΟἾγίδυ ἀϊθα ἴὸγ 186 πηροάϊ]γ. 

Ι ῬΟνδανθητογο ΤῸΓ 8 ρσοοᾶ τη8ὴ βοῖῃθ ψουΪα ϑυθ ἄδγο ἴο ἀΪθ 
ΒΟΙῚΘ ΟἿΘ ΤΔῪ ΘΥΘῚ ἀδΓα ἴο 416]. 

[ἀοὐῖ! οβίβ}18}}} νἷ8 Ἰονθ ὑουγαγᾶ ὑ8, ἵπ {π8, τ Ε1]16 τ πυθγο, 
0 ἢ} τογα ὕπο [ΠΟΙ ογ6], Ὀδΐη 

[έ ] δῖ8 Ὀ]οοᾶ, νγγϑ 888}} θὲ βανϑᾶ ἔγοπι σγϑίῃ [Ὠγοῦρ' 
1Π6 ψτϑῖῃ]. ΕῸΓ ἢ, ΒΘ τγὸ γογο [ οἷπρ] ἢ ΘΏΘΙΏΙΘΒ, 16 ΘΓΘ ΤΘΟΟΙ» 

ψ} αοὐ {Ὠτουρὴ οὐγ 

 Ὠθγοΐη γ)͵α Βίδη, δηᾶ τσοΐοϊοο [{{}- 
Απα ποῦ ΟὨΪΥ͂ 80, Ὀπὺ γγο “,ΙΟΥΥ 

ἘΡΊΣΒΟΣ 
οχ 

'Ϊη ἄυο ἔτ 6 ̓ἰμυύς καιρόν, αὖ 186 
Ἐὸγ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὉΓ 8 ΤΡ ΘΟ Β Π8ἢ 

Βαυι 

ΠΟῪ 708 
Ηἷπι [α», ἱΒγουρὶ 

οἰϊρᾶ ἰο οὔ ὃὉγ [τ ῦση, δια] 186 ἄθδι οὗἁἨ μῖβ βοῃ ; τηῦοῖ ποτ, Ὀϑίῃρ' Τθοο 
11 οἱϊοᾶ, τὰ Β}411] Ὀ6 βανϑα ὈΥ [ἴῃ, ἐν] .18 118, Απᾶ ποῦ οΟὨ]γ 80, θαῦ γγχῪα 4180 70Υ 
μὰν ποῦ ΟἾΪΥ ἐλαέ----ἰ, ε.ν τεοοποιοά----Ὠ 4180 {γα ρ ἢ ]Π 0] ἡ ἴθ αοα {πγουρῇ ΟΓ 

τὰ “6808 ΟἸτὶδί, ὈΥ [τοι Ὦ}] σσβοτη τα βᾶνθ ΠΟῪ σχϑοοϊγοὰ {Π6 δἱοῃθιηθηί 
[186 τοοοποὶ]δῦυϊοη ]."" 



ε κμ.1.-- 1800 τοδάϊβρ υὐαποῖένο, πὴξδι δ βοσίδίοσυ βαζιθθ) ἰδ βίσουιαὶ 
Βιδιὶι τε μάγον δινὰ γοσαί 8 ἐκ  ἐαΡῆας κρρῆ γαϊφαίον 8180 ̓ οδ δ αρασαὺ ἴνν ψουλῳ ἃ 4 ( 

ΤΌΪ6 διτὰν οἱ δ οσ δ που]Ἱὰ οοτοροὶ υ6 ἰο δἀορέ 1 ἐπείοδὰ οὗ ἔχομεν ( Βοδοἷκ, »τιίσδοθο, ΑἸήοσὰ (διὰ οἀ.). 
δῖοοι͵ Β3͵ Β'., τοτὸ ἰΐ ποῖ π9 Τοϊ] ον 
4, 10 οὗ διανίηρ ὈθσΘτ τηδάρ, ᾿ς ποι]ὰ θα χοίαϊη θὰ Ὁν 1ηο ἔδίῃοσε, 

Υ ἴδ ὃ. ΤῊ Βοτιαίοῦν τοθδιΐηρ ἰ6 ποῖ ζῃ ἶκ60 
Α͂ 

ἀοοϊσίσιο ο τὶ θοῦδειθ8δ οὗἤἨ αὶ} " (1.81 
ΑἸζοσὰ, διἴδὺ δά ορμεμρ [6 δα Ὀὐ ποιΐνο, Δ αἴ ̓ 

ἀθασαδὰ, ὉΥ [ὩΔΩΥ οὗ {Π6 ὑθεῖ οαἰΐοτβ, βυϊδοϊοιί 
-Ἑ. 

ὲ γεσ. 2.---[-1Τἕἅἄἢὃὁ γνογζοοὶ ἐσχήκαμεν ἰδ τοπδοχοᾶ ἀδσ ας 
οὐπ πυοὰα σῃ. Ἦε οδιαϊπεὼ (Απεεν. Βιδίο ὕμῖοη) 
δθου ἃ Ὀ6 τοϊδποὰ τι ἀςοεςδ, 86 οοπυουίηρ Δ β᾽ ρὲ} σα ρμδαΐδ.--- Β.} 

σ. ΚΕ. 1... ΤΙΔῺΥ νοσεῖ). [1Ἐ ἰδ ποξ ζουπᾶ ἐπ Β. Ὦ. Ε. ἐῷ ων ὅσ 
Σ 

8 ΨοΣ, 3.--[Ἴδῖιρὸ τοϊοοίβ τῇ πίστει (Πεο., δὲ. 
Σοϊεσϊοα Ὀγ ΡΒ παρ, λᾷ Ἰββοβαυ 
ΨΟΣΥ͂ σϑϑϑοη ἸΟῪ ἴο Ὀ6 οὐρἱέϊθα, Α δυσίν νασ διίοι, 
Μ᾽ ΟΜΕΙΡ ΤΑ ΠΥ Ἐ9 τεροδεοῖ ΔΌΒΙ ΕΘ 
Ψασεαχιοα ἰῃ τοὐοοίίην ἐξ.---Β.} 

ορίης Πιδὲ 1 ὁΔῈ οἱ 
ἴα. ἀπ Θχμονίμ 0. ΟἿ ἃ ΠΟῪ δι 0] οὐ }η81 Βαγθ, σοῦ] ἱπίγοάμυοθ 8 ΌΓαῖρτ οἱοπιοιὲ (γος 

ἴο οὐϊπνοίαι (0 Ῥτορυμᾶοσα ὁ Μ88. δὶ 

᾽ Επα]ὰ, ΑἸΖοτὰ. οὶ βεὴ τοίαϊπα ἷδ, ἀδοπιΐιια ἰξ δυρεσῆ 
τῷ 

αμεν. 

1δὅ9 

αἰξουίοα ὮὉγ "3. Α. Β1. Ο. Ὁ. Κ᾿ Σὰ 
»ιϑὰ Ὁ Γϑολγυθδσιὴ (ἐξ ἐδ 6 λ 

ΤΡΘα  ΘΙΕΙΥ ἐπίοσο δ} ο τὰ ωὠ. 
Ὁ “ Ἰπαἱοδίου 186 ἐπὶ ἐπ δος μὲ οὗ ἐπε 

πὶ (80 οοπίεχί. ἘνοΣ 
Ῥογαῖνο, ἀαεΐθα ἐμὲ ΤΏ 681)" 

ΤΏΘΘΘ ΓΟΘΘΟΣΣ Ὦδνθ Ὀ6605 
ἵγ. Οὐσρ. [86 Σόσερ. Ἡοίεε. 

λαδεῃ ὌΥ Ἰδὴρο ; λανε λαὰ ἴα ἔδο Ἰἰΐασα! τὰ ἐωρ νέα 
οΡοσι δ τῃ οὐδοϊίοι ἀσαοὰ ἐπ Κἰπορ. Νοῖο. Ἢ ἀ Ὁ ὅτ 

Βδνο ἐδ6 ἴοσζοο οὗ 86 

ὍΟΙΒ δὐΐξοσς υόσ. 1: Ὀπὲ 
οὗ ἰξδ χοηυἵσι 688, δἰ 06 πίστει, ἰπότοδθοδ ἐδ6 ῬΓΟΌΘΌΝΙ 

Ὀυΐ τὸ δ΄ϑ ΒΟβσΌΟ 10 ΤΩΔΥῪ Ὅο τοβασυθὰ 88 ἄου 

Ψας. δ [ Ὑπομονὴ, ϑιαπαλοιίριει! (Ἀν 6); ἐνάμγαποε (ΑἸίοτα) ; ρῬαξίεπί ΠΥΝΓΟΝΕΣ (οσάσποσί); Διϑάσαῳεν, 
« 

ὅτι γάρ; ἩἘΙΟΝ ἰδ κἀορίοα ὉΨ τποδὲ τηοάοσει οὐἱίοχα. 
ον [89 ΕΣ μ 

ΘΟΘΒΘΔΣΥ͂. 
ταλοεϊοα [6 δοοοῃὰ ἔτι. (80 326ε., Μόγοσ, 166 Ρρασοπέν.) 106 ἐπβογίοη ἰδ ΘΧΡ]δΙτιϑὰ 88 ἃ δΙΡῸ ποαηἘὩε 

ο 

τ᾽ ἷ8 80 δίσοῃρ, [δὲ 1 που]ὰ Ὁ δἀορίοα πίϊδοῦῖ Ὠϑεϊξδιοι, τεσὸ ποῖ ἐδ ἀ 

ὙΠΠΒ 
“211. Σρέστιε κιτιλ. Βυῖ {89 ὑποὶδ] ΔΟΪΒΟΣΥ ἰδ ἴοο Ὡρ ἴο 

ὁ τηυδῖ οἰΠΟΣ σοροδὲ ὅτι, . .. Οσ δορὶ {80 τοδϊῃρ οὗ Β.᾽"" Ηὼὸ ἐδῖκϑα 

ΜΕῸ τιοδῖ Ομστίοί δῃου)ὰ Ὀθ [80 δυδήοοί. ΤΏΘ ταοκὲ ὈΣΟΌΘΌ]Φ 
ἔδ8 δῃοννοὰ ᾿ς (εἄάντοϑ) Ἰονὸ ; 6ῃ66 ἐδ Ῥοαὶιΐ08 

ἸΆΔΥ οὐἕδοσ Ὀ6 8δ8 
θέτε γε τοϑακ. Θ ΤΌΣΤΩΘΣ 18 ὈΣΘίοσ Ὁ]9.-- 

18 σογ. Ἐπ Ὃ θεός ἰδ παῃίς ἱπ Β. 1ἴ8 
ἤε..); Ὦ. 8.1. 
ἷο ἴεγ τοοτο ᾿ἴκο}]γ ἰὸ αγο ὈΘΟΏ οτοξεοα, Ὀθορῦδο ἱξ τὲ πο 
Υἱονν ἰε, ἐδ (Π9 ἃ 6 ἑπξοπαοἃ ἴἰο ΘΙ Ββδῖσκο ἐδ ἔβοὶ ἐμδὶ 
δὲ (δ. απὰ οὗ ἔδο οἸδΌδο. ΤὨΪ ποῖ Ὀοΐτρ υὐδογεϊοοὰ, ἐξ 88 τηονοᾶ ἰογαγὰ δὰ [Π θη σο]θοἰοὰ.--Β.} 

1) ον. θ.--Πἴοχ8 }}Υ : λανυίηρ δέει ἰδεη )μαιὶ 
ἔδοϊ ἐ» ἔυ]!οτε (Ε. Υ'., ὃγ) 
ἰα τες. 10: ἐν τῇ ὑσῇ, ὃγ λέ ι{7ὲ.--:.} 

13 ὝρςΣ, 10.---ἰ ῬΘΓΔ8116 16 στιαττοὰ ἰὼ ἔῃ Ε. Υ.--Β.] 
18 Ψα;. 11. --[Π ες. 

βαρᾶοτει οτἰ 08] . 
14 σον. 11.---ἰ[(4ἰοπεπιοπέ 8 αὶ οΘοστϑοῖ σϑῃὰ 

«α'οο οἱ ἐδο στουπὰ ἐμαί ἐξ σΟσσοδροῦ δ Ὑ] τε 

ἘΧΕΟΈἙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΘΟΕΚΕΒΑΙ, βθενυ.---1. Ῥόδοο πὰ αοα αγίβιηρ 
ἔοτα ᾿υδιβοκίίοη, 88 Πορ9 οὗ ἴΠ6 φίογυ οὗ Θοά (τοτα. 
1,3). 2. ΤΏ οοπίίηυδηοο ἰη, δηα ἰθόγθαθο οἵ, [18 

ούθῃ ὉΥ̓ ἰΠἰυϊαϊΐομ, διὰ 86 Θχρθγίθηοα οὗ 
ἰδ9 Ἰονο οἵ αοἀ (νεῖβ. 8ὃ-ὃ). 8. ΤῊΘ ρῥγοοῖ οὗὨ [Π6 
ΘΟΒΕΌΑΔΙ ἱπογθαβα οὗ {πὸ ρθδοθ, δῃὰ {6 οογίδι ΠΥ οὗ 
βαϊναϊΐου οἵ Ο" γι δύδηβ ἀόρε 86-9). 4. Βεοοοροί!ΐα- 
ὕοη δδ ἰδ 6 Ῥἰοάξο οὗ ἀοἰἑνογβηοθ (Βα να 0), δηὰ, 88 
(6 ΔΡρτορτεὶ δἰοποιηθηῖ, ἐῃς ἔουηϊδίη οἵ Ὀ]6 8866. 
6886. Οἡ γτοσα. 1-8, ὙΥΪΠΖον, Οὐηιπιοπέαΐ., Τοὶ ρίας, 
1882, [Οδμδρ. ν. 1--12. δηὰ οἴδρ. υἱῖϊ. ἀθβοσὶ δ (116 
εὔδοι οἵ ᾿υδβολιίίοῃ ὑροι ἴΠ6 ἔδο]ΐησβ, οὐ ἴΠ|6 δηιο» 
ομπαὶ τοϑι : οὔδρ. τί. 16 οὔδοιὶ ὑροὰ (Π6 Ὑὴ]}}}, ΟΥ 
6 »ιογαΐ τῆ. [ὑ Ῥγοάυοοθθ ρθ866 ἴῃ ἴδ6 Ὠθατί δῃὰ 
ΒΟΙ'ηθ65 ἱπ [6 σὨαγδοίον οὐ (86 ὈΘ]16νοΓ.--Ρ', Β, 

γαογ. 1. Τμοχοίοσο, Ὀοΐηῃρ ἐππιϊβοὰ ΕΥ̓ -Ἂ 
[Δικαιωϑέντες οὖν ἐκ πίστεως}. Ἰδο οὖν 
χργοάθοδ ἰ86 οΟποϊ υδίοῃ ἰῃδὺ ἃγίβοβ ἔγσοσῃ ἴἰὯθ ὑγθ- 
οουΐηρ, ΘΒ Ὁ] διναθηὶ οὗ ἔπ6 ἀτγυῖ οὗ ἰῃ6 δικαέωσις 
Υ ἔδει [11 21-ἰν. 356]. ΤὨογοΐοτο δικανωθόντες 
ἷΘ οἰοθεῖὶγ οοπηθοϊοα π|ῖὰ δικαίωσις. [186 δοτίδὲ 
(ἰη8δ6 δικαιῶ θέντες, ὙΠΟ 8 ΘΙΏΡΒΑΙΪοΆ}}Ὁ 
νἰδοϑοὰ αἱ ἴδο μοδὰ οὐ [6 βοηΐθηοθ, πὴ ρ0]168 ἐπὶ 
ἱμοιϊδεδέδου 18 δὰ δοὶ δγοδαῦ ἀομθ δηὰ οομπιρ]οιοα 

ἰἷφ (γα. 10), δα 

ὃ καυχώμεθα ΣΙΥ αδἰἰοείοα. Νοαγὶν 4}} ΜΆΗ͂, σοδὰ καυχώμενοι, ἩΝΙΟΩ ἰδ δἀὐονίοα 
ἤν ρέῤνειε ἐδ ἀρρὰ οσ 1υδ:8οαῖτοι οὗ {86 δΌοΥΘ εἰπδηἀα ίον. 88θ Ἑτερ. ΤΝοίεε.---Ἐ.} ω 

ὙΣΤΘΟΙΟΕΙΟΘΊΥ, Ὁυΐϊ τοῦ ἐδποοϊοκχίοβν. εοοποίϊ ας 
θ 

: ἡ ἑαξίοη ἴδ 
Οτϑοῖς ὩοῦΣι 068 πὴ 8ο »τιϑοοδϊᾳ γαξῦ.--Β.} 

ὙΠΘΏ Μ͵)ὸόο ἰαϊὰ Ποϊὰ οἵ ΟἸγίδὲ ὉΥ ἃ ᾿ἰνίηρ ἐδ ἢ, Ὀπὶ 
ποὺ ὨΘΟΘΘΒΑΡΙΪΥ δὲ ον Ὀδριίδιῃ (Ὑ οτάβποσί ἢ), τ οὶ 
ἷβ 8 Βοδ]ηρ ογαΐπδηοθ, ᾿ἰκα οἱγουτϊηοίβίοι (ἷν. 11), 
δηὰ ἀο68 ποῖ ΔΙ ΥΒ οοἰποῖὰθ ἰῃ ἐἶπη6 νὴ ἢ Τορθηογα,. 
(ἴοῃ δηὰ 7181} 8δοαύ ἢ) (ΤΟΙ ΟΡ [Π6 ο886 οἵ ΑὉτγϑἍ. 
δὰ δὰ Οὐγηθ 8 οὐ [86 ομ6 ιδηά, δηὰ ϑἰτωοῃ 
Μαρυθ οὉἡ οὐ ἴπ6 οἶμοῦ). ἐκ πέστεως, οὐ οὗ 
[αἰνῃ, 848 1:6 διρδ)οοίδυε οΥ ἱῃϑίσυμηθπῖαὶ οβϑυθο δῃὰ 
δΔρργορυίαιίηρ οὔζϑῃ, ἩΔ|16 η0 στδοὺ οὐ Θοὰ ἴη 
Ομ τίει ἰϑ 1ῃ6 οδ)όοίδυε οὐ στοδοϊνο οδΌΔΘ οΥ̓ [υδὲ}866. 
(ἴοῃ, ὈὉΥ ΠΟ ἢ. τὸ ὉΓῸ ἰγδηβίεστοα ἔγοσῃ {πα βίδίο οὗ 
βίῃ πὰ ἀδιυγπδίϊοῃ ἴο {ἢ βίδίβ οἵ τι ὐοΟῦΒηΘ688 δὰ 
|1ἴ8.-ῦὶ 5.1] Μεγοῦ: “ΤΊ οχίθηϊ οὗἁ Π6 δίδεϑϑα 
πες οὗ ἰ86 ἰυδιϊβοά (ηοϊ ὑμεῖς λοίέημσδα, δ Βοίηθ 
ποῦ ]Ἱὰ αν 10) 8}}8}} ΠΟῪ δ ροτγίγαγϑα," [ξ ἰβ 8 
ἀοβορ ριΐοη οὐἩἨ {Πἠ6Ὸ ὈΪοββοάμθθθ οὐ ΟἸγἰβιΐδηβ ἱπ ὃ 
βοῦγοσ, 118. τηαϊπέθηδῃσθ, ἰΐϊβ Δρρδγοπὶ ἐπηρογίθοι οη 
γοῦ γϑαὶ ρογίδοϊοσυ, ἰζβΒ οουδί ΠΥ, δηὰ ἴΐ8. ΟΥ̓ΘΓ ΙΠΏΟΓΘ 
δουπάδηϊ ἀονοὶοριηθηῖ, ΤΏθ οοπάϊθίοη οὗ ὁπ πῆα 
ἷδ ποῖ ᾿υδιβοά ἰβ ἐμαὶ οὗὁἩἨ δρδθύίηρς σῖθῃ αοά (809 
νυ, 9). 

[399 δανϑ ο9 τυῦῦιῃιΤῃἘ αοὰἃ τὨχουδῇ οὖ 
Τιοχτὰ δοδβ ΟὨχίπι, εἐρήνην ἔχομεν πρὸ 
τὸν ϑιόν, κιιλ. Τθδ Ὀθαγίηρ οὗἉ [86 αἀἰβδδγθηοε 
οὗ τοδάϊηρ ἤθγθ ἀθθογσυοθ ἸΔΟΓ6 αἰϊθητίομ ἴμδῃ ἐξ 168 
γοῖ τοοοϊγοὰ, Ὦο τοὶ υοιδν δὐορὶ, ἔοΣ ἰαΐοιμαὶ 
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Ροδβομδ, τὶ τ, δῆσο δηὰ [6 ρστθαὶ τοῦ οὗ 
σομηλϑηϊαΐογβ, (ῃ6 ἱπαϊοδίίνγε ἔχομεν, 106 λαυθ, [ὉΣ 
[δ6 δυθαποῦνο ἔχωμεν (ὕυϊζ. : λαδοαηνδ). ΤῊΘ 
ἰαϊίος, ἴθ τυδὲ δὲ δαἀπιϊ ἴθ, Ὠ88 ἰῃ ἰΐ8 ἕλον ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ὅπ 6 ονεγ Ὠο]ηλίηςς περ οὗ δηοίθης ΜΗΗ,, Υ δγαίοιηδ, 
δβῃὰ ΕΔΊΒΟΓα, " Ὀυϊ αἰ8ὸ [Π6 οΥἾο08] ΘΔΠΟῊ : ἰδοίίο αἱ 
εὐἶον ργὶποὶραίιμη, ἰοπσέ, Ὀδίησ ἴἢἪΠ6 τόσο ἀἠπῆουῖ 
τοδαϊηρ, 115 δἰψθγαίίοιι ἰηῦο [86 ϑϑϑίϑὺ ἔχομεν οϑδῇ ὯΘ 
Ὀοῖδοῦ δοοουπίοα ἔον (Ππδῃ 118 ἱπιγοαιϊοίοῃ, 
τοϊδίη ἔχωμεν (πὶ ᾿ῳδοδτηδπη, Τρ 6} 68, δηὰ Α]- 
[ογὰ, δίῃ οὗ Ὅ6 τη ϑὺ ΘΟὨΒΙΒΟΘΏΓΥ ἰδ καυχώμεθα, 
ΥΟΥΒ, 2, 8, ΠΚονῖ86 ἴῃ [86 βιιθ) υποῦνο τηοοὰ : δηὰ 
ἴθ [6 ψΠ01]6 Ῥάδβϑεζο, ἰηβίοδα οἵ Ὀοΐηρ, 88 υ808}}7 
πῃαογβιοοα, ἃ δέαίεηιοηξ οἵ {π6 ὈΪοββοά ἡδείας οἵὨ }0.8- 
υδοδίίοι ὑροὴ [6 μϑατγί, ὈΘοοη 68 δὴ ἐσλογέαξίοπ, ἴ0 
ξο ΟἹ ϊπ; ρ6866 ἴ0 Ρθᾶο8 δηὰ ἔγοῃη β] σύ ἴο βίοι, 
Οἢ ἴδθ στουηὰ οὗὨ [Π|6 Δοοοιρ]} 186 ὰ ἦρι οἴ ͵υϑιἰῆ- 
οὐου, δ βογθοῦ οχρ᾽δηδίζομδ, ΠΟΎΤΟΥΘΡ, ΤΠΔΥ Ὀ6 
κίνϑῃ ἰ0ὸ ἔχωμεν. (1.) ΤΏ αοἰἐδοναζίυς Β6ΏΒ6 : δλαὶϊ 
τ:06 λαυε ἢ Βυὺ [6 ἀο!θογαῦδνο βυθ)υποίνθ 8 ΟΠ] 
Ὁδρα ἴῃ ἀοιυθὺδι} ᾳυοσδίοηβ, 8 Μανὶς χὶϊ, 14: δῶμεν 
ἤ μὴ δῶμεν ; Βοτα, Υἱ, 1: ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ; 
(2.) ΤΌο οοποόδδῖνα ΒΘΏΒ6: τ06 πιαν λαυε, ἰΐ ἐδ ΟἿΡ 

ῥυὐίοσα ἰο λαυε. ΤὨΐδ που]ὰ χῖνα ὀσοθ  ]θηῦ Β6Ώ86. 
αὐ Βυο! 8 080 οὗ (6 αΓΘοῖς ϑυδ) ποῦν Δρργοδοὶ- 

ἱῃρ τ[86 τιϑϑδηΐηρ οὐἠ (6 ἔπίαγα, ἱμουρῃ ΘΑΒΥ ἀ6- 
εἰνοὰ ἔγοιω [86 ζϑῆθγαὶ ῥυϊηοῖρ]6 μας ἴῃ 6 βυθ͵ιπο- 
ὥνο πηοοὰ εἰμηΐῆθβ σῃδὺ ἰ8 οδ᾿εοίἐυδίψ ρμοεδὶδίε, ΔΒ 
6 ἱπαΐοαιϊίννο δσργθθβοθ σῇδὺ 8 ασίμαΐ, ἀπὰ ἐμ6 
δρίδιϊνο σὺ ἷβ ὐδδέγαδία οὐ διιδ)δοίίυοῖν μοδβεὶδίε, 18 
ΒΟΙΩΘΥδΙ ἀουθίζι), δηὰ ποὺ τη οηθα ὉΥ Ὑ ἾΠΟΡ 
(Ρ. 268, 718 64.), πῶο, ἴῃ ἱπάδροηάθης βθηΐθποθβ, 
δάτηϊτβ ΟὨΪΥ ἴῃ οοη)ωηπείξίυμα ἑαΐέυιι8 δηὰ [Π6 
οοπ)ποίέυμδ οἰ δογαίέυμδ,; σορ. Κύμπον, 88 468, 
464, απὰ 96}. ὃ 416. (8.) ὙΏοΓΡΘ γοιηδῖηβ, ἴθ 6γθ- 
ἔογο, ΟὨΪΥ {116 ἑαἰίνε 8686: ἐξέ ͵18 λαυς 6806. 
Βυΐ ΘΓ ΔγΪ868 ἴΠπ6 ἀοοίσγί μα] αἰ βὲ ου ἐγ, [δῦ Ρθδοα ἰδ 
Ὠοΐ {Π6 τοβαϊρ οὗ τηϑη 8 δχϑγίοηβ, θὰ ἃ οἷἱῆ οΥ αοἀ 
Ὀοβιονοα, δὰ [86 ΟὈ]Θοῖ ΟΥ̓ ὈΓΑΥΘΡ ἷπ ἴΠ6 Θρίβύο!αΥῪ 
ἰηΒοΥΡΌΟΠΒ ; οΟμρ. 1 δηὰ 2 Ῥοίϑυ ἷ. 23 : “"Ογδοθ δηὰ 
Ῥδδο6 Ὀ6 πη} Πρ] 16 ηΐο γοι ; ̓) γοῖ ὑγγό δηδίορουβ 
ραββάσοδ τηΐρῃῦ Ὀ6 αὐυοίθα--νἱΖ,, 2 Οὐν. ν. 19: κα- 
ταλλάγητε τῷ Θεῷ, γεοοποϊϊαηινιὲ 7260; ἀπ 68ρ6- 
οἰ} }γ ΗΘ. χίϊ. 28 : ἔχωμεν χάριν, ἰδέ τ αν σγαξε 
Ὦθτγο, μόνονον, βοὴ ΜΒΘ. τομὰ ἔχομεν, [μ6 Ὑυϊρ. 
αδεηνδ, δὰ ἤΘΓΟ γάρες ἰΒ υπἀογδίοοά ὈΥ βοιηθ ἰῃ 

[00 86186 οὗ σταϊίεια). [τ τἰχῆῦ Ὀ6 Βαϊά, δἷβο, ἰἢ 
ΒΌΡΡογῦ οὗἁ ὑηΐ8 δχρίδηδίΐζοη, ὑπαὶ ΓΑΠΠ, ἤορα, Ἰονθ, 
Δηά 411 ΟἸνἰβιίαῃ στάοθβ, ἀγα ᾿Κ 86 χα ΟΥἁὨ ρτδοο, 
δηά γοὺ Οὐ͵δοίθ ἴο ὉΘ ρυγευθα ἀηὰ τηαϊηίδίηοα. (4.) 
Α ἴον οοπηπηρδηίδίογβ, χυϊΐο ΓΘΟΘΏΘΥ ΕογΌθΒ (ποῦ ἴῃ 
16 γα βἰδύίοη, Ὀαΐ ἴπ ἰῃ6 ΘΟ θηί8, Ρ. 179), ἰακ6 
ἔχωμεν ΞΞ κατέχωμεν, ἰεέ ὧδ λοία 7αδὶ απὰ δη7ον 

9 

ΦΊΒοο Τεοὶ, ΝοίΑ 1. Τδο Βίπδιίο ΜΒ. τοδὰβ ἘΧΩΜΕΝ, 
{89 5118}} ο ΟὨ ἴδ9 ον οὗ ὦ Ὀοίιρ ἃ Θοστοσξίοη ὉΥ͂ 8 ᾿ΔΙΟΓ 
Βαπὰ, ᾿ΒοΟΌ ἢ [815 ΘΟΣΥΘΟΙ ΟΣ τη ῬΟΒΒΙ ὈΙΥ ᾶνθ ὈΘΘΏ ἐδ Ικθῃ 
ἔγοια δῇ οἷἂονς ΜΗΙ͂. ὙἹδομοη δον, ᾿ὰ Ὠΐα τοοθηξ οαϊιίοη οἵ 
ἔο γαϊζδαπ ΜΒΆ., ογοάϊξςὀ (μὸ οογγθοίΐοῃ ἔχομεν (ο 8Β8., 
ἰπϑίοδᾶ οὗ Β5., 28 16 ἄοῃο ὉΥ ΑἸΐοτᾷ, ΜΙΘΤΘσ, δπὰ οὐμοῦβ. 
Ὅτ. Ἡοάᾶμο, τὴ Ῥδυβ 11{{16 Οὐ πὸ αἰξοη!οη ἴο ἴπ6 ἀἰδογοπξ 
τοῦ ὩΚῖ, διὰ ἱρτόσοι Οοὰ. βίη. αἸἑοροῖδοσ, αἰ μοι ρἢ ἐδ τὰ 8 
Ῥυθ δηθὰ τὸ γΘΑΤΘ ὈθΘίοσγο ἔμ 6 ταν  δοὰ οἀϊ οη οὗ ἰδ ΟΌπιπε. 
οὐ Πονναηβ, ᾿ΠΟΟΤΥΘΟΓΥ͂ δανα (Ρ 206) ὑπαὶ “1ὴ6 οχΐρογιδὶ) 
Δ ΒΟτΙ ΘΗ ΔΙΘ ΠΘΕΓΙΨ Θαυ ΔΙ αἰνί ρα " Ὀοΐννοθ ἔχομεν 
Ββηὰ ἔχηι. ΑἸυγχά, ἴῃ 1Λ᾽ὴ6 δ[ἢ οᾶ., Ἦδ85 ἃ Ἰοπρ ποίθ δπὰ 
60Ά115 [Ὠΐα “4 (86 ογτιοῖα] ᾿ηδίθπιοο οὗ οὐογροποσίπρ ἀἱρίοτηδεϊα 
ΔΌΪΠΟΥΪΕΥ͂ ΘΟταρ πα τ ἰο δὰορὶ 84 γοδάϊπς δραϊηδὲ τ ΐοἢ 
οὖγ δυ δ᾽ θοίΐνο ζθϑ] πρα τ 06]. Ἐγοστ πές ΤΏ] οοπβίἀοταίοτι 
(ὁπ45 ἴο ἐτρ ἰι.} Ἐοίαϊπίηρ ἔχωμεν ἴῃ [86 ἰοχέ (πἰ1} 
᾿δοδιληπη δηα ΤΊΘρ611]68), μ6 ρἶνοα ἰὺ ὼἊρ ἰῃ [᾽6 ποίθα. 
ΒΟΥΡΟ5 ΥΟΙῪ ΒΙΓΘΠΠΟΌΒΙΥ οοπίθηβ 70. ὄχωμεν, κηὰ οοηδὶδῦ» 
ὡν} (δκο8 8180 καυχώμεθα ἰη [86 Βοχίδἑϊνο δ61)80.-“. 8.} 

[Βοτὰ. χὶϊ. 18 τοΐοσχ' ἴο τοὐἱἱὰλ τσὴ (κα (6 ζατη οι 8 
τοιίθηοθ ἰη οπ. Ογδη 8) οὗ δοοθρίδσιοο οὔ [ἢ9 ὩΟΣΩ1- 
βδαίοι ἴοσ ἐ8ο Ῥχϑαὶ : κί τι αῦε ρμεαοο).--Ῥ, Β.] 

ΤῊῈΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤὯὲ ΒΟΜΑΝΒΕ. 
ἩΡΟΒΕΉΝΣν ρος 

ῬΘδ06 ; σοΏρ. Ηοῦ. χ, 38 : κετόχοιμεν τὴν ὁμολφ 
γίαν τῆς ἐλ είδος ἀκλινῆ. Βυῖ ἴῃ ἰῃΒ σδθ6 Μὲ 
Βῃου α ὀχρϑοῖ ἴμ6 «τοῖα Ὀδέογο εἰρήνην, δηὰ ἃ ργθϑ. 
σίουθ τηϑηϊοη οὗ ροδοε ἴῃ [86 δυμυπιθηῖ. Τα ἱπ. 
ἀϊοαῖῖνο ἔγομεν, οη 86: ΟΥΒΟΡ μδῃά, ἰβ ἔγθο ἔγοτι δἱ] 

ἀἰδέ- ] ξταπιπιαιτίοα! δηὰ ἀοοίτίπαὶ αἰ ΠΟ. ον, δηα ἰδ 'π Κϑορ- 
ἱηρ ἱ (ἢ ἀΘΟΙΑΓΔΙΟΡΥ οδαγαοίον οὗ ἴπ6 δοοίίοῃ.-- 
Ῥϑδοθ υἱτϊ αοά, εἰρήνην πρὸς τὸν Θεεσι 

1 τὸ ὶ ἴῃ ΟΡ τοϊδίίΐοη ἴὸ Οὐά, [Ὁ ΟΧΡΓΡΘΟΒΘΟΒ (Π6 δέδιθ 
τοοοποϊ αίΐοι; (ορρυβῖῦθ ὑο {π6 βῖδιθ οὗ οοιιάοιμῃδ, 
ιἰοη, τῇ, 1}, ἰὰ ςοηβθαῦθδηοα ΟΥ̓ [86 τϑιηοναὶ οὗ ἀο(Ἶ 
πγαΐῃ πὰ ὑπὸ βαιϊβίλοιοη οὗἨ Ηἰΐβ υδβίίοα ὈΥ̓͂ [Π:6 8580. 
Βο6 οὗ Ο τὺ, νῆὸ ἰ8 ον Ῥοϑοο: Ερῃ. 11. 14-16. 
Οομρ. Πεγούώίαη 8, 1. 8: ἀντὶ πολέμου μὲν εἰρήνην 
ἔχοντες πρὸς θεούς, δηὰ οὔΠΕΓΡ οἰαϑαὶοα] ῥδγα]} 
ᾳυοίοα ὈΥ Μογοῦ δὰ ῬΒΠΡρρὶ. Οἱ πρὸς τὸν Θεῶν 
ΟΡ. Αοϑ ἰΐ. 17; χχῖν, 16; 2 ονγ. νἱὶ. 4ά. Τὰΐε 
οὈ͵θοῖῖνο οοηαϊιίομ οὗὨ ῥ6806 ἱτρ] 68, 88 8 ὨΘΟΘΒΘΩΣΥ͂ 
οοηβοάυδηοο, ἴΠ6 βαρ) εονα ρϑδοθ οὗ [86 δου], Ὡϊς 
ἐγαπφι ἐξα 8 ἀαπὲπιὶ, [μ6 ρας οοπδοὶεπίδα, τ ϊοὶ; βοτθ 
ἔγοτα ὕῃ6 δχροΐθῃηοθ οὗ ραγάοῃ δηὰ γϑοοῃο ]Ἕδίοη : 
ῬΆὨ]]. ἐν. 7; Φοδη χν]. 88. Θ΄ἴπ ἐδ [6 βουγοῦ οὗ 4]} 
αἰδβοοτὰ δὰ τὰγ Ὀοίνγθθῃ τδη δηα (οα, δηὰ Ὀείνθθῃ 
ἴηι. δηἃ τηδηὴ ; δηὰ ἤδθποθ ἰῃθῦθ δὰ ὈΘ ΠΟ ῥΘ80θ 
ἘΠῚ} [18 ΟυΓΒ6 8 τοηονθά, ΑΧ11 οὐμοὸῦ ρϑδοβ ἴβ δὴ 
416 ἄγθατ δῃὰ ἰἸἸυβίου. Βοίπρ δὲ ρϑδοθ 1} Οοά, 
ὍΘ ΔΓῸ δῦ ρ6δο6 ὙΠ0Ὸ0 Οὐγβοῖνοθ δηὰ τὶς οὐν (6 ]]ΟΝ- 
ἴηθῃ, δι οἴδῃ 8118 Οοά τΠ6 ““ ἀοἤ οὗὨ ρΡό6δος: 
χυ. 88; 2 Ὅον. χἰϊ!. 11: 1 Ὑ8688β. ν. 238 : 2 ΤΉ ΘΒ86. 
ἰϊ]. 16; ΗΘ. χΙϊ. 20. Οομαρ. 4180 188. χχχὶϊ. 17: 
“[Π6 ποτκ οἵἉ τἰρηθουβηθβδ 18 ρθᾶοθ."--Ῥ 5.] 

γεν. 23. ΤΏΣΟΟΔὨ ὩΏΟΙΩ α͵ἷ8βο ὧὋὁ. ΤἬοδ86 
ΟΓΒ ἀ0 ποὶ δηποῦηοθ ἃ ΟἸϊπηᾶχ ἴῃ {Π6 ἀοδοτὶρύοι 
ΟΥ̓ [Π6 πχοεῖς οὗἨ ΟὨγὶϑὶ (ΚΟ Ι]π6γ): ποῦ ἀο [πο Υ διδίθ 
188 στουῃά οὗὨἁ 1ὴ6 ργεσθάϊηρ διὰ ᾿]Ιησοῦ Χ. (Μογετ), 
Ὀυΐὺ [ῃ6 ἰτηπιοάϊαῦο τοϑυϊὶ οὗ ἴπΠ6 τοἀθιηρίοῃ, [καὲέ, 
αἷδο, 8 ποὶ δοουϊηυϊαίίνα, Ὀιὺ ἰηαϊοαῖθβ ἴμαὶ 1ἢ}6 
προςαγωγὴ εἰς τὴν χάριν, ἰἰθο) ἢ ἃ Ἰορὶ πηγαὶ Θοη86- 
αυθηοθ οὗὨ [πβιβοαιίοι, ἰβ (Π6 σγουπά οὗὨ εἰρήνη.- 
Ρ. 5.1- Εἴανο ορίαἰηϑὰ δοοϑϑβ. [τὴν προς- 
αγωγὴν ἐσχήκαμεν; ἰἰΐογα!γ, μᾶνο Ὠδὰ [86 
(611. Κπόνσῃ, ἴΠ6 ΟὨΪΥ͂ ΡΟΒΒ1Ὁ]6) ἐπίγοἀποιξου (ἴπ 
ὑΠ6 δοίΐνθ 861)86), ΟΓ Ὀδσίϊοῦ, δοοϑῆδ (ἰπιγαηδιθνο). 
ΤῺΘ ρονίδος τϑίογβ [ὁ {Π6 {ἰπι6 οἵ [υϑδοιοι δηὰ 
Ἰποογρογδίίοι ἴῃ ΟἾγῖβῖ, δὰ ἱμαρ 168 ἴῃ6 οοππιοά 
ΓΟΘαΪΌ, βἷποθ ἰῃ Ηἶπὶ δπὰ ἐπγουρὰ Ηΐπ), ΔΒ [28 ἀοος 
διὰ Μοαϊδίοσ, πὸ ἤλυθ δῇ ορϑὴ Μ8Υ, ἴῃ τίρῃι διά 
Ῥγν! ρα οὗ αἀαΐέν ΔΡΡΙΟΔΟΙ 0 {86 ἴὔσοπα οὗ ρτδοα: 
ἴη ἀϊδεύπποιίοη ἔγοπι τἢ6 ὁπ6 ψοαγὶν Θπίταῃοθ οὗἁἨ [ἢ 6 
δον βῃ Ὀἐρἢ-ρυὶοβὶ ἱπῖο ἴ6 ΗοΙΪΥ οὗ Ἠοϊῖθβ. ΤΉΪβ ἰθ 
1886 υπίγοῦβαὶ ργίθϑιμοοὰ οὗὨ Ὀδἰΐονοσβ.---ρ, 1] ἔχ 
ΡΙδηδίίοηβ οὗἠἨ (86 προςαγωγή: 1. Μογον: αὐπεδ 
δίοη, ἐπέγοαμοξοπ (Πιπεεάλνιρισ). ΤῊ 15 οἸαϊτηοα 
ἴο Ὀ6 [06 ΟΠΪΥ ργδιητηδίῖ 8] βρη βοβίοη. [ὲ σας. 
Τί} ἀθηοξαβ ἴπ6 δηΐγαῃοθ οδδοίθα ὈΥ "ποαέαξίοπ, 
ΠΘΓΘ ἰδ ΙΘΔῺΒ δατηϊπδίου, δυάϊθηοθ. Βυΐ [8 γ6- 
αυϊροταοηΐ [186 προσαγωγεύς, δοφιεδίον, ἴμ6 ταθᾶϊα- 
ὍΟΓ ΟΥ ἰῃίογργοῖον, πο ἰηἰτοάο08. ῬΟΓΒΟῺΒ ἴο0 8006. 

ω Ῥδρο (Ζ,0χ.) δῃιὰ Μογοῦ, σῆοὸ αποὺὶθα 
ας δὴ ἐμ τ βσῳ ῬΙυ ̓ Ἔ 
λμαδεπ ὉΌΒΟΝΗ ΟΕΒΙΒΤΌΝ Ὁ1Ὲ 
μι. 8. 15.. αἀααιεινοΐ, πδηεϊοῦς ἀα45 Εν εεἰδεί (1 ῬοῖοΣ ἐἐὲ 
18)υε 6 ξεἴηδε ἄθη Ζονη, Οοίίες ἐἰἰἸρσεπάδη Θ΄ Ἰδηποη,ενς μῆλα» 
προςαγωγεύς σοεισοτἐπ ἐεί, Οὐ, εοτἱα τε 5. ἐγοβ πὰ 
αμϑαγῶοκι: μακρὰν ὄντας προςήγαγε. "ἢ τ. ἔατο 
1658. (Ρ. 251) ἀπὰ Βτγαῦσηθ, οα. ἘΡὮ. 1|. 18. ΟἸιγχγβοδίοσα ἀ15- 
Οἱ χτβῃ 8, ἘΡΆ. ἰϊ. 18, προφαγωγή Διὰ πρόζοδος : οὐκ εἶπεν 
πρόξοδον, ἀλλὰ προςα ν. Βαϊΐ πρόζφοδος, ἰπ οἰαδαῖο ΟΥ̓́ΘΘΚ͵ 
885 Ὀοΐῃ [06 δοῖξνο δῃα μδβδεῖγο παρ. Ἡοδσγοδίυδ ἀ 6. 
ἜἌτιοα προσαγωγή : "ὁ προφέλενσις, γέοίε ; ΔΕΟΟΈΒΒΙΟ, πε με ΑΒ 
ὉΚΟΒΌΜ ΔΑΒΑΒ, ΒυΡΡΙΙΟΔΊΙΟ.᾽» ἴμηο ποτὰ ὑοστα Οὑΐν ΤὮΡΘὉ 
ἔμμοα ἰὰ [0 ΝΟΥ Ἰ τ εσίατηστ ὑ---θτο, αινὰ ἘΡΉΏ. ἐδ, 18, δηὰ ἐὲὲ 
ἐν ΒΠΘΓΟ τὴ [πέγϑπαίεἶγο τοοδηΐηρ, ἀοοσες, ἰ6 ἴδε τβοσ Ὡδὲν 

ῬΒΘΒΆΡῸΘ ἔγοχ 
, ὅζα., Βπἃ οχρί δὲτιθ: “6 ῬΡῚν» 

ἩΗινξυγύῦηξυνα σὰ ἀἐν Θηιαακ 



ΟΒΑΡΤΈΕΚΒ ΟἹ. 1-1}. 

τεἶρηα, [διρεϊα. πῃ Αἴε2. 8ευ. 4.--Ῥ, Β.] ἰ6 δεουγοὰ 
ΒΟΣΘ ὮΥ͂ δὲ οὗ, νοῦ ἀοεδβ Ὡςὶ Μ6}} ϑαΐϊξ (8 ἰπίοι- 
Ῥτοϊδιίου, 2. Αὐοειδ. [Ὑ}0-. : ἀοοδδδωηι; πρόςοδος, 
εἴςοδος Τη6 υἱὸν οἵ (Βουχηοηίυβ, δηὰ τηρεῖ θχ- 
Ροαοϊϊοτθ [ΡΕΣΙΪρρὶ, Επταὶα, διυδσι, Ηοάρσο, ΑἸδοσα] : 
866 Ερί!. ἰΐ, 18; 111, 12. (ΤΠΟΙυοὶς βμ6}}ν ἀφοϊάθ8 
ἴον ἴμ0 δοῖγϑ ϑ6η86.)} ΤΏ ἱπιδβθ, δὲ Ὀοϊύομι, ἰ8 ρ]41})- 
Ἰγ ποὶ ὑμαὶ οὗ ἃ που αὶγ δυάΐομοο πὶϊ δὴ 
ἰάηρ, Ὀὰϊ [80 1γ)}6 οὗὨ [ΠπΠ6 Θηίΐγδηοθ οὗὨ 186 Ἰιρῃ-ρτὶοδὲ 
ἱπίο ἴ)6 ΗΟΙΪΥ οὗ Βο]ἶο8 (Β66 1 Ῥοῖδσ ἰϊϊ. 18 : Χριστὸς 
ἔπαϑεν, ἵνα ἡμᾶς προςαγάγῃ τῷ ϑιῷ; Ποῦ. Χ. 
19: ἔχοντες τὴν παῤῥησίαν εἷς τὴν εἴζοδον τῶν 
ἁγίων ἐν τῷ αἵματι ᾿]ησοῦ). ὙΐΒ νἱοῖν 6 αἰδὸ ἴῃ 
ΒΒΕΣΙΩΟΙΥ͂ ΜΠ} [Π6 ἰά68 οὗἨὁ ἁ [Π0 Βρίβι}16, ὈΥ πίοι 
Οεϑείδη! εν ἰδ [6 ἴσὰθ πουβῃΐρ τοβίογθα, οὐ σϑίμον 
ἤεοὶ τοδὶ σὰ : διὰ ἴῃ 8 οοπηδοϊοη ἰμ δόξα ϑεοῦ 
88 τοΐθγθῃοθ ἴο ἴῃ9 Κ'Βϑκὶπδὴ οὗ ἴῃ6 Ηοὶγ οὗ Ηο- 
11ο6.---ΟὈϊδμοα (εγἰαησέ λαόδη). ΤΒοΪΌοΙκ ἐ 88} γὸ- 
ΠΑΡᾺ ἰ 88 ρϑάβηϊίο ῬΓΌΟΘΓΡΥ ἴῃ Μ γον (αἶνον ΕἼ ΣΘ6 86) 
ἴ0 Βοϊ]ὰ ἰδδὲ ἐσχήκαμεν ἀοεΒβ ποῖ πηϑϑῃ πασίὲ δωηιι8 
οἐ δαδεπιπα, Ὀυϊ ἐβρωμ θὺρ (πϑθη νῷ Ὀθοδπμα ΟὨγίθ- 
ὥζδη 8). ΜοΥ͂ΘΡ ΟἿ ΔρΡρτγορυγίδιο Υ βαυ8: “ Τ)6 αἰνὶῃθ 
ἔταοο ἰη ποΐοἢ (86 ᾿υδιβοά ραγάοϊμαϊθ 18 γϑργοϑθηῖ- 
Θδἀ δβ ἃ δραοὶαί οοπιραδ8." Βαὶ ᾿6 88 ποῖ τηδὰθ 
Βοοῦ τϊ8 το. ἴδ ἰἰανὸ ἔγθα δοὺθθβθ ἰηΐο [ἢ 6 
το] ΗοΪγ οἵ Ηο]ΐοβ, σοὶ 18 στδοθ: δῃδ ἤορα ἴο 
ὈΘὨοΪὰ ἰπ 0 {86 τϑδὰὶ Βμοκίπδη, ἴμ6 δόξα οὗ ἀοὲ: 
δηα, ἰοοϊκίηρ, δὶ ἰϊ, ἰο ραγιοἱραῖο οὗ ἰϊ.---ἴο μι ὲκ 

. [Τ|6 ταύτην ͵ἴδ Θιμρμδίίο---ϑυοἢ ἃ σίογίουβ 
ξῖαιο.--Ρ. 5.1] ἸΤδοβο πῆο δάμογο ἴο (6 γϑδαϊησ 
«τῇ πίστει ἴῃ νοῦ. 2 [800 εχέμαί οί  οοπηθοῖ 
ΕἸΘγ ἢ εἰς τὴν χάριν εν αηααϑὸ τ ΠΟἢ ΜΟΥΘΡ 
ῬΓΟΡΘΡΙ͂Υ γοὐθοίβ, πέστις εἰς τὴν χάριν ), δηὰ υπάοτ- 
διἰδιιὰ προσαγωγή δὈΌΒΟΪΓΕΟΪγ : δοοθ88 (0 θοἀ.5 Βαϊ 
6 προσαγογή (8 τοῖον ΟὨΪΥ͂ ἰοὸ χάρις (Μογοῖ, διὰ 
ΟἾΠογ8), δπᾶ, ἱπάθοά, ᾽0 βγδοθ δἃ8 ἰυβγίηρ : 
δὰ ἀο68 ἢοὺ ἀθῃοίθ βανίηρ ἴδνον ἰῃ βοπογαὶ (0 γγ- 
βοβίοῃ)), δου ρἢ (Ππδὲ ΘΘΏῖΓΑΙ ἰάοα οὗἩἨἁ ἧζγδοα ΘΟ - 
Ῥγθῃθηὰβ 411, ΕῸΓ οΟἵδαῦ ὑμίθηδ]6 ΘΧΡΙ ΔΗ ΔΙΪΟῺΒ : 
ἴδε ροδβροὶ (ΕΓῚ[Ζ50Π6) ; ΠΟΡΘ οὗὅὨ ὈΪΘβθθάμθββ (ΒθΣὰ) : 
Δροβεϊ βαρ (βοτα]6γ); 8606 6 ἤοϊθ, ΤῊΘ δοοϑδδ 
ἴο ἐΐ6 ἷθδ ΠΊΟΓΘ ΡΔΡΙΟΌΪΑΓΙΥ Οχρ δαί ποθ ὉΥ [ἢ 6 
δὐάϊιίου, τυοχϑίῃ [ἐν ἦ τοΐθτβ ἰὸ χάριν, ποῖ ἴο 
8.86 ἀουδι{] πίστει.--Ῥ. 5.1 τῦϑ αἰδηᾶ, οὐ ἰηΐο 
πο τὸ δύο οπἰοτοὰ. ΤῈ6 ἑστήχαμεν ἴδοτο- 
ἔοτο ἀοθβ ποῖ ἀθῆοίθ ἢβγαε, βίδηάΐηρ ἔδλδι (ἸΠοΪυοκ, 
Μέογογ), οἰθιοῦ ἰῃ [16 8686 οὗ δυδ᾽οοιϊνα δοῖυ]ὲῦ 
(Βοδυβοῦτθ), ἐ οὐ οὗ οὐ͵θοῖίνθ, θοοῦσθ ροββϑϑϑίου (ΟἿ 
ΤΡ 10 τοίθσθ Ὀδοὶ ἰῸὸ {1:6 δοὶ οὗ 16 δικαέωσις, 
πιὰ πῃ ἢ [86 ἱπιγοἀποιίοη ἰηΐο [6 γάρις [88 Ὀ6- 
ἔμ, δηὰ δοοουα οὶ ἰμ6 προσαγωγή ἀδηοίοθ [80 

δηὰ ρῬοστωδηθηΐ δοοοϑθ Οἵ 4}} Ὀ6᾽ ον γα ἰωϊο ἐῃ 6 
χάρις, ἷπ οομίγαδὶ τὶ} [06 ΟΠΟ6 ὙΟΔΕΙ͂Υ ΘὨΐΓΏΟΘ οὗἁ 
ἐμο δἰ χιρυγίοδυ ἰηΐο (μη ΗοΪὶγ οἵ Βο]ῖθ8. ἯἯ7ἴ6 ποοά 
ΒΑΓὰὶγ τηθηϊοη ἐπδὶ ἰἷβ ροστωδηθηῦ ἀροοΒ8 8 οἰδοιθα 
“πα οοῃάϊιἰοποά ὈΥ͂ ἴδς Ἰἰ δ οὗ ρῥγάγεσ, δῃὰ θβρϑοΐδ!}ν 
ΌΥ͂ ἀδῖν ρυγβοκίίοη, ἰῃ ἴ86 οοτηίοτι, οὗ ἴ6 δομο- 
ἘΡΕῚ {Πππ παν 28 Η ) ἴὰ εἢ 

ὍΣΩ, αἴοσν ἴὴ9 ΒορΘ ῖ8ο 
εἷἴοτν οὗ οὐ [καὶ καυχώμεθα ἐπὶ ἐλπὶδι 

2 ΄ἷς φ-- {Τ}6 ἐδ ποῖ ὩΘΟΘΒΒΔΓΥ. πίστει δὰ ἐν τῇ πίστει, 
τσ οΥ σου; 6 ΟΥ ποῖ, ὁπ δ μαι 88 ἜΑΣΙ ΚΛΈΟΣ οὗ ἴδ 9 
τηοτῃοὰ οἵ Δοοσδα 'ο ἐῃ)6 ἰΏΤΟΙΘ οὗἁ παῖε: ΤῺΘ ΡὮΓΑδΟ “ ΤΔΪ ΤῸ 
ΟἿ ρ(,τβοι "ἢ ὩὨΟΎΒΘΤΟ ΟΟΟΌΤΣΒ ἰ}) ἦη6 ΒὉ]6.--Ρ. Ά5.,} 
»' Ὦ ἀμ νόνδν έγινε εἰρη οὐπιδαίίγε οομγαρειιεπιεηΐ."» 

2.“ .. μέ Ἄνγνια εἰαδιίϊ εις καϊες ποδία ππαπιδαΐ: 
εἰνοικοῖ, Ῥογεευεγαπἕίαπε ΟΝ ῚΝ υἱγέμίε ᾿παμεινίανε ΑΝ ἐμᾷ 
εεὰ πὶ Ολγιϑίο ζιπααίαπι εὯφε.,) Β.0 8180 ῬὨΣ ἑρρὶ (,7εδἰεἰελεη, 

δὰ Ησοάρο: ““ ἯἼ7 6 δὸ δοᾶ ᾿ἴτὰ- 
ὩΟΥΒΌΥ αἰ Ὀ] ἐδ ο." ΟὐτΩΡ. 90) τἱϊλ.. 44, Ἔσο ἰὲ ἰ6 βαϊὰ 

τ΄} ἐμαὶ Βο σἱοοὰ ποὲ (οὐχ ὅστηκον) [π 10 (ΤΏ ; 1 ΟΟΥ. 
κΥ. 1; 2 Οοε. ὃ, 394.--Ὁ. Β.} ᾿ 
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τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ] ὙΤμὸ νοτῦ καὶ ζάομιαι 
[ἀδυ8}}γ τῖῖ ἐν, δἰδὸ πίΐὰ ἐπέ, ὑπέρ, δῃὰ πὶ [84 
δοσιβαίίγο οἵ ἴῃ ΟὈἿ660] ἀθϑηοίθδ ἴ86 Θσχρχϑββίοῃ οἱ 
8 ἦογοῦβ οοῃϑοϊουβῃ 688 οὗ ὈΪοββοάῃθαδ τϊ σοίογθη 
ἴο 6 οὈ͵θοῦνο στουπὰ οὗἨ ὈΪΘΒΘΟΏ6ΒΒ: ἴῃ πΐοα 
ἔσυ9 αἰογγίηρ ἰδ αἰδυ ΠΟΥ οοπιγαδιθὰ πιτἢ ἐϊβ σατίοα» 
ἴυΓ6, ναΐῃ Ὀοδδίϊηρ ἴῃ ἃ ναὶῃ βίδίθ οὐ πιϊπα, δηὰ 
ἔτοτῃ ἃ γαΐῃ στουῃα ΟΥ οσοαδίοη. Βθῖοῃ 6 οπιρμδδὶΖ99 
16 γχοίοίησ, ΜΟΥΟΣ ἴ(μ6 σίογγίησ. ΤῸ ἐπέ, εχ, 
Ρἰδίῃθα δ :γορίου (ὈὉΥ͂ Μογαγ), ἀδμοῖθβ τθογο ἀοῆ- 
ὩΣ ΘΙ 106 Ὀδϑίβ ὁπ Ὑΐοὶι ΟὨ ΓΒ. 88 66:8 Ὁ] 18}} Ὠ οἷν 
Εἰοεγίη. " Τι6 ρτουηὰᾶ οὗὨ (6 ο]ογγίηρ οὗὨ ΟἸὨσίθβ.- 
ὥδθη8 ἰῃ μοὶ ργοβοηὶ δίδιθ ἰ8 ποῖ ἴπΠ6 δόξα ϑεοῦ 
ἰϊδεϊέ, δαὶ ἐλ6 λορε ὁ ἐλς σίογῳν οΥΓὙ Θοὐ, ἃ8. ογιθ οοξ: 
οορεοι ; ἱπάθϑα, τῃ6 πνῇ016 ΟΠ ΓΙ δια γ οὐ {118 118 
ἰ8 ἃ Ἰογουδ δηϊξοϊρδιίοη οἵ Ὀθῃοϊάϊηρ {16 φίοτγ. " 
ἙΠΟΪσοΙκ : " δόξα ϑεοῦ 5 ποῖ, 285 Οτίρϑη ᾿ο]αβ, [89 
ἐοηϊεῖνα οὗ οὈ͵θοῦ, [88 ορα οἵ δελοίαδηρ υἱνὶβ σίΟΥΥ, 
νι ΐοη που] πορᾶ ἴὸ ἤᾶῦα ὈΘΘῺ ΘΧργΘββθα το ΤῈ αθΗ: 
ὨΤΘΙΥ ; 80}}} 1688. 8 ΟἸ γυβοβύομι᾽ Β υἱοῦ τι, (μδὶ ἴἰ 
ἰ8Θ (886 ΒορΡΘ6 ὑπαὶ σα 11 ροῦν Ηΐτηβοὶ ἴῃ ὑ8, 
Νοΐῖποῦ ἀργὸ υΐπον, ατοῦυβ, ΘΑ] χίυβ, Ἐοΐοἢθ, ΟΟΣ 
γοοῖ ἰῃ ΟΠ] πρὶ ἰῦ τ86 σοηϊενο οἵ δυΐμποτν, [6 φΙΟΓΥ ἰὸ 
Ὀ60 Ὀοδίονοα ὉΥ Οοὰ: Ὀαΐ ἰξ ἰδ [6 σοηϊιῖνε οὗ ροδ 
ϑοβϑίοιι, ρδγιοἱραϊϊοι ἰῃ ὑὴ6 ΚΊΟΥΥ͂ ροββοϑϑϑὰ ὉΥ αηά: 
σοΡ. 1 ΤΏ 688. ἰΐ. 12.) Βυΐ τηογὰ δοοουπῖὶ βῃουϊὰ 
ὈΘ6 τηδάο οἵἁ Ὀδ)ο]αϊηρ, 88 10:6 ΘΔ Π8 οὗἁὨ δρριορτγίδ. . 
ἴοῃ. Το Ὀδιοϊὰ αοα δ ρΊΟΓΥ, ΤΏ ΔῺΒ δ]8ο, ἰῸὸ Ὀθοοσὴθ 
κἰοτίουβ. ΤῊ Ϊΐ8 ἷἰ8 ἀθδη 6} ἰγρίβοα ἰπ ἴπ6 Ὠἰδίουν 
ΟΥ̓͂ Μοθοβ (2 Οὐσ. 111. 18: Εχοα. χχχὶν. 8383). Τδο- 
Ἰυοῖκ δἰβὸ γθίρασκβ: “1|ι6ὰ θεωρεῖν τὴν δόξαν τοῦ 
Χριστοῦ, Φοῖι χνὶϊ, 24, 18 1πΠ6 ρατγ οἰ ρα οι ἷῃ 109 
δόξα θεοῦ, [86 συγκληρονομεῖν, 6 συμβασιλεύειν, 
δῃρὰ συνδοξασϑῆναι τῷ Χριστῷ; ΒοτΩ. Υἱϊ, 17; 
2 Τίη). ἴΣ, 11, Οοοοεὶα : “ Ἥας 6εἰ σίἰογίαΐτο 7, ἀοἰγπιη, 
φμοά »εγειαδιηι ᾿αδεπί, ἔργο, υὐ ως σἰογίοδυδ εἰ 
αὐιπέταδιῖδδ ἐπ ἐρεὶΣ αὶ ἐἰμρνιϊπαπάο, δαποίἐΠοαπείο, 
ἑα!βοαπάο, σἰογε Ποανάο ἐπ ἱρεὶδ ; 2 ΤΏοΒδ. ἱ. 10. 
Α8 ἴδ βοοΐηρ οὗ τῶδῃ οὐ (ὐοά᾽ δ 5:46 ρογίθοϊβ [86 
γἱβίου οὗὨ τδῃ, δοοογαϊηρ ἴο 1 Οὐτ. χὶϊ!, 12, ἰδ 18. [86 
ὈΘὨο]άΐπρ οὗ (6 φίονυ οἵ ἴῃ6 1οτὰ οἢ τηδῃἘ βὲ46 ὈΥ 
ΜὨοὮ Π6 58}}8}} ὈδοοΙη6 ροΓίθου Υ σοῃήοτιηοα ἰο [ῃ6 
[μτὰ, δηὰ (πὰ δὴ οὐ͵θοῖ οὗἩ ροτίδοϊ ροοα Ρ] ΘΒΌΓΟ, 
δοοογάϊηρ ἴο 1 Φοδῃ ἰἰ. 2; Μαῖϊ. ν. 8; σοι. 2 
Ῥοῖον ἱ. 4. ΤΏ ρμοδὶ] οὗὨ {8 γοοΐρτοςδὶ δοξάζειν δῃὰ 
δοξάζεσθαι ἰβ, ἴῃ ἃ σΟΠαἰ ο:8] πθῆβθ, [86 τοπηοναὶ 
ἴο 1π6 ἱπμογίίδμοο οὐ ρ]ουῦ ἱπ ἴ6 ιΐυτα ποι]ὰ: 
4 Οον. ν. 1 ; δηὰ, ἰῃ [Π6 δΌΘΟΙαὐΘ 8686, (Π6 ἴἰτης οὗ 
186 Ββοοομά οοτηΐηρ οὗ ΟὈγίδι ; ον. σχχ. 

[ΤἘ8. ἐγ υτορῃδηῦ δϑδύταμποθ οὐὗὨ (118 8 ἰῃοοτη 
ΡΟ Ὁ]6 τὶ τ00 Βοιμίβῃ ἀοοίγίπο οὗ [6 ὑποθσίδ! [γ 
οΥἁ βαϊναϊΐοη, Α αἰβδιάποιϊη βμου]ὰ 6 πιδάθ, ἢον.- 
ΟΥΟΣ, ὈΘΌΤΘΘΏ ΔΕΒΌΓΘΠΟΘ Οὗ ἃ ᾿Αβξούρε δίδίβ οὗ ρσγδορ, 
ψῇϊοἢ 8. ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ ἱμλρ] θα ἴῃ 6 γαξίλ, 88 ἃ Ρ6- 
ΒΟ0ΠΔ] ΔρΡΡγθ ϑηῃβίοῃ οὗ Ο γίδὶ τ 4}} Ηϊ8 Ὀδηοδία, 
δηἃ βϑύσαηοα οὗ 6 τοαἀοορίοι, πῃ ΐοῖ ἰδ ΔῈ 
δυίίοὶα οὐὔἁἨ λορὲ (ἤθῃσθ ἐπ᾽ ἐλπίδι), ἀπ τηυδὲ Ὀδ 80- 
οομρδηΐϊοθα πὶ οομδίδηῦ δία] πθβα. ΟἸγίδὶ π|}} 
Ιοθθ ποῆο οὗ ἴῆοθθ Ὑθοτὰ ἴἢ6 ἘΔίΠοΓ 88 σίνϑη Ηΐπὶ 
(Φοδη χνὶϊ. 12: χ. 28, 29): δαΐ Θοὰ δΙοπο Κηοῦνβ 
Ηὶΐδ οτη, δηὰ ἴο τοτῃ Ηθ οἤοΟΒ6Β ἴο γϑῦϑδὶ 0. 9 
τοῦβί χῖνα αἰ σθηθα 0 ΤτρΑῖκο ΟἿΣ οδ]}ἔἘἔπῃρ δηὰ οἰδοιοι 

ὋΣ 8|6ὸ ῬΈΪΙΡΡΙ : " ἐπ᾽ ἐλπέδι, Ῥγορίεν' ὅρδῆι 
ἐπι 

. ἐπί πιιὶ 
ἐΐνε αἰεηὶ δεῖ ἀεπ Ῥενγδίε ἀν ΑἸεοίς δὲν Απραδὲ (δε 

απκύκπρνεα, 80 γελᾷν, έγα φρονεῖν, μαίνεσθαι 
ἀγανακτεῖν ἐπί ἔρριρἘΡ, 8. ᾿ ᾿ 

{Το τοδάζηρ οὗ 186 υϊμαίο: ὁ βιίογμῆι οὶ, ἰδ 
ἘΞ οι ἰο Μογοτ, ἃ ᾳ'οδβ ὙἘ160}} ἀξ τάςόια δ1{8 106 ϑ67.66. 
Βῃρ δόξα φρς ὦ ΠΡΟ Το ἘΚΡΤΟΙΝΙ τὸν ΠΝ ὀὐπηροΠυσις ΤῈ ἴε 

Θ ΒΊΟΥΥ υ ἢ] ΤΩΒ6] Υ ἢδ85 Ῥοδϑεεείομέδ ἷπ 
ψΜἘΟὮ ᾿βι βίρηρας 6ὯΔ]] ΟἿΟΘ δΒΏΔΙΟ; ΟΡ. Φοἢ ἢ 42. 1 
ΤΏοδ6. ἰἰ. 12; Αγροο. χαί, 1] ; 1 Ζο μα ̓ ξ, 2.--Ρ. Β1 



τύ 

ΒΌΓΟ ἴ0 Οὐγβοῖνοβ (2 Ῥοῖον ὶ. 10), δηᾶ ποτὶς ουν οὺγ 
οὔσηι ΒΑ γα ΐοη ΜΓ ἴα ἀσιὰ ἰγοπ Ὀ] ηρ, δεοαιδε αοὰ 
ποικοῖῃ ἰῃ υθ ὈΟΓᾺ ἰο π|ὶ}} δῃμὰ ἰο ἀο οὗ Ηΐβ σοοὰ 
ρἰοαβυγο (Ρ.}], ἰἱ. 12, 18), ΤῊΘ Ῥοββί ὉΠ ν οὗ υἱυ- 
Τηϑῖο ΓΔ] πγὸ ΔΒ ἃ ΡΟΎΘΣΙ πηοῖϊνο δηὰ διυϊμαυ]αβ ἰῸ 
(Αἰ δ] 658 ἀπαὰ ΒΟ] 688 ονθ ἴῃ ἴΠ6 [6 οἵ διὶ 8Ρο08- 
16, ὮΟ δχογοϊθοὰ βούθθ βρ] κἀϊθο ρ]η 6, 1ο8ῖ, μανίην 
Ῥτοδομϑὰ ἴο οἴμοῦβ, 6 ταΐῦ ΠΤ 86] δὲ Ἰδδὺ ὈΘ ΓΕ- 
7θοιοὰ, δῃὰ ἰοϑὸ [8268 ἱποοστυρι! 0] 6 στο οὗ [ἢ6 
Ομγίβάβ το (1 Οογ. ἷχ. 27). Ηον πιυοὶϊ ΤΏΟΓΘ, 
ἴθ, Βμουϊά ογαϊμασυ ΟὨ γα ηΒ, 0 βιϑπα, ἰδῖκθ 
μοορα }οδὶ τθοΥ Ὁ]1 (1 ον. χ. 1})) 1--ρ', Β5.] 

γῪον. 8. Διὰ ὨὩοῖ οἱῇν 8ο [δο., ἅ0 πὸ ὑγἱα τ ρἢ 
ἴα [06 ΠΟΡΘ οΥ͂ ΝἸΟΓΥ ; ΘΟΙΏΡ. {1160 53Γ8116]8 ἰη ΜΟΥΘΙ]. 
ΤΠο] οἷς Δρργορσγίδι οὶ υ βαυβ: “78 μορὸ οὗ [86 
Ομεϊϑύδη----ϑυγο οὗ ἰἴ8 ὑσλυτ ρ )-πΘθθ8 0 Ὀ6 Ραυὺ ἴο 
φοόσι ΟΥ̓ ἴὯ6 ργοβοηῦ δοῃάϊ το, 88 ἴΠ086 γβὶ ΟἸσὶ8- 
ἸΒῺΒ δὰ ἴ0 ὈΘᾺΡ ἰῃ6 ΒοΟΙΏ οὗ ἴ6 θη 68 ΌὈΥ ΘΟὨ- 
ΓΑΒΙΠρ πον ΑἸΟΟΙΩΥ͂ Ὀγοβθηΐ νι {Ποῦ ἀθαηάδηϊ 
ὅορ6. [υοίδιϊοηδ ίτουαι Μἰπυοίυβ ἘΙἰϊσ, Ασποῦϊυβ, 
δὰ Μοϊδησμίθοη.} Βυὶ ἰῃ6 Αροβῆοϑβ ἸΟῪ ταϊπὰ 
βῆ ον ὨΟῪ (Παὶ δόξα ἴα ποὺ δὴ ουὐγαταὰ δοοϊάθηϊ, Ὀαϊ 
8. ἸΏΟΓΑΪ ρον βοδίίοη, μανίηρ ἰΐ8 τοοῖ ἰῃ {18 ϑλέψις ; 
᾿μογοίογο ῃὲ8 ἰτ861, 88 1Π6 τρϑδῃϑ οὐ ρογίδοιϊίοῃ, ἰ8 
[86 ϑβυθ͵οοι οἵ ὑγίυμαρὶ." ὅθο υἱῖῇ, 17, 28, 8ὅ. 
4 Οὐογ. χὶ. 80; χὶϊ. 9, 10 [ὅταν γὰρ ἀσϑενῶ, δυνα- 
τὸς εἶμι}: 2 Τίμ. ἰἰ. 11. Μαῖϊ. ν. 10, 12; Αοία τ. 
41. 1 Ῥοίονγ ἰν, 12; Ψδιηθβ ἱ, ὃ, 12. [Π| ἰβ ἃ υῃΐ- 
ΥΘΓΒΑ) ἰανν, δοηον οαρσοα ον ἴῃ {π6 ποῦ]ά, ᾿δῇ ΠΟ 
Βτοαὶ οἰαγϑοίοῦ οδὴ Ὀθοοόπιθ οορ]οῖ6 ἩΪουῦ ὑγἴ4] 
Δηά βυβεγίησ, ΑΒ (Π6 Αστηηθ88 οἵ (6 τοοῖ ἷβ τϑβιθα 
ὈΥ [86 βίοτγτω, δηα ἴδ6 τηρί8] 18 ρυτίβοα ἴῃ {πὸ Πποδὶ 
οὗ [86 ἔσσιδοθ, 80 [Π6 Βίγθηρὶῃ δηὰ ΡΌΣΥ οὗ οἰαγθο- 
[6Γ 8 ρογίδοιθα ὈΥ ἰγίαὶ, ΤῈ δηοΐθης Ογθοῖβ δηᾶ 
Βοιηδη8 δατιϊγοῦ ἃ ζοοα τηδῃ βίγυρρ) ηρ αζαϊηβὺ τχῖ8- 
[οὐΐαῃθ 88 ἃ βρθοίδοϊθ πουῖῃυ οὗ (86 ργοάβ. Ρ]δίο 
ἀοϑοῦϊθθθ (86 Σἰσιύθουβ Τη8ὴ 848 οὔ6 πο, πίθου 
ἀοίΐηρ ἰο)αυδίϊοο, γοῦ ᾿88 116 δρρθᾶγδποο οὐἁἨ ἴῃ χτοδῖ- 
ὀϑὺ ἰπ͵υϑέϊοθ, δῃ ἃ ΡΣΟΥ͂ΘΒ ΐθ οὕσῃ ἰυδίϊο6 ΟΥ̓ Ρ686- 
ΨΘΙΆΏΟΘ δραῖπβὶ 811} δ ΠΥ ὑπο ἀσδδίῃ ; γϑϑ, ἴθ 
ρτγϑαϊοῖβ ἱπαὶ (6 ρογέοοϊς τηδη, ᾿ξ ϑυςῖ ἃ ὁπα βῃου]ὰ 
ΘΥΟΡ ΔρρΘΆγ, σου]ὰ ὈΘ δοουτχοῦῶ, ἰογτίυγοα, δπα πδι]οὰ 
ἴο ἴ86 ροϑὶ ( οέ ῥα, Ρ. 14 58ᾳ. οα, Α8ῖ.). ϑϑηθοδ 
δὐνϑ ( ὁ ρου. ἵν. 4): “ Οαυάοηξ πιασπὶ υἱγὶ γεδιδ 

νογδὶδ ποτὶ αἰδίον φμαπι 7ογίοβ τανίξίοα δοιϊε ἐνὶ. 
«πιρλαηΐί." Ἑάπηυπὰ Βυτίκα: “ ΟὈΪΟΘΔΌΥ ἰδ αὶ Ὠ6068- 
ΒΆΓΥ ἱηρτούΐοηῦ οἵ 41} χὰ ρμίοσγ. Ομ] δηὰ 
ΔΌυΒΘ 8ΓΘ ΘΒΒΘΗΓΪΔ] ραγίϑ οἵ ὑἱυτρὺ " Βαὶ πἢδὲ ἃ 
ἀἰδογθημοθ θϑύνθθῃ {Π6 ὑγουά ϑιοϊοΐϑηη οὗἨὨ [Π6 ἢ θ68- 
(Ὠθῃ, ΠΟ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏ6Β {Π|0 πιϊδέογτίποβ ΟΥ̓ δ ΝΣ 
οοπίθρί δηὰ υηϊοοϊίηρ ἱπαἰ ογοηΐβτα, δηα (ἢ6 Οἰτίν, 
Εἰδη 8 σϑη[]6 ραίΐζοθποο, ἰογαίνίηρ ἰονο, δηὰ σμθοσ! , 
δι Ὀπκϊϑϑίοι 0 [06 ΒΟΙΪΥ π|}}} οὗ αοὰ, πο ογἀογοὰ 
ἐὐἰθυϊαώομ 88 ἃ τοϑδὴβ δηὰ οοπάϊτίοη οὗ πιογὰὶ ρθγ- 
[ϑοϊίοη ἢ ΟὐμΡ. ΠΥ Ὀοοΐς οὐ 7 εγεοη 97 Ολγδέ, 
Ρ. 90 Δ΄, 216 [.---Ρ, 5. 

᾿ ἰσϊθυϊαϊίουα. [Ὁοιρ. κ᾿ 
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7 ἴοπ διοουηΐ ὁ 
ὅτου. νἱ.. 47] Τῇ ἐν πηυδῦ οχρῦοθθ ἴΠ6 Δη Σ Π 6518 (0 
[6 ργϑοθά!ηρ : ἰὰ πιυϑῦ πογοίογο ποῖ ὃὈ6 οχρίαϊηθὰ ' 
8Ὲ ἰοσαὶ. ἴπ [διηϊἀβὺ}] τΠ6 ὑπ θα οηΒ (88 ΚΙ ]ποσ, 
ΟἸδΟΚΊογ, Βαυϊηρατγίοη-Ογαβ8). [Ι͂Ιἢ ὑπαὶ σα86, ἴδ 6. 
ΨΘΟΡῪ ΟὈΪοεϊ οὗὨ ιἰἰὸ καυχᾶσϑαι πουἹὰ Ὀ6 παηιίηρ, 
Οἰονγίαπειν ἀρ οαἰαπιϊξαίέδιιδ, ποῖ, ἐπ σαἰαπιζαξέδιεδ, 
6 ϑιλίψεις (οὐ 186 ]Γ τλογᾺ] γοβυ 8 τα 6 Ὁ) ἀγα 1Π6 

οὈ͵δοῖ δηὰ στουπὰ οὗἁἨ ἧ[16 καύχησις καυχᾶσϑαι 
οὶ :ὩΩΟΒΟΥ οοπϑιγυοίοα πὴ} ἐν; νὶ 11: ὉὋμαὶ. νἱ. 
18; 2 Ὅν. χ. 1ὅ. ΤῊ Φ6 0 ἰβ βαϊά ἰὸ μίοσυ ἐπ 
(56 ἰατ, 1 ΟΠ γί διϊδῃ ἴῃ [06 ογοβα, ἄθ. Ξ'Ὸ αἷβο 
Ταοίϊυοι, Μογεγ, ΑΙοσά, Ηοᾶσθ. 186 ἐγ θυϊαϊίοιδ 
ΒΟ ἰῷ ἴποὸ Οδγίϑύδη πῆειὶ [00 δοδσθ οὗ ἐδο Ὀαίι]6- Ὁ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΑ͂, 

Βοϊὰ δε ἴο δὴ οἱὰ δοϊάϊοσς : οορ. 4]. νἱ, 17.-- 

δ τυίης [Ὀδολῦβθ τὸ ΚηΟῊ])7 ἔδμαϊ ἔυίρεϊδ' 
Ὠομ. ΤΐΒ 18 6 ποστηδὶ ἀδνοοριηθηὶ οἵ [86 ὑθ 
ἸΙοσονΒ ΠΠ{6 οαἱ οὗ ἰῷ τὐἱδυϊαοη. Ὑοὺ [μἷ8 ἀσναίορ. 
πθῃϊ 18 ποὺ ἃ πδίυγαὶ! ΠΘΟΘΑΘΙΥ (9866 Μαίξ, χὶ!, 2] 
Υοῦ ἰτ 8. δϑϑυμιθα ἴῃ [16 ΘΧοορΡοπΒ ἰμδὲ [π6 ἔαὶ 
85 ΒΟΙΏΘΠΟΝ ἃ [Τὸ ζο] πίη οἰΐτοαχ ἰδ 
ΓΟΙΙΔΙΈΔΌΪΥ υἱνϊὰ δηθὰ ργορηδηῖ, 

γον. 4. Οομδίδῃο νυ (εηάυγαπορ, βυθδαΐαβίηοββ),. 
Τη6 ὑπομονή ἰβ ποῖ ραζέσπέξα Βογα (Υ υἱρδιο, [.- 
δον, Ε. .),) Υοὶ δδίῃϑθθ σϑηποῖ Ὀ6 δοηυϊγοῦ 
πίθου ραέϊεπδία. ὰΚ6 χχὶ 238: οὐ διαμεμε- 
ψηχότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς. Οοιῃρ, 
δαιηοδ ', 38. [16 νἱγῖαθ οὗἨ ὑπομονή, Μ]ιοῦ ΟἿ γ- 
βοβίοτῃ 68}18 ([ῃἢ6 βασιλὶς τῶν ἀρετῶν, ἰβΒ ναζέοηέ ἐτ.- 
ἄμγανπος (ΑΔ δάσιον͵ διαπαλα σοί), δα οοτηθίπον 
126 δύῃ »αϊέεπέία δηα μεγδευεγαμμΐα. [τ ἰηνοῖΐνεδ 
(86 οἰοιηθῖῦ οἵ ἀνδρέα, [86 ὈΓΔΥΘΓῪ ἀπ ΙΩΔΠΙΐΠ684 
σι τ οἢ [806 ΟἸτβύύδη οομέθηα 8 ρα μβῦ [Π6 Βιοῦτ8 
οὗ υγἷα]8 δηὰ ρογβοουτοηθβ ΜΟΥΟΡ δἀαυοδϑ, 88 δρ- 
ὈἸΐσ801]6 Βογθ, Οἴοογοβ ἀδδηϊξίοη οὗ φεογδευέγαπ ἰα : 
“η΄ γαξέοπε δέν οοπδίδγαία δ(αδίϊιε εἰ ἕυα 
»εγηιαπδῖο." Οἱ {μ6 ἀἰδογθηθο Ὀοίγθθη ὑεομονή, 
ἐδεφοθύήμιαι δπὰ αόγη ΘΟΕΡ' Ττοποῖ, ϑ'υποηννεθ 
ΟΥ̓ Νει Τεδίαπιοηξ, ῃὰ βεγίθβ, οὰ. 1864, ἢ. 
11..--. 8.1] 

ΑΡΡσον] (ργτοοῦ), δοκεμή. [Οὐπιρ. 3 ὕοες. 
1.9; υἱϊ, 2; ἰχ. 18; ῬΏ]]. 1. Νοῖ υὐἷΔ] (ατο- 22. 
8), ἕον [Ὡ6 ϑλέψις (5617 ἷβ μι ; ΟΡ Θχρϑσΐθῃοο 
(μαῦμπον [Εἰ Τ.]}, ἔοτ ὀχ βευίβθῃοϑ ἴ8 ἴ6 πθβο]θ Ομ δ. 
(ἰδὰ 116. [ὺ 8 (Π6 οομαϊτίοη οὗἨ δρργογαδὶ, Ἡΐὶιοθα 
βυν)]οοιϊνο δχργθϑϑίοη 8 (6 δοῃϑοϊ ουβηθβα οὗ 
βοδὶϑὰ; Ερῆ. ἰϊ,. 18, [Βρϑηρεὶ]: “ δοκεμή 6εὲ φμαῖ,- 
ἐαδ 47:8, φιεὲ εδέ δόκιμος." Ἠοάρθο: “Τῆς πογὰ ἱδ 
υδοα τηριΟὨΥΤΟΑΙΪΥῪ ῸΣ (06 τοϑυ] οὐἨ {{ἰδὶ, ἑ. Ἃ., 
αἀρρτοδαξίοπ, οὐ ἴῃαὶ πιΐοὶ 18 ργονϑὰ π ΣΤΥ οὗὨ δρ- 
Ῥιοθδίοη. [Ὁ 8 ὑγϑαὰ ἰηΐορτιῦγ, ἃ βίαίθ οἵ τηϊοὰ 
τ] ἢ Π48 δίοοὰ ἴΠ6 (68. Φδιηρδ ἱ. 8: τὸ δοκέμιον 
ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν, 4068 
ποῦ οοπίγδαϊοὶ ΟἿΡ ῬΘΒΒαρῸ; [Ὁ δοκέμιον, δ ΡἘἷ 
ἸΡΡΙ ΓΙ ΑΓΒ, ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΒ [0 ϑλέψις, Δηα ᾿8 ἃ ΤΆ :8 
οὗ υἱἱδὶ, οὐ Ξξ. δοκιμασία, ἰτῖα], ργοδδιίου, [Π6 ΓΘ. 
80] οὐ ποῦ ἰδ δοκιμή, Δρργονβ).---Ρ, 5. 

Εἶορθ [ἐλπέδα, νἱΖ., τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, 
ὙΠ]ΟὮ 8 παιΌΓΑΙΥ βυρσροόθίοα ὈΥ νοῦ, 2. Ηορο, |ξΞπ 
ἴα δηὰ ἴονθ, δπαὰ θΥ̓θγΥ οὐπονῦ ΟἸ τ βύδη ργαοο, ἴϑ 
ΠΘΥ͂ΘΣ ἀοπο ἴῃ [8 ποῦ], Ὀυϊ ΑἸ γα γ8 στους, δοὰ 
88 ἴὑ ὈοδΙΒ βότοσ δηὰ ἔγυϊ,, ἰ(5 τοοὶβ δίκα ἄθορος, 
διὰ 18 βύθτῃ δῃἃ ὈΓΆΠΟΒῸΒ οχραπᾶ. ἘΟΓῪ Ὀσοργοθῶθ 

᾿ ΡΟΣ ΟὨτ οἰίδινβ ἴο τϑ)οΐοθ ψΒθη (ΠΟΥ͂ δὲ 
Ῥδείδκοσ οὗ ΟὨ τί Β Ξυδοιίησα, α ἃ ῬΣΟΣ ΟΊ 2068 ἔμοτα 
ΘῈ ὮΟΥ ἃχθ τορυβοΠοὺ ἴοσ ΗΪΐβ βΒακο 

οδὲ ρβΙβᾶ!γ ᾿λογϑίογο ψ|}} 1 ΒἼΟΥΥ Ἢ (05 
ὴ « 

Ῥ]αδυσο,, δ6 5ϑᾶγβ, "ἰῃ ἱπῆστοὶ θα, ἱἢ σορσόδοδθβ, ἴῃ τιϑοϑϑ. 
Βἰτ165, μι ἱη αἱ ἐη αἰκίτοδβϑαα, 
ἐμὰ ἘΝ Ι ᾿ 1): Τοΐδ ἴα οί μάδεν ματα ΔΠΔῈ 
ΔῊ 5 ἀο Ὡοΐ α΄ ἴῃ δυβυσίηρ, 88 δια, ΟΣ [01 ἐΐϊδ οὐγῇ δηϊχθ, 
Ὀυΐ δα [0 ΗΝ ἴΘΔΟΙΘ: 1. ΒοΟΘΌδΟο ΤΏΠΘΥ οοπαίαον ἰξ 88 
ἈΘΠΟΥ ἴο βυθον ἴὉ0.Σ ΟἸχίδί, 2. ΒΘΟΛΊΒΘ ἘΠΟΥ͂ σοϊοῖσο ἐπ Ὀσὲ 
1.10 οοοαδίοι οὗ σηδηΐοαίίηρ ἨΠ8 Ῥόσον ὅτι [ποὲτ δΒαρροτέ 
ἀοΙ νοσΆσιοθ ; δπᾶ, 83, Βοοδῦβο ϑυθογίσιρ 8 τηϑᾶθ ὧν ΣΏΘΘΣ 
οὗ τθοἷσ οττι βδποιϊβοδίΐου δὰ τοι [0Γ Ὁδοΐοϊμοοῦ 
ὮθζΟ, δπὰ [Ὁ Ὠρανθῃ ΠΟΙΟΔΙΗ͂ΘΣ. 9 δαί οὗ [980 τϑαϑ. δὲ 

ι ἧθ ἴδδὲ ἴο ψῃΐου, [6 Αγνοκὶ]ο σοΐϑχο ἰὼ {}6 οοπιιαχό ""--Ρ. Ε.} 



ΟΒΑΡΤΕᾺ Υυυαἰ 1--11. 16 

ἀι Ομ δείδια 16 οἰτοηρίμοηδ δ ΤΟῸἢ ἀδιΊ0Π8.---. 5. 
Φη08 1:6 Δρραγοηΐ ορροβίίο γ)Χ7 ΟὨ γί δείδη ΒΟΡΘ, δ16- 
ἴοη, οὐ ἐγ θυ οη, ἰ8 οὔδηγοὰ ἰπίο ρᾷγθ ἤορθ, 80 
ἐμδὶ {πὸ βίοοκ οἵ Ομ τϊβιίδη ΠΟΡῸ ΟΥ̓ΘΡ ὈΘΟΟΙΩΘΒ ΤΏΟΓΘ 
ἰμτοηδῖνο δηὰ δϑυπαδηΐ, Εἴοσμαὶ ὑγοδὶ 8 ἀοτίνοα 
ἔχοιμι 411} ἰδέ ροΓΑ] ἰ088 δηα ἰδττη. 

γερ. ὅ, Μαϊχοΐῃ ποῖ δεμβδιηϑᾶὰ, βεσίοι  Υ: ἱΐ 
ἀοεβ ποῖ βῇδιιθ, ὈὉῚ σδυβίηρ ἤο 6 ἀδοοϊνοά. []- 
νὶη : ἤαδεί οεγίῤδείπιεπι φκαἰμέδ οἱ ἔπηι. ἜΡ 

3ροεὲ ον γεβ. Οοιηρ. Ῥβ. οχίχ. 116: “20 ΕΠ οὶ; 
βερῖ. : μὴ καταισχύνης μὲ ἀπὸ τῆς π οςδοχίας 
μου. ἜΡΤΕΕ αυοῖοβ ΡΆΓΔ116}8. ἔγοσῃ Ῥιείο.-- Ρ. 5, 
ΟἸτῖδι ἰδ ΠΟρΘ ἰΒ ἰογτηϑαὰ ἔγοιη 16 ΒΔ) πιδίβγίδὶ οἱ 
αἰνίπο ορὶτυᾶ] 18 828 1[]1} διὰ Ἰουβ : ἱδ 8. γθδ}]}ν 
ἔαϊιἢ ᾿ἰδο] , τοπαϊηρ ἰονγαγὰ σοι ρ]ο[ίος : ΟΥ ἰδ ἰ8 ἰυνθ 
[661 δδ ᾽ἴὲ ἤϑγ ᾿ἰνϑϑ 'π (ῃθ ῥγϊηοίρ!θα οὗἨ ρογίδοϊίοῃ. 
Ἰμογοΐοτσο ἰὲ 8 ἰπί8}} 10]. 

Βοοδῦδο 6οἄ᾽ Ιονο [ροῃϊνο οὗ {})}0 βυδϊ]θεὶ, 
ποὲ οὗἩἨ δ6 οὈήὐθοῖξ, 88 ἰπ γϑὺ. 8: τὴν ἑαυτοῦ ἀγαπὴν 
εἰς ἡμᾶς. Τῶῖθ ρτουπὰ οὗὁὨ οὔ δϑϑυγαποθ ἐμαὶ ΠΟΡ6 
εἰ] ποῖ μι υ8 [0 {Π6 Ββδσηθ οὗ αἰβαρροϊηἰπηοηὶ, ἰδ 
ποὺ ΟἿΓ ΟΥ̓͂Σ ΒίΣΟΏΡ ἢ ὉΓ 688. θαὲ {6 ἴγθϑ ἸΟΥΘ 
οἵ σΟοὰ ἴἰο υ8 διὰ ἴῃ ὑ8. -Ρ, 5.1 [ ἰβ ῥἱδίῃ ἤτοι 
ἔπο οοπίοχὶ ἰπαὶ αἀοα δ οΥὐὰ ἰὸ υ8 ἰδ τηϑϑῃὶ (Οτῖὶ- 

ΟΒτγβοβίοτα, υύδος, ΟδἸ νίη, δὰ ἄόνσῃ ἴο ῬὨΐ- 
ἱρρὶ [Μεογοσ, ΡῈ  οιῖα, ΤΒοϊυοῖκ, Βέυδτὶ, ΑἸΓογά, 
Ηοάρ6] ), ἀπὰ ποῖ ον Ἰογὸ οἵ Θοὰ (Τμοοάοτθι, Αὐ- 
ξυδιπο, ΚΊ]οο, ΟἸδοκ]ος [Αηβοὶμι, ὅὲ, Βογηδαγα, βον- 
618] Οδιμοὶϊο ἐχροδίϊοτβ (απο ἐπ , διιδμέα ἐη- 
͵,) μα), Βοίιμδπη ), ἀπά οὐ 6.8). Οὐγ ἰονο οὗ αοὰ ὁ8ῃ 
δὲ Ὀεβὲὶ Ὅ6 Δ ἰοΒΟΠΟΩΥ ΟὗἨ ΟἿΡ ΒΟΡΘΟ, Ὀυὲ ποὺ ἰδ6 
κιτουπὰ οὗἨ [πὸ ἐπί } 1 ΠΠ}ΠΠ ὴ}ἷ ΟὗἮἨ οὐῦ ὮΟρθ. 66 δἷβὸ 
νοῦ. 8. Υἱοὶ 186 δη  Ποαὶβ βου] ὰ ποῖ Ὀ6 ἴ00 ΒΙΓΟΏΡΙΥ 
Ῥτοαβοὰ - ἴι6 ἰοτο οὗ σοὰ ἴον υΒ δῃρα δογοδὰ ἴῃ (ἢ 6 
διοαγῖ, ὈΘοοσ 68 ΟἿΓ Ιονὸ ἴ0 ἀοἀ."--Εἶον ὈΘΘῺ (πὰ 
δομεπυοβ ἰὼ ὉὈ6) Ῥουτοθὰ ουῇΐϊ [8 ἴῃ ἃ δίγθδη, 
ἐκκέχυται}ὔ εμοῦηρ [86 τοδὶ ὀχσρογίθῃοα δηὰ 
8686 οὗ δ᾽ Ἰονα, [οωρ. Ασα ἰΐ. 17: χ. 46; 
Ἴπιαθ {Π]. δ, πθοτο πλουσίως ἰ8 δἀἀοᾶ, ΡΙρρὶ : 
Δ ΤΏς ἴον οὗ Θοὰ αἱὰ ποῖ ἀδβοοῃὰ ὉῤρῸπ ὃ8 88 
ἀδν 'π ἀτορα, Ὀυϊ 48 ἃ βίσοδιυ Ὑ οὶ δργοδάβ (861 | Ἶ 
τγουριι [0.6 016 8βοὺ], ΔΙ ρ ̓ ὸ τ] 86 οομπδοίουϑ- 
Ὧ688 οἵἨ Ηΐδ ργϑβϑϑῆοο δῃὰ ἴανον."---ὶ 8. [--ἰὰ οὧνΣ 
μιϑαχίβ. βιυ 00}: ἐλγοισλοιέ ἑΐδηι: ἐν, ποῖ εἰς. 
ἐν ταῖς καρδίαις ἀδηῃοίεβ ἴΠ6 "ποέμϑ ἐπ ἰοθο, ἂβ 
ΟΥ̓́ΟΣ Β8ΔΥΒ, ΟΥ ("6 τίοι αἰβδυδίοη οὗἨ οὐδ ἰονὸ 

πΐο ἢ ΟἿΣ Ὠοασίδ. Οὐμρ. Ῥβ. χὶν. 2, Ξορίπαρσίηϊ : 
ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσὶ σου. ΑἸΐογὰ (οἶον Ο]8- 
διδ056}): “ ἐν Τονῦ ὯὍδ ἰδθὴ ὈΓΘΖΏΔΗΪΥ, ἐκκχέχ. 
εἰς καὶ μένει ἐν-τοΥ Ὀσίζον, ἀδηοίθθ 1ἴῃ6 ἸΟΟΔΙΠΥ 
ΜὮΘΣγΟ 1806 ουδρουγηρ ἴδ κοα ρ]806---(Ὠ6 Πολὺ Ὀδίης 
4δ)᾽Ὸ δοδὲ οὔ ον ἰονϑ, δπὰ οὗ δρργϑοϊβΐοῃ δηὰ βυτὼ- 

Υ πὶ Οοά Ἰονο."--Ῥ. Β.Ἐ--ΒῚῪ τασδηβ οὗ 
189 Εἰοῖν Βρίτίιϊ το τοδϑ χίνοσι ὑπο τ [δεὰ 
πνεύματος ἁγέου τοῦ δοϑέντος ἡμῖν]. 
Το εἰ οὗ τ6 ΒΟΙΥ͂ ϑρίγιθ 18 [06 σδυβδι ον οὗ [ἢ 6 
ἐσροσΐθηοο οἵ [86 ἰονὸ οὔ αοὰ. ΟἾδρ. υἱϊϊ. 1δ, 16 ; 
6 κα]. ἰν. 6.ἁ [Τ|ὸ Ηοὶγ ϑρίγί: τηράΐαῖοβ αἱ [86 μ᾽ 
οἵὗ κταοο ἴο 08, δηὰ ρίοτῖθοδβ ΟἸγῖδὺ 'η υ6. ΟἸββδιβθῃ 
δηὰ ΑἸίογὰ τοίου 0π6 δογίδί ραγιοἷρ]θ ὕ0 ἴμ6 ρϑηΐθ-: 
φοδίδὶ οὐὔιιδίοῃ οὗἩὁ ἁ [Π6 ϑρίϊ. Βυὶ {πὲ8 οουἹὰ ποῖ 

᾿Ξ ̓ ϑωρρ εν ΟἸδβδυδον : ““ 2ὶε Θοίί(εεἴίεδε δια Αἴεηδοδεν 
ἀΐε ἐπ ἐλπι αὐἱε Θερεπἑεδε τοεολὶ (1 δοδη 1γ. 19 πὰ 
ϑυαἾ πίολί ας Θερεηιίεδε πεῖ ἀδη δῖοες παίῶνιἰολεη Κ 
ιοιάδεννι, πεῖ ες δόλετεη Κνᾶξδιεη ἀεε ρδειλίολειι Οεΐξῖεε." 
Ῥοεῦοο: ““ΤΏ6 Ἰονὸ ἢ 5:0 πσροΐϑι οὗ ἰδ ποὶ Θοὐἶβ ΙΟΥΘ, 8 

ουὐνψασὰγ δόντα ἰ0 τ, Ὀὰξ δα δβῃοὰ δυσοδὰ ἴῃ ΘΌγ 

ῦ ᾿Αἰφή πα τὰ ἌΝ .. Ε. 3. : 
5 Γ᾽: “ Βερτνὶ ἈΝ ἑο η ἰϊορί δοῖον τη 

“εν ἀπρέῤεῳῦο ἄεε ΠΝ αῳολ Ῥ «ωεεολϑιίεηε, αδὲν 
φίε 71. Ὧϊ. 6 δι ἀια ονρι οἷ αιροῦγϑοκέ φετάεη.""--Ῥ. Β.] 

᾿σπεασιααυμεν ἄρ 

ΔΡΡΙΥ ἴο Ῥαυϊ, τῶο νῶϑ οδ]ϑὰ δίξοισαιὰβ Βϑροϑ ἰΐ 
ταιδὺ Ὀ6 τοίδιτϑα τὸ ἐμ. {πα οὗὁἩἉ ταρεποζαίίοη, ὮΝ 
[86 Ῥοηϊοοοθίδὶ ἔδοὶ ἰβ τοροδιθα ἰπ τ86 ἱπαϊνίἀυαὶ.- 
Ρ. 5 
ΝΝ 6. ΕἘῸΣ ΟὨχίδι, τθ τἷὸ τσοχθ γοῖ 

Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν, κιτιλ 
16 ἀἰδδγοσιὶ γοδαΐῃρβ, ἔτει γάρ, ὑ ψεὶ, ΟΥ δἰ}, 

ὙΠῈῃ ἃ βοοοιὰ ἔτ, αἰΐογ ἀσϑενῶν (ν), εἴγε, ὑ΄ ἐν 
ἡδεά, πἰτῃ ἔμ6 βϑοοοπὰ ἔτ, (Β.), ἔτι άρ, σίτου [ὮΦ 
βοοοῃὰ ἔτι ((εαί. γες.), εἰς τὲ γα ζυὺ . ἘΔ. εἰ γάρ, 
εἰ δέ, 866 Ἴ7ξεχίμαί λ'οἱε ".--- “Α] Το ἔτν [ἐπ 
αὐλωο], δοοογαϊΐπρ ἴο 1ῃ6 8θῆϑθ, Ὀθορϑ 0 ὄντων, 
ἃς. [Οὐμρ. Μαῖι. χὶϊ. 46: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος αὶ 
[κὸ χν. 30: ἔτ, δὲ αἰτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος 
χη ἶδ Ὀσααβροδίτοπβ οὐ ἔτε διθοὴρ ἐδ οἰδββὶοβ 
566. ἐδ αὐυοϊδίίοῃβ οὗὐ Μουοῦ ἐπ ἰοο., δθὰ δος, 
Θγαπιηι., Ὁ. ὅ1ὕ.--Ρ, 57 Κξθ0. Βοππιά, δὰ οἴδογα, 
ἴδῦθ ἰὩΟΟΙΤΘΟΙΥ υπαοιβίοοα ἔτε 88 ἐηδιρεῦ [Τη0Γ0- 
ΟΥ̓, δαστΠΘτΊηοσ : Ὀυϊ 118 πουϊὰ Ὀ6 ἔτ, δέ, Ηοῦ. 
χὶ. 86, ποῖ ἔτι γάρ.---Ρ, 5.7; ΟΟΠΙΓΑΡΥ͂ Ὠοῦ ΟἾΪΥ͂ ἴ0 
[Π6 τηρδηΐηρ οὗὁ ἴῃΠ6 ποτὰ, Ὀυΐ αἰ8ὸ 0 [86 οοῃίοχε, 
ΤΏΘΥ Βοϊὰ (δὶ ([Π6 ἔτει ἀοθ8 ποῖ δῆμδῃοθ [06 ΡΓῸ» 
οοραϊηρ, Ὀπὶ σίνεβ [86 στοιπαὰ ὙὮῪ ἴΠ6 οομδάθσῃοσ οὗ 
βαϊγαϊϊοῃ ἷἰβ δὴ δυδγ.ϊπογοδβίηρ οογίδἰηῖγ. Ἰδοϊυοῖϊο, 
νεῖ έογες, ἑδνοσίης {δα ἔτει δὲ ἴῃ6 Ὀορὶπηΐϊηρ οὗἁ [86 
ΥΘΓΣΒΘ, ΒΔΥ͂Β ἰπδὲ ἔτι ἢ88 Ὀδοὴ γοιηουθὰ δὲ ἴπ6 Ὀσρίη- 
ηἰηρ ὈΘοΔΌΘΕ ἃ Β[Ὁ]6-Ἰοβϑοη Ὀσθρὰῃ ὙΪΐΠἃἪ ἴῃ6 ΥΟΓΒΘ 
[νι (ἢ ποτὰ Χ ὅτου! ΤῊΏΟ τοβυ] τδβ, ἴδδὶ ἷὲ 
ἯὯΒ ὈΑΓΕΥ γοπηονοα, ραγιΐν ἀουδ]οά, δηᾶὰ ρα] οοΣ- 
τοοϊθα, ἯὟ6 Πο]αὰ ιδὰῦ πὸ ὑποίοϊ ὰ ἔτι, ὙὨ] ἢ 80 ἢ- 
ἸΏ8Πη τοδβ [πὰ μοὶ Οοά. ϑ'π. ϑυδίβ᾽ 8} [83 8 
Εοοα πιοδῃϊηρ' 88 ΘΙ ρ ἢ 8818. 
θυ τόοὸο σοῖο ψοῖ ψϑαῖς, οὐ, τὶ [ἢ»- 

οὐ (δβρίγἰἴι4}) αἰσϑωσίῃ [ὄντων ἡμῶν ἀσϑε- 
γῶν ἔτι]. Τίνα βίδίβ οὗ βὶῃ ἰβ ἤ6γα γεργοβϑθηϊοα δϑ 
ὙΘΔΙΚΏΘΒΒ ΟΥ δ οἰ ΘΕ8. πῃ τοΐδγθσο ἴὸ ἴῃ6 αἰνίπο 16, 
ἈΠ ΘΟΠΒΟΟ ΘΏΓΙΥ 68 ὨΟΙΡΙΒΒΏΘΒΑ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴὸ ἀθ- 
Οἶδσο ᾿ῃδῖ, δὲ ὑπαὶ (ἰὴ, Ὀ6᾽ θυοσβ οουϊὰ ποὲ ἀο ἰδ9 
Ἰοδβδί ἰοναγὰ ββίδὈ βίης ἴ[μ6 στουπὰ οὗ ἰμοὶν ΠΟΡΘ. 
[ὉοηιΡ. 186. }}Π|. 4, βερίυδρίηι : τὰς ἁμαρτίας 
μῶν φέρει, αὶτῃ Μαῖι. νἱϊ. 17: τὰς ἀσϑενείας 

ἡμῶν ἔλαβε. ϑδῖπῃ! ἰδ ἢΟΓα ΤΟργοβοηϊθα 88 ἢ ρ]θ68 
ΜΘΆΚΠΘΘΘ, ἰπ οοηϊγαδὶ ὙΠῺ [86 βανΐῃρ Ποῖρ οἵ 
ΟἸὨ ται ἴονς.--Ρ. 51 Τηὸ ἀσϑενεῖς ἈΓ6 (Πθῃ ἀθ- 
ποιηϊηαϊοα ἀσεβεῖς, υπροάϊν, ἴῃ ΟΥὰΘΡ ἴ0 ἜΧργοδθ 
ἴΠ6 τῃουρθΐ (δῖ τῶ, 88 βίπηοσβ, οουἹὰ ποῖ δὰ δὴν 
(ΐηρς τὸ (Π6 βανίῃρ δοὶ οὗἠἨ ΟἸγῖβὲ, Ὀὰὶ ἀἰα ον υἱοὶ 
ἴο δρρτανδαῖθ (ἢ σψοῦὶς οἵ Ομ γίβί, Εἰ ] 6886 18 ΓΘ Ρ- 
τοθοῃἰοα, τπογοίοτθ, ποῦ τ ΘΓΟΙ 88 “189 ποοὰ οὗ 
8610," δηὰ [08 “88 [186 τηοῦδνο οἵ ΘοαἐΒ ἴονθ ἰπίϑε" 
ψοηΐηρ [ὉΓ βηϊγαϊίοι "ἢ (Μογογ), Ὀαΐ 68 ἴη6 δίδγίηρ. 
Ροϊπὶ οὗ τοἀοιηριίοη, πῆθγο ἰπΠ6 Ἰονς οὗ σα δοοοϊῃ- 
Ρ]βηθα πὸ στοαὶ δοΐ οἵ βαϊναϊΐϊοη Ὑἱπουῦ ΔΏΥ 00» 
ορογδίίου οὗ βἰπηθγδ-- Υοα, ἴῃ ΘρΪ16 ΟΥ̓ ὑμεῖς ρτϑδῖοδὲ 
ορρΡοϑἰκίοῃ. 

Αἱ ἴ.6 ὑσοόοροσ {ἴπ|0Ὺ (ογῦ, ἱπ με 86α80"}. 
Κατὰ καιρόν. ἵπο" οοπῃθοίίομβ οὗ ἴδ6 κατὰ 
καὶ 1. 1εἷἰδ6 αὐἰϊοὰ το ὄντον, ἄς. ἵϑε τοῦνὸ τεαΐ 
αεοοογαΐϊηφ ἰο ἐλθ ἔπι [ ργοὸ ἑδηι γαξ'οπ 6}, ἷπ 
[6 Β6Ώ86 οὗ ἀχοῦδο (ἘΕΓΆΒΙΩ118) ; 1ῃ ἴΠ|6 ΒΘΏΒ6 οἵ {6 
οΠΘΓΆ] οοττυρίίοη (Δοοογαϊπρ ἴο Οδὶνη, [υΐμοΣ 
Ἠοδηδηη). Αμραϊπδὶ ἰμἷθ ἀργὸ Ὀοίῃ (6 ροβί[οη εἶ 
καιρός, δηὰ 118 εἰχηϊβοδίίοη. 2. Ιὲ ἷβ τοξοιτοὰ ἴο.. 
ἀπέθανεν, ὉὈυϊ ἴῃ αἰδοτοηὶ ταγθ.Ό Οτίρϑη : δἱ 
τδὺ ὕτηθ, πῦθη Ηδ δυδογοά, Αὐοϊαγὰ : μ6]4 δινπ]]ο 
ἴῃ ἀφ, [Κγρίκο, Βαίοιο, ῬΏΣΠΡρΡὶ, ΑἸογὰ, Ηοάμο: 
δὲ ἴ0 δρροϊηϊθα ἐΐπιο, ἰογοίοϊ ἃ ὈΥ [9 Ὀτγορἢοίβ.--- 
ῬΡ, ΒΔ] Μεγοῦ: ΑΒϑ ἰδ πὰϑ ἴ6 [1}} (ἰτὴ6 [ρτοραῖ 

ΘΟΣ (Ὦχοο, ταῖποῦ: [Ὁγ 10:6 πόοσχὰβ Ἦδγο δ΄'ϑο ὕὍθδξ 0060» 
δοῖιο πτΐΠὮ ΞΞ ὅτι 60 ἐφίπερογα, αἢ δ 

ἔζπιε ῳ οὖν τοεαχηεεῖ.---Ῥ, 8.} 
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Εἴ16] ἴῸν [86 ἀοἰ νογϑηοθ οὗ ἴμοθο σπὸ ᾿ἰνϑὰ δὲ ἐμαὶ 
ἔπιο. Βιεῖίου: 7 τἂαϑ ἐλὲ πὲ ἐπι ἐπ ἐδε ἀϊδίοτν οὗ 
λωπαπὶίν. Τ 8 ΟΥ̓ ὨΟ τηθ8ῃ8 ἨΔ ἢ ἴπ ρτἰποῖραὶ 
του, τ ΐο ἢ ταῖμοῦ τοαυΐγθθ 0ῃ6 ἀ6βη116 διαιοτηθαὶ 
αὶ τπ6 πβδογιβοἷαὶ ἀθδῖῃ οὐἅἁἩ ΟἸντῖϑε νγα8 δοοογάϊηρ ἴὸ 
Ὀϊνίηο ν ἰβϑάοπὶ : βίποθ {Π|6 ὩΘΟΘΒΟΟΥ ον δα] νι δηὰ 
6 σΔΡΔΟΙΓΥ ἴων ϑα] νδίίοι τ ἀεοϊἀοα πιιὴ τ86 ἔα]- 
Ὠ688 ΟὗἩἨ πδῖυτηϊ οοτταροι, Τῇδ ἰρσῃθδί ογοΐβπι οὗ 
δ6 56 .ϑδογ θα ἀοθὰ ποῖ δχοϊαάθ 118 γΓθαθο;) δ ὈΪΘΏ 688. 
866 Βοιῃ. χνὶ. 26; ΘΔ]. ἰν. 4. Ερᾶἢ. ἱ. 10. 1 Τί. ἰϊ. 
ὃ: Τίιζυϑ ἱ. 8, [κατὰ καιρόν ἷἰβ τΞ ἐν καιρῷ, 
εἰς καιρόν, ἐπὶ καιροῦ, καιρέως, ἐδηΡΟΥΘ ὍΡ ΡΟ, 
ἔμπο ; ἴῃ ορροϑίτἰοῃ ἰο παρὰ καιρόν, ἐδηίρογε αἴϊδτιο, 
ωρτπιείν. Ἠρτγο ἴδ 8 οβϑθῃ τ }]} } [16 δὰπηθ τὴ [ἢ 6 
πλήρωμα τῶν καιρῶν, Ἐρὴ, 1. 10, δηὰ [86 πλήρωμα 
τοῦ χρόνου, 64]. ἵν. 4; οοἴηρ. Μαγκ ἱ. 16. ΟἸἩγίδι 
ΔΡροδγοὰ πθθη Αἷϊ 1ῃ6 ργθραγα θη ἰὸς Ηἱβ οοταίηρ 
δηὰ Ηἰβ Κἰηράοπι πῃ 6 Φοπίθιι ἀπὰ θη! πον] 
ὍΟΡΟ οομῃρ!οίθα, δὰ πθῃ ἴῃ0 αἴβοαβα οὗ βίῃ ἢ᾿ιδὰ 
γοδομϑὰ τῆ ογβίβ. Τ}}8 τῶβ Οοα δ οὐγῃ δρροϊηϊθα 
ἐἴτηθ, δηἀ [86 τηοβὶ, ΟΥ Γδίμεῦ [06 ΟὨΪΥ, Δρρτορτίαϊθ 
ἐϊη6. Ομ γίϑὲ οουἹὰ ποῦ ἴᾶνα δρροδρθὰ νἱτὰ αἰνὶπθ 
βιι689 ἀπά ρῥτγοργίϑιυ, Ὡὸσ ὙΠ ἄυς εἴἶδοι, δ ΔῊΥ 
οἶμοῦ τἶηθ, ἢὺσ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΡ ΓΟ ΟΥ ΘΟΥΠΟΥ. 6 
σδηποῖ οοποοῖνα οὗ Ηἰβ δάνθηῖ δἱ ἴΠ6 {ἶπιθ οὗ Νοδῇ, 
ΟΥ ΑὈγϑὨδτα, ΟΓ ἰῃ ΟΠΐπδ, ΟΥΓ διῃοηρ [6 βαναρο ὑγῖθ68 
οὗ Απηοτῖοα. Ηἰϑίουγυ ἷἰβ ἃ υπῖϊ, δηὰ ἃ στβάυαὶ υἢ- 
[οἱάϊηρ οὗ ἃ Ὀἱνίπο ρίδη οὗ ἱπδοΐϊθ τϊβάοῃ. ΘΟ τίβι 
'86 [06 ἰτηϊηρ.ροίηΐ δηὰ οοηῖγα οὗἁ Ὠἰϊβίογυ, [6 διὰ 
οὗ 16 οἰὰ δηὰ ἴπ Ὀορίπηΐηρ οὗὨ [ἢ ΠΘῚ ΠΒυπηΔη1γ.---- 
ἃ (στ πθοἢ 18 οοη δββϑα, πιο ΡΥ οὐ ἀη τ Εἰ ρ]Υ, 
ΟΥ̓ ΘΥΘΙῪ ἀαἰα ἴτοαλ Α. Ὁ. ἱπγουσδουῖ (6 οἰν το 
ποῖ ϊὰ.---Ρ. 5.1 

ἘΠῚ ἴ89 υπσοῦϊν. ὑπέρ, τ, 7ον δα ροοά 
οὐ. Ιὰ ἰβ ἃ (ὉΠ1ὸὺ σοποθρίϊοη ὑμδη {π6 ἰάθα ἑηπδέεαά 
οὗ, ἀντὶ, ἰἴ πὸ τοιθῦεν ἰμδῖ, τΠθγα ἴΠ6 α0.68- 
οἢ ἰ8 ὡΟποθγηΐηρ ἃ ἀγὐϊηρ (ὉΓ ἴ[Ώ086 ὙΠΟ 8.6 τΟΓΓῚΥ 

οὗ ἀφαίῃ, ἴ6 οοῃοορίίοῃ παΡΌΓΑΙΥ ἱνοϊν 8 ἃ ν76}]}- 
ἀηϑοτβιοοὰ ἀντέ. 866 Μαιῖ, χχ, 28. ΤῊ ἰθυτηβ 
ὑπέρ δηὰ περὶ [Ὑ]ἰοὰ Ῥδὺ] 868 ΒΥΠΟΙΥΠΙΟΒΙΥ, 
64]. 1, 4] δγθ ἸῇὭογθ δοιργθθηβῖνα , Ὀὰΐ [ἢ 6 ΘΧΡρΓΘ8- 
βἷοπ ἀντί 8 {Π6 τηοϑὶ ἀδβηΐϊϊθ οὔθ [Μογοῦ οοη- 
ἐθηθ ἰμδὲ ὑπέρ δηὰ περέ ΔΙΎΑΥΒ Τη6Δ ΧῸΓ, ἐπὶ δδ- 
ῥα οὗ, 7ον ἐλ δεπεῆὲ οΥ, ἀπιὰ ποῖ ἀντί, ἐπ τ μμείτα 
οἵ, ἴοσο, αἰ πουρῆ, ἴθ ἴΠ6 οα86 οὗ ΟἸγίϑι, Ηΐβ ἀθδίὴ 
ὉΣ [6 ὈδηΘΙ͂ϊ ΟΥ̓ ΒἰΠΠΕΓΒ ΔΒ 8 Υἱοδγίουβ βου οο : 
ἰδ. 2ὅ: Ερῃ. νυ. 2; 1 Τί. ἰϊ. ὅὁ. ϑδοιηθέιπηθβ ἐπ6 
ὑπ, ἸΚκ6 {π6 ΕὨρ] βῃ ρῥγθροβίτου γον, δοοογάϊηρ 
ἴο ἴδ6 οοῃίοχῦ, ΠΘΟΘΘΘΆΓ γ΄ ἰπνοῖνοθ ἴΠ6 ἀντέ, 88. ἴῃ 
4 Οον. ν. 16, 20, 21: Θα]: ἢ. 18 ΡὨΐϊοπι, 138. ΤῊ 
ΑΡΟΒΙ]6 βαῦϑ ὑπὲρ ἀσεβῶν, ἱἰυβιοαά οὗ ὑπ 
ἡμῶν, ἰὰ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴ0 Ὀτίπρ οὐδ τότ ΔΙΠΥ, ὈΥ ἐΐ8 
δίσοηρβ; δη{{Π|6 818, [6 διμπαζίηρ Ἰονϑ οἵ ΟἸ γι, --Ρὶ 5.] 
ΩΝ ἢ. ἘΠΟΥ Βοδχοϑῖν ἴοσχ ἃ σἱρηῃϊθοῦβ τ 

τ ομϑ ἀΐθ, μου, ἔοσ ἴθ κοοὰ πλδι, Ῥθῖ- 
ΒΔΡΒ Βοῦλθ ΟἿΘ ΣΔΨ ΘνθΣ δτο ἴο ἀΐθ [Μόλες 
γαρ ὑπὲρ δικαέου (πιτῃοιῦ [Π6 ἀτι16]6) τὸς ἀ πὸο- 
ϑανεῖται' ὑπὲρ γὰρ (ἴΠ Βοοοπὰ γάρ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο Ὧ6 δχοσρίϊγα, δα ἰπίγοάμοθβ ἃ οογγθοιϊίΐοη οὗ 189 
Ῥτγοοράϊηρ τὶ γοίδγθησα ἴῸ μόλις : σίἢ αἰ Β᾽ου]γ, 1 
ΒΑΥ, ἴον ἴὰ 8 ἃ ἔδοὶ (Π4) τοῦ ἀγαϑοῖῦ (σὶιῃ (86 
Διιΐο16) τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποϑανεῖνγ.-- 
Ῥ, 5.]. Το αἰ ΠΟΥ οὗ 1818 σοόγθο ἢδ8 ᾿ϑὰ ἴο ναγὶ- 
ΟἿ οΟη͵δοίυΓοα." ΤῈ Ῥοϑῃϊο τρδὰβ ὑπὲρ ἀδίκων 
πητὶρῃ θοιι8), ἰπϑίθδα οὐ ὑπὲρ δικαέοι ; Ἐταβιηυβ, 
πὐῃον, ΜΘ] Δπομίμοη, ἄς,., τοδὰ δικαέου ἀπὰ ἀγαϑοῖ 

88 ὨΘΌϊΟΓ ποτὰδ: Ηοίμδηῃ [{ΟΓΙΩΘΡΪΥ, ποῖ η0}.--Ρ. 
Β1: δ᾽ ἰϑαβϑὺ ἐμ Ἰδαίου ἰβ ἡθυνον ; Οτίρϑη, ου (Π 6 ὁοῃ- 

.- ““α 

φ«]οτοίπο , 181 αἀ ἵφαι. ΤΩ ΟΣΔ ὯγῸ 164}8.» 
ἀἰδαας τρί 8. ᾿ ἜΣ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΣ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΗ. 
φπαστα Ὡπεακρα ἀκ .-ποἰς 

[ΓΆΣΥ, 6 ἃ ΤΩΘΓΟΙΥ διὲκ. 88 πιδυΐογ, δῃὰ υῃὰἀοταιοοὰ ὃ 
ἀγαθος, ΟἸγδὲ δ8 ἴδ 6 ρογίθοι! Υ ροοὰ Ὅπ6. Βαϊ, δ 

ΟΥ̓́ΟΡ ὈΓΟΡΕΟΣΙΥ Οὔϑογνοβ, ὑπαὶ Ὀολ δι παν δ ΔΙῸ 
ΤΩΔΒΟΌ πο, 18 ἀν ἀθηΐ τοι ἴΠ6 δ 6815 ἀσεμεῖς, ὃν 
γΥ οἷ [86 αἀποϑύίοη ἷβ βθΏΘΓΑ ΠΥ οΟποθγηΐηρ ἃ αὙΪπΦ 
ον ρογϑοῆβ. [δεχαέου, πίλους τῃ6 ἀρ[!6]6, ταῦδι 
ὍΘ ΤαρΒοι} 1 πὸ --τὦ τἰχηϊθουβ ϑέγϑος (ποῖ ἐλ γισἠέ 
τὸ δίκαιον); Ὀυξ τοῦ ἀγαϑοῦ, πὶ(ἢ (8ὰ δΓ 
ΤΑΔΥ, στιν, Ὀ6 ἸΔΚΘΗ 848 ὨΘΌΓΟΣ - δε ΡῈ 
δοπωηὶ (6 ΘΟΥΠΙΓΥ͂, ΟΥ ΔΙΥ͂ βοοὰ σαυθθ ΟΥ ὨΟῸΪΦ 
Ῥυϊμοῖρ! 6 ἔονς πΐο τηδείγτ πᾶν ἀϊθὰ ἰ) δποῖοηϊ δηὰ 
τπιούθγῃ ἰΐλ68). Υοῖ, ἴῃ {πὶ8 οα86, {π6 δηι πο δῖθ 
που]ὰ Ὀ6 ᾿οδὶ, δἷηοα ΟΠ γίβὲ ᾿κονθο ἀϊοὰ ἴον 86 
᾿ἰσῆοβι ρσοοα, ἴῃ9 Ββαϊνδοῃ οἵ [86 που]. Τ7|16 δῃ- 
ἘΠ οἷ 16 ου ἀθη!!ν ὈΘύΘΘἢ ΤΘ ὙΠῸ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΙῸ 
ἴουπα τὸ ἀΐα ἔοντ ἃ δίκαιος, ὑθουρὶ οςοδβίοη δ γ ρμοτ- 
νὰ ρ8 ἔον ὁ (μ61γ) ἀγαϑός, δηὰ ΟἸγίδι πο αἀἰθά ἴοι 
ἀσεβεῖς, νὰν. ὁ; οΥὗ ἁμαρτωλοί, νοῖ. 8; δηὰ ουδῃ 
ἴον ἐχθροὶ (6 γΟΥῪ Τρροβῖιθ οὗ ἀγαϑός), τος. 10, 
ἴῃ ὈοΪΏ οΆ868, (ἢ ἀο6.ἢ ῸΓ ΡΟΓΒΟΏΒ, ποῖ ἴὺ ἃ ὁΔΏΔΟ, 
'8 πηθϑηΐ.---Ρ, 5. 

Ἐχρ δηδίϊουβ οἵ [86 τρϑβοι 68 : 
(1.) ΤΏοΓΟ ἴ8 πὸ τῃρδιοῦὶδὶ αἰ δόγοποο ὈοιΘ θη 

δίκαιος δὰ ἀγαϑόςς. “Αἴοῦ Ῥϑὺϊ ἴδ βδιὰ παῖ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἴῸΓ ἃ “ ΥἰζύΘΟΥΒ᾽᾽ τηλη Μ|}} οὨδ ἀἷα, πα νι !] 
δά, ΟΥ̓ ὙΑΥ͂ Οἱ ΘΒ} 1Βηϊηρ' ἢἰ8 ββογοῃ, ἴμδὶ ἰῃοτε 
της σον ᾿ἰμβίβῃηοοβ οὗ [6 υπαογίαδκιηρ οἴ βυςἢ ὁ 
ἀ6 40}. Μογοσ, ἰῃ Ὠαγοην ὙΠ} ΟὨγγϑοδίοωι, ΤΏΘΟ. 
ἀογοῦ, Εταδτθυβ, Ομ νη," ἃς, Βυὺ δίκαιος ἰ5. πιοὶ 
ἀγαϑός, δῃμὰ μόλις (ϑοαγοείῳ) ἰδ ποῖ τάχα ὙΡΡΟΝΣ 

2.) ὁ ἀγαθὸς ἷἰβ ἴπ6 Ὀαποίδοίοσ. Κηδοῇ 
«Αἀπϊπιαάν. ἐπ ἰξόγτοα λ΄. Τ', 1659, ρ. 120], ἔκ» 
Οοςοοΐυδ, Ηδπιπιοη}, δηὰὰ ΠΙΔΠΥ οἴμοι: Βοῖς δα 
ΒΟΙυΟΚ : 7λ6 ἐγιοπά οΥ απ. ΤὨΪΒ '8 ἴοο βροςοϊαὶ. 

(8.) ΤῊε ἀγαϑὸς δίαπαβ ἀῦονο {Π6 ἸχΘ ΓΟ ΙῪ τἰσὰν 
ΘΟυ8 ΟΥ̓ υδβῖ ὁ56. ΑἸ ὈΓΟδίδδίοῦ : [06 ΠΟΌΪΘ οτος, ἴδε 
ἀγαϑὸός Ὁ δίαιτα ; Βοηροὶ: λοηῖο ἑπποχένδ “χεπερὶι 
σταίία, ἃς. [“δικ., ἰπαοΒη 6 }γ, ἰτορ 68. ἃ ἢδΡΏ 6 8Ρ 
(φαΐ 1658) τῆδῃ ; ὁ ἀγαϑός, ΟοὯ6 ροτγίδοις ἰῇ 4)}} ἴδδϊ 
ΡΙΘΟ ἀριηδηαβ, Ἔσο ]θηῖ, Ὀοιηΐδουβ, ὑγίμοοῖγ, Ὁ] 655. 
θἀ---ΟἼον Ἅχδιηρίθ, [ἢ6 ἔΔΙΠΟΡ οὗὨἨ μὶβ οουηίγγ."--. 5. 

ΜοΥοΡ γοράγαβ 41} [686 88. “ 80.160 αἰδιἐποιίοηι. 
[ἘΞ αὐοίθδ, [ῸΓΡ [1 οββϑητίαὶ ἰάθη ὐτγ οὐὗἩἨ δέκαεος δπἀ 
ἀγαϑός, Μαῖϊ, ν. 4δ. ἴχκὸ χχὶϊ!, δ0 : Βοῃ). τῇ! 123. 
Θ τα ὈΟΪῊ ἀγα οοηηθοίθά.---Ῥ, 5.1] ΤΉΘη ἴῃς αἰδῖτ. 
Θη66 Ὀοίπγοοῃ ἴῃ6 Ο]ὰ δπὰ Νὸνν Τοβίδιθθης ποι 
αἶϑο Ὀ6 ἃ Βυ0{1: ἀγασίηρς οὗ αἰδβιϊποσουβ. Τηὸ ΟἹ ἀ 
Τοβιίδιηθηῦ, Θυ ῃ ἴῃ 118 ἰαΐατ ρογὶοα, Βοδγο υ ργοάυσοὰ 
οπθ Κἰπὰ οὗὨ πιαγίγσγάοιῃ ; Ὀυΐ {πὸ Νονν Τοσίδιηθηῖ 
ἢδΔ8 ἃ τοῦ πιαγίγγάοῃ, οὶ τὸ πουἹὰ υὑπάἀογβιδηα ἴἢςε 
ἀγαϑός ἷπ ἃ ἴΔΟΥΘ βὍΠΟΓΑΙ Β6η86, ΤΏ6 δίκαιος ἴῃ. 
8:}}}18 γοϑρϑοῖ, Ὀθὰϊ Ὧ6 ἀο68 ποὶ οϑίβὈ ἢ, 88 διιοῖ, ἃ 
ΘΟΙΠΙΩΠΪΟἢ δηὰ Θχοΐδησε οὗὨ ᾿ἰΐ ; Ὀὰὺ ἴ1πΠ6 ἀγαϑός 
ἰηϑρίγοα, δ} δοκηοπί αχπιθηῦ ἰθτο, σΐσ Μὰ8 
ΒΌΡΡοΓγιΘα ὈΥ̓͂ ὨΘΔΙΠΘΩ ΘΧΑΙΠΏΡ]6Θ, 8 ἃ ῥγοοῖ οὐ ἰιΐδ 
δροβίο!ς οοηδί ἀθγδίθηρϑϑ, δὰ οὗ δΐ8. οἱ αυδέου δῦονα 
αὶ] Βα ΡΥ το [6 Ἰοιΐασ, Αἡ δοοϊοϑί δϑιοδὶ τῃοιοτί σΐδῃ 
πουἹὰ ἤανα Βυρργοβϑοα (ἢ6 σοῃοοαβίοη, ΤΏ6 86]6ο- 
εἰοη οὗ [86 οχργοβδβίοῃ πίϊῃ τάχα δηὰ τολμᾷ ἰβ δὰ- 
ΤΑΙΓΔΌΪΟ : βυοῦ 86] }0«ΒΔ ΓΒ 0 68. ΔΓῸ Αἰ ΔΥ8 τηδὰθ θδά. 
Ἰοηρ ἱπ Π6 Θοβίαϑυ οὗ βϑυιηραίμοιίς ζοηθγοαίυ. 

ποππυριηθαπι ἀοσίασγε [. 
ἀδτν μἰρὰς τετρὰς ἧς ὉΔΌΝ ἴῃ 6 εοοονα οὐξτξίον οΥ̓͂ Ὠὲ6 

11. ψ ῬὈ. [ 

ταγποὰ ἴο ἐπί νον. ἴῃ ἐδο πὲ οἀ, ( 
ΦΟϑιΩδ ΒΊΟΣ ο ἴο ὮΔΥΘ οομ δ] 64), ΜίογοΣ ἰοοῖς ἐοῦ 
δοοοιῆςϊ οὗἩ ἐδὸ διῖῖ01]6, 85 ὩΘΌΟΓ (85 ἀἰὰ Φδότγοσοο, 
Ταϊδον, Μοϊδποδίμου, Βδοκογί, πὰ Ἠοδδετι ἐσ ἔϊι6 
οὐξίοη οὗ εὲβ δολ νυ δειοεί), ἀπιὰ γοιιδοσοὶ ἐμο Ἰδξξον οἷδυσι 
οὗ 6 νογϑθ ἐπιοσσορα τος : “ ἄδην «εν τοαϑόε ἀἰμὴ' ἰεϊολά 
ἐν ..,.Ὸν ἀας Θιιε σὰ εἰεγδεη ὕ--Ῥ. Β.} 



"ἢ ρα οἢΒ τοδὰ : “" οογία ἐδέιμη, οἵγαηι δοπίι 

ΠΕ τ ἐσ ἘΠ τὸ τ .- --“ 

σΒΑΡΤΈΕΚΒ Υ. 1-11. 

4, ἴε ἰδ Ὠασὰϊγ ἢ [0 τηθηδοι 16 Υἱον 
Γιραἰπιαϊμοὺ ὈΥ Μογοῦ ἰὼ ἰδ δταὶ οἀϊξίοη, Ὀὰς ΠΟῪ 
Εἴτε ἘΡ ὉΥ δἰπι.---. 5.7, ἰδδι [86 βοοοῃαὰ τωθτο 6 Ὁ 
οἴ (δ δβοηΐβθῃοο ἷβ ἱηιθιτορδινθ: 70. τῦλο υομία ἀαγό 
ἐο ἀἷα γεασὲϊν εὐδη ὕον ἐλ6 σοοὰ ἢ 

[Τ σδῃ 866 ΠΟ τηδίθσίδὶ αἰδδγθηοο Ὀθύπθθ ἰηΐον- 
ὑτγοϊδιίοηϑ 2 δῃὰ 8. Τ|.6 ὑυϊποῖμαὶ ροΐπι ἰη Ὀοΐδ ἰδ 
ὯΠ6 αἰδησίίου τοδὰθ Ὀοῖπτθοι δίκαιος ((κοὴ ἰῃ α ] Ὁ 
ὨΔΙΓΟΥ͂ΟΣ 8686) δηὰ ὁ ἀγαϑός, οοττεθροηάίηρ, ᾽Λ0 ΟἿΓ 
ἀἰϑιϊποίίοη ὈΘΕΘΘ δέ πὰ ἀπά, βᾳοἢ α αΐδέππο- 
ἴοπ ἰδ τηδὰθ ὉΥ Οδγὰο ἰπ Ιγοηδθβ 46ν. λαν. ἰἱ, 21, 
αυοϊοα 4180 ὈΥ Ἐυδβονῖυδβ, ΕΠ. 15. ἵν. 11: τὸν μὲν 
δίκαιον, τὸν δὲ ἀγαϑὸν ὑπάρχειν, αἰξεγιση 

᾿ σύθτυμ, αἰξεγιη, απΐόπι ΒΟΝΌΜ 6886 ; δηὰ ὮΥ͂ 
ἴο, 22ὲ οὔο., ᾿ὶ, 1δὅ: “ ϑὲ υἱγῦ δοπμδ ἐξ δὶ σωὲὶ 

»γοάεεί φωξδμε ροίοδί, ποοεέ ποριξριξ, γϑοί6 (οογἐ6) σ08- 
ΤΌΝ υἱγμῖη, ΒΟΝΌΜ ποη γαρίδα γορογέοηνδ ἮἾ (Ὀπ ΒΟπιθΘ 

Ὁ ΤΏ 
εὐ ΘοῦΒ τηδϑῃ, ἯΔΐΟ ἀο68 8}} (μαὺ (πΠ6 ἰὰτ ᾿ ἡπδίίοο 
ξοαυΐ ΓΟ, ΘΟ Δ 8. ΟΡ τοθρϑοί δηἀ δαγηϊγδίίοη : ἴῃ 6 

τοϑῃι, ἴῃ6 Ὀσποίδοίογ, ΜῈΟ 8 σονθγῃθα ὈΥ ἸΟΥο, 
᾿παρῖγοθ 8 ψ ἢ ον α δπὰ στα τθἀ6. ΤΏθη πὸ πουϊὰ 
Ὦδτο ἴΠ6 [ΟἸ]οτΩρ Θ6ὴ86: “Ιὐὺ ἰ8 ΠΑΡΟΪΥ ἴο Ὀ6 6χ- 
Ροοϊθα [δαὶ ΔΩ Οὴ6 που]ὰ αἷδ [ὉΓ ἃ τἱρῃύθουβ τωδῃ, 
τιουρὶ ἕοσ [Π6 χκοορά τηδῃ (ἐ. 6... ἕοσ ἃ κίηἀ Ὀθηθίβοϊου 
ΟΥ ἱπΕπιδιο ἔτίϑηα), ἰμΐ8 861}. θη] ταϊσ ῦ ΡΟΒΘΙ Ό]γ Ὀ6 
Θχϑγοϊδοα, δηὰ ἀοθθ Οσολβί Δ} οὐοῦγ, 8. ΟἸβῆδυ- 
β6ῃ, ΤΒοϊυοῖκ, ῬΕΙΠρρΡὶ, ΤΌτμον, διίαατί, Ηοάρο, Α]- 
[οτὰ, οτάσποτί. ΤΏ Ἰαϊίου γοίοσθ 0 ὕπ6 ἀδαίῃ 
οὗ Οτγεβίθϑ ἰὸν Ῥγυίβδαθδ, ᾿ἷβ αἱ ε’ ζο δῃᾷ οὗ ΑἸοδ68- 
αἷἦ8δ ἴον Αὐἀτσηθίυδ, ΒΓ Ὠυβ᾽δηα. οὈσθίοῦ δῃὰ ἯὙ|}- 
κίπβοη : “" 17Ὸ τηδκο [86 δαἀῃηγιββίοῃ [688 δ νδυΐδποθ 
πὶ (6 σαὶ δϑϑογίίοῃ, δ6 βυρϑιζαϊοβ [0 δικαέου, 
τοῦ ἀγαθοῦ, ἴῃ6 τιδὴ οἵ οτΐμοη Κίημμμθθ8 δηὰ 
ΡὨΣΙ ΔΕ ΓΟΡΥ, ἐμ6 ν6]]κπόνσι Ὀϑπϑίβοίου, κρηστός, 
ὁ ΒΟΠΌΒ,Ἶ ἴῃ δάνδῃοθ οὗ δικαέοι. ἸΤῇδ δγίϊοϊθ Ὀ6- 
ἔοτο ἀγαθοῦ ΤὯΙΕΥ͂ ὈΘ ὈγΟΘΘΟα 48 δε γίπρ [6 ἀΐ8- 
ἀὐποῦοι : α τἰσηίθοιϑ τϑῃ, ἐδ σοοα ταδῃ, ζοοᾶ ἰο 
λίπι, ἡ Ὀδποίδοϊοσ.  οομπίθαθ, δὰ ποὶ αὐϊΐο βΒαΐ- 
ἰαῆοά πὶ [δ ἷ8 ἱπιογρτοίδιίοη, Ὀαὶ ἰδ ἰδ Ὀοίΐον (δ 
ΔΩΥ͂ οἴδοτ,--. μ᾿ 

γος. 8. Βυϊ ἀοῖδι ουΐα Ὁ 18} [ρἱνοῖῃ ῥτοοῦ 
οἵ συνέστησεν, 88 ἴῃ ἰΠ]. ὅ: οορ, Ζ7εχέμαϊ 
Νοίε ἢ, οἢ Ὁ. 118.-. 5.] Θοὰ ῥγονϑδ ποῖ πιοτοῖγ 
Ηΐδ ἴον ἰπ ἴπ6 ἀφραίῃ οἵ ΟἿ γἰβὶ 07 δ σβ, δοοογά- 
ἰηᾳ ἴο σογ. ὅ, Ὀὰὺ Ηδ πιδῖζοϑ ἰδ οοπϑρίουουβ δηά 
ργοιηϊηθηΐ : Ηδ Θχ ΣΌΪ (8 ἰδ  Ηδ τιαῖκοδ ἰδ ὑπ 6 Ὠἰρθσδι 
τηδη  οϑιδιίοη οὐ ΗΐΪβ 866. Φοβη ἰἰ, 16: 
2 ὕὈδν. νυ. 196-21]. Ιἴδον: 176 »γαΐδοε [Εἰ. Υ., Ηπε 
φΟἾΠι6η2)] δ ἰοῦε ἰοιυατὰά μα [τὴν δαυτοῦ 
ἀγάπην, ἘΒϊδ οπῃ ἰοτο, ἰῃ δομύγαδι πῖτ ἐμ 6 ἸοΥ6 
οἵ τηθῃ, τοῦ. Ἴ.---Ρ. 5. 

γον. 9. ἈδΟὮ τοσθ, ᾿ποχοΐοσο, οί ποὺ 
μααδοὰ ΒΥ Εἷς Ἀἱοσά, ψὸ ΒΒαὶὶ Βὸ δαυδά 
σου ἢ πίτη τόσα ἴμ6 τυταῖὰ [ ἀπὸ τῆς ὀργῆς, 
ἔγογα ἴΠ6 τ|0}}.Κπόνσῃ δηὰ π|}} -ἀοθοσν θα σϑίϊ ἴ0 ΘΟΣΏΘ. 
“-Ρ. 8.1 Δοοογαΐηρ, ἴο Εδίλυβ, ἃ Θοῃοϊ υβίοῃ α νιέποτὶ 
κα πιαὐμδ; δοοογάϊηρ ἰῸὸ Μϑυ,ογ, ἃ δοῃοϊ υδίοῃ ἃ πια- 
ἦογε αὦ πιϊπωδι Βοῖδι ἃγὸ ἰπ ραγὶ τοῦ δὰ ἴῃ ρασὶ 
πτΟΏρ, Ὀθοδυθ6 ὩΘΙΠΟΡ ΥἹΟῊ ΘΧΔΟΙΟΪΥ ΔρΡ] 68. [10 ἷθ 
ἃ ΘΟΠΟΪυβίοη ἴγοτῃ [86 ῥσίποὶρ]6 ὑὸ [86 ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ, 
Δηὰ ἃ ΘοΟμοϊυδίοη οι ἴἢ6 ἴγυΐῃ οὗὁὨ ὑμ0 δἰπιοβὶ ἷπ- 
ἐτοὉ]6 το 86 ἰσυϊῃ οὗἩὨ ἐπαὺ προ ἷβ βου ἀθηῖ, 
ὕπο οοποϊυδίοι 8 8:}}} δασμοῦ διγοηρίμοηθὰ ὈΥ (ἢ6 

4 (Το ϊποῖς (απὰ Βέυδτὶ αὔον ὨἰσζΩ) αποίοθ Δ ΠΟΙΌΘΡ οὗἁ 
ΡεάδεΠοΣ, Ἰγοαι ΤᾺΘ᾽ ΟΆΡΕΙΟΘ᾽ Δῃα 180 πὰ, νοῦ ἴο ΤΩΥ͂ 

ἜΝ τήρέμον Σ πη ψτν ΤΉ Ἐν ε ἃ ζυτίίοτί, Τῇ Η Δ: δισυτοηΐ ἃ ον, 
δὲ Ὄθασι Ὀθδὲο [86 1665 ΜΓ ποΐ ὍΘ 

φιδτΐοα, Ἠδ Ὑ1] 
ΒΌΣΟΪΥ 86 "ὁ Ηΐο ἀϊοηᾶο.""--. 8.) 
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δ ΠΟ Βἷ8 : ΔΒ ὁπ οζηΐοθ, ΤῸ Ὑ6ΤΘ υδιἰδοα Ὀγ Ηἰδβ ]οοΐ,͵ 
διὰ, 88 Ὀοίης Ηΐδ [6] ον ασι οί ρδηῖβ ἴῃ ρθδοθ, πὸ 
8:4}} Ὀ6 ῥγοϑοσυϑὰ ἤἄοιτα [6 τσὶ ὈΥ τἈ86 ρἱοτίους 
Θχογοῖθο οὗὐ Ηἰ δυϊμοῦγὶγ, δηὰ τἤθ ὈΥ Ηἰδ |ἰἴα 
Ῥνθβογυδιΐοῃ ἔγοσα Ὑταῖ 18 ἃ ποχζαῖῖνο Ἔχργϑδδίοῃ οἱ 
Ῥογέοθοι σοἀθιηρίίου. 1 ΤΊοδδ. ἱ. 10. Οοιῦραγο ἰδθ 
Ροδϊνο δχργθβϑίοῃ οἵ 1 Τίπι. ἱν, 18.-- -[Βν 8 

αἷμα ἷἰβ ἴἈ86 σοῃογθίθ δχργοβϑβίοῃ [ῸΣ [86 
διοηΐηρ ἀρ οὗἩ ΟἸἾ γι, ποῦ 18 186 πιθοῦ τ οὉ9 
οδυδ6 οὗ ουὔυῦ 1υδἱδοιίΐοη. ΤῊΐΒ ἀοοβ ποῖ σϑϑὶ οὩ 
ΟΡ ἩΟΓΚΑ, πῸΣ Οὖν [αἰ , ΠΟΡ Δ (Ὠΐηρ ἯὙΔΘ ΠΑΥ͂Θ 
ἀοῃθ9 ΟΥ οδ8 ἀο, Ὀπϊ οὐ Μοὶ ΟἸγίϑὺ 85 ἀ0}6 ζὉΣ ἃ 
ΘΟΩΏΡ. ἱϊ]. 2δ.--Ρ᾿ 

γον. 10, Ἐπὸσ Βοίηρ Θηθιλίοα [εἰ γὰρ 
ἐχϑροὶ ὄντες]. Ι1ὖ ὩὯΔΥ 6 δδιεθὰ Ἡδοίδοὲ 
ὲ ϑς οἐ---κἰμαὲ ἰδ, Οοα 8 ϑῃηθηιἶθι--τἶδ ἴο Ὀ6 ΘΧ- 
Ὀἰδϊπηθα δου νοὶ Υ ΟΣ ἵνοὶγ: ποῖθορ ἰδ ἀθῃοῦθα 
186 Θπθσοΐθϑ [Πδῖθγ8] οὗ αοὰ, ποοογαΐϊπρ ἴο οἶδ. 
νἹ]. 1 [ἔχϑρα εἰς ϑεόν}]; ΟΥΟ]. ἱ, 21 (ἔριι. ἱϊ, 1 
ἄοσδϑ μοῦ ὈΘΙΟΏρ Π6Γ6), ΟΥ ὕϊο86 ὙΠῸ ἅγ οἰιασρϑὰ π|ῖϊι 
Οοαβ ντϑῖ}}) [μαϊϑὰ Ὀγ αοἀ, ἴον σοὶ υἱὸν Βότω. χὶ, 
28 [πβϑῦθ ἐχϑροέ ἰβ ἰῃ6 ορροεῖία οὗ ἀγαπητοί: 
ΘΟΙΩΡ, 8180 ϑεοστυγεῖς, ἱ. 18, ἀπὰ τέκνα ὀργῆς, Ερὰ 
ἷϊ. 8.--Ρ, 5.1 μαβ Ὀδθϑὴ οἰϊοὰ, 186 ραββῖνε ἰῃίδν. 
Ργοίδιίΐοηῃ 88 ὈΘΘῺ Βυρρογίιοα ὈΥ Οαἰνίη, Βοίοδο, 
Ετϊ Ζβοῦο, ΤΏὨΟΪυοΚ, Καθμϊ, Βαυμιρχαγίοη.Οτγυδβίυβ, 9 
γος, ῬΏΠΙΡΡὶ, Μογον [ΑἸέογτὰ, Ηοάρο], δπὰ τ86 
δοῖλνο οὐ 80] 6 οἴνο ἱπίοργοίδ οι ὉΥ͂ ' ϑροηον, ΤΊ 
τϑηῃ, Ὀβίοτὶ, απὰ Βὔοκοτί [διλουρ ΕΠ 180} ΘΟτα 6 ἢ- 
ἰαίοσϑ, ΌΥ ΤΌΣΟΣ]. ΜΟΥΘΓ ΒΑΥΒ ἰπ ίανον οὗ (86 Βδγβὶ 
Υἱὸν : 1. “ΟἸγθυ 8 ἀθαί αἰὰ ποὶ ἀδβίγου 86 δητηΐ 
οὗ τϑϑη ἰοναγὰ αοα; Ὀυϊ, Ὀγ οἰξοιίίερ {μον ραγάοῃ 
ου ἴ6 μαζί οἵ ἀοὰ, ἰξ ἀοσδίγογοα ἐλό δηπηξίν οΥΓ Οοὐ 
ἐοισαγὰά πιθη, πΏΘΠΟΘ ἰδ οοβδαίίοη ΟἱὗἁὨ συϑη ΒΒ ΘΏΡΙΪΥ 
τουταγα Οοα ζΟ]]ΟΥΒ 88 ἃ ΤΏ ΟΓᾺΪ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟοΘ, Ὀτουρᾷς 
δρουΐ ὉΥ ἴα. 2. Αηὰ πον οουἱὰ Ῥδὺϊ! δῦο ὈΘΟΏ 
ΔΌΪ6 ἴο ἱπῈοΡ ργορΟΥΥ ἷ8 πολλῷ μᾶλλον, ἂσ., δἰποαδ 
[Π6 ΟΟΥΔΙΓ οὗὨ (6 σωθησόμεθα ταβίδ. ὁῃ. [86 ἴδοὶ 
(αὐ τὸ βίαῃα ἴῃ ἃ ἐγ ΘΉΪῪ τοϊδιίου (Εταρο) ἰο Θοά, 
δηὰ ποὶ Οοἢ. ΟἿΓ Ὀοὶπρ ΓΘ ΠΥ ἰοπναγὰ ἀοα Υ᾽" ΤΈΘΒ0 
ἴνο δυζυτηθηῖθ Ὦ6ΥΘ ἃ ΝΘΓΥ ΟΥ̓ΠΟὰΟΣ βουμπᾶ, Ὀυϊ ΔΓΘ 
ὙἸΒουΐ ἃ νἱϊ8] σταθρ οἵ {ϊιθ ἴδοις οὗ ἴΠ6 δἰἱοπϑιηθηΐ, 
δηἀ δοῖα πλίδουῖ ἔογοθ ΕῸΥ, ἔσβί οὗἁ 4]}, 6 ἀϑαῖὰ 
οὗ ΟἈσίθὶ 18 88. νγ}} ἃ τὶ θ88 δηὰ 868] οὗ Οοα δ ουσ, 
ἡ Ὠἱοἢ ΟΥ̓ΔΓΟΟΙΏΘΒ ΙΔ} 8 ΘΏΓΩΪΥ δηὰ αἰδβιγιδῖ, 88 ἴὑ 9 
81ι Οβενίηρ, οὗ τϑθοοποἰ ϊδίίοη, μοι τοσθονϑθ 186 ὀργὴ 
ϑιοῦ ἴῃ ΕΪθ8 σονογητηθηὶς δηὰ ἴῃ {16 σΟὨΒοΐθΏ69 4 
τῇ, ΤΪ8 οἰϑιμβθηῦ οοπδιἐ 68 ὑπ 6 ῥτποῖραὶ τωοῦνθ 
ἔογοσ ἴῃ [06 ᾿ἰνίηρ ργθδοβίηρ οὗὨἨ [26 μοβροὶ ; [οῦ ὁχ- 
ΔΙΏΡΪΘ, διηοης ἴΠ6 Μογανΐίδηβ. Ι͂ἢ [86 ποχὺ ρΐδοο, ἰΐ 
Ὅ6 ἸΟΟΚ ΑΝΑΥ͂ ἔγοπ) αο48 ποσῖς ἰὴ τζδῃ, Ὸ ὮΔΥΘ ΠῸ 
ΔΙΑ ἔον δβϑϑυγηΐηρ δὴ ἰπογθαδο [πολλῷ μᾶλλον] ἴῃ 
οὐ ΄ονθ δῃηὰ ζγϑοθ ἰη 1861. Οσά ἰβ υὑμομδημοδῦ]9 : 

ΤΩΔΏ 8 6 Ϊο, Τὸ οὔδηρθά γοϊαϊΐοη οὗ τωδὴ 0 
αοά ἰβ ἱπάοοα οομπαϊοηοὰ ὉΥ͂ 6 ομδηροα γοϊδιΐοη οὗ 
αοὰ το πῃ ; Ὀυύὺὶ ἰδ ἴΒ ὉΥ͂ νἱγίυθ οἵὗὁἨἁ αοα᾽ 8 ὈΠΟΠΔΩΚΘ- 
ΔΌΪΘΏΘΒΘ (δαὶ [86 ποῖῖκ οἵ αοά, πῃ ΐοῦ [88 Ὀορῦπ ἴῃ 
τωδῃ, ὈΘΑΙΒ [6 ρἰοάρο οὗ οοτηρ οἴοῃ. ὅθε ΡΉ]]. ἱ, 6. 
ΤΏΘ βοδὶϊηρ βίριι βθβ, ποῦ ἃ βεαϊΐηρ οὗ 6οἀ, Ὀυΐ οἵἉ τιδῃ 
ὉΥ αοα δ χταθθ. [0 8 ποὺ ὈΪΌ]16 4] ἰο βᾶυ, (Παὶ ΟἾ γίβὲε, 
ΌΥ Ηἰβ ἀοδίι, [88 τοσχουθὰ Οοα 8 ΘὨΠ Υ ἰοτγαγα 18. 
Αμὰ γοῖ 186 Αροβίζα 8 Δ]οσϑὰ ὑο 840 {δὲ ἤόγθ, πὲ 
αἴτου Ὧ6 [48 βαἰα : Βαὶ ἀοἀ δβοῖ8 ογῖϊ δῃα οοτϊητη 8 
ΗΪβ Ἰονο, ἄς. ΤΏοη [86 οὐάᾷά βορηθ πουϊὰά Ὀ6: 9 

Φ [ΤΏ6 οτἱρίνιδι, ὉΥ ταϊδίαϊχο, το 008 Βότὸ ΤΒΟΪῈ 
ὙὯΟ ὨοΪὰδ Ἐΐ6 ορροίίθ νίονν, δ Ἰοαδί 1πὰ ἔθ 8. δὰ 
οδαϊζίου οἵ ἰδ Οὐταπε., Ὁ. 210, αηὰ βαγ8 ἐδαΐ [9 
ἘΘΟΘΘΘΑΥΙΥ ᾿ΣΡ11608 4190 δτὶ ἔχθρα θεοῦ, ΑἸΣοῦ Ὁ δῖ 
(0 Ὁθ ἰΔΕοη ἴῃ 8 σοϊδεϊνο δοζιδα ΟὨΥ͂, δ [0 ττϑδ διά 
ΘΏΣΩΣΕΥ οὗ 4 Λιίδιεον ἰοτναγᾷ δία οἰλάσου, Ἠὸθ αυοίοαε ἐδ 9 
ΒΘΩἊΘΏΟΘ οὗ ΠΌροΟ οΥ̓͂ Βί. Ψιοίον. Δ ον μία τὶ ὙΠ 
αφιανίΐ, εεα φμία απιανὶἐ γεεοποιϊἰαοί .᾽".-.-Ῥ. Β.} 

«-- 



166 

δαντὸ Ὀδοη ὁνθὴ τοοοπο θὰ πη γἯΡ ποῦ ποῦ γροί' 
νροοῃοὶοὰ ] 

Ἧγο σσοΐο σϑοομοὶϊοᾶ ἴο αοὰ [κατηλλά- 
γημὲεν τῷ Θεῷ]. 

[ϑοπιθ ῥτο πο ΡΥ ΡΠ] οἰοσίςαὶ γοιρασκβ οα [18 
ἱηρογίϑηϊ ἴοσγῖα, ἢ] οἷ ΟΟΟΌΓΒ ΠΘΡΘ [ὉΓ ἴΠ6 ἢτβέ {ἰπιθ, 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ουπα υὑβοξ}, 76 νϑγὺθ διαλάσσω, κατα- 
λάσσ.», ἀποκαταλάσσω, συναλάσσω (ἴτοιη ἀλαάσ- 
σω, ἴο σλανι6), ΟΧΡΓΘΒΒ (86 ζσθΠΟΓΆΙ ἰά68 οὗ ἃ οιδηρθ 
οὗ τοϊδίίου οὗ 0ῦζὰοῸ ῥαγίΐθβ δῦ δημἑτΥ ἰμίο ἃ γοϊδίο 
οὗ Ρόϑοθ, οὗ ἴΠ6 ἰάθδ οὐἉἨ γϑοοῃοϊ ϊδιίίου ( Ῥεγοδλπωιρ, 
Αιιδεὃ «πωπσ), ἃ δἰ ρει τηοαϊβοδιίου, ἰπάϊοαίοα 
ὈΥ [86 ργδροβὶἐἰοηϑ--- κατά, ἐπ γοίαίοπ ἰο; δια, δε- 
ἐιοεέη, ; ἀπό, ὕγοπι; σύν, υοἱέδ, Ὀὰαὺ πίϊπουΐ τγοϑίογ- 
ΘΏΟΘ 0 ἴπΠ6 ᾳαρσϑίίοη ἩΠΘΙΒΟΣ ἰἢ0 ΘΗΣΑΣΥ Ὀ6 ταυΐια!], 
ΟΣ οπ οἤδ 846 ΟΠ]Υ--ὙὨ]Οἢ τηῦδὲ Ὀ6 ἀφροϊἀδοα ΌΥ͂ ἐπα 
οοῃηοοίϊοη. Τηδ πουη διαλλαγή ἴδ ΤἸΏΟΓΘ ἔΓΘαΘ ΘΠ 
υδοὰ ἴῃ [16 ΟἸββο8 ᾿ἴῃδη χαταλλαγή, Ὀὰυϊ ΠΟΝὮΘΓΟ ἴῃ 
ἴπ6 Νὸν Τοδίδηθηῦ πο νοτὺ διαλάσσω, οἵ δια» 
λάττω οοσυζδ ΟὨΪΥ͂ ΟὨ66 : ἴῃ 1[Π|0 Ρ4888. δοσ, 2 ἱτπυρογδῖ,, 
Ναῖϊ, ν. 24: διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, δε τοοοη» 
οὐἰοὰ ἐο ἐὰν δγοίδον. ΤΣ που καταλλαγή ἷἰβ υβοᾶ 
ἔουν πηοθ ἰπ ἰῃ6 Νὸν Τοβίδθηὶϊ; Βοι. ν. 11 (Ἑ. 
Ὗ,, αἰοποηιϑη); χὶ, 1δ ([86 γεοοποῤίησ); 2 Ὅον, τ. 
18, 19 (γεοοποιἑαίέοτι, ἐπῖς6): [6 σοττοϑροηαϊηρ 
νοῦ καταλάσσω ΟΟΟΌΓΒ δἷχ {{π|68---Εοτὰ, γν. 10 
(ἐν 96); 1 Ὅος. νἱΐ. 11: 2 ον. ν. 18, 19, 20---ῃπὰ ἰ8 
ΔΙΉΔΥΒ τοπαογθα ἴῃ οὖν Εἰ, Υ, ἐο γοοοηοῖίδ. ΤῈ6 
τσδῃδἰδιίΐοη αέοηποηιδηέ, δὲ [Π6 οἷοβο οὗ οι. ν. 1], ἰβ 
οἰγτβοϊομίσΆ}} 7} οοττοοῖ (ἀομοίηθηξ Ξε γδοοποὶἐδα- 
ἐϊ0η.), Ὀαὲ ὑΠΘΟΙ ΟΡ ΘΑΙΙΥ πτοηρ ἰπ [η0 ργεϑοηξ 080 οὗἁ 
ἐμ6 ἰογλ -Ξ ρηγορέζαίξοηπ, οπρὶαϊὶ περ ϊο δ ΟΟΥΤΘ- 

πάθ [0 [6 ατοοῖκ ἑλασμός ; 1 ΦοβΒῃ 11. 2 ; ἷν. 10). 
86 καταλλαγή, ἴῃ ἔπ6 ΟὨγίβιίΔ ἢ. 86 πβ6, βίζτιΐβοβ τ0 6 

ὁ οὔδηρο ἴῃ δ6 τοἰδιίΐοη Ὀδύνγοη θά ἐπα πιδῃ, 
του δρουῦ ὈΥ [86 ψοΟΪ πΙΑΓΥ δἰοπίηρ βαογίβοο οὗ 

Ομτδὶ, ἩΒΟΓΘΌΥ οὐ τγαϊῃ 88. Ὀθθὴ γοπιουρα, Ηἰβ 
υβίσο βαι88οα, δῃηὰ τηϑδῃ τοιπιοαὰ ἰο Ηΐηιὶ δ Ηὶβ 
οὐηρ πα γϑοοῃοϊθα Εαῖθοῦ. βοῖμθ οοπῆπο [Ὠ6 
πογὰ ΒΙΡΙΥ ἴ0 ἃ γϑοοῃο! Ἰδίϊο ΟΥὗἨ Ἰηδη ἐο Θοά, οἢ 
[06 σγουηὰ ὑπδῦ πο οἴδηρθ οδὴ ἴδκθ ρἷδοθ ἰη Οοὰ, οὗ 
ἴμαἱ αοἀ πόνον μαίθα (86 β'ηπογ, Οἰδοῦβ ογχοῖ ἰμδὲ 
ἴΠ6 ἀοαίῃ οὐ ΟἩγίβι 18 1861} [ῃ6 πχοβῦ διηδζίηρ θχ- 
ἰδ οη οἵ Οοαἶδβ ον, ὙΠΟΓΘΌΥ Ηθ αἰἰγδοῖβ [6 βἰῃ- 
ΘΓ ἴο ΗΐϊηΏ. Τ06 ὕνο δ468 πχυβὶ ἢοὺ Ὀ6 δοβιγδοῖὶ Υ 
δβοραγταίθα. [1 ἰ8 ἀοἀ νο, ἰη Ηΐ8 ᾿ηβηϊία ἰονθ, 68- 
ἐδ Ὁ} 18.658 8 ΠΟῪ γοϊδίϊοῃ Ὀθίτσθο ΗΪπη86} 7 διὰ τηδη- 
κἰπὰ ᾿γουμχὰὰ {1|ὸ αἰοπΐῃν βδογίθοο οὐ Ηΐβ ὅοη, δῃπὰ 
ΞΘΙΏΟΥΘΒ 8}} ἰορὰὶ οὐδίτυοιίίοηβ ψὨϊο βοραγαίθα 8 
ἴγοταῃ Ηΐτ ; δηα οὐ π6 στουπὰ οὗὨ τηϊβ οὨ͵οίίνο δηὰ 
δοοοπῃρ ἰϑῃθα οχρίαἰίοπ (ἑλασμός) ἀπὰ τϑοομο  ἰα οι. 
ἐπα τΘ Δα) 6 ΓΘ ΟΔ]]6ὰ ἼΡΟΩ ἴο Ὀ6 ΓΘΟΟΠΟΙ]ρα ἴο 

ἱπὶ (καταλλάγητε τῷ ϑεῶ; 2. Οον. ν. 20; οομρ. 
σώϑητε ἀπὸ, κιτιλ., Αοίϑ ἢ. 40), ἐ. 6., ἴ0 ἴὰν δὶ 
8}} ΘΙ ΕΥ̓͂ δηὰ αἰδύταδϑι, ἀπα ἴο ατῃ ἰπ ἴονα πὰ γταίϊ- 
ἴὰθ ἴο Ηΐτπὰ τῆο0 τη ἰοσθὰ ὑ8. Βοῖϊ 8468 δύθ 
ὈΘΔΟΙ Πγ σουποοίοα ἴῃ 2 Ὅοτ, ν. 18--20 (τη! 8 
οἴἾΘῃ ΟΠ. αἰ ον ἀπ ὙτΤΟΠΡΙΥ͂ αὐοίοα ἀραϊηδὶ [86 
ἀοοίτγίηο οὗἉ {10 νἱοαγίουβ δαου! Ηο6), γἱΖ., [Π6 γϑοοησ}}}- 
διίου οὔδβοιθα οποθ ἴον δ] ὈγΥ αοα Ηϊπ δε ἢ Γμγουρὶ 
[86 ἀοαῦῃ οἵὗὨ Ηΐβ8 ὅοιι, βανίπρ [πὸ που]ὰ ον 8. οὔ- 
|9σῦ ἀπά γϑηπ)ϊβθίοη οὐ δ'πηβ ἴον 118 οδδοῖ ; δηὰ {Π6 
τϑοοηο οἰ ϊαϊϊοη οὐὗἁἨ Ἰῆθῇ ἴο α0α 48 ἃ τηογὰ] ρΓΟΟΘΘΒ8, 
ἴῃ ψ ΐοἢ θη ἃγα οχῃοτίθα ἴο ἴακ ρᾶαγί. Τῆο ἢγϑὶ 
ἷ6δ ἃ βΒηΐθηθα βοὺ οἵ ἱπβηΐίο τηθτὸν οὐ ἰῃ6 ρᾶτὶ οἔὗὨ 
(σὰ ἴη ΟἸιγῖϑι ἢ τῃ6. ϑθοοπά, 8 ὁμαη ρα ΟΥ̓ Γροϊϊης ἀπά: 
ἃ οοηῃδίδηϊ ἀυγ οἱ τηλῇ ἴῃ σοπβοαισθησο οὗὨ πἰαῖ ἢδ8 
Ὀ6οῃ ἀοπο [Ὁγ ἷπι. Οὐμηρ. ΚΙπρ δπὰ ῆΊηρ, οἡ ἐἶιθ 
ῬαβΒΑρΡῸ ἴῃ [η66 ΟἹ 2 Οον., Ρ. 98 ἢ, Ατηογ. οὐϊοη. 
Αὐοδοΐθθορ Τροποῦ (ϑυποίνγμεβ οὗ ἰδα Νειο Τεδία- 
"βοηΐς βοοομᾶ Ῥασγῖ, Ρ. 187 () γῖνρα (πὸ ο] πίη 

ξ 

ΤΒῈ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ Τ1ΒῈἙΕ ΒΟΜΑΝΞ. 

}υάϊείουβ ἐχρἰαπαίίοη οὗὨ ἴῃ ἴθετα : “ Τηὸ Οδιεϊβῦδδ 
καταλλαγή ἴδ νὸ 58:468. [ 13 ἄγει δ σϑοοῃοὶϊε» 
τοι, “φιά ζδδιεκ τιοὸκ βὶδὲ γεοοποϊέαιέ,᾽ ἰαϊὰ απῖὰθ 
ΗΪβ ΠΟΙΥ͂ ΒΟΥ ἀραϊηβὶ ΟΡ δἷη8, διὰ τϑοοῖνοὰ 08 
ἰπδῖο ἴανογ--τὰ σοοομοὶ ἰαϊοι οβδοίοα ομοο ἴων δ 
ἴοῦ ὺὉ8 ὈΥ ΟἸγῖδῦ ὑροῦ ΗΪΒ (ΓΟῸΒΒ: 8)ὸ 2 ὕος. τ. 
18, 19; Βοιη. νΥ. 10: ἰπ νηοῦ ἰαδὲ ραβθαρῸ κιισγαά. 
λάσσισϑαι ᾿'ἴΒ ἃ Ῥύγε ῥεδδῖνα, "αὸ ὁ ἐπ σΥὰ ἐα5ὲ 
γεσὲρὶ, αρωά φιοπὶ ἕπι οἷο γμεγία.. Βαϊ καταλλαγή 
ἷ8δ Βοοουάϊγ, δηὰ βιυδυταϊπαίου, ἴπΠ6 τοοοηο]δῦοι, 
"γιὰ πος 260 τεσοοποϊταγληιϑ,, τῃ6 ἀν ἀδροεϊάοη, 
ὉΠ6ΘΡ [86 ορογδοῃ οὗ ἴμ6 Ηοὶν δρίσις, οἵ [6 ΘὮὩ. 
᾿Ὡ1Υ̓ οὗ ἴῃ6 οἷά τηδὴ ἰονσαγὰ ἀοα. [πὸ 8 ρμαϑβδῖνθ 
τη 16 βθῆ86 καταλλάσσεσθαι ἰἴ8 υϑοὰ ; 2. Οὐογ. Τ᾿ 
20: δῃηὰ οὗ 1 Οὐν. νυἱῖ. 11. ΑἹ! αὐἰοπιρὶδ 0 18 ΚὉ 
[Πΐ8. [8.6 ΒΟΟΟΠΟΔΓΣΥ τηρδηΐϊηρ οὗ {Ππ ποσὰ, ἴο Ὀ6 19 
ῬΥΪΙΔΔΓΥ, τοϑὺ ποῦ Οἡ 8 Ὁπρτα)υάϊορά οχοροϑβὶβ, Ὀαὲ 
ΟἿ 8 ἔὈγοβομο ἀσιοττηϊπδιίοη ἴο μοὶ τἱὰ οὐὗἁἨ [86 το Ὁ 
οὗ Θοἀ᾽ Β δῆζον αρδϊηβὶ βίῃ. ὙΠῸ καταλλαγή οοῦ: 
ΠΘΟΙβΒ 186] 4} (Ππαὺ ἰδησίιιδρο οἵ δογρίαυσθ το ἀθ. 
ΒΟΥΙΌ6Β δἷ πῃ 88 ἃ βίαν οὐ θην (ἔχϑρα) πὶ Θοὰ 
(Βοπι. νἱϊ, 1: ΕΡΏ. ἰϊ!, 1ὅ ; Φαπιεβ ἷν. 4); δπὰ βἰἷη- 
ὨΘΓΒ 88 Θηδιοΐθβ ἴ0ὼ ΗΒίμ, δηαὰ δ]θηαίθα ἔἴτοσω ἢϊπὰ 
(Βοιῃ. ν. 10 : Οὐ]. ἰ. 21); ΟἸγῖβι οη ἴμ6 Ὄγοϑβ δ 109 
Ῥρδοθ, δηὰ Μαίζον οὗἩ ρόδο Ὀοΐπθοη (οὰ δηὰ πιδ8 
(Ερῃ ᾿ἷ, 14; Ο0]. ἱ. 20) ; 411 δυο ἰδηριιαρθ δ8 τ} 
"Β6 γα τϑοοῃοὶϊϑα πῃ Θυά᾽ (2 ον. ν. 20)..-.-. 8, 

Μεγοῦ: “" ΑΟΟΟΡΟΪΏΡΙΥ ἴθ ἰβ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἴ0 ὉΠ» 
ϑιδηῃὰ κατηλλάγημεν πὰ καταλλαγέντες 
ποῖ δοίϊϊναὶυ, Ὀυϊ Ραββί ον : γδεοποίίδα ιοἰδὦ, Οοὐ, 80 
ἐμαὲ Ηδ ἴ8 ὯΟ ἸὩΟΓΘ ΒΟΒΕ]6 ἴο 8, πανίης κίνϑη ρ Ηΐδ 
ἩΥΘΙ δραϊηϑὺ ὑ8.᾽ ΟἹ ΤΊ Δ Πη᾽ 8 δἰϊοιηρὶ ἴ0 ἀϊθὲ Ὁ- 
ΕΝ Ὀούνθοη διαλλάττειν δἀπὰ καταλλαττείγ, 166 

οἰυοῖς οη 7ἦ.4 ϑενγποπ ὁπ ἰλε λίομηϊΐ, ἥκδιι, γ. 24.5 
Τὴ ἀοβηϊίου οὗὨ ἔΠ|686 ΟΥΡΡΟΒΘΙΟΏΒ 8 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ΘΟΠ- 
ποοῖθα σῖτ [η6 Θχρ᾽ηδιίίοῃ οἵ ἐχθροί. 6 τρδῦ ὃὈε 
δϑκοὰ, ἤόούοῦορ, ὙΠΟΙΠΟΡ [Π6 τηδϑηΐηρ 8: αοὰ ἢ 
ὈδΘῃ τϑοοῃοϊϊοα ἰοπαγὰ ὺ8 (Μογον, ΡΒ ΡΡΙ) ; οΥ: 
ν6 δανα Ὀθδὴ γοοοποϊ θα ἰοσαγὰ Θοα:; ΟΥ : ἴΠ6Γ6 89 
ὈΘΘῺ 8. Πλ1π18] ΓΟΟΟΙΟΙ ἰδτίο ἢ ΤῈ ἢτθιὶ σαπποῖ Ὁ6 
βαϊα [Ὁ], βίποα (ῃ6 καταλλαγή ἀῤποίοϑ. ἃ ΟἸΔΏΡΘ 
[ΠὉτοπὶ Θημα Υ ἴο (τἰθηἀβι!ρ] ; 480 τῃ6 καταλλαγή 
ἴῃ ὃ ον. ν. 18. "" τοῦ κατ ἐξαντος ἡμᾶς ἑαυτῶ, 
τουδὶ Ὀ6 ΘΑΓΘΙΌΪΙΥ ἀἰθυϊ συ θηθα ἔγοιῃ [86 ἑλασμός (868 
ΤΩ «Απσοιοαπ 6 Ποσηιπέϊξ, Ρ. 86ὅ8).,.,}ὲ ἘἸΤἸΠ6 8686 ἰ3, 
(Ποτγοίοτο : ΤΥ μὲϊῈ γα 6 ΓῸ 8.}}} δηθπιῖθβ, δνθγβαῦῖοθ 
οἵὗ σΟοά, τὰ πόῦὸ ἀριγογοὰ ὈΥ̓ ὑπ6 ἀσαίῃ οὗ Δοϑβαδ, 
δηὰ [Π6 οχρίαιίηρ ἑλασμός, ποῖ! ἰ ἰάἀθετ 81 σὴ 
ἰδ, ἔσοσα συ ΠΥ βαὈ]θοίΐοι ἴ0 (86 Ρυῃβηπιθαὶ οὗ [89 
ὀργή, δΔηὰ αν Ὀ6Θη τπδάδ οὐήδοίϑ οὗ Ηΐβ οοπαμοῦ- 
ἴηρ; Ορογδϊίοῃ οἵ ἰονθ; δῃά ποῦν, ἴῃ ἴπ6 Πρ οὗ τ} }8 
ορογαϊϊοῃ οὗ ἴοσθ, τὸ βανὸ ἃ οαγὶ ἀοἰ νογϑὰ ἔγοτω 
1π6 ΘὨΙΩΪΥ οὗὅὨ δ᾽δπαίίοη ἔγοσα Οοα---α ποατὶ νοῆι, 
ἴῃ ἴΠ6 ὑγαὶη οὗ ἰονθ, 88 ἸΟῪ ἰὴ ἀοαὰ. Βαϊ ΠΟῪ ὁδπ 
νὰ αἰδβιϊησυΐϊδῃ Ὀούπθοη ἴμ86 οδ͵θοιΐνο δὰ βυδ]οοῦνο 
σθδηρο οὗ Ὠυμηδηΐ ἢ [ὑ ἰ8 ρῥ]αΐη, ἔγοιῃ ἴδ6 τγίβοῃ 
Ἐϑαθοιηογβ βα]υϊατίοη οὗ ρϑῖοα δπὰ Ηΐβ ρυεροὶ-τ 68. 
βᾶρα, ὑῃδαῦ {Π6 Ἰοτα οὗ ΟἸτῖϑὰ οἡ 106 οὔοβδ σοῃαθπογϑὰ 
πὸ Ὠαϊγοὰ οὗἉὨ ϑ πυιηδηῖϊγ. Τ.6 τίβθῃ βαυϊουῦ᾽ϑ 56}0- 
ἰαϊΐοθ οὐὗἨ ἁ Ῥοδθβ οοηϊδίηθ {ΠπΠ6 Δ ρϑδοθ ΟἹ δδυίῃ, ἢ 
Αἀά ἴο 8411 8 ἴ06 αἰδογθρησθ δῃὰ δηῖθ8ὶβ Ὧθ. 
ἵσθθὴ σοτΒ. 8, 9, 10, ποϊο ἀγὸ ΘΟ] οἰ ΟἸ Υ οὗ» 

5. ΓΑπὰ αἷ60 ἴ86 Ὡοίο οἵ ΕΥϊέκδονθ οἢ Βοῃ. ν. 10. ΤῊ 
ταδπῃ, 26 ϑ'νπον. Ν. Τ᾿, ἱ. 102 (ἀρρυσογοὰ Ὁγ Βονίηθου εἰ 
καταλάσσωλ, ταλῖκοδ διαλάττειν ἴο τη θ8Ὲ ““ ἐβίσεγε οἱ φιμα ιῖξ 
τη τπιϊτοῖἰᾳ πστῦλ, ἐξα ἐπε ἀεείηα!," ἀνὰ καταλάττειν, δ ζτορτα 
ὦ ΑἸΤῈΒ ἐπίηνίσυπε απίπιιεπι ἀοροναί." ΤὨΐδ αἰσεϊτιοξίοη ἷδ 
ἘΥΡΠΓΘΕΥ͂ δηὰ ἰδηοϊ]. ΟὐΥΡ. [86 φῬγοοθάϊῃῃ τοσλλτῖσε -- 

' Ὁ [1π νοὶ. 1}. Ῥ. 858, οὗἩ εἷα ποτῖκ οχ δορτπαίίος, Ὦσ. ΔΗ ΒῸ 
ἀἰαι ἐπ καῖαμομ ᾿ καταλλ, 85 ὑυοϊοπρσίης ἴο ἢ χιτο. 
ἀρβρῦμνν ἱλασμός ἰο ἐδο Υ, δ᾽ ἀπολίφρωσις ἐς ἐδ 
ἰηχῖν 866 οὔ “Ὀγχίδὶ.--. 8.) “ 



ΟΒΗΑΡΊΕΕΒ ΥΟΥ(ἱὶ 1-}1. 
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16, 

βοαχοὰ ὉΥ 1116 ῥσγϑνδιθηὶ οσχριδηδίίοη ἃῦονο δ υὰθὰ 
ἴο6. Τηι6 οἷαυδθο, Ουά ουπιπιοπάδίλ, ἠδδ ἰουο ἐοισατά τις, 
6 [6 ἱπβοσίριΐομ ὕἴο [6 Δ ΠμΘαΐδ, ΠΑΠΊΟΙΥ : 1. Ολγισΐ 
ἀἰοὰ 7ο0Υ ͵1Ἴὁ ΒΘ ἯΘ6 ΘΓ γοῖ δίηπεγβ ἸΤὨσγουρῇ Ηΐ8 
(αἰοηϊη 6) διοοά νῷ Ὦδγθ Ὀδοη ᾿υδι186α, ἀοἰϊγογοὰ 

τὰ ἴΠ6 8680 οὗ ἴΠ6 ὀργή. Τθα εἰἶδοι ἷβ, (ῃδὲ 
ΠΟ ἢ ΣΏΟΓΘ, 48 ὈοΙῺρ )μδίγεα (ποραιλν} γ), γγ6 8}}8}} 
06 βανοα ἔτοτῃ (π6 ὀργή ν)ΐοῃ Μ1]1 ΒΠΑ}}γ ΘΟ ὑρυῃ 
ἴδο ποι], ΑἹ] ἐμΐβ ἰ8 ἑλασμός, ἘΠῚ ἀοδίγυο- 
ἔοπ οὗὨ ἐμὰ σιρέέ 97) εἶπ. 3. Το. οἱ θεά 8. 
ἔαθϑα ἀθδι ν]}}]6 6 τΟΓΘ οπεριΐοδ. ΤὨγουρσ 418 
ἀφαίδ, ντὸ τὸ γοοοποϊϊθα ἰοὸ αοὰ. Τδὲ οἴἶβεοϊ ἰ8, ἴῃ δὶ 
τοῖν τηοτο, δβ Ὀαΐηρ γοουποὶ ρα (ρον 6! 7), νὸ 8141} 
Ὅθ ἀεὶ νογοὰ ἴῃ ἴ.6 τ ΠὙ ΡΟΥΘ δπὰ σῦ]ο οἵ Ηἰβ 
ἴδ. χκαταλλαγή ἰδ Α]} (ἴδ. 

[1 (ἐ. 4., ἰπ νἱἴ8] απο πὶ!) ἷ5 Ηΐθ, ἐν τῇ 
ζωῇ αὐτοῦ, ἷπ ἀπε μοαὶβ ἰὸ διὰ (ἰγουρη, ὉΥ 
ἸΏΘΔΣΒ Οὗ) τοῦ ϑανάτοι. [1{ἀἀνϑη ἴΠ6 ἀοδῖι οὗἁ 
Οὐγτίδι ἤδ8 βυοὶὶ ἃ βαυϊηρ οβοΒΟΥ, ΠΟῊΝ πῦ οἷ ΤΩΟΓΘ 
ΒΪδ στίβοῃ ᾿ἰἴ8, στο ἰσϊυσρηθὰ ονον ἐδ γϑαὶπὶ οὗ 
ἀεδῖ δπὰ ἢ6}}, δδοαπάϑὰ ἰὸ ἐμ τὐψῃλ μβαπὰ οἵ αοὰ 
ΑἰευϊσὨίγ, ἰ6 οἰοίμοὰ πίι 41} βόΟ ἴῃ Ὠοδυθῃ δηὰ 
οαγῖδ, πὰ πϊοῆ, Ὀσΐηῃρ οοτημπηυπὶοδιοὰ ὈΥ ἰῃ6 ΗΟΪΥ 
Οδοδὶ ἴο ἴΠ6 Ὀδϊίονον, πὶ]} σομαθον ἰῃ Ὠΐπη 811 Ορρο- 
κου, δηὰ Ὀσίηρ 86 ποῖκ οὗ βαϊνδιίΐοῃ οοτηχηθποθα 
Ποσα ἴο ἃ 8ὅ1π8] δπὰ ρ᾽ογίουβ σοῃβυμιηδου, ΟὈΠΙΡ. 
δοδη χίν. 19: “" Βοοδυϑο 1 ̓ ἴνϑ, γο 88}8}} ᾿ἶνθ αἱβο : ̓" 
Βοτη. υἱῖδ. 11 : ΘΔ]. ἰΐ, 20: 1 Οον, συ. 38 : Ηοῦ. νἱϊ, 
40. δαϊναϊΐοη 8 οἴδβοιθα Ὀγ [ῃ6 ἀδδιδ οὐὗὨ ΟἸτγῖβι, 
Ὀπὶ δοΐυ}}} δρρ]οὰ Ὀγ Ηἰδβ 1 : οὐ Ηΐ8 ἀϑδιῇ 18 {16 
τοι ογίουδ, ΗΪ8 16 [6 οἰοποίουβ οδῦθο οὗ ΟἿΓ 84]- 
γαίου. Ηοάᾶρο: “ΤΏοΓο ͵8, ἰΠΟΓΟΌσο, τηοδὲ δρυπαδης 

ὉΠ [Ὁ οσῃβάοθποσ ἴον (8 ὅ:δ] Ὀ]Ϊοθδθάμποβδ οὗ ὃὈ6- 
ἼΘΥΟΣΒ, ποὺ ΟἿΪΥ͂ ἴῃ (Π6 διηλξίπῳ ον οἵ ἀοά, ὈΥ͂ 
ψῈ 2}, ἸΠΟΌΡὮ ΕἸ ΏΠΟΙΣΒ δὴ ΘΏΘΙαΪθθ, [ΠΥ ἤανο ὈΘΘη 
πδιβοά δηὰ σϑοοηῃοϊϊθὰ ὈΥ ἰμ6 ἀοδῖὰ οἵ Ηΐβ8 ἥοῃ, 
ἵν|ῖ αἶϑο ἴῃ [06 σοῃβίἀδγαιϊΐοῃ ἰμδὺ [8 βδῖηθ ββανίοι: Ὁ 
ἐλδὶ ἀϊεα ἔον τἤδτὰ διὲ}}} ᾿ἶνϑα, απὰ οὐον ᾿ἶνϑβδ, ὑο 8Δ0.- 

ἐγ, ὑγοϊθοὶϊ, δῃὰ βανὸ ἴῃθιη."-ὐὶ 5.] 
ος. 11. Δπᾶ ποῖ οἷν ᾿μδῖ, πα α150 ἰσ σρἢ- 

ἴῃς ἰὰ οὐ [Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καινγχύ- 
μενο: (Ἡδϊοῖϊ ἰ8Β [Ὡ0 οογγοοῖ τοδαϊΐϊηρ, ἰμδίθδα οἵ 
ἴα γεο. καυχώμεϑα, 866 7εχίμαί Νοίε "ἢ ἐν τῷ 
Θεῶὼ]. Ἐχρδημιοηδ: 1. ΤΊ ρασιϊοῖρ]Ὲ καυχώ- 
μένοι Βίαῃαβ ἴογ ἴΠ6 πηΐϊο τοὺ. ὑμοροίοσο πὸ 
Ἰησϑὲ ΞΌΡΡΙΥ ἐσμέν (Ὠθποα [186 τοδαΐϊηρβ καυχώμεϑα, 
καυχῶμεν). Βὔοκοτι, ΤὨοΟΪυοΚ. ΟἾΥ σωϑησόμεθα 
τηυδὲ 6 ΒΌρρ]ἰοὰ ἰὼ μόνον δέ. Τἢ οομδιγιοίίοη 
106 ΤΌΣ ἴῃυ8, δοοογαϊῃρ ἴο Ἠς οῖϊα: 6 Βενο 
ποῖ ΟἿΪΥ ἐδθ ΟΡ οὗἁὨ δβϑοδρίπρ ἴγοιη [86 τταΐῃ οὗ 
αοὰ, Ὀπὶ το αἷβὸ δίοσυ ἰπ αοὰ, 2. ΤΏ ραγιϊεὶρ]θ 
οδηηοῖ δίδπα ἴον ἴπθ δηΐϊΐ6 νϑγὺ (866, οὔ [6 δοῃ- 
ἔγαγυ, ἴΠ|6 ἀἰβουδβδίοηβ τὶ ΜΟόγογ, ἴῃ ΤῊ ΟΪαοΚ). Βαὶ 
ἜΥ ἢ Πόσα σωθησόμεθα ΟὨΪΥ ἰΒ ἴο Ὀ6 Βιρρ!]οα. ΤῊ 
Βοηδ, ἱΠ 6, 18 [ὨΪ8: Ὀπὲ ποὺ ΟὨΪΥ 8|14}} γὰ Ὀ6 τανε 
ὉΥ Ηἰδ8 116, Ὀυϊ 8ο πὲ πὶ (ἢἷ8 σώζεσϑαν νὸ 5}4}]} 
8180 ρίοσυ ἰη αοά. [ΑἸογὰ : “ Νοὺ ΟὨ]Υ 8}14}} γα Ὀ6 
βανο, Ὀυϊ ἰῃδὶ ἴῃ ἃ (ΥἸΌΤΩΡΠδη ΣΩΔΏΠΘΡ 8πῸα ἴγϑπιο 
οὗ τυὐἱηὰ.] 8. Καταλλαγέντες τοῦδ Ὀ6 Βυρρ ϊοὰ, 
Νοί ον ἷν γεζονοϊεα,͵ διά αἰδο σίογψίπσ. Τθυδ ἴον- 

τἰρῖτν ΟἸΐτηαχ ἰβ (η6 ἐο]ϊοπίης: 1. Ἧ76 δγὸ ἀοϊϊνοσοὲ 
ἔγοϊῃ [6 νυ. 2. ΝΟ δγὸ βαίοϊ Υ βαγθογοα ἴῃ τὩ6 
6 οἵ ΟὨγίβι. 8, Οοά, ἱῃ Ηΐβ8 ον, [δ ὈΘΟΟΣηΘ, 
Λγουση ΟἸσῖβι, ον αοάὰ, ἰῃ πο Μ͵ὸ ρίοσγ. ὁ 
ΚἸΟΣΥ͂ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 186 Βορα οὗ ἴδ δόξα οἵ Θοά, δι 
ποῖ ΟἾΪΥ ΘΟΠαΠΙΟΠΔΙΪΥ ἴῃ (ΥἸυϊδιίίοηδ, ἄς., νὰ τὸ 
ἸΟῪ ΔΟΒΟΪ υἰ Ὁ ἴῃ αοὰ 88 οἱ αοα ; 866 Ομδρ. υἱϊδ, 

ΤΏσΣουΡΒ ποῖ τὔὸο μᾶνθ ον. Ἐρίογομος 
ἴο 1π6 δυΐυγο ρΊΟΓΥ, 88 Ὁ ἰΒ στουπαοα ἰπ (6 Θχρουὶ: 
ΘΩ606 ΟΥ̓ ἰῃ6 ρῥγεβοηΐ βαϊναϊϊοη, δηὰ νοῦ ἀθνθὶορδ 
66! ἤροιῃ {118 Ὀ886.--Εανο ἀρρσορχίαϊοὰ [τὴν 
καταλλαγὴν ἐλάβομεν }. ὅο νὰ ἱγδιηβίαὶθ ἴῃ 6 
ἐλάβομεν (αηρορίρηεί Λαδέλ), ἴο διωρμαβῖζα [Π}6 
ἔαλοὶ οἵὨ {π6 οδἰμίοα! δρργοργίδοη, πο 18 ὙΘΣῪ ἴτὰ 
Ρογίδηϊ [ὉΓ [6 Ὀδρίπηΐπρ οὗ ἴΠ6 (Ο]ονίηρ δοοοη. 

[1Ὸ 8 βαΐδ ἴὸ ἰμἴϑν ἔσο ἐλάβομεν υἱεῖ καταλλαγή 
ΡΥΕΪΙΩΔΥΙΥ ΘΔ 8 ΠΟ ἃ ΠΘῪ ΓΟϊδιΐοη οἱ αοα ἐο τῷ, 
πιο ΗΘ ἢδ8 Ὀτουρῆϊ δρουΐ δπὰ συ ΐοἢ ΜΔ γϑοείσε, 
ποῦ ἃ ΠΟῪ ΓΟ] ο οἵ πι8ὴ ἐο Ο' αἱ, ΟΥ ἃ Τηογαὶ ομδηρμθ 
ἴῃ 8, ΔΙΒουσ ἢ ἰΠἰ8 18. ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΤΌΤ] ΘΟὨΒΟ]ΌΘΠΟΘ 
οὗ [6 ἴοππηοῦ, δηὰ ἱμβορασγαῦϊα ἴσο ἢ. Ἠδποο 
καταλλαγέντες, ἴῃ Βοῃ,. ν. 10, ἰδ Δ ΓᾺ1}161 τὶτἢ 
δικαιωθέντες, γοῖ. 9: δικαιωθέντις σωθησό- 
μεϑα---καταλλαγέντες σωϑησόμεθα. δ δΣίο]6 
Ὀοΐοτα καταλλαγήν ἱπάϊΐοδίθβ {116 π|}} γηόνσι, ἴῃς 
ΟἿΪΥ ροβδβί]6 γεοοποιαίίον, αὶ νη ἢ τα Ὀγουσὶ 
δθουϊ ὈΥ [6 δὐἱοπίης βαοτβοο οὗ ΟἸγῖδι, Τμὸ Εἰ Υ͂. 
ΠΟΘ ΘΧΟΘΡΌΪ ΟΠ Δ] ΓΟΠΘΙΒ κατ. ὈΥ͂ αἰοπεπιοηξ, Ἡ ΟΝ, 
ἴῃ 118 οἱὰ Βθη86 (ΞΞ δί"θῃθ- πη), τηϑδηὶ γοοοποιϊα» 
ἑΐον, Ὀυΐ ἰβ ΟΝ οαυΐϊνα!οη ἴῸ Ἵ ,ν Ῥγορία- 
ἐΐονι, δαίἴδ7αο ἰοπ. ΤῺΘ ᾿ὔ εφῳ οὗ ΘΟ γίβὶ (ἐλασμός, 
ἱλαστήριον, ἴμ6 ἀοτδη Κεγελημησ)Β, 8 [Π6 στουπά. 
δηὰ οομαϊϊίου οἵἉ 86 γεοοποῤίἑαίέοη οἱ αοα δηα τοδῃ 
(καταλλαγή, Ῥεγεδλπμηρ). Βοηροὶ βαγϑ, οὰ Ἀοῃ,. 
. 24: “ Σἑαίδονι (ἱλασμος) ἴδκεβ ΑὟΔΥ [ἢθ 
οὔξῃοο ἀραϊμδὶ αοὰ ; γεοοποϊἑαίξοα (καταλλαγή) [83 
ὅν δἰθβ (6εέ δίπλευρος) : ἰῦ τοηοναβ (α.) αοα δ ἰπ- 
αἰρπαιίου ἀραϊμδί ἃ: 2 Οὐογ. ν. 19; (ὁδ.) οὖν δ᾽θηδ. 
Πἴοη ἔσο ἀοἂ; 2 Οος. ν. 20," [ΙΪπ (6 βδῃῆη6 ρμ͵δοθ 
Βοηροὶ αἰδεϊησυΐδηθ8 Ὀοίτνθου καταλλαγή πὰ ἀπο- 
λύτρωσις (γεάεπιρέέοη, Ενίδειπ), ὉΥ τοίογτίηρ [86 
ἔοττοορ ἰ0ὸ Θοά, (μ6 Ἰαἴϊος ὕὑ0 ΘηΘ ὖθε».--Ἔ, 6.,). δ δυὰ 
Ββαίδλῃη. Ηρ τοηδγκδ, ΒΟΝονοσ, ὑμδὲ ἑλασμός διὰ 
ἀπολύτρωσις ἃ΄α δα ῃἀδτη ῃ ΑΙ ὁπ6 δἰπρὶθ Ὀεηοβί, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ἰδ6 τέδέέξιζέο ροοοαίογὶδ ρεγαἰἐΐ.---Ῥ, Β.] 

ῬΤΟΟΤΕΙΧΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. γὲγ. 1. Τῆο εγδοί οὗ Ἰ᾿υδοϊ βοαίίου ἰδ μϑαος 
εὐ Οοα, Ῥόδος πὶ Οαοἀ ἴδῖκοβ [πΠ6 ρΐἷδοθ οὗἨ ΟἿΣ 
ΒΕ τοϊδιίοη, ἐν τη ἢ Οοά δεεηιδαὰ ἴο Ὀ6 ΟἿ 6Π6- 
ΤΑΥ͂, Ὀθοδυθα Ηδ νγὰϑ ἤοβί]α ἴο ΟἿΡ 8[η5--- ΠῚ τ] οὗ 
ΜῈ ποΡΘ ἰάθη 66 --ταηὰ ἴῃ δἷ8 ὀργή Βοραγαϊθα τι 
ἴγοτῃ Ηΐῃ, ἴῃ ογάϑὺ ἴο βορασγαΐθ 8 ἴγοῸ πὴ βίῃ. [Ι͂ἢ 1}}8 
γνοϊδιίοη οἵ ρυΐλ!ῦ τος τε) 6 γεαίϊψ Ἠΐ ΘηΘΙἾ66, ΑἸ ΠΟ ρἢ 
τὸ πίβῃθα ἴῸ ὩΡΡΘΑΣ ἴο Ὀ6 [16 ΘΟΠΓΓΑΙΥ. Ὕαἀοὰ, ἴῃ 
Ηΐ8 σονθγηπηθηῖ, ᾿ἰκονεῖθο Βοοπηθ 0 ΟρρΟΒΘ υ8 Ἀπῖίο 
ἀραιῃ, ἃ γα ορροδβοὰ Ἠΐπῃ. πα ἱμουθίοσο γὙὸ π ΓῸ 
αὖ νδυΐδηοα δ'8ὸ τὶ ὑῃ6 Ὀδδὺ ροτγιίοη οὗ {1|6 ποι]ὰ, 

τοῖν ἔτ ιζϑοῖιθ, Κύ]ηον, ΟἸδοκὶον, Βαυπιρατίθη- ᾿ πὰ πὶϊὰ ἴπ6 Κίπράοῃι οὗ 411} ξοοᾶ βρίὶ τ 8, δϑ νγ ΜΟΥΘ 
ΟἸπιδίαβ, πὰ ΜΟΥΘΡ ἴῃ ἢΐ8 οαν ον οὐἑομβ. ΤῊ]8 6χ- 
Ρἰδυδύου 18 ὑγονυθὰ ἴο Ὀδ6 τοδὶ [Π6 τοοδὲ οοΥ- 

αἱ νδυίδποο ὙΠῸ ΟΌΓΒΟΙγΟΒ δπα π|ῖῖ αοα. Βιῖ, πὶ} 
οὐν ιιδιΠοαιίοπ, Ῥ6 866 8 Θβίδ δηθὰ, δὰ πὶτὴ 1ξ 19 

Ῥοσὶ, 25 ἴῃς σώζεσθαι ἀδποῖοβ ποὶ 8 66 ἀϑῶτθθ γϑοσβα γοϊδίϊΐοη ἴῃ 811 ἴΠ680 τεβρθοῖβ, Ὧ,6 ββουϊ!ὰ 
οὗ εδϊναϊΐου, Ὀὰὺὶ οοταρτίβ68 δαϊ ναϊΐοη ἰὼ 086 ροΐῃί ποὺ δβρϑᾶκ οὗ [6 ρϑδοθ οὗ ἀρὰ 858 οὗ ἃ τγετθ δθΏδδ- 
αἵ οοτηρ!οίίου, δηἀ δ8 καταλλαγέντες ἰΒ τορθοαίοα 
ἴῃ δὶ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. Ουγν Υἱοῦ 
8, Ἰονότοσ, ἐπὶ στὸ πᾶν ἴθτα δὴ δηιῃοαίθ οὗἁ 

ἕἴοι πῃ ἴπ6 ἔδοϊϊηρ οὗὁἨ ρμϑϑοβθ, ἴ86 τηοϑὲ μίογίου 
δοίτιδὶ γοϊδίοη 18 τοβοοϊθα, 6 δα ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἢδ:. 
ΤΏΟΏΥ, Ὀαΐ ἴῃ οονοῃδηῦ υπΐοη πίτ αοὰ ; ποὶ ΟἿΪΥ τὸ 

εἴπολσοα. Οὖὐ μόνον σωϑησόμεθϑα---καταλλαγέντες ΒΔΡΙΩΟΠΥ ὙΠ Οὐγβοῖνθθ, Ὀὰΐδ ἴσὰθ ἴ0 ΟΌΥΒΟΪΤΘΒ; πὦ 
» ἐν τῇ ζωῇ Χριστοῦ--- ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι. ἐν τῷ 

ϑιῶ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ι]ησοῦ Χριστοῦ. ΤΏ, 
ΟὨΪΥ ἴπ ΒΑΓΤΟΩΥ πὴ ΟΟἀ ΒΒ Ὀγθδθῦοα δπὰ σον τη 
τηοηΐ ἴῃ πα που], δὰ ἴῃ 4}} ουθηΐβ, υπὶ αἷδο ἴῃ ΘῸΒ 



ῖ 

ι68 

Βοοίΐοη πὶ δηὰ πάθε (16 ρῥγοϊθοϊίοι οὗ “ αἱὶ 86 
βίδτο οὗ Ὠθδϑθῃ,᾽" 

4. [ετ. 2. 774 αοοόδ8 ἰο ἐδδ ἑλγοπθ ὁ σγαοδ.} 
ΤῊςΘ ἐν μόραν ὙΠῸ ποηΐ ἰπῖο ἐδ6 ΗΟῸΪΥ οἵ Ηο]ΐθδ 
ἴῃ ἴῃδ6 ὨΟΓΘ οὗ ὈΘΒοΙαϊηρ ὑμογθ ἔπθ μἸΟΥ οἵ Θοὰ, 
Ὑ88 ΟΠΐΘΙ͂Υ ἃ ὑγρο6 οἵ ΟὨγῖβῦ, τῃῸ 88 ρΌΠΘ ἰπίο (6 
γθ8] ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο θα ἴον Ηΐβ ονγῃ ῥθ00]6, δῃὰ ἢὰ8 Ὀ6- 
ΟΟΙῺ6 [06 τοδὶ δἱοῃηθιηθηὶ [Ὁ τ18 (Η6Ὀ. ͵χ.); Ὀὰυὺ Ὠ6 
Ὑ88 480 [0.6 {06 οὗ Ὀο]ΐονοια, τθο, Τῃσουρ ΟἸγὶβ 
{κουσίδβο πᾶνθ γοθ δουθαδ ἰ0 ἴπ6 ΗΟ)Υ οὗὨ Ηο]ΐοβ ο 
ἄτασθ, ἴω [86 ΒΟρΡΘ οὗ ὈδΒοϊἀϊηρ {Πογο [86 δόξα οὗ 
οὐ, δηὰ Ὀοίηρς ρἱογίβοα ἴῃ ἰζ (860 οἰδρ. Υἱ11.}. Οἱ 
(δ6 σανίδα οὗἨ 9 Ο τε δ 8 ἤορο, βθ6 Το υοΚ, 
Ῥ. 202. 

8. "ὲ σίογυ ἐπ ἐγ διιαίδομδ αἷδο, γεν. 8. Ττίθυ- 
ἰδ η8--«Θ0 ] ΘΟΌ ΤΟΙΥ͂, ΒΟΓΓΟῊΒ : δηά, ἰδίεθη ὑορϑίμοῦ, 
ἴΠ6 ΟΓΟΘΘ τ οΒ (π6 ΟἸγβίΐδη τηυδὺ ὉθΑΡ δον Ηΐ8 
βαυοῦτ-- τα ἡοῦ ΟἿ]Υ ἴ86 ογαμί μΠ6 ἃ ΜΔΥ ἴο φίοτΥ, Ὀὰὶ 
880 [Π0 [2688 Οὗ ῥτγοιηοίίϊηρ ρίοτγ. ΕῸΣ ὈΘ᾽ΊΘΥΘΣΒ 
Β.}8}} δἰταίη ποῖ τ ΓΟΙΥ {Π6 ΡΊΟΓΥ οὗ ἴπΠ6 Αἀδίηΐο ρᾶΓᾺ- 
ἀΐἶθα, Ὀὰὺ ταῖν 06 ἷσῇονῦ ΘΊΟΣΥ οὐὗὁἨ ΟἸγίβι᾽ 8 Ῥᾶγα- 
ἀἶδβε : δηὰ {18 ἐῃΠ6 Υ γοδοὶϊ Ὀθόοϑυβθ (ΠΘΥ͂ ἈΓῸ ΒΥ 
βἰϊμαἰοαά, δηὰ Ὀθοοιηθ ᾿ἷκα ΗΪΐπὶ ἴῃ ἀθδῖῃ 88 ἴῃ 116. 
ΤΏο Οτοδδ οἴΐδοίβ {Π6 δηγομθα δηὰ θβιδὈ] βμθὰ οοῃ- 
Φυ ΠΠ1ΔΙΪΟΙ. 

4. Τια σίογγίπρ οὗ ΟὨγ βοδηβ ἰβ ὑμοἷγ ἰογοῦβ [6 8- 
ΠἸΠΠΟΩΥ ΟΥὨ 8 ὈΪο6θ6 ἃ Θσρϑγίθῃ66---ἼὯ8 ΡῬΘΓΒΟΏΔ)] ΒΔ Ρ6 
Ἡ ὨΪΟὮ 016 χοβροὶ ἰδ κοδ. [0 18 αἰ τσαγβ οοῃαϊοηθα δ0- 
οογαΐϊηρ ἴο ἰϊ8 ομδηρσίηρ [ὈΓΤῚΒ ΟΥ̓ ἃ [πἀαπηθηία] [ὍΤΤη 
οἵ βαϊναϊΐζοη : δὲ 18, θϑιδ Ὁ} ϑῃθα οἡ [6 φίοτΥ οὗ αοἀὰ 
δηὰ ΟΠ γίβι, ἰὴ ορροβίοπ ἰο 811} (ἰ6 ἔοσιηϑ δπὰ ἀΪ8- 
Θῖἶδε8 οὗἁ Β6᾽ -ρί οΓΥ. 

δ, ΤΊ κογέσα, ἐγὲδιίαξίοη, τοογ Κοίλ, σοηδίαπον, δια. 
(νόγβ. 8--ὅ), τοργοβοηῖβ ἐγέδιρέαζέοπ 4180 88 ἃ βρί γι] 
Θχρθγίθῃοθ, ἸΤθογοίογο ἃ ΓΔΘΓΘΙΥ οχίογμδὶ βυδογίηρσ, 
ΒΑΟῺὮ 8ἃ8 ΔΩΥ ὈΟῪ ΤὨΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ, 8 ΠΟΙ τηθϑηῦ ὑΠΟΓΘΌΥ, 
ὕαῦ ἴ06 ογο88 ἈΒ ἃ ΘΟΠΒΘαΌΘηΟα Οὗ ΟΠ τ βίδη [αἰ ἢ. 
ἙδϊῸ ἰοδάβ ἰηΐο ἰτἰδυϊαύϊοη, Ὀδομυδθ, 88 ρθδοο πῃ 
Θοά, ἰτ Ἰο6 8 ἱπῖο οοηβίοῦ πὶ ἐμ6 Κἰησάοηι οΥἨ ἀδεκ- 
ὨΘ688, 8Π α͵80 ὙΠ} δἰη ἴῃ Οὐγβοῖνοβ, Ὀθοδυβα ἰξ 6ῃ- 
ἀονβ {Ππ|| ογαΠΔΥῪ βυβδοτίηρ οὗὨ {πΠἰ8 116 τ ἢ ἃ βρίτὶῦ- 
ὍΔ] ΟΠαγδοῖοσ. ϑβοἢ ἃ Ὀθαγίηρ οὐ ἴῃ6 ὁγΟ88 Ἰοο 8 ἴο 
οοπδίαπον, οὐ δίδαἀἼαδίπιοβεα (ραϑϑῖνε ρμαίἑεπέέα Ὦδ8 
ΔΟΙΤΘ διθκολιθκα 88 ἢ Γ680}}); δίέσαἀ αδέπεδ8 ΤΟΔΟΪ ΘΒ 
08 ὈΓΘ ΤΩ ΠΑΡῪ ἰβθὰδ, 88 ἯὙ6ΙΪ δα 1ζβ ἢ] ἴαβῦθ, ἴῃ 
ἀρργουαὶ (Θχρθγίθμοθ): ἈρργΟναὶ οοηγαγίβ ἀ]ορθ ἴο 
σοηβάσιι αιδγαποσε, ΜὨΪΟ. οαηποῦ ἀδοοῖνθ, ὈΘΟΔΌΜΘ 
11 18 1861} [ἢ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Δρργοδοδίης ρίοσυ. ΤῊΘ 
ΑΡοϑυ]0 8 δογὶ δ ἀθϑουῖ 08 ἃ οἤδίῃ οὐ Ὁ] οβϑοὰ ὀχρϑ- 
εἰθησοθβ, Ὠοἢ ὀλῃηοῦ Ὀ6 ὈτΟΐζθη 1688 ἔῃ6 γεὶ ᾿ἰη Κ8 
ἰ0 δρργυναὶ ἅἃγὰ γοηάογρὰ Ὀγϊ]6 ΟΥ̓ ἰηδίποογίζγ, Ὀυϊ 
ὙΠΟ086 ϑύΓΟΉΡ ᾿ποῦθαβοβ ἔγοτῃ ᾿ἰπκ ἴὸ Ἰἰηῖκ ἴο ὑπαὶ 
ἈΠΟΟΠαυ ΘΓ ΌΪ6 ἈΒΒΌΓΆΠοΘ Οὗ ΠΟΡΘ. 

6. Τίνο δ] άθγ ἀορπιδιΐοθ, ββρϑοίδ! γ [Π6  ογογιποα, 
δατὸ τηϑδάθ ῥγομηίηθης [Π6 ἀοοίγϊης οὗ αρργουαὶ διὰ 
»έγκονργαποε ἴῃ ζτᾶοθ.; ΟΥ, ὙΠδῦ 8 [06 βᾶπι6, {π6 
ἀοοίτίηθ οὗ δραϊΐπσ. ΤΉΘΥ τηδᾶθ Βοαϊϊηρσ [ὉΪ]ΟὟ ἦὖ88- 
εἰβοαϊοη. [ΙΓ (Πἷβ στοαὶ ὑγἢ δὰ ὈΘΘῺ ΘΑΓΟΔΙΥ 

ταἀοᾶ, {Π|ὸ σοΠΓΟΥΘΓΘΥ Ὀοίπτοοη ἴΠ6 Γυθγϑη δπᾶ 
ἔοτπιοα ἐΠΘΟΪΟΘΎ, 85 ἴο τ θίηον ἃ ραγάοπρα ρϑίβοῃ 

ἔβη Ζ41} ἔτοτα στᾶσθ, οουϊὰ ἤαῦο Ὀθθὴ τεραγάθα 48 8 
ἴἤθτο αυσδίϊοη οὗ πογάϑβ, 0 Ὀ6 βοϊ γοὰ ὮγΥ ἴπ6 (ΛΓ ΠΘΡ 
ἰπαυΐΥ 88 ἴο πῇ οίθον {86 ααοβίϊο) οοποογὴβ ΟἾγὶβ- 
4.4 Ὀθίοτο, Οὐ δε, 1Π6Υ͂ ἅτ ϑοαϊθο, Τῇ ρα Β 
Θχρουίθηςθ οὗ ᾿υδιϊβοαιίοη ταὰπὶ 6 ραυΐ (0 ῥτοοῦ, ἷπ 
ππίοὶ Ὁ ὈΘοοτλθ8 [86 ἰϑίον σα] Θϑίδ δηθὰ ἀχρο- 
τίρηοο οὗ [ἰἴ6, Βιθααίαθίηθαβ πῃ δαοῦ φῬγοοίβ γοϑυϊὺϑ 
μι ΆΓΟΪΥ ἴῃ ΒΑ] ρ ὉΥ ἴῃ6 Ηοὶγν ϑρίτγις (2 Τίπι, ἰἡ. 19 : 
βον. νἱΐ. 8: ἰχ. 4: Ερῆἢ. ἰ. 18; ἵν, 80), δηὰ ουΐ- 
Ναγὰϊν ἴῃ (6 6βίμ ὈΠΒΠτηθηῖ οὗὨ ἐπ6 ΟὨγίδίΐλη ἴῃ (89 
Θἰμδυλοῖοῦ οὗὨ [18 ΠΟ παίαγο (δοκεμή). ΤῊΘ ποπιδπ 

ΤῊΒ ἘΡΙΕΤΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΗ͂, 
ἤρπακααιοκκαιανες. 

δὲ οπιοπ ὑπ οἰοδὲϊο οὗ Ὀδριίδτη, οοηθττοηδέίοιι, διὰ οεὲὶ 
ποίΐου, Ὀθοογλθβ [16 τοδὶ ολαγασίεν ἱπαείδδιϊδν ΟἿ 
ὈΥ͂ ΔρΡΡΓον αὶ, οὐ"; βοδαϊϊης. ΤῊ 8 ἷ8 οἰ πίσα!!  οοπηθοῖθά 
ντ ἴμ6 ἔδοὶ δὶ, ΌὈΥ (6 [680 οὗ τἱουϊατ οι δπὰ δβἰοδά- 
ἰαβίηοαδθ, ἃ υγ γΐηρ ΡΓοοθϑθ 88 ἰβκθ ρμΐδοο, ὈΥ̓ 
Μοῦ ἃ ϑοραγαοῃ οὔ [6 τιοβὲ οοπιυδιὶ ὈΓ6 πηδιοεῖδὶ 
[848 Ὀθοῃ οἴοοίοα. 

ἢ, ΤΏΟ ΜὙΑΥ πο ΟΠ γι βιϊδηβ ρυγβυθ πὴῖ ΟἸ γἰβὲ 
Ε068 ἀοιοπιοαγά, δοοογαϊης; [0 δρρϑάγαμῃοθ, δηὰ οἴβῃ 
δοοογάϊηρ [0 ἔδοϊϊηρ ; Ὀὰυΐ 1ὑ χο68 ὠρισαγά, δοοογϊης 
ἴο ἱπέθγῃδὶ ορογδίϊοπ δηὰ ὄχρογίθηοθ. ΤΩ ΐἷ8 οοσῦτδ 
ἴῃ ἃ Ὠγθοίοϊὰ γοϊδιΐοη : (1.) βῖποο 4}} (86 Ὠΐρσῇ διδηὰ- 
Ῥοϊηϊβ οὗ ποῦ γ οοηβοϊουθῃθ88 ὅτ τυιϊουϊ βυρροτσί, 
Ὧμ6 ΟὨγβυϊδη 5 ροβιοη ἱπ ἴ06 ἔθ] οὶ οὗὨἨ ΟἸγίοι, 
ΠΟ 8 ΔΌΟΥ͂Θ, ἰ8Β Θοβία ὈἸβ ιθὰ 88 ἢΐ8 βοοομὰ Ὠδίαγα. 
(2.) ΤΟ ρογβϑονογίηρ [6] οΒ ἢ 'π [Π6 Ὠἰδιίοτί 81 ἴσηο. 
τοΐην οὗ ΟὨ τῖβι, 18 [6] ουβῃΐρ ἰὼ (6 Ὠἰδίοτγὶ ἃ] Ὠόποῦ 
οὗ 81.8}} Ὀ6 τϑοοῖνοα ἴῃ 186 παγνοϑὲὶ οὐ ἔπ πονὶά, 
(3.) ΤΏΘΡΟ ἰβ οσποΐηρ ἃ ἀγηδιηΐοαὶ πδίατθ οὐ Ἰίρὸς 
Δηα ποδὶ οὗ ἴΠ6 ἵπηοῦ τηϑη, ὙΠίοΝ, ΟΥ̓ 115 ᾿τπυρΌ 5! 76 
Δ δβυδβίδὶ πἰηρ ΡΟΊΤΟΥ, 88 ἴὙ7611 88 ὈΥ {Π6 5{1]] βίσοηζος 
ὈΡΜΝΑΓα δἰἰγαοίζου, ἀϑοθηάβ ἴο ἰμ6 Κἰηρσάοπι οὗἉὨ δΊΟΣΥ. 

8. ΤΊ. Θχραγίθμοθ οὗὨἩ π6 ἴονε οΥΓ Θοὰ ἴῃ ΟἸ γἐδὲ 
ἴῸΓ 8 18 οὔδηροα, ψὶ0ἢ 108 70Υ, ἰπῇο ρᾳγΓα τϑοϊργοοδὶ 
Ιονα : δηὰ ἔγοπι (Π6 οοιαρίοῖθ ᾿ἰδ οὗ Ἰοτὸ οἵ εἰ 
ΠΟ ὈΐΡΟ ΠΟΙ Υΐβ08. ῬΌΓΟ Βαϊναϊίοη, ἩὨϊσἢ, ἴῃ [8 
πουϊὰ, ἰ8 ἀἰνίἀοἀ ἱπῖο Βορ δῃὰ ραΐώθηοθ. 8.66 οὔδρ. 
Υἱ!. 24, 26; 1 Φοδη ἰἶ. 

9. Α5 ἰδ6 ΗοΪγ ϑρί εὶς οδυθοα [π6 Ὀἱϊγίἢ οἵ Οτίδι, 
80 ἀοοθ Ηδ οδυ8θ ἴΠπΠ6 ὩΘῊ Ὀἰτῃ οὗ ΟἿ ἰδ ΠΒ - τόσ. ὅ. 

10. ΤῊΘ οοπιοιηρ]αιίίοη οὗ ἴΠ6 ἰονα οὗ σοὰ ἴον ὑ8, 
Ποῦ τὰσξ τονοδὶ θα ἴῃ (ἢ6 αἀσαί οὗ 9658, ἴῃ Ηἶΐϑ 
ἀγίηρ [ὉΓ 8 δῷ 8), τουιδὶπβ {π6 στουηὰ οἵ ἐλε τὰ 
ΟΥ̓ ἰουε οΥ̓ δείέδυογε. ὅθε ῬὮΝΙΡΡΙ, Ρ. 166. Οπ ἴδ6 
ὑπέρ, 860 Μογογ, ρ. 160. [Ρ. 189 ἢ, γομγέλ οαϊείοπ, 
ΜΟΥ τηδὶ πὶ ΠΒ ἤΟΓΟ ἰῃδὺ ἴῃ 41} ἴῃ 6 ρδββαᾶσϑθ ἩΠΙΟἢ 
ἰγοαὶ οὔ {6 οὐ͵οοὶ οὗ (06 ἀφδῖῃ οὗ ΟἸ γῖδὺ (α8 ὕθκὸ 
χχὶϊ, 19, 20 : Εοπι, γνἱ}}. 82 : χίν. 1δ, ἄς.), [ῃ6 Ρτθρ- 
οβἰἰοηϑ ὑπέρ πὰ περέ τηθδδὴ ἐπ συεπιοά πον, ζον' ἐδε 
δοποβέ οὐ, ἀπά ταυβϑὺ ποῖ Ὀ6 οοηΐουπήθα πῖτ ἀντέ, 
ἰοοο, ἐπδίεαά οὗ, ψὨϊοἢ Ῥαὺ] πόνον 868 (δι ΟἸγίάς 
Ηϊμϑο] ἢ υ868 ἰϊ, Μαίι. χσ. 28, δοῦναι τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ λύτρον ἀντὲ πολλῶν, σοῃρ. Μαικ Σ. 4, 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν): Ὀυΐ ὑπαὶ Ῥϑὰ] πουογίμοῖοδε 
βεθδε8 8ἃ ϑαξδγαοίίο υἱσαγέα, ΌΥ͂ τοργοβοηίίῃρ ΟἸιγ δ. 
ἀραϊδι 88 8 Ὀγορ ἰδίου βἰη-οδδγίηρ, Βουλ. 111. 35: 
Ἐρῆ. ν. 2, ἃς.--Ρ, 5.1] 

11. Αἴον [6 Αροβι]θ πὰ8 γαργοβοηῖοα ἴΠ6 ξογέφα 
οὗΥ̓͂ (π6 ΟΡ βιϊα ἢ" Ἶ Β δι δ᾽)εοίδυό οΟΥΔΙΠΟΥ οὗὨἨ ἁ βαϊναϊίου 
(νοτβ. 1--ὅ), ΠΘ τηϑκθ8 ἃ κογίΐοδ οὗ ᾿ΐ8 οδ)εοίἑοδ οον- 
ἑαϊπέν οὗ βαἰναξίονι (νετϑ. θ--11). ΤῊ (Ποκῖβ. ἔγουι 
ΜΠϊοἢ Π6 ΡτοσΘΘαβ ἰβ (Π|6 ἔβοί [ῃδὲ, διηοπρ τηθὴ, τΠ 6 ΓῈ 
ἰ8 ΒΟΔΡΌΘΙΥ Οη6 ὙΠΟ ὙΠΙΞ αἶα [ῸΓ ἃ τἰρῃϊθουβ πιδῆ, 
Ὁπουρὰ Ροτθαρθ ομα πουϊὰ ἀΐο ἴον [π6 ροοὰ τηδη (868 
116 Κἴχοσ. Νιοίεδ ; οοταρ. ΤΟ] ποῖς, Ρ. 308) ΤῺΘ δο:» 
ὕἤϑηοο τηῦϑὲ Ὀ6 Θηϊδτροὰ ὈΥ ἴμ6 ἔτίθοῦ ἀσἢηϊίοη : 
Νο οπο που]ὰ ἀϊο ἴον (6 υπροάϊγ, οΥ ἔον Ὠΐδ ΘΏΘΙΩΥ͂: 
νὰῦ αοα [89 ρογέοσιη θα 1}18 τηΐγαοϊα οὗ ἰονα ἱπ Ε16 
ἀρδίὰῃ οἵ Ομ γίδι. Εογ ΟἸἠγίβὶ ἀἰθὰ ἔου υβ σῇθη πὰ 
ὝΓΟΓΟ, ἰῇ ἃ παοραῖϊνο ΥἹΟΎ, ἱποδρδ Ὁ ]6, απ, ἴῃ ἃ ροαὶ 
εἶνα τνἱον, οσθὴ υηροάϊγ. ἸΤΊοτοίοτο (μΠ6 ΟὈ͵οοιῖνο 
σογίαἰηΐν οὐἁἨ βαϊναϊίοη ἰβ δ] δθὰ ἰῃ ἴῃ 6 [Ο]] ονίπς 
σοποϊυδβίομβ: (1.) δ τοῦθ βἰπηθσβ, ἀθοίογα, ἴοι 
σοι ΟἸτίβὶ αὐρα ; τηυοῖ ΤηΟΓο 8}8}} τῶ, βδίποα νὸ 
ΑΙῸ 8086 δηὰ τοσοοηο θα, 06 ργοβοσνοὰ ἔγοπι ἴἢ6 
τγα ἢ ἴο οοαθ, (3.) Τῇ) ἀθδὶῃ οὗὁἩ 6 βὅου οἵ αοὐ 
..848 ΟΥ̓ΘΓΟΌΤΩΘ ΟἿΤ Θηϊηϊΐγ, δηὰ γοοοποϊϊο υ8β : τηυοὶ 
τῦογα 80:4}} Η]8 16 Ῥοσ ΘΟ τϑάθοτλ 18 858 γοοοποϊϊϑὰ 
ΠῚ} 0.6 σοηδυτητηδίίοῃ. (8.) ὅϑΐποα νγὸ παν οὉ 
Καἰηοα γοοοηοὶ]ϊδίίΐοη, γὸ ΔΓΘ ὨΔΡΡΥ͂ ΟΥ̓ΘΏ ΠΟῊ ἴπ ΠΝ 
τί πραπῖ ἸΟΥ (μδὶ αἀοα 8 ον Θοά, 
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18, θη ἴδο αἰδότσποοθ Ὀοίποθῃ ἔθ6 ἑλασμός διὰ 
9 καε 1) 800 ἔδε δτεσ. Δοίεδ [Ρ. 166]. 

[Βίβμορ Ἠογβὶου (ϑϑγιι. ου Βοτ,. 'ν. 36) οἡ ἐδ 
δἰοποπιθηΐ δηὰ γϑοοηοϊδοῃ : “ ΤΏοδΘ ὙΠῸ 
οὗ 106 ιογαίλ᾿ 9.7 Οοα ἃ ἀρροδβοὰ ὈΥ Ομ γβι 8 βυ βοι- 
[ὨΡᾺ, ΘΡΘΔΚ, ἰτ τηυδὲὶ Ὀ6 οοηΐοθθοα, ἃ γ6 ᾿Δῃ- 
ἔυλζθ. Το ϑοτγίρίυγοο βροαῖς βρυγαίνο Υ πη ὑΠΟΥῪ 
δδουίῦθ ττοῖϊὰ ἰο αοὰ. ΤῺ6 Ὀὲἱνίηο παίΐυγο 18 ᾿πϑυ8- 
οορ Ὁ]6 οὗ ἰῃς ρΡογίυγθαίίοῃβ οὗἁὨ ρμαβϑίοῃ, διὰ, ψ ΘῈ 
ἦς 'ἰ8 βαϊὰ μᾶὶ αοὰ ἰβ ΔΗρΡΤΥ, ἰξ ἰ6 ἃ ἔχυγο, προ 
ΘΟΏΥΘΥΒ [ἢΪ8 υδοῖ} παγηΐηρ ὕο τδηκὶπα, [μα αοὰ 
ἯΠῚΙῚ Ὀ6 ἀρίοιτηϊποα ὈΥ Ηΐ8β πίβϑάοπι, δῃὰ Ὁ ΗΪΐβ 
Ῥτουϊἀθηιδὶ σατο οὗ Ηΐβ ογοαϊίου, ἴο ἀθ8] τὶν [06 
ὙΠΟ, 88 Ὁ ὈΓΪΏΟΘ ἢ ΔΗΡΟΙ 6818 ΜΠ το 6 ]]}]ουΒ 
διυθ]οοὶΒ. Ιζ ἰδ 8} Οχιθῃδίοη οὗ ἴμ6 ἔχυτα ππθὰ ἰΐ 
δ βαϊὰ (δὶ αοἀ δ Ὑτδῖὰ 8 δρροβδβϑά ὈΥ [06 ΒυβθεΈς- 
ἴμρσβ οὗ ΟἸγίδι. [Ιὲ ἰθ ποὶ (0 6 βυρροβϑα {αὶ [86 
Β[:}8 οὗ τηϑῃ δχοῖΐθ ἰὴ σά δὴ δρρεϑῦϊο οὗ τυϑηζθαῆσα, 
ὙΠΟ οουἹὰ ποὶ Ὀ6 αἱνογίοα ἔγοιη 1ἴϊ8 ρυτροθο οὗ 
Ῥαμίβητηθηῦ {111} ἰἴὸ Πδὰ ἔουπα ἰΐ8 σται βοδιίοῃ ἰπ [6 
ΒυοτίπρΒ οὗ ἃ τἰῃίθουβ ρεύβοῦ. ΤΏϊ8, ἱπάθϑὰ, 
ἯΘΣῸ ἃ Υἱοῦ οἵ οὔν σοἀοεηρθοῃ ουπάρα Ου ἃ ἴδ]86 
δη ὑπο ΠΥ ποϊϊοη οὗ ἐμ6 Ὠἰνίπο ομδγδοίορ. Βυὶ 
ὩΟϊΠίηρ Ὠἰπάοτβ Ὀυϊ ἰμδὺ [86 δβυβογίηρβ οὗἨ ΟἸἾγσίβὶ, 
ψὨϊ ἢ οου]ὰ οὐἷγ, ἴῃ ἃ βχυταιῖδνα βθῆϑθ, Ὀ6 δὴ 8ρ- 
ρδδϑοιμθηϊ Οὗ δϑιἰδίδοϊοη οὗ Οοα᾽β σγϑῖὶ, τοὶ ἢν Ὀθ, 
ἴῃ 186 τηοβί 1116 Γ8] τηρϑδηΐῃρ οὐ [Π6 ψΟΡβ, ἃ δαί βίδο- 
ὥοῃ ἰο Ηἴβ ᾿υβιῖοθ. [Ὁ 8 ΘΑΒΥ ἴοὸ υπἀογείδηαὰ ἰδ δὶ 
ἴδο ἰπίοτγοθίϑ οἵ αοα δ σονογητηθηΐῖ, 86 ρϑϑοθ δῃὰ 
οσάον οὗ ἴπ6 ρτοδὺ Κίησάομι, ΟΥοΡ σοῦ Ηθδ τυ ]68 
ἴι6 πῇο]6 ποι] ὰ οΟΥὗὁἨ Ιῃογὰὶ δροηΐα, τηΐρης γοαυΐγοὸ 
(δεῖ Ηἰβ αἰδαρρυουαιίοῃ οὐ δὶπ βῃοιυἹὰ Ὀ6 8Ο] ΘΓ ]Υ͂ 
ἀοεϊαγοὰ δηὰ ἰοϑιϊβοὰ πῃ Ηΐβ τηδῆπορ οὐὨ ἔογχνίῃ 
ἱξ, Τὸ 8 ΘΑΔΥ ἴο υπἀογβίαπα ὑπαὶ [06 Θχδοίοῃ Ἀ": 
Υἱοδτίουβ βυ θυ ηρΒ οἡ ἴ6 ραγὶ οὗ Ηΐτ, νῇο ὕπάθν- 
ἰοοῖ ἰο Ὀ6 ἴΠ6 ἰμίθγοοθθου [Ὁ ἃ γΘὈΘ]]Ϊο.18 γᾶοα, 
διηουηίθα ἴ0 δυσὶ ἃ ἀδοϊαγαϊίΐοη. [1686 Βυβ ΓΙ ρΒ, 
Υ ψ Ὡ]οἢ {[Π6 οπὰ οὗἉὨ Ρυπ᾽βηχηοπὶ ταϊρεῦ Ὀ6 ΔΗΒΘΓΘα, 
Ὀοΐῃς ΟἿδ6 Βυδίδί πο, ἰδ 18 ΟΑδῪ [0 Ραγοοῖνο [πᾶὶ [6 
ΒαΩΘ Ὀγίποΐρ]α οἵ πίϑάοτα, ῃ6 βᾶῖθ ῥτουϊἀθηςδὶ 
ΟἈΓῸ οἵ Ηΐβ οτγοαϊίοι, πηϊοῆ τυδὲ ἤδνο ἀοίοτγιηϊη θα 
(6 Ποῖον ἰο ἰηβῖοι Ῥυηἰβητοθπ, 8 π0 δίοποηθης 
Ὀδοῃ τηδάθ, πουἹὰ ὩΟῊῪ ἀοίθετηΐϊηθ Ηΐπὴ ἰὼ ΒρΡΆΓΘ. 
Τηυθ, ἴο βροὰῖκ ἢρυγαιίίνοιγ, Ηΐβ δΔρῸΡ ΜῺ8 δρ- 
ροδϑοὰ - Ὀυὶ Ηἰἱδβ ἰυδίίοα τὰδ 110 Γ8}}}7 βα ἰδῆθα, δηὰ 
(86 δἷῃβ οὗ τβθῃ, 80 Ἰοῦρον οδἹΐηρ [ῸΓ ῥιυιβητηθηΐ, 
ΝΌΘΟΙ ἰδ6 ΘΠ8 οὗὨ Ῥυῃβητηθηΐ ΘΓΘ δϑουγοα, ΜΘΓΘ 
Ἰ ΟΓΑΙ οχρίδιθὰ. ΤῈ6 ροσβοη βυδίδι εἶπ [06 δ8υΐ- 
διΐηρα, ἴῃ οοηπδίἀογδίίοη οὗ ποῖ [86 χυΐὲ οὗἨ οἴ 6.8 
ΙΏΔΥ, σΟΠδΙ δι ΉΕΠΥ τὶν ἐπ 6 τὶ ποΐρ]68 οὔ χοοὰ ΡΟ] ΪΟΥ͂, 
ὑὃο τοπιϊιῖοα, πδϑ, ἴῃ ἐδ6 ᾿ἰΐοσαὶ β6η86 οὗἨ [Π6 πογά--- 
80 ἸΙΔΟΓΔΠΎ, 88 ΠῸ ΟἿΠΟΡ Υἱοϊϊμη ΟΥ̓ΘΤ Ἧ88---6 Βδούΐβοο, 
δηὰ Ηΐ6 Ὀ]οοὰ δἰοὰ [Ὁ [Π|ὸ τοιλίδβίοῃ οὐ δἷῃ ΜΔ8 
Ἰπότα ΠΥ ἐπ τοδῖῖον οὗ οχρίδιοη. 

18. ΤῊ βοσϊζοῃ οουϊδίηβ, πῃ ΠΑΙΤΟῪ ΟΟΙΩΡΔΒΒ, ἃ 
διζοίο ἢ οὗὨ ἐδ τολοίδ ἀἄευε ἐ ο.Χ[Γ Ολνιδέδαπ, ϑαϊσα» 
ον, ἴῃ ποι [18 ργίποὶρίαί ροτγίδοξίου Κ᾽ ἰΘ τοδθ 
σα ρῃθδῦς δὲ (;6 Β' 88 Ὑ6}} 88 δὲ (Πῃ6 Θοπο]υ- 
εἴοῃ, ἴῃ οτος ἴ[μδὲ τῆο ρογίρλογίοαϊ ἱτωρογίοοϊίου οὗἉ 
(86 πἰδῖο οὗ ἔα πη (υἷθ τοῦ ἃ ΤΑΥ͂ ποῖ ὈΘ οὰ 
ἴῃ δὴ ΕὈϊοηϊο Α΄ 88 ἃ ὑσγίποὶρὶδὶ οὔθ Ἧ33ἅ} δ πιυδὶ 
οὔδοτνο ἰπδὲ, ἴῃ Βοια. Υἱ δ. 118 ἀοαϊρστιαιίοη 8 ἔνθ ν 
εἰδδογαιδὰ ὉΠῸῸΡ ἃ Ὠ6Ψ ροϊηὺ οἵ νἱονν, δὰ (ῃδὶ [Π6γο, 
(οὐ, ἴδιο εερδ᾽ οοξέυε δηα οδὙεοέδυθ ΟΟΓΙΔΙΏΓΥ οὗ Βαϊ δ ϊοῃ 
ΦῈ8 Ὅς 

14. Το ἴάδα οὗ [Π9 τοϑαὶ ὙΟΡΘὨΪρ οὗ αοαὰ γϑαρ- 

᾿ὙΣΜΚΟΙΣΊΕΙΕΣ ΤΟΤΕ ΟΜΝ ΤΟ ΦΟΤΌΘΤΟΝ κα αἱ» 
δ ὙἯῸΟ ποσὰ ργίησίρίαϊ υἰρλαρο ἀὐρδ ὐρ το ὅη8 γαῦθ6 

ἰ6 δοὰ ὮΥ Βδοοι. ΠΟ τεν δι) ΟΝ δινμονι ἤν τς 
θεΒδα 16. --. Β1 

Ῥθδσβ ἀϑβηΐίοὶυ ποτ ἴῃ 1τ0.6 Ὀδρίπηΐηρ 88 ὙῸ6]] 86 δ᾽ 
ἐπ ομὰ οὗ 6 βδοοϊοῃ, . 

ἩἨΟΜΤΙΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΔΙ, 

Το δυϊ οὗὨ [86 τἰρμιιθουδηθδα οὗ ἔἕδἱ ἢ, Τπο) 
ΓΟ: 1. Ῥρδοθ πὶ Οοἀ ἐπγουρὴ οὺν [οτὰ δοῦια 
Ομ τίδε (τοῦ. 1); 23. Ηορο οὗ Μβέωγα σἴοῦυ ἰῃ ἔδα 
ἐεὶ θυ] Δ οὨΒ οὗ [Π6 ργοϑοῆξ ἐΐπηθ (νγ8. 2--ὅ) ; 8. Οσπ.- 
βάθῃοοσ οὗ βαϊνδίΐοῃ δβϑίδὈ δηθὰ οα ἴΠ6 ον οὗ Θοὰ 
ἴὺῸΓ υ8 88 τωδάθ Κηοῦγῃ ἴῃ ἴῃ6 χορ δίοσυ ἀδδίὴ οὗ 
Ομ γῖϑὲ (νοτβ. 6--11).- -Ρόδοο πιὰ : 1. [πη νιδὶ 
ἄοθβ ἰὰ οομβίβε ἢ 2. ΒΥ σοὴ ἀο πὸ οδίδίῃ 1 
(νον. 1).--Ἴ Ρθθοο οὗἨ Βοατὶ πίς αοά ἰδ [Π6 ϑοῦγοθ 
οὗ 4}} οἴδβαγ ρϑδοθ: 1. ἴπ Ὠοπιθθ; 2. [πῃ σμυΓΟδ 68 : 
8. [Ὡ ηἡδιοη8.---ΒῚ ΟἸἾσίδὶ νὸ αν οὐϊδίηθα δοοθθδ 
ἴο (6 ᾳτδοθ οἵ ᾿υδάβοδίίοη. [ἢ [ἢ}}8 ΔΓΘ ΘΟΙΩρΓΙδοὰ : 
1..ΑΧ βίσουῃςξς οοῃβοϊδιίΐϊοῃ (1ἴ|ὸὴ ὅτ ΠΟ ἴὩ0Γ0 Γα͵οοίοα 
ἔγοῃ αοα δ ἴδοθ ; [06 ἀΟ00Γ ἰΒ Ορθῃρα ; Μὰ ΟΔΠ ΘΟΙΘ 
ἴῃ): 2. Α δβεσίουβ δατηοηϊξίου (τὸ Βῃου]ὰ τοὶ ἀΐδγθ- 
ξανὰ (8 δοοϑβθδ, Ὀὰϊ Ιηδῖκο 1180 οὗἁ ἰξ ; δαπὰ 8. ᾽ ἐ 
Βθου]α οὔθ ὁοπλθ ὙΠ} 41} ΟὟΡ ὈυΓάΘ6Π8.)..--Ἰὴ Ἡ]αὶ 
Βῃουὰ δηὰ οδὴ Ὑὸ ΟΙΟΥΥ 88 ΟἸ γι ϑυϊδηϑ ἢ 1. ἴῃ (}6 
ζαΐυγο ἴΟΣΥ Ὡοἢ αοα 5}14}} ρσίνο ; 2. Βυΐ αἶθο ἰῃ 
186 ἐὐϊθυ αι οπ8 τ ϊοῦῆ Ηρ βομὰβ ὯΒ (νϑγβ. 3--ὅ) : 
8. ἴῃ αοἀ ΗΒ] 88 οἂν Οοἀ.---Ὦ Βῃουϊὰ το, 88 
ΑἸ τἰβιδηβ, ρΊΟΥΥ 4180 ἱπ ὑἱθυϊδίίομβ "ἢ Βοοδυδα ΜΘ 
ΚΟΥ : 1. Τμαὶ (γἱθυ]δίίοι του ἢ ραϊΐθμοθ (Θπάυγ- 
8106). 32. Ῥαϊίεποθ (θπμάυταῃ 6) πόροι σρθσίθποα 
(υαϊσάν, ΔΡΌΓΟΥΑΙ) ; ΘΟΙΌΡ. 2 ον. ἰϊ. 9: ἰσ. 18; 
ὍΓ68 ἷ. 8); 8. Ἐχροτγίθῃοθ (βρργουα]) πογκοῃ 

ΒορΡο; διὰ 4. Ηορβθ τηρκοῖρβΒ. ποὶ δβῃδιηθαὰ (νγ. 
ῷ--δ)---ὙΓὙῈΥ ἀοοθ Ομ τίβύδη ἤὨΟΡρ6 ῥγονθηΐ ΒΏδπι ἢ 
1. 0.86 ἰὑὺ ἰ8Β Ὠοὶ 8 [Ἀ]166 ὮΟΡΘ. Ὀυϊ, 2. [0 88 ἰὼ 
στουπὰ ἴῃ ἴΠ6 ἸΙονθ οὗἩ αοά, πο 'ἰΒ βῃθά δυγοδὰ ἴῃ 
ΟὟΡ οδιίβ ὈΥ͂ [86 ΗΟΪΥ ἀποβὶ πο ἰδ χνθῃ ὑπο 08 
μα ὅ).---Ἴη σαὐ γοϑρθοῦ ἀο68 αοἀ οοτμτηθηὰ (ρΡΓΟ 6) 
8 Ἰονθ ἰονασὰ υ8᾽ὴ' 1. [η ΟἸγίϑι ΒΒ ἀγίπσ αἱ 16 

δρροϊηὐδαὰ ἰἶπηθ [Ὁ 8; 2, Βυὶ 51:1}} τῆογο πῃ Ηἱΐβ 
ἀγίηρ ἔου υ8 θη Ἧ ΓΟ γαῖ δέπηδγ8 (Υ 6 ΓΒ. θ--8).--- 
ΙΔ ἴ8 ποδίο ἴο ἀΐδ [Ὁ ἃ Ὀοποίδοίον, Ὀυΐ ἰΐ ἰ8 ἀἐυὴηδ 
1ἴο ἀἴδ6 ἴον ον οοτβ (νον. 7). -- Τῦ6. παροτγίδῃοθ οὗ 
Ομ τ ϑιβ 116 δὰ ἀδαίῃ ἴον τῶϑῃ : 1. Ηΐ8 ἀθδῖῃ! Ὁ 
τοοοῃοϊαϊϊΐοη ΠΟΘ ΜἯῸ Δ.Θ ΘῃοΙηΐοΒ: 2. Ηΐβ 116 
Ὀτίηρδ βαϊ νδίΐοη ΤΏ 6η ΠᾺ ἃΓ6 Τϑοοποὶ θα (νοσβ. 9--]]). 
-- Οἰγίθι ΒΒ “76 οὖν βαϊναϊίοη (το. 10).--- Βαϊ νδίίοη ὈΥ 
ἴπὸ ἐδ, οὗἩἨ Ομ γίβὶ 18 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥῪ ἴῸν ΟἸ γί δη8β οἱ {Π 6 
Ῥγοϑοηὶ {ἶσηθ.---οὐ ὑ8 δροδὶ οἵὗἨ Ομ γίϑι ΒΒ ἀθδίῃ, Ὀὺὶ 
θὲ 18 αἷδο βρϑαὶς οοῃ πυ8}}ν οἵ Ηἰβ 116 (νοῦ. 10). 

ΠΥΤΗΣΒ:: ΟἿ6 [8 ΘΧρογίθη66 ἩΏΘΏ δ6 Ὧ88 ὈΘΟᾺ 
Ὅὑ}} ἰοιηρίοα, δηἃ σδὴ ὑμοτοίορα βϑροδὶς οὗ ἰΐ δ ἰιδυ- 
ἴηςς Ὀ66α ἴῃ ἰδ ΗἰτηΒ61 (νον. 4).---Οἄἀ ἴδ ον 6οἀ, διὰ 
ἯὯ6 δἴο Ηἰδ ρϑορὶϑ, δῃὰ πὸ Ὦδνο 811] ροοα (ὨΐηρΒ ἴη 
σοιηοῃ ἔγοιῃ Ηΐ δηὰ πίτ Ηΐτα, ἰῃ 41} οοηδάθδῃοθ 
(νον. 11). 

ΘΤΛΈΚΕ: ον. 2. ἙΕαΐυγο ρΊΟΣΥ ἰ8 οοηηθοίθα νι 
ἠαπβοαίοη ὈΥ δὴ ἰπά ΐ880}0}}6 ομδίῃ ; οἤδρ. υἱὲδὶ. 18, 
80, 832.-,'νο:. 38. Νοιμπίηρ, ΟΔῃ ΤΉΔΚΘ 80 ὮΔΡΡΥ͂ 88 
[Π6 ΠΟΡΘ οὗ {6 ἱποογγρι!016, υπ468]6α, δηὰ ἱροῦ. 
188 0] 6 ἱπμοτιίδποθ ὙΠΟ 8 γοϑοσυθὰ ἰῃ Ὠθαυθῇ : 
1 Ῥοῖίος ἱ, 4.--- ον. ὅ. Ηδς νῆο ἢ᾽δ8 ἴη6 ΗοΪΥ ϑρί τὶ, 
δ [0.6 ΟὨΪΥ Ο0Πη6 ΠΟ 8 οογίδί ἢ ὑπαὶ αοα δ ἴον ἰ8 διϑὰ 
ΔΌτοδα ἴῃ ἷβ Ὠοδτὶ.---Ὗ ον. 10. ΤΠ ἀδδίὰ οἵ ΟἩγίβι 
8 ἴ6 ῥγποῖραὶ ΔΡΘΠΟΥ ΟΝΑΓὰ ΟὟγ ΓΘΟΟΠς ἸΔοη : 
Ὀαὶ Ηΐ8 τοϑυγγθοίίομ ἰ8 (ῃ6 868] δῃὰ δβϑιγαποθ {παὶ 
Ἧ6 ΔΙῸ {ΓῸ}Υ γοοοῃοϊ]οὰ ἴὸ ἀοα.--- γ. 10. ΟἾγῖβυθ 
τοϑυγγοοίοη ἰδ [6 ἂσῖκ οὗ 16 δῃὰ τουδὶ οἷ οἵ ΟὟἱΐ 
βαϊ υϑιΐοη.-- ον, 11. ΝῸ 0Π6 ὑδὴ ΒΊΟΥΥ ἰη αοὰ ἈὈυϊ 
86 πῆο δα ΟἸσίδι ἴον Ηδ ἰϑ [6 "ΔΥ ὈΥ νοῦ τε 
οΟΙῺ0 ἴο ἴ6 Θηϊογτηθηϊ οἵ αοὲ : δοδη χὶν. 6. Ηδ, 
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ἐπογοίοσο, πο ἀοο8 Ὡοὶ δδτνο Ηΐμη, ἰΒ αἶδο πίίπουὶϊ 
αοά ἴῃ 106 πονὶὰ, Ερἢ, ἰϊ. 12.- ΗΕΡΙΝΘΚΕ: ΤῸ ὃὉ6 
οογίδίῃ οἵ ἴΠ6 ὈΡ ΖΘ Π688 οἵἉ δἰ, ἰθ 86 [ουπίδίη οἵ 
}1 0Υ δῃὰ οομβοϊδίίϊοῃ (γ6γ. 1).---Βοόναγο οὗ {86 
ΒΥροοΣ 6 8 πορο, Ὑιοἢ ἀοδβίσουθ ' ΤῈ ὈΘΙΙΟνΟΣ 
οἰΐηρσθ ἰο Θαοἀἶδβ ἴον 'ῆ ΟἸσῖϑὺ ἃ8 8ῃ}: ΔῃΟΠΟΣ ἴ0 {86 
ἔοοῖς ; Ηοῦ. τὶ. 19θ.Ὀ. ουϊὰ ἰο αἀοἂ νῷ υπἀοτβίοοὰ 
τὶν πὸ} }} 1 πὸ αἰά, ποιμίῃσ οου]ὰ ψτῖονο διὰ 
δῖος τ8 (νου. δὅ).---Α ΟὨγϊβυίδηῃ πυϑὲ τορᾶγὰ [Π6 8ι- 

[οτίηρ οἵ ΟἸγίδε οὶ ΟὨ]Υ 89 ἃ ΤαΓΡῸ οὗ πυδίῃ, "υϊ 
ΑἾ60 88 ἃ [ΑΪΣΤῸΓ ΟΥ̓ ἰοτὸ (νον. 8).-- δῦ ἃ ρίογγ! 
Οοὐβ οἰ], ἀπὰ ἴῃ ροοὰ ἕδνον σῖἢ Ηΐα ἢ ΗΝ ἴῃ- 
ΘΟΙΏΡΓΘΙ ΘΒ 016, ΠΟῪ Ἐθποοι δηὰ ΠΟῊ Ὀ]οΒθοα ! 
{νογ, 11). -πδβαμχα: Ἧ6 ΔΙῸ ᾿υϑ8οὰ ὮὈΥ (αἰ, 
ΜῸ Α΄ 796 0.688 ἰο 6064, 80 [δεῖ να ἀο ποῖ ποϑὰ 
ΔΗΥ Ῥδίγου Οὗ βαίηϊ ἴ0 ργδρᾶγο (ἢ ὙΔΥ͂ [ὉΓ 108 (ΥΘΓ. 
2).- Τίς βιιογίηρ οὗὨ Οἱ ιν βάδηβ 8 ὑΠποὶρ ΚΊΟΓΥ : [ὉΓ 
[Π6Υ βυϊον πίἰιμουϊ συ}, ἀπὰ ἴον ΟἸ τἰβι Β ΚΊΟΥΥ (νου. 
8). -“ΟΒΙΑΝΌΒΕ : 106 ΟΓΟΒΒ δηὰ {λυ ]Α 0 ΠηΔ ΚΘ ἃ 
Ὠσγ0]6 δηὰ ραίϊθηὶ; ΠΟΥ ἀγὸ {μπογοίογο ἴῃ6 τηοϑὶ 
Ῥτθοΐουβ μοῖηϑ δὰ Ὀθδὲ ογῃδιηθηϊ οὗ ἐπ οὨΣ]άγθη οἵ 
Θοὰ (τον. 8).---Δουα Βιδί, Τμδ, : ΟἿ, ΒΟ ὈΪϊοδβοὰ 
ἷ8δ [η6 οτοβδὶ Ἰπουρὴ ἴδ ρμαΐῃ ἴῃ6 δοθῇ, ἰὺ Ὀτίηρθ 
Θίογηδὶ] ζοοῦ, ε ἃσγὰ Ὀοϊζον ρυγίβοα Ὁ ἴΐ, 18 
Κο]ὰ ἰα ὈΥ το ; ΟἿ ἤΟρδ 18 βιγοηρίμβοηθά, δηὰ [86 
ἴονο οὗ ἀοά ἰβ βἰιϑὰ δογοδὰ ἱῃ {6 πραγ (νϑῖῦ, ὅ).--- 
ἴον ἰβ8 σᾶγθ διῃοηρ Π16Ώ, γϑῖ ἴΠ6 ΓΘ ἃΓ6 ΓΟΠΊΔΡΚΑΌΪΘ 
ΘΧΔΙΆΡΪοΒ οὗὨ βοὴθ ΜΏΟ ἤδνθ χίνοῃ ἊρΡ ὑποὶν ᾿ῖγ 68 [ὉΓ 
τΠοἷν [6] οὐτ οἰ ΣΘὴΒ δὰ Ὀγοίγοη. Βαϊ ἴΠόγῸ 18 Ὧ0 
ΘΟ ραγίϑοη Ὀοίγγθθηῃ 4] 118 διὰ ἴῃ6 ἴον οὔ ΟΠ γὶδβι 
ἱτεν Π),-ο πουϊὰ ποῖ Ἰονθ ἴῃ τοϊυσγη ἃ αοὰ 80 

οἵ Ἰονϑ, δῃὰ ρῥγοΐον ἔθ] ονσβΐρ πὶ Ηΐω το (δαὶ 
οὗ 4)} οἴδιοῦβ ἢ (νοῦ. 10). 

ΘΕΒΙΔΟΗ : Φυβιυϊβοδιίίοη ὉΥ δὶ ποῦ ΟἿ]Υ σῖνοθ 
ἴτοθ δοοϑβθβ ο οὐδ ρτδοθ δ {π6 ργοβϑηῦ (ἰπη6, Ὀυϊ 
ἦξ αἶϑὸ οοιμογβ {110 οογίαϊ εἰν οὐ ἔαΐϊαγο ρίογυ (νον. 2). 
-ἼἸὶὰ }υδεϊβοαιίίοη τῃ6 Ὀθ] ον τοοοῖνοβ ἐπ ἤγϑι ζόστη 
οὗ τ06 ὑἴ}010 6 ᾿ἰ6, Βυὺ βἷησα [06 βΌστη ὑΤΟΥ͂ΝΒ 
ἱπίο ἃ ἔσϑδθ, δηὰ ἰπ6 ἰγθθ ΟΥ̓ΘΓ ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΤΏΟΓΘ ΠΓΙΩΪῪ 
τοοίοα διρὶαὰ βίογμῃιβ, 4}} ἰῃαὺ ἴ[ῃ6 ὈοΙΐονορ δὰ δὲ 16 
Ὀορίπηΐηρ ἰθ8 τοπονγοα δα Θβιδ Ὁ 8η6ὰ αἵ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΟῪ 
ϑἴδρο οὗἉ γα! (νον. δ).---ϑίποο αοα [458 ρογίογιηθα [ὉΓ 
φηποῦβ Δηα σησηλδόδ ἴη6 σγεαίεδέ δογυίος, Ης νὶ}} οοτ- 
ΚΑΪΏΪΥ ποῖ ἰθασο υῃδηϊδηοα [0ῸΓ τ1πὸ γοοοποὶϊοά διὰ 
γισλίεοιια (Ὧ6 τη 0} δριαΐίον τοιαδί πἰηρς ραρὶ οἵ Ηἰβ 
ποτὶ (τόσ. 9). Το ΑΡΟΘΟ]6 Ὀορίῃ8 ἴο ἱπάϊοαῖϊθ ἤπθγα 
Ὑδδὶ Ὠ6 ὑΓοδίδ ΟΓΘ δὺ 16 ἴῃ ΟΠΔΡ. νἱ. : Εδ10}} 830 
ὈΓΔΏΒΡΟΒΘΟΒ 08 ἱπῖο Οἢγίβι, ὑπαὶ ΗΪΐβ 1186, ἀθαδαῦ, γϑβυγ- 
γϑοϊίοι, πα ρίοσυ, Ὀθοοῦλθ οὐγθ. Εδοὶ εἰγουτπηβίδησο 
ἔἤροπη Ηΐ8 ᾿ἰδίογΥ ὈΘοοΙη68 ἴπ6 ὨἰΒΙΟΥΥ Οὗ τιδηκὶ πὰ 
Ὀοϊϊονίης ἰῃ Ηΐιῃ, Δ8 τ6}} ὼβ οὗ δδο ἱηάϊν 8] Ὀ6- 
Ἰίονον (νον. 10). 

1μι8οὸ: ΤΠ6 βανίηρ ἔτγτυλίβ οὐ (6 τἱρῃθουθη 6885 
δοαυϊγοα ὈΥ [αἰ τ ἴῃ 6808 ΟἸγίβὶ (τ ογβ. 1--11).- ΞΘ 
ἔγυϊυ οΥ̓͂ (15 τἱρῃυθουβηθδθ {τ γβ. 1--ὅ).---ΤἼθ ποθ 
οογίδίη αἰση οὐἉ ἴδ6 ἰἴονϑ οὗ ἰοναρὰ υ8 1υπ τη6ῃ- 
ἐοποά, ἴθ [86 γοἀοιηρίοη πιδὰ6 ὈΥ ΟἸ τἰϑὺ (νϑγβ, 6--8). 
--““Ἴθο ὈΪοΒθοα γοβυν οἵ 118 Ἰονο οὗ αοἄ δηὰ ΟἸγὶβί, 
6 (Π6 οοτίδϊ ὮΟΡΘ οὗὁ [86 οἴσγῃμὶ ἀσγαιίίοι οὗὨ ἐδΐ8 
Ἴονα, δηὰ, βη4}}γ, οἵ ουν αἰξαϊπτηθηΐ οὗὨ ΚΊΟΓΥ (νογβ, 
9-11 

ΚΌΒΝΕΒ : δὰ] Ἰθγα βίγίκοβ [Ππὼὸ ποῖθ οὗ ἰδ6 
Αεἰ παρ δὶ βοὴ οὗ [6 ἰυδιϊβοα, [,3ίθη : Ηἰβ γοδὰ- 
οτα δῃου ]α ραν μοὶραὶθ ἴῃ ἢ}18 [ΟΥ ; ὍΒᾺ ἃγὰ γβοοποϊ θα, 
ἯΘ ΓΟ ραγάοηαα.---Ἶ ποι ᾿υϑυΒοαιϊίοη, ΘΓ ἰβ 0 
[7 ὯΟ ἰοσγϑ, ΠῸ ᾿ιαρρίῃθβα ἴῃ ἢ  σἰτῃοαῦί ἢ, ποιῃ- 
Ζ ὁ τρᾶϊτθ 08 ὨΔΡΡΥ---ς ὍΠ6Γ Ὠμίιγο, πον ἴΏ6 Ἰοῦθ 

οὗ αἱδὴ (νος. 1).--αὐὐδοα ἰβ ργοραγοά, δηὰ οὔδγοα ἴὸ 
411. ΜδΗΥ͂ δοοθρὶ ἰΐ, Ὀυὶ 411 ἀο ἠοῖ γοιηδίη βἰθδαϊαϑι 
γον, 3)... “ΕΗΕὁ οὐ πῇοτλ Θοα δδ8 ρἰδοθὰ τηδηῦ Ὀυ- 
ὯΔ, τῇ Θηἰτιδίοα τὸ ΐ: αοἀ 1.86 τηδὰθ 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤΌ ΤΗῈ ΒΟΜΑΝΆΕ, 

Εἷπι δὴ οἰὐθοὶ οὗὨ ἀϊδιἑποϊΐξοηθ, Τδοταοΐογο, ἔμο ᾿ιὐρῖνοι 
δὰ ΠΠΟΤΘ ἰΟΥΟΌΒ ἰδ ΟἸὨ τ βεδη 5 βρὶ τῖς 18 ἱπ βυδες 
ἴηγ, ἴα Ρ ΜΠ ὍΘ [06 ἱπογθαϑο οὗ δῖβ ἸΟῪ δηᾷ 
βίγοηρί ἱη οοπβίοὶ (νον. 8).--- δὴ ἰπθαθηοθ ἀοοὰ 
ϑυδοτίηρς οχοσῦ οὐ ἴδ ΟΠ γί δίδη ἢ (νου. Ἢ Κβιείνε 
δαογδ  ἈορΟ οὗ [86 ΟἸγϑδη τηδιτοι ἢ} ποῖ δϑἤδιηϑὲ : 
ἰς 8 ΒΟΙΥ ἰῃ 18 οὈ͵οοῖς δῃὰ ρτγουμπὰ.--- ΕΑΙ ἢ ἴῃ [8 
ον οἵ Θοά ͵ἰ8 ἰ[ῃς ρτουπὰ οὗὨ 8}1 Βορο (γος. δ).--ΤῊ9 
ΠΟΙ ΡἸοββῆθϑα οὗ (86 υπὶπιρτονοα ποδὶ ἰ ζ0]ονσθὰ ὉΥ 
ἴ::0 βδαάἀοδὶ γοϑυ}8 οὗ βίῃ : δὲ 88 ΒΟΥ γῸ δ᾽ οἰ μ 688 ἷ8 
βιοοοοάθα ΟΥ̓ ὙΟΔΙΚΏΘΑ8Β (ΥοΓγ. 6).---ΟΟἀ᾽ 8 ΠΟΙΥ [ἰΟΥ̓Θ 
οἵ Ηΐβ δῃθυηΐθβ (τοῦ, 8).--- Ὡο μτοδίοβδι τα ΒΟΥ οὗ ἃ 
οτοδίθα Ὀοίηρ, 8, ἴο ὉΘΑΡ ἴπ6 πιδίῇῃ οἵ αοἂ (τος. 9). 
--ΟοἀΊονο οὗ 8 8 ἃ ργϑυθηϊθηῦ Ἰοῦο (τογ. 10λ-- 
ΟἸγίβυΒ "8 18 [86 στουπὰ οὗὁὨ ουν βα γϑοι {τοσ. 10). 

ΒΕΒΒΕΒ: ΤΏ βαϊνδϊίου οἵ ἴμοθθ ὙΠῸ δε δῦ. 
δοὰ ὈΥ ζαίιῃ. [{ἴ8: 1. Α ρνγοβϑῃηὶ βαϊνϑιίοῃ : 2. ΑΪδὸ 
ἃ διίαγο ὁπ6 (νοτβ. 1--11}}.--ἰτ υϊλίοη, ἰ8 ῥσαΐίϑεποξ.- 
ἰὮγ, Ὀδοδυδβο ἴπ6 ον υζΊ θη οὗὁἨ ΒΟΡΘ ͵8 Βρυϊηκ] οα τὰ 
[86 τοατδ οὔ ἰγἱυϊαϊίοι (τόσα. 8--ὅ).---Ο0α᾽ 8 ττϑ ἰ 
ποῖ Ὠυμηδῃ : ἀοα ἰδ ἴονὸ, δὰ Ὠϊνίπο τὶ 8 οΟΏ- 
ποοιοὰ πίδι (ἢ 6 Ἰογα πῇϊοὴ ἴδ κο8Β ΠΟ ρ]θδβυγο ἰὴ [18 
ἀϑαὶῃ οὔ 1} βίππον, Ὀυΐ '8β δὴ διάθηϊ, οουηραβαίοηδὺθ 
ἀραῖγο ὕο βαν ὅπ εἴπηοσ, ᾿βδοοποϊεαέέον ἰΒ (6 6Χ6- 
οὐκίου οὗὨ τ]8 Ἰονίπρ ἀοίοστηϊῃδίίοῃ οὗ ἀοα ὈΥ̓͂ ΤΘΔΏΔ 
οὗἩ τ)6 δἰοηοιιοηΐ ἐλγοισὴ ἐλε ἀδαίλ οΥ Ηΐδ ϑοη (τει. 
10).---αοἀ υπΐ 68 ἐπ [86 ΟΒαγοῦ πίτὰ ρϑχγάομποά βὶῃ- 
Ὠ6ΓΒ---ὙὯὸ. δάνα [(Δ10}} ἴῃ Φεβυδ, δημὰ βἼΟΣΥ ἔῃ Οοὰ κ6 
(ποὶς ΘΟοἀ---Ἰίογο ᾿ηεἰπηδίοὶν δηα μἱογσίουδιν ἐθμδη ἰὴ 
Ῥαγαάϊϑο πίτῃ ἱπηοσδηῖϊ πιδὴ (σον. 11}. 

ΒΟΗΙΕΙΕΕΜΆΟΘΗΕ, Οοἢ γοτβ. ἢ, 8: ΤῸ ἀραοϊῃ οὗ 
ΘΟ γῖδὲ 'β ἐμ εἰριιοϑῦ σ᾽ ον δοδου οἵὗἩ αἀυἀ δ ́Ίονο τοπασὺ 
18. 1. Θοἀ ἱπιροθοὰ ἀρδὶὴῃ οἢ οὖν Ἐδάθοσζηοσ 88 (δ ἰ ““ 
τηοθὺ ροτγίδοι ργοοῦ οὗ οὐθάΐϊθῃηθθ; 23. ΜδΩΥ͂ διὸ }18 
ἰβοὰ ὮΥ 0818 οὐοάϊοτι,δ6. 

ἤρενσεε : 1. Τὴ [τυϊδ οὗὁἨἩ Ϊυδϑδολάοῃ : (α.) 
Ῥδδοθ: (ὁ.) Αϑοβββ ἰο αοὰ ; (ς.) 186 ἸΟΥ͂ οὗ διίαγε 
ΒΟΡΘ; (4.) ὙἹΟΙΟΡΥ͂ ἰὰ ἰὐἰθυ]δίίου δὰ [06 ΟτῸβδ ; 
(9) Το γμιδὃὴ οὗ ἰθ6 ΗΟΙΥ Οοβὲ, 2. ΤῊ6 σδῦβεθ οὗ 
)υδιἰδολίοι (νοτα. 1-11}. 

[Βυκκιττ: Οπ γᾶς βϑηθγαῖθδ δηὰ Ὀαβειβ δῃ- 
Οἴδοῦ  βτάσοϑ ἤδῦα ἃ ζϑηογδἝϊοη ΟἿὯΘ ἔγοιῃ διηοίδοσ, 
ἐπουρἢ ΠΟΥ͂ δἰ} αν Ο6 ροπθγδίίοῃ ἔσοτα ἴΠπ6 ϑρίσιὶ 
οὗ ἀοἰὐ.--Ηο [μαὺ ἀοθ8 ἠοῖ βοοϑὶς γϑοοπο βίοι ππϊ 
Θοά, ἰθ Δ ΘΠΘΙΩΥ οὗὨ [8 80] ; δῃᾷ 86 τΠὰϊ τγοοΐοοα 
ποὺ ἴπ ἐμαὶ τϑοο οὶ δ οη, 18 Δ ΘΏΘΏΥ ἴ0 ἰδ ΟἾῃ 
ΘΟ Τί. --- ΠΟΘΑΝ (ΒΟΓΙΏΟῺΏ ΟἹ οόέδμς Οὐγὲεί γὶπρ 
7,ον δίππουβ, Βοπι. ν. 7, 8): Τὴ ρτοδαίοδὲ ἰσΐδὶ δηὰ 
δχογοΐβα οὗ νυἱγίαθ ἰβ ΠΟ δὴ ἱπηοσθηϊ Πηδὴ δβυῦτηϊε 
ἴὸ ἴα ἱπηρυϊδοη οὗ ἃ οΥγἴπια, {πΠᾶὲ ΟἰδοΓβ ΣΩΔΥ͂ ὃθ ἔγθϑ 
ἔγομι ἴπ6 ρυπὶβῃμηοηῖ, ΤὨΐβ ΟἸὨγδὺ ἀἰὰ, Ηδ νδὲ Ὁθ. 
ἐγαγϑα 116 δῃ ᾿τηροβίος ὈΥ 086 οὗ Ηΐδ8 ονγῃ ἀϊδβεὶρὶ 
ΔΡΡγθοηἀοὰ ᾿ἴκ6 ἃ ΓΟ ΘΓ ὈΥ͂ ἃ Ὀδπὰ οἵὨ δΒο] ἴθ, ] 
ΕΚ ἃ τηδ᾽οίδοῖοσ ὑπσουρἢ Π6 δἰγθοῖθ οὗ Φογυβδίοει, 
πδὶ]οὰ 11 ἃ τωυγάογον ἴὸ [Π6 δοουγβοὰ ἴγϑθ, δηὰ, ἰῃ 
{6 βίαν οἵ 41} ἴβγβϑεὶ, αἰϑὰ ()6 ἀθδαίῃ οὗ ἃ ἰγαϊΐον διὰ 
ἃ βδίανο, {πὶ [6 τηΐϊσὶιῦ δίομθ [ὉΓ [ἢ ΓΘ8] ρπδ]δρο οὗ 
ΤΩ6ῃ.--- ΟΟγαΡ. Οὐτῖηι. : Ἠς ἰθδὶ ρμυϊβ Ὠἰτϑο ] Ὁ ἴὸ ἔνε 
οἴδγρο οὗ ρυγομαδῖηρ ΟΡ δαϊνδιίίοῃ, νῖ}} ποι ἀδοϊϊης 
[Π6 (του 6 οὗ δρρὶ γηρ ἰῖ.- -Εοραξ : 4.8 ἴδ Ἰοτο οὗ 
Θοὰ ἴη τῇς γῆ οἵ Ηἰἷβ ἥἕοῃ, δῃὰ ἴπ6 ἴον οὗ Οπσίες ἴῃ 
ἀγίηρ [ῸΓ 08, ΔΓ6 ἴΠ86 ὈΘΟΌΪΑΓ οὔαγδούθυβεῖοβ οὗ τδ6 
βοβροὶ, Ὡ0 958 δῆ δ ἃ ἔτ ΟΠ γίβείδη οὰ ΠΟΠὶ 
ἔϊ686 ὑγυ 8 ἀο ποῖ οχοῦὶ ἃ ρονογηίηρ ἰπβπρηο6.--- 
«Απηοί. Ραγασγαρὰ Μιδίο: Ασα φ5ιΔ 0} 1568 Ηΐβ Ἰοτό 
ἰοναγα τϑ ὉΥ ἀοτηοηδίγαϊίου : ἰξ 8 ἃ ἰοῦ πόυξδῦ 
οὗ Ηἰπιβοῖ, δὰ σοῦ ποπο Ὀυΐ ΗΪΠΙΒ6] ἢ σδῃ ἔθοὶ, 

Οοσρ. ΟἩΒΥΒΟΒΘΤΟΜ, 226 Οἰοτία ἐπ Τγίδωίαῖδοι. 
ἐδὼδ; ΑΒΟΉΒΙΒΗΟΡ ὕδηξε, ον ϑϑιτηολς, ΟΡ Α, 
γο]. χἱ τὶ, 226 ; Φοην ονκ, ιήμονοῦ 7 ἥορε, ρογξζα, 
νοὶ]. νἱ. 277: ΒΙΒΗΟΡ Μαντ, 7Ὺλε ἴουθο  Οοά ἰδ 



ΟΗΠΑΡΤΈΕΒ Υ. 12.111. 89. 11] 

Δίοίξένε ἰο Αίαπ᾽ 6 ϑαϊυαξίον, ϑονγηιοηδ, τοὶ, ἱ. 116; ἰ Μοίαΐδοπα, Ἡγογῖε, νοὶ. χυἱϊ. δ08 : Ο. ΒΊΜΕΟΚ 
ΦΌΝΑΤΗΔΝ ΕΡΉΔΕΡΘ, δέοι παέυταίίψ Οοά᾽ Ἀποριῖθδ,  Βοποδέε ανίδίορ ἤγοπι α «ιωενίησ Καϊα, Ἡγονΐμ 
Ἠυγζε, νοὶ. ἰΐ. 180.--- Οὐ ἐλδ βεοίίοι νεγα. 1--ὅ, 866} νο]. χν. 116; “. Μοκοαν, 724 Ηνάδη 1476 2. 
Νάτη. Ηοκνεβ, 72:6 Βναοροῖσέ ο7 ΤΡραγὶ ο7 ϑαποίδγ- } οἰοδοά ἐπ οηι, ν. 1-ὅ, δὴ Ἐχροαίϊίζου, Βοϊίαοὶ, 1884 
ὁμρ Ογασεα, Ἡρονζα, 301; Βισπαδν Βάχτεμ, ϑλογέ) ---ῳ. Ε( Η.] 

λ 

ΞΈΕΟΟΝΙ ὈΙΥΙΒΙΟΝ. 

ΒΠῚ ΑΝῸ ΘΕΚΑΟῈ ΙΝ ΤΉΒΙΒ ΞΒΕΟΟΝῸ ΑΝΤΙΤΗΕΞῚΒ (ΑΒ ΙΝ ΤΉΕΒΙΕ ΒΕΟΟΝῸ ΡΟΤΕΚΟΥ͂): 
ΑΟΟΟΒΡΙΝῸ ΤῸ ΤΉΕΙΚ ΝΑΤΟΌΒΑΙ, ἘΡΕΈΟΤΒ ΙΝ ΗὔΜΑΝ ΝΑΤΌΒΕ, ΑΝ ΙΝ ΝΑΤΌΞΒΕ ΙΝ 
ΘΕΝΈΚΑΙ, ΤΗΒ ΒΙΝΕΌΙ, ΟΟΒΕΌΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΨΟΒΙΌ, ΡΒΕΟΟΘΈΕΡΙΝΟ ΕΈΟΜ ΑΡΑΜ, 
ΑΝῸ ΙΝΒΕΒΙΤΕΡ ΙΝ ΟΟΜΜΟΝ ΒΥ ΑΙ, ΜῈΝ, ΑΝῸ ΤῊΒ {Π}Ὲ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ ΑΒ ΤῊΝ 
ΙΝΑΒΡ ΓΡΙΝΘ ΡΕΙΝΟΙΡΙΒ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῊ ΒΙΒΤΗ ΤῸ ΝΕῊ {ΠῈῈ ΙΝ ΙΝΡΙΤΙΡΌΑΙ, 
ΒΕΙΠΕΥΕΚΒ, ΙΝ ΑΙ,, ΜΑΝΕΙΝΡ, ΑΝῸ ΙΝ ΤῊΕ ὙΠΌΙΕ ΟΕΚΕΑΤΕΡ ὝΟΒΙ. (ΤῊΒ 
ῬΕΒΙΝΟΙΡΙ ΟΕ ὈΕΑΤΗ ΙΝ ΒΙΝ, ΑΝῸ ΤῊ ΡΕΙΝΟΙΡΙΒ ΟΕ ΤῊΒ ΝΕῊ {ΠῈῈ; ΑΒ 
ὝΕΙΙ, ΑΒ ΤῊ ΟΙΟΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ΝΕῊ {ΠΕῈῈ, ΑΝῸ ΟΡ ΑΙ, ΝΑΤΌΕΒΕ, ΠΝ 
ΕΙΘΗΤΕΟΌΒΝΕΒΘ) 

ΟΠΛΡΊΙΕΒΒ Υ͂. 19-Ὑ1Π. 89. 

Βτασε ΒΕΟΤΙΟΝ.---460}6ηι8 δέῃ αδ ἴΐδ »γὶποΐρίο 977 ἀδαίλ,͵ απ Οοα Ἶ δ σγαοα ἐπ ΟΝγὶδέ αα ἐλ πλονὸ 
ΡῈ" »υἐποὶρία ο7 ἐλδ πϑιο ἰδ 76 ἐτΣ παΐω Ὁ, ἑπαϊυϊάμαὶ πιοπ, απὰ ὑπ πιαηζίπα οοἰϊεοίἐυεῖν. 

ἰα α ἰλε αἱγεοΐ πιοάξιι 977 ἐδ6 οοπιρίεία τιαπὲ)ἐδίαξοπ 977 εἷμα 70. ἐδλ6 ἐν ἰγοσί πιραϊαξίον, ο7 
οομερίείοα απ ροἰονγίουδ γουοείαέξέον 07 σγαοά. 

ΟΒΔΑΡ, Υ. 152-21. 

19 ὙΥΒΟΓΘΙΌΓΘ, 848 ΕΥ̓͂ Ο26 ΙΔ 51η Θοπίοτοα ἰηΐο {860 σου], δηὰ ἄοδίμβ ὉΥ βἷῃ; 
δηἃ 80 ἀθδίῃ ᾿ ρϑββθα προ 8]] τηϑῃ, ἴον (μδὺ [ἐφ᾽ ᾧ,, τ- ε., οα 1δο βεουπὰ ἐμαί, ὈΘΟΔΌΒΘ] 

18 3411 αν [οϑπὲὶ 806] βίπηθα: ([ονπὲι ρασϑαιβοαὶ) " ΕῸΓ ὉΠῚΠ [Π6 ΙΔῪ βίῃ τγᾶβ ἴῃ (}9 
ὙΟΙα: Ὀπὺὺ 8'ῃ 18 ποῦ ᾿πιραϊοα ψΏΘη {6 Γ0 18 Ὧ0 ἴδνγ [ΏΘΓΟ (86 αν 18 πού]. 

14 Νονογ ἢ 61688 ἀθλίῃ τοϊρηθα ἔγοιη Αἄβδηι ἰο Μοβαεβ, βυϑῃ ΟΥ̓́ΘΣ (ἤθη (Πδ8ὺ ἢ8α ποίΐ 
β'πηϑᾶ [ὉΏ086 (ῃδὺ βΒἰπηθᾶ η01}" διϑυ {πΠ6 βἰ τη] ἰυαθ [ΠἸΚ6Π658] οὗ Ααϑβιὴ ἘΒἘ γϑῃ8- 
τοδβίοη, 80 8 {86 ἤρατο [8 {γ06} οὗ Βἷπη {μαὺ γγχ88 ἴ0 οοῖλθ [[Π6 σοτηΐπρ᾽ ΟΏΘ, 

1δ «. εἰν 189 δοοοσιὰ Αάδσ). Βαύ ποῦ 88 {86 οβθηοθ [1Ἀ]1, ὈγδΏΒΡΤΘΒΒΙΟΙ]," 50 4180 8 [86 
ἔγοϑ ρου: ἴον 1 {Ὡγουρἢ ἴΠ6 οδηοο [ὑΓδηβρτθββίοη] οὗ [{16} 0956 [{{6] ΙΏΒΩΥ 
ὈῈ ἀοδα [4164], ΤΩὉΟὮ ΤηοΓ6 [414]" 106 στδοθ οὐ ἀοᾶ, δηὰ (86 οἱ ὈΥ ρτβϑοοῦ, 
κ«οὐλϊοδ, δ 086 τη [[86 ρ!Π Ὁ. [86 ζτζδοθ οὐ [86 0ὁΠ6 τι8Π], “6808 ΟἸ τὶϑί, μϑ.ἢ 

16 δοουπᾶοα Δθουηα] ὑπο [{Π6] τϑῆγ. Απᾶ ποῦ 88 ἐξ τοαϑ ἰοκί ἐξ τοα8] ὈΥ [{}6] 
ΟΩΘ δύ βπηθᾶ," 80 [ονὰ 80] ἐδ (6 ρου: [ὉΓ {Π6 Ἰπᾶρτησῃϊ ι10α8 μι ὌΥ 
[ἐξ, ο[7] ομς (7,11) ἴο οοπάοιμπδίίοι, Ὀαὺ (86 ἴα οἷν ἐδ [σαρι6] οὗἁὨ τηδῃ 
οδιοθβ [[Ἀ118. ἸΓΒΏΒΡΎΘΒΒΙΟΠ8] ἀπίο πα βολίίου [δικαέίωμα, Βοπίθμποθ οὗ δοαυὶ 

11) τἱρῃίθουβ ἄθογθθ, οσ, τ σῃίθομβ 801]. ἘῸν 1 ὮΥ 9Π6 τη8ηἘΒ οἴἴἶδηοο [ὈΥ̓ 0Π6 ἰγΥὙ8η8. 
στϑάβίοιι, ον ὈΥ͂ 6 ἰΥδηβρτθββίοη οὗ [ἢ 6 0188] ἄθϑίῃ τοϊρηιθᾶ Ὁ [{γοῦρῇ [86] 
ΟΠΘ: ΙΣ.ΠΟὮ ΙΏΟΤΘ ΠΟΥ ὙΠΙΟΘΣ μαι τοοοῖνο [{86] δϑυηάδηοο οἵ [186] ρτϑοθ 
Δηᾶ οὗ ἴδο ρἹ οὗἁὨ τἹρἢ  ΘΟΌΒΠ6ΒΒ 5841] τοῖρτι ἴῃ 116 Ὀγ [186] οπα, 96 8π8 ΟἸσΙβί, 

18 [σὰ νασοηίμοαδ) ΤΠΘΤΘΙΌΤΟ, 88 ὈῚ [86 οἴθῃοο οὗ οπο μαρηιοηιξ δαῆιθ ὍΡΟΙ 
ΤΏΘΠ 0 ΘΟΠαΘΙΠΠ8.100; ΘΥΘ 80 ὈΥ δ6 γἱρῃ θουβηθβ8 οὗ ομὸ ἐλθ 7,66 σί σαπιὸ 
ὌΡΟΣ 811] τηθ υπίο ᾿υβυϊβοαίίου οὗ 116 [80 {Π6π4, δ Τ᾿γουρ τ[Π6 ἸΥβηβρτθββίοῃ 
οὗ ΟΘ, οσ, ΟὯ6 ὑΥϑΉΒΡΤΘΒΒΙΟΙ, ἰῦ ΟΒΙῚΘ ΡΟῺ 811] πΊΘη ἴο ΘΟΠ ΘΙ ΠΑ. ΟΙ ; 80 880 
ΤὨγουρσῇ (86 δικαιώματος, τἱρῃίοουβ δοΐ οὐ οὔθ, οἵ, ὁὴ6 σὶρβύθουβ δοῖ, 10 οϑῃ)θ 

109 ἀροῦ 8]] ᾿ηϑῃ υπΐο ᾿πβ.]Ποδίλου οὗἉ 116] ΕῸΣΓ δ56 ὍΣ οὔθ τηϑηβ ἀἰβορθᾶϊθῃοθ 
[ΠΔροαρ᾽ 16 ἀϊβοθοάϊθποθ οὐ 186 οὔθ τ8η}] [[}}6] ΙπΔΠΥ͂ 6 ΓΟ πῆρ λων 
ταϊρα]" Βίπηθυβ, 80 [8180, οὕτως καί] ὈΥ ἴθ ΟὈΘαϊθποθ οὐ [186] οὔθ 8881} [16] 

ΒῸ Δ ὃ τηδΔᾶ6 [Θομβοιαϊι64 τἰρῃίθουβΌ ΜΌγθοοῦ {Π6 αν ϑηϊογοᾶ [οϑπλ6 ἴῃ 
ὮΘΒ1468],"" {μδὺ [Π6 οὔἶδθηοο [ΥΔμβρτοββΊοἢ] ταὶρσῦ δρουπᾷ [τ}1}}}17}]. Βυΐ σΠοτο 



172 ΤῊ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΒΝ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

ΔῚ 5'η δρουμᾶοα [πλ0]01ρ]164], στϑοθ αἰὰ τοῦθ τηοτθ [Θχοθθᾶϊηρν] ΜΝ: Τιδὶ 
88. βἷῃ ὈΔΌΒ [οπές ΒΑ1Β] τὸ τόν ππίο [ἐν, 18] ἀθδίδ, ϑυθὴ 80 ἱπ. πἰδὸ 
εἴδμιοΣ Γοῖρσῃ { ΤΟΌΡᾺ ΤΙ ΘΟΌΒΙΘΕΒ ἀπίο δὔοθτηδὶ 1178 Ὀγ ὩΒγοῦρἢ] Φ πϑῆ ΟἸγῖδε 
ΟἿΓ 1, ογά, 

ἘΒΧΤΟΌΑΙ,. 

1 γεν, ἘΠ ΓΟ ΦΈΡΕΤΕ εἴ τὰ τ τον ἰῃ δ. Β. Ο. Κα. 1, ΒΟΣΩῺΘ γὙϑσβίοῃ!β δηὰ ἤλέμοῖα ; 186 δἀὐορίδαἃ Ὁγ Γδόσδοσδαὴ, 
ὅγοι, Ὗ ὉΣΙὮ Ἢ. Ὲ 

ΑἸζτὰ ὀοπεΐαοσθ ἰδ ἃ, ἐπλδ πρὴ ἐλ βες ἴο ἀοῆσιο ἔδο δυϊήοσί οὗὁ δεῦλθεν. Βυΐ (80 οσίασηδὶ δ ἐβοτῖγ ἴον 
[0 ὁ "ἜΣΟΟΙΏΘ ὕπο ἀοθ θὲ ἀγιβίτια ὥΌτα ἐπ νασί δέοι ἧσι Ῥοδίἰϊοι ἡουπα τὰ δοῖὴθ δηΐου 68, ΘΕρΘοὶ 81} 88 1ὸ οπιϊδαίοτι ΤῈΑΥ 
Βατνο σϑϑαΐὶν τένν τῦτι 186 ἐγδιδοσί 6 Χ᾽8 τοϊθίδϊείϊηβ τονς, ΨΙΘΏ Ῥγθοθᾶθδ, ζοσ {80 γριγϑαι οὗ 9 ποτὰ Ὠ0 τῶϑ δου: ἐδ 

: ΔΙΘΌΣΗ 
ΡΙοὰ πὰ ἃ Ῥασϑῃἐηθδὶβ. Ἑ. Ψ. [6 ΖρΟΠΌΘΏΕΙΥ ππέοσέαηδίο ἐπ ἐμ] 15 τορασὰ : ἐ. ρ.. 66]. ἱ. 7, ἩΟΣΘ δ. ΤΟΥ τότ 6 οὗ 

616 ἘΏΝΗΘῚΝ 16 Ρνυὶΐ ἰὰ ἐαττηϊ κῶς, 
4.--[ϑοτὴθ συσείνοθ δηὰ διΐμοσα οτοὶϊ μή. ὙΤῊΐ8 ῬΣΟΌΘΌΪ ΔΙΌδ6 ἔγοσω δ τὶῖδῃ [0 σοδκο ἰδέα σότϑοὸ οογσεδροῦὰ 

Ὑ{Πὴ τον. 12, [6 ταϑαιίτις οὗ τ Οἢ 8 ταἰδιιπἀοσαίοοὰ. ἸὙΠΟΙΘ ἴδ τὸ αποδίοα 88 ἴο 86 οοττϑοίζωθδα οὗ ἐΐδ ἐπιθογ οὩ.--- ΤῊ9 
Εἰαρϑγίοον οἵ 18 Ἐ Υ͂. Ϊ6 ἴο ὈΘ ἘΤΟ ΠΙΡ ἘΠΡΙΘ γΑεΕῚ: δίππεα, 88 ἃ ἸΔΟΥΘ ΟΟστθοΐ ΣΟ οἴ ἴδ) δοτὲδι 

[ ἘΠ ΟΙΒΗΣ οσεροπδδίϊοσι 8ΣῸ ποῖ ΔΌΘΟΙ ΟΙΥ ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ, ὑΌ} ΔΓΘ οἴἶογθὰ 88 ΣΏοσο ἴασαι, δὲιὰ ΔΡ6 ῬΓΘΙοΓΘΌ]6 ΖῸΣ 

ὀρμεν. αι. 16.--- 8 εγμυβᾳ ἘΆΡΕΎΤΟΚα, οοσαστίης ὅνο ἐἐπιο8 ἰπ ἐμ16 ϑοσξΐοῃ, '8 σοηδοσοὰ οὔοηοε ἔπ ἐδο Ε. Υ.; το 
Ασῶοσ. Βίθιοῦ Βοίδ δζὸ οἰ γσροὶο ῬΑ οοστοοῖ, θὰ ΣΟΙ Τηοά ΓῈ ΟΟΣΩΡΘΪδ 1:6 (0 τοΐοϑοῖ 

ΧΘΠΟΣΒ 886 Ἰδαίίοσ : ἢ: ἐρὰ Ἡροα τ δαρδόγεαῳ Ὑ αὐτὰ ἀεράβμσον γείμνιρ, Ὑ6Γ. 14, 
Ψᾷᾳς. πδδεάσι ἘΠΡ ἈὐΤ Αῖ, ἐπερίσσενσεν, ἰδ ἰο Ὀ6 Γοπάοχοὰ ατά αδοιπὰ, απ Αϑβηρτι ΒΌΚΠ ΑΙ τα Ῥιδοϑὰ αιὔϊαοσς σἱϑοὰ 

μμαά δἰ ἢ ἐπρνοϑα ἰδ πν ἐδδὶ πιοὴ πιοῦὲ ἴα γαῖῦμασ αυδηςἐβεινθ τρο Ἰοβρίοα!.--- 9 δεξίο]θθ δστὸ υσιϑοσ ππδίογ 
οὔκ Ἑσοῦρδου ἐψτνῳ 4λ9 ΕΗ. Ὑ. ; ἰδλε οπε, ἐλε πάν, ΘΧΡΡΘδ8 [80 ἀαδιιϊίΐοξι 688 οὗἨ ἰ.} 9 ατοοῖκ. 

4 γος. 16.- -Ἰδηρβο δάορίβ ἴ89 σοϑαΐϊηρς ἁμαρτήματος (Ὦ. Ε. Ἐ. ΘΟ...) ΒΟΙῺ6 δ εν τήρ, τιν τσύλάες ϑσιᾶ ναταΐοτια, ατἔθθ- 
Ὡγρίον τῆλι ἦς 18 ἐὐμ νεῖν. 88 Δ Δηϊ ῃθεὶθ ἰοὺ πκαραπτωμάτων. Βαΐ {δΐο ἰδ (86 ὙΘΓΥ ΤΟΘΒΟῚ ὯὉΣ ἀοϑοσαίης δ ἃ 
μαρτήσαντοι ἰρ ἷᾳ Ἰοπηὰ ἴπ δὲ. Α. Β. Ὁ. Κ΄. Ι,., δἀορῦοα Ὁ πες Μογοχ, ἘΠῚ Ὑοτάσυνοσία. 

νας 17. 6 ἔνο σϑῃ θεῖ η98 πὰ το ὑπὸ τδσίουβ ἴα) ΤΩ, ἢ Ἐπ Ξι 09 γα εσίεὰ: 
Ἀ.Ἑ.6. ἴᾶαγτοὸ ἐν ἑνὶ ξοραπτάματι ΤΣ Ἐ,., ἐν τῷ ἑνὶ π.}; δορ Οἰξοοδαιι, ΜΥ͂Σ, Τδσιθ. ἐξ, 
Β. Ο. Κὶ, Τ,., ΣΩΔΗΥ͂ γοσβίοδ δηὰ δι τῷ τοῦ ἑνὸς ἐρα κλρματομβαι στὴν οὐορίοα ἐν τὰ ΑἸῶοσχα, 
οτάαπποτίῃ. Τὶ Ἢ 8 φῃοδΈου τὰς δε μεβλιμς Ὁαΐ Μο ὑλυὰν ΟΧΡ  δοδϑίΐοι ἰδ τηοδὲ ΤΉ ΘΓΟΥΥ ἨὸΘ οοπαέάοτα ἐδὸ ΦΌΣΤΩΟΣ 
τοοίηρ ἔπο οτἶ κί 8] Ομ, “" ὈθοδΏ80 τ} [ἢ Ο᾽ οὔ ἔδ6 οἵδον να σίβιουβ Δ ΓΘ πλμρὲ β γἰμϑῥινδον μασα ν ααρία Ἰδϊηϑὰ, ἙῸΣ τοξο ἀ68» 
Ὡ1Ὶ6 ἀοδοσίρεοη ἐ89 ἀτΕ1016 'τγαδ δὰ θὰ ὈΥ ΒοΙη9 ἘΞΕῚ: ὉΥ οἴδοσβ, ἑνί νψδβ οδδηρϑὰ  εἰποθ, δ ἃ}} Ἅσσαοϊδα, 
ΣΙ πη ΜῈΝ διὸ ΒΆΣΩΘ δᾶ τῷ τοῦ ἑνὸς κ΄. (ΤΟΣ. ΜῸΔ αἱ δτεὶ δ ἀϑὰ ψέρψετλα μην Ῥᾶδαδ ο, δηἃ [91 γϑοοοίγοὰ ἐπΐο 

θ 
8. γὰσ. 18.--ἰ|ἰ-1ΤῈ}6 αποσέΐοτια χοδροοϊζης ἴ᾽.1}6 ΟΠ ΔΏ 566 ἴο ὯὈΘ τηδὰθ ἐπι (δὲ ὙΟΣΘῸ ΔΘ δχοροῖίοαὶ. 1έ ἐβ ἘΘΟΘΘΒΩΣΥ͂ ἰο 

δοίθ ἮΘΓΘ, ἴδ δ ΔΡΟΥΟ Σαπάσσί πα ὑπάϊσατοδ ἐμ 6 ἀσα νη ἀδ (0 ἔμ ΣΘοΙθθ Τύοϑο ΠὴΕ ΟΥ δεν ἐνὸν παραπτ πῖνε, 5" 
δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος; ᾿οαγνίης ἐμ δι )6οῖ8 ἱπάοβηίθ (ἐαὐίονα οΥ̓͂ τοίαἰπίηρ, ἐμο ἐξαϊλαϊκοὰ αἴοθθθθ ἐδο Ε. Υ... 

ἐΑΡ ΎοΡ αν, [80 χπας Βιτης πίοι. ἐπε τ κηδα νη Α  ϑρενς εἰ ὍοΟνΘ 18 οοστοοῖ ; ἀοκτρδες ξ 6". ΟΣ. Βὶ λεγαισ Θ σϑηδογίπρ κίνυθη ΔΌΟΥΘ 

πρπτεον πε ο ας ἐπε ἀπ το ες μὸν εἰρῶς μὐνα πρίονι κα μνο των ἊΣ αρεις «ν, Ὁ 8 6:6, ἐπ δΌονΘ τϑὴ 
ᾳκδοί. ἘΘΟΒΕ ΠΆΒΕΙΕΙΟΕ: ΤΥ ΡΟΣ ΒΕ 860 ̓ Ξδοῦ. Νοίεε. 

δι ον, ὃ0,.--[(,ΑἸτοτὰ [δὲ πογὰβ οοτηρουπμαοϑα πὶ ὑ κ ἐρ δᾶγθ ἃ ἐμρεγίαξζοε, ποῖ ἃ οοϊοραζαίγο ἔπεθ.-- [Ὁ 
ἔασι σο ἐσ ἰ89 ἢ Γ"Ξὸ γο Σὺ 15 ἰᾳ ἴο ἑπαάϊοδῖο ἰδδὲ ἔτο ἀἰβογθηςξ πογάβ τὸ π:δοᾶ ἰη ατοοῖς.-- Β.] 

{1||ὸ 0 Ἰοτ Ὡς ἰδ 106 Θτοοῖς ἰοχύ οὗ [μ16 δοοϊομι, ἐη ῬάΣ ]]ο]  εὐΐο δετδηροτοθεξ, ἔγτοσα ἘΟΣΌΘΘ : 

12. Ὥσπερ δι’ ἑνὴς ἀνθρώπον 
τὸν 

Α ᾿ καῦ ὯΔ τῆν ἀμετίως ἢ δέρατας,. : 
καὶ οὕτως - ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν, 

ἀφ᾽ ᾧὶ πάντες ἥμαρτον" 
18. ἄ νόμον ἁμαρτία ἂν κόσμῳ, 
τ εἶ Χρὶ γὰρ γόνς οὐκ Λλογάται μὴ ὙΠΟ νόμον 

Οἰ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 
ἣΝ ̓Αάτὰ ὠμὸν οἴ ἀἰδοαείαν ἔῃ 8 γαριρεέτοον 
δὶ Βἰαιοᾶ ἐπ γὙογ8. 16, 16, 1 

11. οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος 
Ἅρᾳ ἐς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, 

“ υπἐϊβοδξίοι. οὕτως καὶ δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος 
Ξ' «αἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωΐε" 

1. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώαον 
στάθησαν οἱ πολλοί 

μρμοκέαι {οεκὰς καὶ δὰ τῆς ὑτακοῖς τοῦ τ ἑνὸς Ὁ 

40. (Νόμος δὲ παρεισῆλθεν, 

ΜΡ ρει ερ εν ᾿π ΞΕ ΤΟΣ 
41. ἵνα ὥσπερ ἐβασίλενσεν ἡ ἁμαρτία 

ἐν ἀρ  πμνμάς ᾿ 

διὰ "Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίον ἡμῶν.--Ῥ, 8.} 



ΟΠΑΡΤΕᾺΕΒ Υ. 12.2]. 

ἘΧΕΒΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΑΒΡΈΟΙΔΙ, ΠΤΊΈΕΛΤΟΚΒ ΟΝ ΟἿΔΡΟΥ͂. 19-11.-.-8. δ. Βλυν- 
ΘΑΒΈΒΗ, 26 τπιριμαίζοπε ; Αἀακεϊτοὶ ες 7αοία 
“14. Ά. ΒΟΈΙΤΊ, ὁ, ν. 818 56. . Ἑ. ΒΟΉΜΙΡ, 
7εδεν πὄνι. Ῥ. 12 7΄., ἰῃ ἴθ ἑηρ. Ζειιδολγὺδ ἴος 1880, 

οσία 
ΒιοΗ. ΒΟΤΉΣ -ς 1868), Δἴεθμεν Ῥετεμοὴ εἶπεν 
Ῥαιμίη. (ει ίε δια. Ρ 

» 2.8. 262). 

μοροα.: 1857, γο0}]. ἃ. ΡΡ. δ24-5481. σε. ΜύτΣΕΒ, 
γε υοη ἀον ϑὥπαε, νοῖϊ. Ἰ.. ν. 401 Ν΄., 472 Β΄. δὰ ααττα, οἃ., 

Ἡ. Ετλυῦ, Αἄαπι ὠὰ Ολτίείια, Κδηι. Ῥ. 183-21}, ἴῃ 
διίδὶ. ἩΡίδεεη λα, Ὦ. ἡ. 166 δ, ἹἙμΜο- 

ΟΥ Ὑδ16 ΟΟ110.6), υίποείοπ χορεείε. Α Κ6- 
ϑίειο 4 Ὦν. Ἑϊοάρε'ε Οοπιπιεπίατγν οα Ποπιαης Ῥ΄. 12.109, ἴα 
[6 Δίειο Ξηρίαπαάεν ἴον σ}γ, 186, δδ1-608. (Ροϊοτηἶθαὶ 

Η Αι ϑχὅσσικα, 80» τέρεῖε ἀεν Ῥαὼ» 
τέ., 1869, ΡΡ. 1- 42. ἘΞΙΟΒΕ, ΟἸΔΗΑῦΒΕΝ, Τπὸ- 

ϑτυλδυ, ονο δοιὰ ἘΟΞΒΒΕΒ, διὸ τηοαὺ [0], το νυ 
ψἰδοῖ: ἀϊνοσαοηῖ, ἴἰὰ ἐπ 9 οὨ οἵ {818 Ὗ 
μέρα ἀμρὸ ας 88 ἴδιο τροοὶ ὁ ἰὰ ἐδ στο ]6 ΠΉΚΩΩΒ αἱ Β.) 

[ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΟΒΥῪ ΒΕΜΑΒΚΕ.---ΤῊ 8 βοοώοη ἰ8 αἰβῆ.- 
σὲ πῃ ργορογοῃ ἰο 118 ἀορῶι, ἄθϑυγ, δηὰ νον] α- 
υἱδίοτῖοδὶ ΘΟΙΡΓΘὨΘΏΒΙ ΘΏΘΘΒ. Υ͂ ἃ τηἰηὰ οἵ [6 

Βιρθιοθὲ ὁγάθν---ἶο ΒΑῪ ποιΐηρ οὗ ἱπδρίγαοη--- 
οοὐἹὰ οοποοῖνο δυο ταβϑὶ ἐπουρηθ, δὰ ΟΟΣΤΏΡΓΘΟΒΘ 
[πο πλ ἩΠΉΪΐἱη 80 ἴῸν πογάβ, ΤΌΘ Ὀσρίπίπρ, ἐμ6 τϊὰ- 
ἀϊο, δῃὰ 86 ομὰ οὗἨ Ὠιἰβίοσυ, δῦ θγσθ Ὀσουριΐ ἴ0- 
κοῖδον ἐῃ ὑμοἷν γοργθθα εἶν ΤΟΓΑ] ΡΟΉΘΓΒ δηα ̓ ὐὐδε 
εἶρῖθθβ. Ῥδὺὶ ἀθ8}86 τῖΐ το] κίουβ ἔγυῖὴβ δπὰ [δοίϑ, 
ψὈοἢ ἀτὸ τουοῖ Ὀσοθάθν δῃηὰ θοροῦ [δὴ ἴ86 αἴοι- 
ἸοῦρὨίΒ οὗ οὖν ἰορῖο δὰ ἱῃμϑοϊ ον, δῃὰ οδημποῖ Ὧθ 
δαᾳυοοζοϑὰ ἰπίο [ἢ ΠΔΙΤΟῪ ἰἰμΐ8 οὗὨἨ μαγιϊσυ δ θ0 1} 00}8 
δηὰ βοϊιοίηθβ. 116 οχορϑδὶβ οὗ (μ͵8 ραγὶ οὗ (89 Βο- 
ΤἸΏΔΩΒ ἴῃ ϑαγηϑδὲ τ} Αὐρυδύηθ, ἰῃ εἶδ οοη οϑὶ 
αἰ 186 Ῥοϊαρίανι ΠΘΙΘΕΥ ; ἰΐ ΜὯῺδ γοϑυσηθα ἴῃ 6 
Βοίοτιδίίοι ροτγοά, δηαὰ οδετθὰ ἤσγίπον, ῬὨ]ο]ορὶ- 
ΘΑ δπὰ ἀοοιτ ΠΑ} }γ, ἴῃ (6 ρῥγαβοπὶ οοπίογυ, Ὀυϊ 
δ ΌΥ͂ ΠΟ Τη6808 δχυδυδβιοα, δὰ ρυΐβ οχοροίολὶ 61} 
Δραῖῃ δηὰ δραΐη ἴῸ ἴπ6 βουϑγοδὶ ὑθδβῖ, ΕΡΘΡΥ͂ [ἸῺ 
ὈΘΑΙΒ ἰπ6 ΤΩΔΡΚΒ ΟΥ̓́ {ΠΘΟΪορΙΟΔὶ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ δρουΐ 
οτχίμαὶ βίη, ἔγθθ δῴΘΠΟΥ, ἱπηρυϊδίίοη, ᾿ἰτηϊ δὰ αἰοηθ- 
ΓηΘΏϊ, ὉΠ ΟΓΒΑ] δα] σαϊζου, δα ΟἿΒΟΡ αἰιθδίϊοῃβ τ οἢ 
ἘΠῚ] ΟΟΘΌΡΥ ἴ86 Πυϊηδη τϊπὰ ἰο [86 θη οἵἉ [86 πον]. 
Τιιο Θοοοἢ ἷβ οὐ ἃ Ιη6ΓῸ ορίβοάθ, Ὀυὺ ἃ ῬΓΟΩΤΟβ8 ἴῃ 
(δ9 δυρυτηοης ἔγοτη 6 ἀοοίσίηθ οὗ ᾿υδι βοείου ἰο 
[6 Ὀτοδᾶοσ ἀοοϊτίῃε οὗ ἃ ἰἐγ,ο-ωπίοπ οὗ ἐλ6 δείἑευον 
ωοὐλ Ολγίδέ, ν ὨΪΟὮ ῬΤΟΡαΓο8 [6 ἯΔῪ 70 [6 ἀοσίτὶ 6 
οὗ δβαῃοϊ βοδίίοη, ἰῃ οὔδρ. Υἱ., δὰ ρου βοδϊίοη, ἴῃ 
οὗδρ. υἱ. [1ξ6 ἃ βι] } ῬὨγειοΐδη, ἴῃ6 ΑΡοβί]6 
ἔοοδβ Ὡοῖ ΟἿΪΥ ἰοὸ ἴΠ6 τοοῦ δῃὰ ἐουηία-Ποδὰ οὗἁὨ [6 
ΟΥ̓," Ὀπὶ αἷδοὸ ἴὸ πὸ τοοῖ δῃὰ ἰουπίδίῃ μοδὰ οὗ 
[06 σῦτα. [Ιἢ Ὀο]α δηι οι1}6 8} σοη Γαβίβ, δπὰ οἡ [Π6 
υδεΐ οὗ δ Υἱίδὶ, οσζδηΐο υπίοη οὗὨ ᾿υτηδην, ὈΟΪΠ ἴῃ 
[06 ογὰοσ οὗ (θη ἢδίυγο δηὰ {86 ογίορ οὗ γοἀθοιίηρς 
ἀραν πὸ ῬΓοϑοηΐδ ἰἢ6 ὨϊΒύοΓΥ οὗ [6 [4}1 ὈΥ ὑΠ6 δὅ'τβί, 
διὰ ἴ6 τοἀθιιρίδου ὉΥ͂ ἴΠ6 δοςοῃὰ Αἄἀδ. Αἀάδιὴ δηὰ 
Οὐδὲ ἀγὸ ἴ86 πὸ τοργοϑθηίδιῖνο ἤθδαβ οὐ ἴΠ6 ψ20]6 
Γδοο, 16 ΟΠ6 106 παδίυγαϊὶ, {Π6 ΟΥΠΟΡ ὑπ 6 ΒΡΟΥΠδΙΌΓΑΙ : 
ἔτοιῃ {᾿ἰ6 Ομ 6, ἴῃ6 ρΟΥΤΟΓ οὗ βίῃ δῃηὰ ἴΠ6 ΡΟΤΟΥ Οὗ ἀρθδίῃ 
δνὸ ργοοθοαρα ὕρ0} 8Δ]] ταθὴ ᾿γουρὰ τὈοἷν ρατεοῖρα» 
ἔοι ἴῃ Ὠΐ85 [Ἀ]] ; ἔγοπι (Π6 οἴμοτ, γἰ ὐθοιβηθὲ8 δηὰ 118 
Βανὸ οοΐὴθ ὕροῃ 8}] οὐ οοπαϊτίοη οὗ ἔδίτῃ, οὐ ἃ ᾿ἰνίηρς 

Ῥγθῃϑηδίου οὗ ΟἸγῖδί. Βυῖ (Π6 καΐη Ὀγ 186 ταθιρ- 
ΚΥΘΔΌΥ ΒΌΓΡΑΒΘΟΒ (86 1088 ὈΥ ἴΠ6 (8}1, ΤΠ16 τηδΐῃ 

διΓΘΘΒ 1168 ΟἹ ἴΐθ ἰάθα οὗ ἐἰΐ7 'π ἰἰ8 ρσόρτοββ ἔγοχω 
ΟἸείδε τὸ ἴ86 Ὀσϊίονοσ, ἸΤῺδ βαῖηθ Ῥδγδὶ 6 ἴβση Ὧθ- 

ΦιΔι ἘΣΤΘΕΤΕΕ ΤΣ (ΒΘ ὈΘΙΠΒΒΊΒΕῸΙ ΘΙ ΘΔΕΣ 
Υ οπ ἘΟΣΏΒΠΒ, ἰοχῶ, ἰζ. ὑ. δ19, οἂ. Μοπέΐβποοξι, 

ΒΝ οτοῖίδ ἴδιο νοαϊξῖνο γνασὶ, ν ρα 8 ΟΣΟ ἐξηροχίδῃς.-- 

118 

ἔποοῃ ἴῃς ὅγβὲὶ δῃὰ βοοοῃὰ Αἄδχη, Ὀυὺὶ πὶ οχολυκίνο 
ΤΟίοσομοΘ ἴοὸ ὅμ6 οοηΐγαδβὲ οὗ ἀθδὲἢβ δῃὰ [86 γοϑυγ' 00 
τίου, οοοῦσθ ἴῃ 1 Οογ. χν. 21, 232, 4ὅ-48, π}}}0} 
δοιὰ Ὀ6 Κορὺ ἴῃ νἱον, [Ὁ 18. τω ροββὶ ὉΪ6 ἴ0 ὉΠῸΘΡ 
βίδηὰ ἢ 8 βοοϊϊου ἔγοτα ἴΠ6 βίδηἀροίηὺ οὗ 8 σῃθο δὴν 
68] δηὰ δου δια οοποορ θη οὗὨ Ὠυτηδηϊ τ δηὰ οἵ βἷῃ, 
Βισἢ 48 Ῥοϊαρίδηΐβι δηὰ οορπδῖο βυβίθιῃβ τηδἱ ἰδίῃ, 
ΟὨ Π6 βυγίδορ, 4}} ἐπησθ ΔΡΡΟΩΓ δβορασαῖθ δπα ἷδο. 
Ἰδιθὰ . ἰπ {π6 ἰαάθῃ τοοῖβ, ἴΠῸΡῚ δῦ υπίϊοα. [Ιἱ ἰξ 
οἰδγδοίθγϑιϊο οὗ 411 ἀρ ὑπὶπκίηρσ, (0 γὸ Ὀδοῖκ ἰο 
Ῥυϊποῖρ] 68 δῃὰ ζϑηθγαὶ ἰάθδβ. ῬδῸ] δυἹ θην νἱονε 
ἴπΠ0 Βυϊηδῃ Ττ8οθ 88 Δ) ΟΥΖΒΏΪΟ υηϊϊ. Αἀδη διηὰ 
Ομ γίϑὺ βυδβιδίῃ ἴο ἰΐ ἃ σϑῖσγαὶ δηὰ υῃΐνογβαὶ γοϊδύοι, 
Βἰγαὐ Δ Ρ 0 τπᾶῦ πο τ ουπίδίη δυδίαϊῃβ [0 [86 
τἶνονρ, ΟΥ ἴ6 τοοῦ ἴ0 ὑπ6 ἰγθθ δηοὰ 118 ὈΣΘΏΟΠΘΒ. 
Αἄδιὴ νψγὰϑ ῃοὺ ΤΩΘΓΡΟΙΥ δὴ ἱπαϊνίυδὶ, Ὀπὶ 106 ηδῖαυ. 
Τὰ] Ὠρδα οὗὨ ἴἈ06 Βυμηδῃ ἰδηλῖγ, δη ἃ ἢἷδ Ἰγαμαργοββίοῃ 
ν8 ὩὨΟΐ 8ῃ ἰθο]αἰθα δοῖ, υυὶ αἴδοϊθα 86 ὙΠ016 ΓβῸθ 
Μ ΠΟ Βργυηρ ἴγουῃ [ΐβ ἸΟἷΠ8 : ̓υδῖ 88 ἴῃ6 οἰιαγμοῖοε 
οὗ ἰπ6 ἴτε Μ|]1 ἀοίογταὶπ ἴθ οἰατδοίοὴ οὔ ἰΐ 
ὈΓΒΏΟΠ6Β πὰ ἔπυϊϊΒ. ὅ.0 ἴὑ 8 πὶτὰ ΟἸσίδὶ, Ηθ ο8}}8 
ὨἰτηΒ6 ΙΓ οι ρ δι 8} ἐΐδ (ποὶ α) 80 οὗ Μδῃ, ἐδ 
υηΐνογβαὶ, Ὡόστηδὶ, δυθοϊυΐο Μδη, ἴθ τοργοϑοηϊδεϊνθ 
μιοδὰ οΥ̓͂ τοροῃογαῖθ ΠυσηδηΐΥ, τ Ὠΐ ἢ 18 ἔγοσω μοαύθῃ, 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ, 88 Αὐἀδπιὶβ [Ἀ]]|00 Βυϊ Δ Ὑ 8 “ οὗἨ [ἢ6 
ϑασί, ϑασίῃγ᾽ (1 ον. χν. 41, 48). Βοίδ τνϑγὸ ἰτϊοὰ 
δηὰ τοιρίοα ὈΥ ἴΠ6 ἀονί], [86 ὁΠ6 ἰῃ ἴΠ6 σαγάδῃ οὗ 
ἱππόοθῃοο, [6 Οἶδον ἴῃ ἰΠ6 ἀοδογί : Ὀυὲὶ [Π6 056 δυό» 
συμ θα, δὰ δὲβ ρΡοδίουίυ ἰπίο [86 χυΐη οὗἁ 
ἴδιο (Ἀ}} . ψ 116 ἴ[.6 οἶΘΡ οοπαυογοα, δὰ Ὀθοδχηθ (δ 9 
δυῖδον οὗἉἨ τὶ θουβη688 ἀπὰ 118 ἴ0 41} τῇ ὁτηγαοθ 
Ἡΐπ. ΟἸἩγῖϑι 88 ψβίῃηϑα ΓᾺΡ  ΟΓΟ (ὉΓ τι8 {88 Αἄδχῃ 
Ἰοβῦ----ὩΔΙΉΘ Υ, ΘἴΘ ΓΔ] γουπΐου τὶτ αοά, ἱπ τ) Ρ͵δοθ 
ΟΥ̓ (ἢ6 ᾿ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ υπίοι οὗ υπίτϊοα ἱπποοθποθ. ΤὴΘ 
τοϑιστϑοίίου ΟὐὗἨ ὨΌΤΏΔΏΪΥ ἱπ Ομ γὶδὺ 18. 6 ρφ]οτίουδ 
βοϊυϊοη οὗἨ [6 ἀδνὶς ἰγασοαν οὗ [6 ἀϊδοδίγοιβ 1[48]} 
οὗ Πυμηδηΐ ἴῃ Αὐδὼ. ἴῃ Υἱὸν οὗἁ ()6 στοδίογ τηϑτὶϊ 
ΟΥ̓ ΟΠ τῖθὲ δὰ 1.16 ραγδάϊΐβ ἱπ θδύθῃ, ἮΘ ΠΥ ΣΟν- 
ΘΓΘΏΝΥ δηὰ {ΠΔ ΚΓ ]Ὺ τοὐοῖοθ ἴῃ 106 συ οἵ Αἀδηὰ 
δηὰ ἴ86 ]οκ8 οἵ ιἷ8 Ῥδγϑδαϊθθ ΟὨ καρ πον αβει: οὗ 
οΟΌΓΒΟ, ἀοίοθπρ ἐδ 6 ὈΪΔΒΡΏΘΙΟΙΒ τηδχΐτη : [οἱ ὃ 
ἀο ουἹ], [;αὶ ΙΔΔΥ ΟΟΙη6. [᾿ 'ἰ68 αοα βΒ ἰηδηΐϊθ 
πβάοσῃ δηὰ ΤΩ ΘΓΟΥ δἷομθ ΜΏΪΟὮ ΟΥ̓ΘΥΓΌΪΟ (Π6 τσ 
οὗ τηδῃ ἴον Ηΐβ οὔτι μίοσγ.--. 8, 

ΜΟΥΟΡ ἰπβοῦῖθο8 (δ 8 δοοϊΐοι : ΤΊ ἀγασίηρ οὗ ἃ 
ΡΑΓΑ]161 Ὀθίνθθη βαϊνδίΐου ἱπ ΟἸγῖδὺ δηὰ (Π6 τυΐῃ 
Ῥγοάυςοὰ ὉΥ Αἀδῃ. Βυὲὶ (8 ἀο068 ποὶ ἀο ᾿υδίοθ ἴο 
ἐῃα οοπίοχὶ οὗ (Π6 δβοοιίΐΊοη. Ἰδοϊυοῖ δάορίθ ΒΟΩρΡΟ] Ἐ 
νον : “ ἰεδρὶοεὶξ ἰοέαηι ἰγαείαδοπόηι διρογίογεμι, 6ςΣ 
φμα ἦς ἐπ ζεγίὶ ἀροείοϊμδ, πον αν αἰργεδδίοηδηι 7α- 
οἷδην τι γοσγέδδωηι δ ρεσοαίο εἱ αό 7μδίϊίτα." 
[Βεηροὶ οοπίίημ 68 : [πη ἱτυϊ δος οὗἩ Ῥδὺ} Β τηοϊβοὰ, 
τὸ βου] ἱγοαῖ ὅγδι οἵ δαί] δῖη (οθαρϑθ. ἰ.--ἰ11.}, 8ἢ 
{Π6 ἢ βὸ Ὀδοῖ ἰο ἴπΠ6 ΒΟΌΓΟΘ ἴῃ ΜΠ ΘΟ 81} οὐἱρ πδιθα," 
ΡΌΪΠΙΡΡΙ αἷ8ο τορδγὰβ [818 ββοίΐοῃῃ ἃ8. ἃ φοιῃρδγδίνθ 
ΟΥ σΟὨ ΓΑΒ γοιγοβροοὶ δα σΟΙΏΡΓΟΠοηβῖνο σΟΏ0]0- 
βίοῃ ; θὲ εἴα δηὰ Βοίδα 88 δὴ ορίβοας.--Ρ, ἢ} 
ΝΥ αἰ ἴον οτῃ 81} ἴΠ686, διὰ τοίου (0 οὐν αἰνίβίοι 
οὔ ἰ6 Ερΐβι16, απὰ ἴο Π6 δυρογβογίριίίυη ΠΟΓΘ. 

1. Το ρεϊηοίρ]ο οὗ βίη δῃὰ ἀθδί Ὀδοοτης ἱτηχτηδ» 
πρὶ (Πογοα  ΑΣΥ) ἰπ Ὠυπηδηἰ (νοΓ8. 12--14). 

2. Τμὸ ορροβίηρς ρῥγϊποίρ]α οὗ [ῃ6 ρἱὴὰ οἵ 
Δα οὗἩἨ ἴ1Π6 ποῦν Ἰἴδ 846 ᾿τητηδηθηΐ (Βρ  γ 8}}} ἢ. 
το] ΔΓ) ἴῃ Βυτηδηῖν (τ 6.8. 1δ--19). 

8. ΟΝ οοὔδροιδίίοῃ οὗ ἴθ αν Ὁ (Π6 ΒδΒηίκῃοὰ 
τονοϊαϊοη οὗ δίῃ δηὰ [ὉΓ ἰῃ6 σου δι οη οὗ [δ 
βηΐβηῃοα γονοϊδίΐοη οὐ [6 ζγδοα οὗ 88 οδιίοη (τ ογβ, 
20, 21 
Ἢ; ρριοιθειε οὗ ἰθ0 ἔχει Ῥδγαρταρὶ,, ὑογ8 

12-14. 
(α.) βῖ'ηῃΒ. δμὰ ἀθδαὶβ ρτγοἌοθθαϊῃρ ἔσο Δάδτηϊ 



“-- 

74 ΤῊΕΒ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΧΑΝΆΗ. 

παράβασις ἀροι ὉΠὰοΣ (Π6 ἴοτπι οὗ δὴ οί μἱοαὶ 
Δρργορσίδιοη ὮΥ͂ 4]} (νοσ. 12). 
Ν Ῥοδῖῃ 88 στϑύθϑὶοῦ οὗ [80 ᾿ΙΩΡΓΟΡΟΡΪΥ ἀρργο- 

μομπαρα βῖη, ἴτοσα Αὐδῃ ἴοὸ Μόοβϑδ, οὐ ἴο ἴδιο ἰδ (ποὶ 
ὈΥ͂ [Π9 ἰατγ, τυϑσβ, 18, 14). 

ῷ. ΤὮΘ βοσομὰ ραᾶγαργαρὶι, γογβ. 1ὅ--10. 
(α.) ΤΊ6 δου! τηδηϊοδιθὰ οοηίγαδὺ ἴῃ [86 

εἴποί οὗ ἴμ6 ὑπο ῥγϊποΐρ᾽θβ. (σα) Τ|ιο οοπίγαδί Ὀ6- 
ἔπϑθὰ [86 Ὡδίθγαὶ δια δου] οὔὔϑοίβ, δοοοσαϊηρ ἴὸ 
ἐἰοὲν αὐδηϊιίδίῖνο ασίθηβίοη 0 ῬΟΓΒΟῺΒ : ΟΥ ἴῃ6 60}- 
(δὶ ἐπ ἐΐ ρεγβοπαὶ γεϊαίίοπ (νον. 1δ). (δό.) ΤῺ 
οοηίγαδὲ Ὀοίπτθθη ἴδ ροβίνο οδδοίβ, δοοουϊηρ ἴὸ 
(09 αυκὶαϊίνο ἱπύθηβι τυ οὗἨ ἡπαμτηοηὶ δπα ἰυδὲϊο8» 
ἴοι ; οὗ, ἴῃ9 οομίζαδὲὶ ἐπὶ ἐΐδ δδεοηέαξ γοϊαΐίοη (Υ6. 
ιὸ 
λ8). ΤῊΘ οοπῖγαθς ἰῃ ἴπ6 ρούδηἝ δὶ δηὰ ῥγοβρθο- 

ἄνο οὔὔδοίβ οὗ 86 ὑτο ῥτίποῖρὶοβ. (αα.) Το οοη- 
ἐγαϑί Ὀούπνοϑθῃ ὑῃ6 δηβἰδυθιησηθηΐ Οὗ 811] ρδγεοῃδὶ [16 
ΟΥ̓ ἱτηρογβοῦδὶ (ΤΊ ΓΟΙΥ ΡΘΓΒουἑθ64) ἀδδί, δια 1116 
ζαΐυγο ροΓΥ οὗὨ ἴπ6 ραταοηθά, ἱτηπηοτίαὶ, δμὰ τοῖρτ- 
ἱπρ ΡΟΓΒΟΙΔΙ [168 ἴῃ [6 ΠΟῪ 116 (ν 6 Ὁ. 17, δὲ 106 βαῖὴ 6 
εἶπαθ ἃ μτγοοῦ ἴὉγ γυϑῦ. 16). (ὁό.}) Τὴ: οοπίγαϑι ἴῃ ]} 
ἰζ9 1464] τιαρτπιϊυαἀα: Ομδ οοπαθιμηηδίζοῃ ολπὶθ ὉΡΟ᾿ 
4}} πιθῇ, Ὀδοδυβα ΟΥ̓ [86 ρόνογ οὗ ἐπα [8}} οὗἨ ὁῃ6 
ΤΏΔῊ ; 80, ΟΥ̓ 1πΠ6 τἰρῃϊοουϑηθδδ οὗὨ Οῃ6, ὁΔ 81} τηθῇ 
δἰϊαΐῃ τὸ (86 ἠυϑιθοδίοι οὗ 16 ([μαὲ 8, ποῦ τηογ ον 
οΥ̓ (δι, νον. 18), : 

(ς.) Τ.6 σοπίγαδι ἴῃ [6 Βπδὶ οϑδβοίβ ἀϊβοϊοδθὰ ὉΥ͂ 
[86 ψοβροὶ. Βγ (δε οἴἶεοοι οὗ 009 Ττηδη 8 αἰδοϊγοαΐθῃοα, 
(δ ΤΩΒΗΥ͂ ΔΓ τοργοβοηιθὰ ἴῃ [86 ᾿ἰχῆν οὗἨ (6 ροΒβροὶ 
Ὧ8 Β'πῃοσβ δχροβοᾶ ἴὸ [86 ἰἀρτηθηΐ ; βηΑ}}γ, Ὁ [06 
οΟὈοάϊδηο6 οὗὨ ΟΠ6, [86 ΤΩΔΗΥ͂ ΔΓΘ ἴο ὈΘ ΓΟρΡΓοΒοηϊθα 88 
εἰ ύθουβ ἴῃ [86 ᾿υάστηομί (νον. 19). 

8. ΤῊΪΡα Ῥδγαρταρα, νοσβ. 20--21. 
ΤῊ ἰδ ἰδ ἀοδίσηρα ἴο οἴἶδοὶ αἰγθοῦυ ἴμ9 ἀονοὶ- 

ΟΡίῃβ Ῥγοοθδβθ οὗ βδὶπ ὑὸ ἰβιουῖοδὶ οοτρ]οοη, ἴῃ 
ογάον ἰὸ οὔθοί ἱπαϊγθ συ ἰδδὲ τονοϊδίΐου οὗ σῦᾶοθθ 
νι] ἰοὶϊ ἕδτ ργοροῃάογδίθδ ΟΥ̓ῸΣ ἐπ 6 ἀνθ ορηλθηὶ οὗ δὶ 
(νοσα. 20, 21). 

ἘΤΕΒῈ ῬΔΕΛΟΒΛΡΗ (ΥΕ86. 195-14). 

Το ργἱηοΐρία ΟΓ᾽ δὶπ απ ἀδαίἧ, ἕπ λωπιαηδέν. 

γεν. 12. ΥΒοσοίοστο [“εὰ τοῦτο]. Βδοϊ- 
οτὲ, Κόίπον [ΤἸὩΟ]υοΚ, Βθίομθ, ϑίπαν], ὅτ6..0 τοῖον 
διὰ τοῦτο ἴυ ἴπ Θοηϊγο αἰδβοιββίοη ἴγοϊω οὗαρ. ἱ. 
11." Βοῖδμο, ἰο (πΠ6 ργονίουβ βθοϊϊου, τ. 1--11, πιϊοὰ 
ἢ οἰαΐτηβ ἴο γαῖ οὗὨ Ὠο]ΐΠ688 ; ΤΟΙ] ΠΟΙς, ̓ ο νϑσβ. 11, 
10, 9, ἃς. ; Μαγεογ, ἰο νϑὺ. 11 δἱοπθ Ἧ[ἘώΦ τοῖογ ἰΐ 
ΤΘΡΟΙΥ ἴο ἐλάβομεν ἴῃ ἴδ6 ῥτγονίουβ υθῦβθ. 7186 
ψοτῦ λαμβάνευν ἀο068 ποῖ ἀεποίθ, ἰη 86 Νοὸν Τοδίδ- 
τηθηΐ, ἃ ραβεῖνθ γϑοθρίΐοῃ, Ὀὰὲ δὴ οἰ ΐοδὶ, τοὶ σίου, 
Δηἃ προσ] Δρργορνίδιϊοη ἢ [ῸὉΓ ϑχϑιηρῖθ, Φοθη ἱ, 1}, 
Απὰ επ8 8 ἤδγα ἴῃ ροΐηὶ οὗ οοιραγίβϑοη θυ ἢ 
γΟΓΑ, 11 δπὰ 12. 

Βοοδυβα (ηΐ8 ροϊηΐ 9 Ὀδοη ονοι]οοϊκοα, δὴ ἰῃ- 
στοά ]6 διηουπί οὗ νοχαίίοη ᾽88 Ὀ6οἢ ργοἀμποορα ἴῃ 

5 [Βο αἰϑὸ Βοιρβοὶ" “διὰ τοῦτο γοΐοσβ ἰὸ (89 ψοἷ6 οὗ 
ε.16 ῬτΟΟΘσΕΙΚ ἀἰθομπδίοη, ἤγοτο πιο [80 ΑΡοβῦϊο ἀσαῖνβ 
ποθ οοποὶ υϑΐομ δ, Ὠογοῖπ ταδικίηρ ποῦ 80 ΣΤ Οἢ ἃ ἀἰρτοαδίοσι 
8δ8 ὦ τοϊτομτοβϑϑίοη." Ἡσάρο : “ ΤΏ6 τολδεγζύοτε ἰβ ἴο ὃθ [ΔΚ 
88 ἰἸἸαΐῖνο, ΟΥΓ τη ατϊκίηρ ΔῊ ἐπήθγοσιοθ ἔγοτη ἢ86 τολοῖς οὗ ἐμ 
Ῥγονϊουβ ρυσῦ οὗ [Π9 τὐβυ ον Ὀἰπῦὶθ, διὰ οϑρϑαΐδι!ν ἤγοσα ἐμ: 6 ἢΓ0- 

ψοΓθο8."--, .] 
 ΓΜΟγος : “θάμῦν, τορῖΐ τοί, πᾶπιϊϊος ἀμνοῦ ΟἈτίείποηι, 

δε καταλλαγή πὰ αἰο Οεισίκελείί ἄες εἰσίρον ζεῖ 
ὕπηρεπ λαϑέη, νοσ. 11." Βυὶ ΔΡΌΣΟΣ ΤΌΘΩΣῸΝ ΥΕΟΣ. 11 δδ 'ὴ 
ΒΌΣΩΙΔΑΣΥ οὗ [88 Ὑ8|016 ῥτοσϑαϊηρ, ὯΘ οὗὨ ἐπιδ ϊδορεοι 
πη φδαϊ γα οι. εἰν ἐν ἡ Κοντδθ σοῖοσβ διὰ τοῦτο [0 ΥΟσ. 
εἶ ἴῃ δὰ 8 παν [δὲ Ὁ Ἰοοῖκδ δὲ [86 ῥᾶχῃο ἰσπλο ἴο Ἐπ ὙΠΟΪῸ 
ἀφὰποίοι ἥγοτῃ δ. 17-ν. 11. ὙἘ]8 (0 1:5 θοθιὴδ ἴο Ὀ6 ὅδ τηοδὲ 
"ι ΤΥ ΟὐὨΒΟΟΙΪΟΏ 8.) 

οΐδγοθοα ἰῸ ἐῃ6 ρμτγοθυμλοα δηδοοϊαίδου, ον ἀνασέα 
πόδοτον [8ῃ ἱποοιαρ]οίθ δβϑηίθῃοο, 8 ρχοίδδὶβ πιίθου! 
Δ ΔρΟ(άοΒἰ8). Οὐοηϊθοίαγοθ [οοηφοειίηρ, [86 οοπδέσυο 
ἔοι οὐ ἴπ6 δροάοεὶβ οοσγτοβρομπάϊησ ἴ0ὸ ὥσσερ, ἤξι 
α2] : 

1. Αοοογαϊηρ ἴο Οαϊνίη, Τβοϊαοῖς, ῬΈΠΙρΡΙ, ἐπ 
οἴ Β, τ α το μόνα ᾳ ᾿ἱπαϊοσαιθὰ ἴῃ (0 ποεὰδ 
ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, γον. 14. ΟΥ̓́Θ δἷδο 
ΤοδΡὰβ [86 οἰαυβθ: “ὙΠῸ 8 ἃ ἐγρθ οὗ {86 ἔπξιγο 
(Αἀδι}),᾽) 88 ἃ βυϊνϑιιαὐο 0 ἴ.6 δροαοεαΐδ, νμλοῖι τᾶ 
Βαρὺ ΔἸΤΑΥ ὈΥ͂ ἴ86 ουγτοηὶ οὗ ἰάθδϑ ἴῃ υϑσϑ. 18 δπὰ 
14.--Ρ, 8. 

2. ἀο ταῖς ἴο Βδοκοτί, ΕΥΈΣθοθο, δὰ δὲ 
γοιὸ [1 Ῥαὰὶ ἀτορροὰ 6 οομιραγίβου ὈθυΘΘΏ 
Αἄδη δηὰ ΟἸγῖδὲ αἴνοσς δῃυτηθσδαιίηρ ἴπ6 ῥΡοϊπίδ οἱ 
ΔΏΔΙΟΜΥ, Ὀοοδυδβα ἐποῖν ἀβδὶ λΣ] τὶν οοσυγγθα (0 [ιΐβ8 
τηἰϊπὰ (νον, 1ὅ). Ὧδε ὟΥ οἰὔθ ὑγϑῃβ]δίθβ νοῦ. 12: ΤΏθτο. 
ἔοτο (8 11) δβ ὈΥ ὁπ6 πιδῆ, ἄρ. ἀοοογαϊΐηρ ἰο Οτίζεη, 
Βοηροὶ [Βοι6], δηὰ οἴμοτβ, [6 Αροβὶ]θ ἀοδίστιθαϊν 
ΒΌΡΡΓΘΗΒΟΒ. (Π6 οοποϊυδίοῃ. ἐἰρριη ΒΥ ΒΙΩΡΙΚ : 
“ Αροάοξιδ, υαγαία οταΐέοπο, ἰαξοί ἐπ δος...) 18 ο05. 
οφαίοα ἴῃ πῖαὶ 90] οτα. Βυὶ Βοΐμο ΜΗ “δαὶ Ῥδὰὶ 
ἀεεῖσποαϊν οταὶϊ θα {Π6 ἀροάοκαῖδ, ἴο ῥσανϑηῖ ἴθ 1116 
εἰ πιαῖα ἀοοίτη4] Ἰηοτθηοα οὗ ἃ ἀρίνογβϑδὶ βαϊ γδϊίσμι. 
ὅ66 Ὀ6]οΥ,.--Ρ, 5.] 

8. Αοοογαΐηρ ἴὸ Οτοῦυβ, [Εἰ Υ͂., διυδτι, Βαγηοα, 
Ηοάρθ], ἄσ., γογϑ. 18--1 7 ἅτ ραγθης ῃθῖ08) ; δὰ (16 
ΘΟποϊυβίοη (Ὁ]]ΟΒ ἱπ σοῦ 18. [Αραϊμβὲ {18 ὁ0ῃ- 
ΒιΓυοοἢ ΤΩΔΥ Ὀ6 υχοᾶ, πῖϊ Μογον, (6 υποχδηιρ θὰ 
Ιϑηρσῦι δὰ ἱτηροσίδῃοα οὗ [86 βυρροθοα ρμαγθηςηθεὶδ, 
δηὰ ἰδὲ νοῦ, 18 18 ηοΐ 80 τ υοἢ ἃ ΓΟΔΒΒΌΣΩΡ ΟΣ 88 ἃ 
γοοδρίτυ]ειίοη.---. 5. 

4, ᾿Αοοογάϊηρ ἴο ΟἸαγίουβ, ΤΟΙΣ, ἀπὰ οἴδοτβ, [Π6 
ΘΟΠΟΙυδίομ 18 ΙΓ ἰπ τον. 12, δπὰ δερὶμβ πὶ 
καὶ οὕτως [88 1 (Π8 οοὐ]ὰ 6 Βγμοηγτηοῦβ πιὰ 
οὕτω καί, 8ὸ αἴο, ἩἘοδ 18 ἱπηροββί]6.--Ρ, Ψ.7; 
δοοογαΐηρ 0 Εταδιηυβ, Βοσζα, δηὰ οἴμογϑ, 1 Ὀσρίῃδ 
σπῖτι καὶ διά [ποῖ τλκο8 ὀνὰ τοῦτο βΒυρογβυουβ, 
δηὰ βοίβ δδϑἀθ [06 δοσωρδασίθοῃ ὑθίπτθουῃ Αἄδτὰ διὰ 
Ομ γίβι.-- -Ὁὶ 8.] 

ὅ, ΤῊΘ ΡΓΟΡΟΓ Υἱοῦ ἰβ [Π6 οη6 ἀοίεηαοα Ὀγ Εορρο, 
ἴῃ ὨΔΡΙΏΟΠΥ͂ ΜΠ} [Οοοσοϊῃ8)] ΕἸβπον, δηὰ οἴιογα, 
ΤῊ δροάοβὶβ Ὀδρὶπβ 88 ἃ δοιῃραγδῦνα βἰδίοιηθεὶ τὶ] 
ὥσπερ, βῖποθ ἐλάβομεν καταλλαγὴν δὲ αὑτοῦ ἰ 
Ὀτοῦρῦ Οὐ ἔγοπι γον. 11. [1π οἵδιον πογάβ, ὥσπερ 
ἰηἰγοάμοοθ ἴἢ6 πεοοηα τιθ 6 Ὁ οΟὗἨ ἴΠ)6 σοϊαῃρδσίβου, 
ΜΉ116 106 33γδ! τουδὶ Ὀ6 Βυρρ] 6 ἔτοτῃ τοῦ. 11 ἐμ υἷϑ 
ὍΑΥ : ΤὨΘΓΘίΟσΟ (νὰ γοοοὶνοαὰ δηὰ ἀρργορσγίδιοα {86 
γοροποὶ ἰδίου ᾿Βτοῦρἢ ΟὨγῖβὺ ἴῃ [Π 6 ΒΔ 6 Ἰὸμεέ πῆθ δ 
ὈΥ Ο1}8 28} 8ΐη δηΐθσγθὰ ἰῃΐο {16 που]ὰ, δ0.---Ρ. 8.15 

“ (ΤῊΐδ οοπείγυοιίοι ἰ8 ἱαυοσοᾶ, ὉΡΟῚ {πὸ τ ϑοῖθ, Ὁ ὯΦ 
γυοῖΘ (το, Βονονασ, Οὐὐθοὶξ ἰο 1 : “Σγρᾶπεϊ πιαπ τὴν 
καταλλαγὴν ἐλάβομεν δι᾿ ΐ 
φπἰολὲ τεοδί, τος πιὰ τοῖΐ ἀτν Ῥετρίεἰοληῦ απ κΉρεν, δοἱ ἢ} 
σπιῦτοϊί, Το. Βομοῖϊ, Ὑοσάβποσίη, ΑἸοσὰ, δονοὶί, σοηΥ. 
ὍθδτΘ βπὰ Ἠονβοῖ. [συ )οΐῃ ΑἸ ΟΣ ᾽ δ ποῖδ ἰῃ Ζ0]1, ἐπβουρὴ 
Ι ἀϊδβοοηῖ ἔσοσα 1Ὁ : "" ΤῊ 8 γ6γ59 ἰδ 086 οἵἉ βοϊκιιοπ]οάρϑὰ αἰ] 
ουἱὲγ. ΤῈ6 ἴνο αὐοδίξομβ τὴϑο ὯΒ Υ, δα: (}.) 
Τὸ ταί ἄοθβ διὰ τοῦτο τοίογ ἴ (2.) ὥσπερ, {κε αει, τη, 
ἰηιτοάθοο ἴλ0 ἢσχδί ἸΠΟΙΏΡΟΥ οὗ Ὁ ΟΟΤΩΡΑΣΊ ΒΟ, {ἢ 8 ΘΘΟΟΏΝ 
Ῥοΐπρ ἰο ὈΘ6 ἀϊδοονοζθα ; ΟΥ̓́ΤΊΔΥ ἰπίγοάιοα ἐμ ϑοοομπά, [ῃ8 
Ὥτοῖ Βανὶπα ἴο ὈῸ ἀϊθοογοτοὰ. Β6}} οῃηάδανοσ ἴὸ δζιϑηγαξ 
Βοίῃῃ ᾳυθϑῖίοπβ ἱῃ ουὐπηθοίίοῃ. 1 οοποοῖνε διὰ τοῦτο ἰὸ 
Σοΐοσ ἴἰο δ΄ Ὀϊ]οοϑοᾶ δἰδῖθ οἱ οοηδάοποθ δῃὰ ΒοΟρδ ὑυδὲ 16- 
βοτ ῃοα : ἐοῃ ἐπ δοοοιιΐ,, ΠΟΙΘ τηρβηΐϊῃρ, “σι οὐ ἑα 
δίηξ:} " ὨΪδ δῖαίο οἵ [Ὀὶ π5 Ῥχουσοὶ δδουΐ, ὙΠ] πιεῖν 
189 1ζ0]]οτνὶπρ ΔΏΔΙΟΡΥ.᾽ ὯΒ Ὑ6 ταδὶ ἰδ κθ ὥσπερ, οἱ 
ῳ δ0 ὈορΙ ππίπρ {π0 οοταρατίδοσι, δὰ ἔπιθι ΞΠΡΡΙΥ, “80 ὮΨ 

τὶϑί, θὰ Ηἑΐβθβ τοῦ ΟἿ, ὁβιὰθ Ἰυδεϊδορτοι ἐπίο ἐπ 
ψοσϊὰ ; διὰ ὉΥ͂ ̓ πιϑιἐβοαίίοιι, {9 ;᾽ 1:9 



ΟΠΑΡΊΤΕΕ Υ. 12-2]. 1ξ 

Τροϊυοκ ἐμαῖς ἰΠ6ῃ ΤἯΘ ἀο ἠοῖ ΚΠΟῊ ΘΧΒΟΙΪΥ 
ποδὶ ἰὼ ἀο πὶ 106 οοτηραγίδοη. ἑ Βαϊ {6 ΘΟὨ)- 
Ραξίβοῃ 18 σοῃίαἰποα ἴῃ ἴΠ6 ΔΙγοδὰυ ἰηαϊοαίθα δοησθρ- 
οι οὗ [6 οἰ ἶοα] δρργεορτίδοη οὐ ἴ86 ῥγϊποὶρ]α οὗ 
ἔπ 6 τϑοοῃοϊδιίο ΘᾺ ΟὯ6 Πδηῃὰ, δ8 οὗ ἴΠΠ6 ῥσποῖρ 6 
οὗ εἰπ δῃὰ ἀϑδῖἢ οὐ ἴμ6 οἰμοσ. Τὴηπι6 δ οαῖβ, ΤΟ ΓΘ 
ΤΥ οχιθπάοὰ, ͵8 ὑπ ΠΟ]]οπίπρ : Διὰ τοῦτο ἐλάβο- 
μεν τὴν καταλλαγὴν, ἐφ᾽ ᾧ πεπιστεύκαμεν---ἃ»ὡῳὐπερ 
ὧξ ἑνὸς ἀνθρώπου ἧ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον 
“ἰςῆλϑεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὃ ϑάνατος, καὶ οὔ- 
τως ὁ ϑάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους διῆλθεν, ἐφ᾽ 
ᾧ πάντις ἥμαρτον. 1Ὲ ἰΒ ὙΘΥῪ ῥἱδίῃ {πδι, πίίπουι 
δα. οοποορίοῃ οὗ λαμβάνενν, ἴ86 ὙΏ0]6 οὗ (6 [0]- 
Ἰοπίης δηῦΠθ868 του ΔΡΡΘᾺΓ 88 ἃ Βογῖθβ οὗ ὉΠ πὰ 
ὨδίΌΓΑΙ ὨΘΟΟΒδ 68: 866 Βοοῖς οὗ ΥὙ͵ΙΒάοτα 1. 16: 
ἰ, 24, δῃὰ (μ6 δχρίδηδίίοη οὗ ἐφ ᾧ, σβΐοι ΠΟΠ]ον 8 
Ὀεϊον. Βοῖδο ἐμ κ8 ἐπδὶ ὑπ ΑΡροβίὶθβ βυρροδβοὰ 
ΔΏΔΟΟΪΌΪΠΟ ΜΒ οὐθ ῥγοιηθαϊταιθα---οοογάϊηρσ ἰ0 
[89 ἰάοα οὗ Οτίμοη--ἰι ΟΥάΘΓ [0 ΘΟΏ66Α] (ἢ 6 ἀοοίγθ 
οὗ ὃ)6 ἀροοσδίδδιδδίδ ἩὨϊσἢ ταϊχς Ὀ6 ἀραυοσοὰ τόσα 
[1:6 ὑγοίδδίβ. 8.566 ἐβθγθοη ἸΠΟΙ ΟΚ, Ρ. 21. 

1 οαπποὶ Ὀτὶηρ ΤΩΥ̓ τηϊμπὰ ἰο δορὶ Ὦν. δ ροΒ 
οομδίγυοίίοῃ, ὙὨ]Οἢ ονδᾶθβ ἃ ρστδιητηδίϊοδὶ αἰ ου γ 
ΟἿΪΥ ἴο ψῖνϑ τοῦτ [ὉΓ ἃ ΤΏΟΓΘ ΒΟΣΙΟΊΒ Ἰορίοα) ΟΠ6, δηὰ 
ΤΩΔΓΒ (ἢ 6 ὈΘΔΌΓΥ 8 Πα ΘΟΤΩΡ] ἴθ 688 Οὗ ἴΠ6 Δῃδίυσυ. Ιἱ 
ΒΘΘΙΒ 10 ΤῺ6 {πα΄ {Π6 τηοβὺ παίυγαϊ βοϊυὐϊοῃ οὗἁ (86 
ΑΝ ΠΟΌΪΥ ἰδ οἶμον (1.) ἰο ἴδκα ὥσπερ δἰ] Πρ ο8}}Υ : 
“Τ{}}5 8 Γῃογοΐοσο Κ [86 οαδὸ ψῇΘη : ̓ ) ΘΟΙΏΡ. 
Μεϊ,. χχνυ. 14: ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος, α α πιαπ 
σοίπρ αδγοαά, ποτε ὥσπερ Ἀοΐ(μοῦ Πα8, ΠΟΣῚ ὨΘ6068- 
ΒΑΓῚΪῪ το ἶγ 8, 8 ΘΟΥτοδροπαΐηρ οὕτως (866 7εχίμαϊ 
Δ ιοίε ἴῃ ἴθ6 Ατοϑρ. οαϊτίοη οὗ δηρο οὐ 2Ζαζέλευν, ᾿. 
442). ΘΔ]. 11. 6; 1 Τίιῃ. ἱ. 8, ποῖ χαϑώς, δηὰ 
Ματκ χἰὶϊ, 84, ὙΏΟΣΘ ὡς 8 υϑβρἃ 6] 0}68}}}.. οΥ (2.) 
[0 Δϑβῦμηθ δὴ ἐπέοηζίοπαὶ δηδοο] υἴποη (οορ. ἮΝ ἱπ6ν, 
Οναρῖηι., Ὁ. 627 δ. οὐ 186 ὕνο Κἰ πὰ 8 οὗἩ δΔηβοοϊαία, ἰῃ- 
ΨΟΪΌΠΙΔΥΥ δηα ᾿πίθη!οη8}). [ρθε νυ [86 Ἰαἰζοῦ 80]υ- 
ἐυη. ΤῊ οοιῃρ]οῖθ δη  Π 6818 σου] γοϑδὰ τἢι|8.: “ΑΒ 
(ὥσπερ) ὈΥ̓͂ ὁ56 τηδῃ (ἀλη) βἷηπ (ἡ ἁμαρτία) Θῃ- 
ἰογϑὰ ἰηῖο {π6 ποιά, δῃὰ ἀοδαίῃ (ὁ ϑανατος)} {πγουρὴ 
εἶπ, δηὰ τθυ8 ἀοαϊῃ οχίοπαδὰ (διῆλϑεν) ὕο 411 τηθῃ, 
ἰπαδιηυοῃ 88 8}} βἰπποὰ (ἥμαρτον): 80 αἶδο (οὕτως 
καῇ ὃν οτι6 πιαΉ, «εδιιδ ΟἾἦγίδί, τἱρλίδοικηοδδ (ἡ δὺ- 
καιοσύνη) εἐπίογεοα ἱπίο ἰλ6 τοοΥγία,͵ απὰ ἰδ (ἡ ἐνῇ 

ἢ γἱσλίεοιιδηδδδ, απὰ ἐλμδ ἰἰ76 
(διελεύσεται) ἰο αἰΐ πιδη, ἱπαδηιιοΐ αδ (οι οοπαϊέοι 
ἰλαῖ) αἰ εὐλαὶ! δείδευα (πιστεύσονται)." Ὑ7ὲ ταὶρμὲ 
αἶδο ΒΌΡΡΙΥ, αἰἴδν [Π6 δβοοοπὰ “" τ Ὠ ΘΟΌΒηΘΒΒ ᾽: “ἐπ 
ογάσν ἰλαί αἰΐ, δεὶπρ }μδί 7αἰ δ, πιαν δ 
μαυοα. ἘοΙδα (Ρ. 61) ΒΌΡΡ 68 88 ἴῃ:6 Ἰδϑὶ οἴδυβθ οὗ 
1) ἀροβοπὶδ: ἐφ᾽ ᾧ πάντες δίκαιος κατασταϑήσον»- 
ται: ῬὨΪρρὶ : ἐφ᾽ ᾧ πάντες δικαιωϑήσονται. Βαὶ 
ἔϊοδθ ἃγΘ ὈΠοαθθηῖ 4] αἰ ἤθγοποθθ. Τ|ι6 στοδὶ ροϊηΐδ 
οἴ σΟΙΡα βου ἃγα: (1.) ἴῃ δηὰ ἀθδίῃ, 88 ἃ ρυΐῃ- 
ρ]6 διὰ ροῦοσ, ἢ ἔτοιῃ Αὐδ ; εἰρηνδουβ- 
Ὧ688 δηὰ |1ἴ6, 88 ἃ οουηίογδοῦρ δηαὰ οοπαμοσίηρ 
ρνἱμείρ]ο δῃὰ ρόῦοσ, ὑγοοθϑάϊηρ ἴγοιη ΟὨσἧδε, ὑροῖ 
ἔμ6 τΠ016 Ὠυϊηδη τϑοθ. (2.) Ποδίμ ραββίηρ ὕροῦ δ] 
[Ὧ6 5 ὉΥ͂ ῬΡαγιἱοϊραίΐοη ἰπ ἐπ βἷῃ οἵὗἨ Αἀλτ ; {6 Ραδ8- 
ἴπρ ὌΡΟΣ 411 τηθὴ ὈΥ ρμαγ οὶ ραϊίοη ἴῃ ἴῃς τἰρηίθουβ- 
μοϑδ οὐ Ομ γίβί. Βυὶ [186 ἈΠΔΙΟΡῪ ἰδ ηοΐ δθοϊαῖδ 
ἴον (1.) 819 ραγεοἱραϊΐοι 'ἰῃὰ Αἀδην8 δἷῃ ἰβ απίνογβαὶ 
ἴα ἔδλοι, ψἢ}16 (06 ραγιλοὶραϊζομ ἴῃ 86 τ ΘΟΌΒΉ 688 

8 τοιακεπέηρ ἔπ 81 ἃ δἰχσοηρ οηίηρ ἐδ 6 ΔΑΙΟΩΥ. Ἧ͵ὸ ἤανθ 
Θχασορἶοο ἴος (16 τ180 οἱ ὥσπερ 
καθώς, ΘΕ]. [ἢ]. 6."--Ρ. Β.} 

4 {1118 τ πὰμε ἫἨΔ8 τοδοῦϑθ ὉΥ ἢ 0 Ὑοίο, ἴτοσῃ τ Ώστη 
Τμοϊθοῖς, Ρ. 216, ἀἰρερδοις Μόν ΟΣ 081186 {π|8 Θχρὶ δηδίϊοη 

οΔ], ἐΑεῖγσας 6 Ὀμγοσβα ἐν οὗὁἨ Αἀδιλ 8 ΘΟΥΓΌΡΈΏΟΝ, 
ΨῈ 0 16 Εἶν τ ἰᾶάδα ἴῃ τον. 12, ἢ8.8 0 ΘΟΣΓΘαΡΟΠ ἀ- 
ἵπ Ῥδγα οὶ ἴ ἔμὸ τωωΣ ψ ΕἰΘΣ ἐδ σα ρΡ θὰ ἔτι τα ἘΠ 6 ρΓὸ- 
δψάϊης γεϑσϑο.--Ἐ, 8. 

οὗ ΘΟ σίοξῖ, (δουρὶ ἰδΐ8 τἰρηθουβηθαθ 18 δαυλὶ 
ΥΘ6ΓΒ8] ἴἢ ΡΟΎΘΣ δηᾶ ἰηἰθηοη, 8 ᾿ἰπϊλοα ἰὴ ἴδοι ἴο 
ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ : ἴῃ ΟΙὮΘΡ πΟΓΩΒ, 41} ἃσθ βίπποιβθ, Ὀαὶ ποὶ 
81} ἃσθ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ : 8]1 ΤΏ ΔΓΘ ΟὯ6 Τὶ Α Βυὶ 
ποῦ 411 δ οὔὸ πιὰ ΟὨγίδι ἐὐτοον ἴ)6 Ρδδὲ ἰδῆϑθ 
κατεστάθησαν ἷπῃ ἴμ6 οΔ86 οὗ ἐπα ἁμαρτωλοί, ὰϊ 
(86 ἔπίυτε κατασταϑήσονται ἴῃ ἰδ6 οὁ886 οὗ ἴδ 
δίκαιοι, νοῦ. 19) (2.) ὙΥμαῦ ΟἸγίδὲὶ ραϊηϑα Ὁ; πὸ ἕἰε 
ἴλν ρτοαίοσς (πολλῷ μᾶλλον ἐπερίσσευσεν, νοτ. 1 
ΟΡ. τὴν περισσείαν τῆς χάριτος, τογ. 17, δά 
"τις περίσσεισο ἥ χάρις, γον. 20) δὴ Ἡμαὶ ψῶϑ 
Ἰοϑὺ ὉῪ Αἄδιη. Ῥδυὶ], ὑἐπδγοίογο, ἴῃ ἴΠ6 τυβἢ οὐἉ ἰάθββ. 
βυρροθιοα ὈΥ [ἢ 6 ΡΆΓΆ116], ᾿η ΘὨ  ΟΠΔΙΪῪ βυδροπᾶβ [ῃ6 
δΔροάοβίβ, ἴο τοδκο Εγβὺ βοῖὴθ δχρ᾽ ΔμΔΙΟΥΥ δα αυδ] ἶγ- 
ἴηρ; δίδιθιηθηδ ἰ γοραγὰ ἴο ἴΠ6 ΑἸ ΓΘΏΟΘ ἴῃ [86 τηυᾶθ, 
οχίθηϊ, δηα αυδ}ν οὗ 6 οἴξείβ ρῥγοοοοαϊπρ γθβρθο- 
νον ἔγοτα Αὐδπ δηᾶ Ομ τὶβί, ἀπὰ ἐμθῃ, δον εἰποηνσ 
δῇ [06 ΒΕοΟηα ΣΩΘΙΏΌΘΓ οὗἩ ἴῃ86 ΘΟΥΩΡΔΓΙΒΟΏ, αἵ 1.16 οἰοϑᾷ 
οὗ νοσ. 14, πὸ Ὀσίηρβ ουὔὐ ἴ[8Ὡ6 ἀουῦ 6 ρΡ8γα}}]6] οὗ βίτωΐ. 
Ἰαστῖ μὰ ἀἰββ ἢ ΠΑΡ Υ ἴῃ 1.}} 88 ἃ οοποϊυδβίοῃ, ΥΘΣΒ. 
18, 19, α!ὰ 21. ΤΏ ΝΌΟ]6 βοοΐοῃ, δ Μϑυοσ 80} 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ, ὈΘΔΓΒ (86 ᾿ΤΡΓΘΒΒ οὗ ἴ86 τηοβὶ βιυαϊοὰ δηὰ 
Δουΐα ΓΘ) αἰ Δο ; δηὰ (Π]8 τηυδὲ ΔΡΡΙΥ 4180 ἰὸ 
[06 ΔρΡραγϑηῦ ψγασζησηδίϊοδὶ ᾿γγοζυϊαυῖ ἴῃ [6 ΔΌΒΘΠΟΘ 
οὗ (86 δροάοβίβ. 7ῦο Αροδίϊθ της παν δβραγοὰ 
[Π6 σοτηπιρηϊδίοτβ ἃ στοδὲ ἀ68] οὗ ὑγουῦϊα, ᾿ὅ Πα δὰ, 
δοοογαΐηρ ἴο 16 ΟΤΑΪΠΑΓΥ͂ Γυ]68 οὗ οοτηροδί οι, ἢτδὶ 
δβίδιθα [Π6 ΘΟΙΩΡΑΓΒΟΏ ἴῃ Κ.}1, δηὰ {86 σίνοῃ (Π6 6Χ- 
Ρἰαπδίζομβ δῃὰ 408} Πσδυ 0:8  Ὀαΐ Β06}} στυδιημ)δῖοα) 
αἰ ου 68. ἐπ [Πῃ6 βου ΡΟ ΓΟΒ. ΓΘ βΘΏΘΓΑΙΥ ονογτυϊϑὰ 
ἴογ ἃ ργοΐουπαον ἱηνοϑιϊ μδίίοη δπα οἰ ποϊἀδίοη οὗὨ ἴ88 
Β6Ώ86..-Ρ, 5. 
ΑΒ ΌΥ ΟἿΘ Σῶδῃ [ὥςπερ δι’ ἑνὸς ἀνθϑρώ- 

που, “ὈΥ̓͂ ΟΏ8 Πηδῃ, ΒΙη016 Δπα δἰπσυϊαγ ἴῃ Ὠΐβ ρΡοδὶ- 
ἴομ, πὰ 80 ργοθοηϊθα 88 (})6 τύπος τοῦ μέλλοντ 
ἴΠ6 ἴγρα οὗ {Π6 οὔθ ψιϑδίδ τῇδῃ.᾽) ἘΝ ΌΘίοΡ 8ῃ 
ὙΥΠΚΙηβοη.--Ρ. 5.1 Νοῖ ὃν λί σμῖϊ (Μεαγοῦ) [δὲ 
ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, γον, 16], το που]Ἱὰ ὮΥ ἢο ἡ 
ΤΩΘΒΏΒ Βυΐϊῦ 16 Δ οαῖ8: Ολγίδί, Βυὺ ταῖποῦ ὮΥ͂ 
ΟΠ6 πη, 88 ἰῃ6 ὨΌΠΙΔΏ ῥτϊποΐρίθ, ΔΒ ὑπ 6 Ὠἰβίογί δὶ 
σδυ86." ΤΏ ΟΠ6 ΙΔ 8 Αὐδιη, 88 σϑργθαθη(δινο 
οὗ [6 τϑὺ Ὠυτηδὴ ῥδΐὶσγ ἴπ {πον ὑπ γ. Το βἷη οὗ 
Ενο (βῖγ. χχνυ. 24: 2 Ὅον. χὶ. ὃ; 1 Τίμη. ἱϊ. 14) αἱὰ 
ποῦ Ὁ}]Υ ἀφο ἡνογμόλο νι 116 διΐυγα οὗ {6 πυχηδῃ 
Ταοθ, Ὀδοδῦβ6 Αάδῃη ᾿ὰ8 ἴῃ6 ρϑδᾶ, [1 νὰβ πὶ Πἰθ 
δἷη (δὶ ἰΠ6 βἰη οὗ ἔνθ νὴ ὀοηδυχητηδίθα 88 ἴδ6 
συϊε οὗὨ 116 διβὺ πιδὴ [δηὰ δοαυϊγοά ἰ[8 0}} ροτος 
ΟΥ̓́ΣΣ ῬοΒίαΓγ7]. ΤΠογοίογα Αἄδη) 18 τηθϑηΐ 88 ἐδ9 
Ποδά, 88 [Π6 ὑγίηοῖρ]α, δῃὰ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ 1 τορδσγὰ 
ἴο Ργοραραϊου. [Ὑ οὈδίον δῃὰ ΤΣ Κίπβου : “ Αάβιω, 
μοί γα, ἰβ ομαῦροὰ ᾿ΠῊ {Π6 ὈΥΪΓΏΔ] Β'η, 88. Ὧ6 ΓΘ0- 
σοΐγοα (86 σοτησηδπα αἰγοοῖ ἔγροῃ Οοά, δηὰ ἢἷβ βίῃ 
Ὅ68 πὶ πουϊ ὄχουβδθ. Ηδθγθ, ΟὨΪΥ ἴπ6 γυλ οὗ ἰ6 
ΠΈΒΕΚΟΘΕῸΝ 8 ἴῃ ΥἹΟῊῪ : ἴῃ 2 (ον. χὶ. ὃ ; 1 Τί. 1ἰ 
14, τἰῃ6 τοοάθ, ἱπβίγυτωθηῖ, δηἃ ργοοοββ.᾽" Βοῃ 
δϑαίρηβ ἴΠΓΘΘ. ΓΕΘΔΟΠΒ [Ὁ ἴΠ|6 οτηϊδβαΐοῃ οὗ ἔνθ : (1.) 
Αάδιῃ δὰ γϑοοϊνϑὰ ἴ[π6 οοῃητοδηθιοηϊ;: (2.) Ηθ τδ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ ρα οὗἉ [8 τϑοϑ, Ὀὰὺ αἷβοὸ οἵ ἔνο; (8. 
ἱξ Αὐδτῦ μιδὰ ποὶ ονεγεθᾶ ἈΪβ ὙΠΟ, 006. ΟἾΪΥ ποῦ] 
μαγο βίπποα, Τ0ι6 οτγηϊδβδῖοῃ οὗ (6 τηϑπτίοη οὗἉ βαίδῃ, 
[80 ῬΣΙΓΩΔΡΥ οδῦδο οὗ Βἷῃ (οοσρ. αθῃ. 11.  Φοδιη Υἱῖῖ, 
44. 3 Οον. χὶ. 8), [6 δοοουῃίβ ἔο Ὀθοδηθ6 (1.}) ϑ'δίδῃ 
8 ορροθοὰ ἴο οι, Αἀδι ἴο ΟἸ τῖβι, τ ΏΟΘΘ ΘΟΟΏΟΣΩΥ͂ 
οἵ Ἄμαι ἴ6 ἤθγα ἀσβοεί θεὰ : (2.) ϑαίδῃ 88 ποίμίπα 
ἴο ἀο νεῖ (Π6 ργδοθ οὗἁ ΟἸτῖβὶ, [1ὑ βῃου]ὰ Ὀδ Γο. 

Μαεῖ, χσχνυ. 14, δηὰ οὗ 

Δ τρεν φερ {86 εϑεείετιί σδιαδο ἰπ [ἢ 6 ΒΔΤΩῚΘ 86:86 ἐδι Ὠ]οΣ, 
Οτὶσξ ἰ5 ἐδο αἴδοίαμπιξ οΔὯ89 οὗ τίρἢ ἐθοῦδτι 668 δὲὰ ᾿1106. 40» 
οοχάϊπα ἴο 80 Ῥοϊαρσίδσι διὰ Τηϊίασήδη τ Αἄδσο πϑἷΐ 
ΣΑΟΙΟΙ͂Υ δΠ9 οοοαξίοη : Ὧ6 δἰπιιοὰ, ππὰ δοῖ ἃ ΘΣΧΆΣΩΡ]6 ἐς 
θεπετ8. 85 ΟΠΡΙΕΙ ΒΡῈ μορσ Θχδσορὶθ. ἮἘδσιτϑ ΟἿ εἰπέ αἰτιχο ἢ 
1πο γοπϊεοιι οὗ ἃ Σζοτο ΒαΣ.--Ἱ. 8.} 
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ορ Ὀογο, 8190, ἃ8 Εοσῦθβ σϑιηδῦῖβ, ὑπαὶ ἰπ Θ6ῃ- ἰ πὶ οἷα βρῇδγα οὗ ᾿υυμπιιηΐ ἴῃ ΚοΏΘΓΑΙ (560 Βοιι, 
Οδὶϑ ἴπΠ6 ὙΘΣΥ͂ ἢ81ὴ6 Οὗ Αἀδπι, τι ἴῃς δγίΐ9}6 ῥγο- 
ἄχοὰ (ΞἼΝΠΓΙ, (80 Αἄδη), [86 π|8}), 6 ὑἰγθδαίθα 88 δῇ 
ΔρΡοΙ]δῦνο πιογὸ τ 8 85 ἃ ῬγορΡ Γ ᾶπιο, δηὰ (δ, ἰῃ 
ΟΘρη. ἰ. 21, ἣν ἱποϊυθβ ζϑῃθγί δ! ὈΟΟΔ ΒΕΧΘΒ: “80 
αοἀ οτοιοαὰ Αἀδπη (ἴπ ΠΘΌΣΘ Μ᾽) ἴῃ ἢΐ8 Οὐ ἰπηαρθ, ἰἱπ 
[86 ἱπιαγο οὗ αοἂ ογοδίθα ἢ ἢϊπ : π)8]6 δηα ἔδηδὶα 
οτϑαϊθὰ ἢ6 ἴδοι.) οορ. θη. ν. 1, 2. [τ τὰβ 
πιᾶκ, ΟΥ ὨυμηΔῺ Ὠδίατο ΜΠοἢ Ὅτὸ ἤᾶνΘ ἴῃ ΘΟΙΏΙΏΟΏ 
ΜΠ} ἢΐπι, τΠδὺ τὰ ρυῦ οἡ {γἴ8] ἰὴ Αἀδῦ. δὰ] 
ΓΔΒ ἃ Ῥ8ΓΆ]]οἱ Ὀοῦνθθη Αἀβη) δηὰ Ογὶβϑὶ, Ὀὰϊ πον ς 
θεΐποου ἔνο δπὰ Μαγγ. Τ|ιθ ᾿ἰδῦῦου ΔΏΔΙΟΡΥ '8 ΔῺ 
ὈΠ᾿ υΒ 84 0] ἰηΐεγοηος, βτδὲ ἰηίθα δὲ ὈΥ Ιγϑῃβθυβ, 
διηα τηογο (Ὁ}}Υ ἀδνοϊοροὰ ὈΥ Βοιδῃ Οδίῃο}1ο αἰνίμοδ, 
δυὰ Ὀδοδιηθ ἃ ἔγυ.}} βοῦγοθ οὗ Μασ δίσΥ, πῃ] ἢ 
ΥἱΓΓΌΔΙΪΥ τηδκοθ ἴῃ6 Ὠυϊηδη τροίμον οὗ ΟΠ γίϑὺ 186 
ἔουπίαΐη οὗὨ ἴ6 ΟἸὨτγίβιδη βαϊνδίοη.--- Ὁ, Η, 

Βίη. [ἡ ἁμαρτία. Τα ἀοβηίΐϊ6 δγίίοϊθ Ὀθ- 
ἴοτο ἁμαρτία, δῃμὰ αἶθο Ὀοΐογο ϑάνατος, ἀεποίθβ 
βἷη δῃηὰ ἀδϑὶϊὶ 88 ἃ βοΟῦΤΟ ΟΥ ρῥυμοῖρ! 6 πο ἢ ΘΟὨ ΓΟΪΒ 
Τηδη πα ΓΟΥνΘΑΪ8 1861} ἴῃ ΠΟΓΘΟΪΓΔΓΥ ΘΟΥΓΌΡΈΟΩ, δηὰ ἰῃ 
ΟΥ̓ΟΤῪ ἴοτγτη οὗ δοίυδὶ βἷπ. Ξ'ο ἡ δικαεοσύνη, προ ἢ 
ΟΟΣΓΟΘΡΟΙΩ8Β ἴο ἰΐζ 88 [8 ὀρροκῖϊθ, γϑγβ. 17, 21, 18 ποῖ 
ἃ δὶῃρὶο γἰρῃίθουβ δοῖ, θὰ0 106 ΡΟΝΤΟΡ οὗ βορὰ 88 ἃ 
βίαίθ δηὰ δ8 ἃ ψογκίηρ ῥγπεὶρ]θ. Κη ἰ6 ρογβοπὶβοα 
88 ἃ [ΔΓ Ὁ] ὑγγδηί, το δοαυϊροὰ Ὀῃΐ ΓΒΔ] ἀομϊῃΐοη 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰπΠ6 Βυμμδὴ ΣΟΘ.: δ6 “ Γεὶ ἴῃ ἀθδὶ,,) τοῦ. 
4]. ““πογκϑ ἀδαὶῃ ἴῃ 8,᾽) Υἱῖ, 18: “Ἰογὰβ 'ξ ΟΥῸΡ 
Δ, νἱ. 14; ““ ποσῖκβ δ}} ἸΏΔΠΠΘΡ οὗ ΘΟΠΟΌΡΙΒΟΘ 66," 
ψὶϊ, 8. ““ἀθοοῖνοθ πὰ 84 γ8᾽ 116 βίῃ, υἱὶ. 11, ὅσ. 
ἴῃ 4}} [1686 οδ868 [86 ἔοτοθ οὗ (6 ἀοδηΐα ἀγίΐο]8 σδὰ 
Ὀ6 Σοπάδγοα ἴῃ αεογηδῃ, Ὀπὺ ἰη ΕΠ ρ]ἰ8Ὁ., οἢ [ἢ 6 60ῃ- 
ἔΓΆΓΥ, [πὸ αδκόηοο οἵ ἴΠ6 Δρίΐ6}6 88 {6 ἴοτου οἵ κθῃ- 
ΘΓΔΙΙσίηρ, ποὺ 80 Ἰηυοῇ, 88 (ὯΓ 88 1 ΚηΟΥ͂, ἔγοιη ΔΗ͂ 
το]Ὲ οἵὁὨ ργδιθπηαῦ, 88 ΤῸ) ὑβαρθ, δπὰ ρῬουῆδρθ ἴῸΣ 
ΘΌΡ ΠΟΙ Β 88|.6.---, 8.}] Ιη τμδὶ βθηβε ἢ Εἰχρίδῃβ- 
ὥομβ: 1. ΟΥ πα] 5'η, ΟΡ παῖσαι ἀθργαυ Υ (Αὐρυδ- 
πο, Ομ νη); 2. 5 ἤ]ηο85 [δ παλαέσκειἐ, λαδίξιιδ 

παῖ], (Κορρβϑ, Οἰβδβδυβοῃ [αἰϑὸ ἮΝ ϑυβίεσ. δηά 
{Κλ ηΒ0ῃ : δἰ Ϊ 688 ρογβοι θα : δ δἰπῦα! ἀΐβρο- 

εἰκοη,, ΟΡ δ ΠΕ] παίυγο; νἱ, 12, 147); 8. Αοίυε] 
εἶ (τ ογοῖι, ΕἼ .Ζ80}}6); 4. ϑζἴπ 88 ἃ Γυ] Ἰπρ ΡΟΥ͂ΤΟΓ 
(ογον [06 Ἦ οἴ16], ΤὨοΪα6.), οὐ ὈδίδαΡ 88 ἃ ῥγίη- 
οἷρῖ6 (ΒοῖμβΒθ). ῬῬὨΙΙρΡΡΙ, οα ὑμθ σοηΐγασν, ὑπάθῦ- 
Βἰδη δ δἰη δϑ ἴη6 ὉΠ} οὗἁἨ ργορϑῃβίιυ δπα ἀθοα, 88 
αἷϑο Ατσοί,, βοδηα, Φ. Μύ)]οσ. Βυΐ βἴῃ, 85 δὴ ἰῃ- 
αἰνίάυα! ἀοοὰ, ἰβ οχργοβδϑθὰ ὉΥ ἐφ᾽ ᾧ, ἄς. [{ἐ ἰδ 
ἐπογοΐογο ὑπ6 ῥγίμεϊρίαὶ οὐ Διπαδηγθηΐαὶ μόνον (αἐδ 

ἐπεὶ οὶ Ιαοὐδ) οὗἁ δἷῃ δβ 1π6 πιοίδβον οὐὁὨ ἀθδαίῃ 
ὅτου. ἰ. 156. [186 Αροϑξίὶα ΥΘΓΥ͂ οαγοία]]ν, [Πγουρἢ- 
οὖν 1818 πῇο}6 βθοϊοι, ἀἰβίύίη χυ β᾽ι68 Ὀοίνγοοπ ἅμαρ- 
εἶα, 88 ἴ!6 μομοῦῖο ἰάθα, δῃὴὰ παράβασις δῃὰ 
παράπτωμα, 8ἃ8 ἃ ΟΟπογοίθ δοΐ, {Π6 {γαπερ τ ΒΒ ἢ 
οὗ ἃ ἰανν : σΟΙΏΡΑΓΟ τ ΓΒ. 12, 18, 20, 21, νἱτι 1δ, 
16, 17, 18. ΒΥ τῃ6 παράπτωμα οὗ Αἀδπη) {86 
ἁμαρτία οηϊοτοὰ ἱπῖο ἴΠ6 υηδηῃ πον], δινὰ 18 
ἁμαρτία ἀραΐῃ Ὀδοληθ [86 ἔγα Ὁ} τοῖον οὗ {Π6 
ἱππυπη γα Ὁ]. παραπτώματα οὗ [ἶ8 ἀδβοοπαδηία.--- 
ῬΒ 

Ἑϊηϊογθὰ ἱπῖο ἴδ τυοχ]ὰ, [εἰς τὸν κόσμον 
εἰσῆλθεν ; οοτῃρ. (π6 ΒΟΟΚ οὗ Ὑ δάοτ ἰϊ. 24 ([ῃ 6χ- 
Ρἰδηδίίοη οὐ ἀδη, [ἴ1.): φϑόνῳ διαβόλοι; ϑάνατος 
εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. 'ϑ΄'π εἰςῆλθε, οαπις ἱπ; 
ἀθαϊῃ διῆλθε, ραπδεά ἰῤγοισῆ, ἴμ6 Μοβδὶο Ἰδνν πα- 
{ἢ ϑὲ (νον. 20), σαν ἐπ ὃν ἐλε βἰδ, οὐ δείιοθετι. 

χη ΤῸ : 8 ρορυΐαρ ρογβοηἰβολιίΐοη. Οἡ 186 δχ- 
οαβαῖνθ ρϑγβοηϊ οδιίοη οἵ βἷη δηὰ ἀθαίῃ ἴῃ ΕΥ̓ ΖΒΟΒΘ, 
566 Τμοίμοῖ, Ρ. 219.-ἰίο ἐλε ὠονίἁ. Νοῦ τηογοὶν 
ἱπῖο 86 Ἰυπηδῃ που]ὰ (Μρυϑγ), οὐ ἰῃἴο ᾿ῬΠη Δ ἢ Ππδτυγο 
(ΚοιΠο)ὴ Ὀὰϊ δο τοῖῃ διὰ ἀοβίτυοϊϊνο ποτοῦ ἴῃ ἴΠ6 
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ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΓΙ, Τὸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΝ, 

νἱϑ 
20). [0 18 ρα ἰδαὶ (6 Βυπιαη δρίθγα οὗ [86 ποιὶῤ 
8'ο ἰβ δϑϑυτηδὰ ἤδσγὸ (ϑοςογάϊησ ἴὸ ΑὈεϊδγᾷ : ἐπ 
λαπι ραγίοηι πιμριαδ κο. ἰεγγόμανι, ἵπ φμα δονηιΐηεὶ 
λαδὲ απ), 88 ΤΙ ΟΙυοκ γομηγεϑ, ΠΌσΩ ἴμ6 ἕἔβος (ἰδι 
“ δουογαΐπρ ἴο ἴῃ6 ΑΡΟΒι] 6 8 οοινίοτο, οὐ τε 
ΔΙΓΟΘΟΥ ἰμ Οχἰβίθηοθ ἴῃ ἀποῖπος φονὶὰ." [Οὐ 
1 Οον. χὶ. 8; θη. ᾿ἰϊ.; Βοοῖκ οἵ Ὁ ἰϑάομῃ ἰϊ. 24 ; 
Φοδῃ Υἱῖϊ, 44.--Ρ, 5.7] ΤΊ ὀχργοδδβίου ἰπάϊοαιθβ μοὶ 
ΟἿΪῪ ἐδ ὑθη θη ον ἴ0 βὶῃ δηὰ ἀθδῖ ἴῃ Ὠυπηδη πδίυγα 
(Βοι6), Ὀυΐ αἶδο (ῃ6 ργοραρδίοῃ οὗἉ δβἷῃ (Απρυπιὶν6), 
Ὀδοδιβα ἴῃ6 κόσμος ἰ8 ἃ οοπ͵υποιῖίοη οὗ ἰΠηρ, δηά 
[ΏΘΔΏΒ 80 ΟΥ̓ΖΔΩΪς οοημοοίίοη. Τ|16 πογὰβ ὁὀιῆλϑεν 
διὰ ἐφ ὦ τεΐεσ ἴο ἴπ6 ἱμάϊνἑάα] ἀπὰ εἰιῖοαὶ ἀρρτο- 
Ῥγίαιίοη οἱ βίῃ ὙΒῖο ἢ ἰδ ἰὴ [16 κόσμος δἷποε Ααδπ)Ἐ 
[4}}. 

Ὡϑαῖδ (μδι ον, οηἰογοὰ ἰπίο ἴδ6 ποῦ). ἔσ 
Ρἰδηδίίοηβ: 1. Ῥγβίοαὶ ἀθδίι ( , Αυγρυ».- 
πο, Οα]ον., Μογου. Βαοίογοηθοα (9 ὅσῃ. ἰϊ, 17 ; ἰἱ, 
19): 2. ϑρί για] ἀδαίῃ (Ροϊασίυ5); 8. Ῥμγείοιὶ, 
Βρ γί], δα οἴθγηδὶ ἀθδϑῃ : οὐ (Ὧ6 ὁΟ]]Θοῖοα ον] σὸ- 
80 οὗὨ βίη (ΟἸβῆαδυδοη, 6 ΥὟ οἴ, Τιοϊυοῖς {Ρ ρρί, 
πομεα, ὅου. Εαναγάβ, ΑἸ ογὰ, ϑδιυδγὶ, Ηοάρο]} 
ΤῊ ἰ6 ἢ0 ἀουθδῖὶ οοττθοῖ, (0 Ὀἰγϑίοι] ἀθϑίῃ ἴῃ ᾿ἐϑοὶ 
28 ὯῸ ὈΪΌΠ164] δηὰ οἰμϊοαὶ αἰσαϊβοιπος (866 Βοαι, 
ὙΠ, ὁ ; 1 ον. χυ. δ6 ; “80168 ἱ, 1δ). 

[Τῃς ΒΙΌ]6 τη ΌΓΤΩΪΥ σοπηθοῖβ δὲπ δηὰ αδαζῆ 88 
οδυ86 διὰ οὔῶοοὶ; οορ. (ὑὐεη. ἴϊ, 17. Εζοῖὶς. χνῖὶ, 4 
(“Τῆο ϑοὺϊ ὑμδὶ δἰ πποίῃ, ἰδ 8}}4}} ἀΐδ ᾽)) ; ζ26γ, χχχί, 
80; Βοιι. νἱ. 16, 21, 24. υἱῖ. 10  υἱξλ. 18 - Φαπηθβ ἱ, 
1ὅ, ἄο.. “ὑδάεν ϑὡπαεη αι," βαγβ Ὧν. ΝΙ σβοῦ, “ ἐδ 
οἷα Τοσοϑγαϊί, πα ᾿ 7εαεν  ογέκελγεἑέ ἐκ ἀὧδν δναθ 
οἷπ πεος Θίεγδεν." ὙΝουϊ βίη, ἰμοτο πουϊὰ ὃὉθ 
ποίῖπον βρὶ γι 8] ΠῸΡ ῬὮ γί 8] ἀθδίῃ, ΤῊΪ8 νγὰϑ 5 γτ- 
ὈΟΙ ΘΑΙγ ἰμὐνηδύθα ὈΥ͂ 1π6 166 οὗὨ [8 ἰῃ ρῬαγδάϊδθο, οὗ 
μοῦ ἰδ ]θὴ τδ γγ8 Τογυϊά θη ἴὸ ϑδῖ, “ 1οϑὶ ἢθ ᾿ἴνε 
ἴον ονοῖ." Αάβι, ἱΓ 6 "δᾷ ποῖ δβἰηπϑά, γαϊρΐ ὰνθ 
Ῥδβϑϑὰ ἰο πίψιον ἤογμβ οὗ 118, Ὀυϊ πἰέπουιϊ ἃ υἱοϊοηὶ 
Βοραγαϊΐοῃ οὗ ὈΟΑΥ͂ δηὰ βουὶ, πὶϊμῆους Ὀδίτις “αὰ 
οἰοῦποα," Ὀὰϊ Ὁν Ὀδὶπρ “ οἰοϊμοἂ ὑροῃ ᾽ (3 Ὅον. τ. 
2--4), ΟΣ, ἴῃ ἴπ6 Ὀδδυς] οὗ (00 ΒδΔΌὈϊπα, “ Ὁ 
ἃ ΚΙ88 οὗὨἨ [6 ΑἸτΐρηιγ." δεαίλ διὰ ἐϊζε ἂγὰ ΥϑΓ 
ἀθὸρ δηὰ δοργο θῖν ὕθυτηβ ἰη ἰἢ 6 ϑουὶρίυΓΘΆ, διὰ 
ἴ[Π6 σοῃπηδοίίΐῪοη τηυϑὺ ἀφοϊάα τ ΟΣ 4]}}, οὐ νηοῦ 
ΟΥ̓ Γ06 πιοδηΐ 98 ΔῈ ΘΧΟΙ ΑΙ ΝΟΥ ΟΥ ῬΓΟΙΩΪΏΠΘΠΕΥ Κορὲ 
ἴη νἱεν. ἸΤθοΓΘ ΔΓΘ ἴἤΓΘα ἰκἰπὰβ οὐἁ ἀθδίῃ : (1.) ΤῊΘ 
ἀραίῃ οὗ ῃ6 δομέ (1 Φοδη ᾿ϊϊ. 14: οορ. Μαῖϊ. υἱῖϊ 
22. ἘΡΆ, ἰϊ. 1), ψϊοῖ 18 ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ (86 ἢγβι δηὰ ἴιω- 
τοθαΐαΐο οἴἶδεοι οὗ βἴη, βίῃηςθ βίῃ 8 ἃ Βορδσηοη οὐ [86 
ΒΟ] ἤγοιῃ αοα, ἴΠ6 Γουπίαΐηῃ οὗ [16 . (2.) ΤΠ6 ἀρδίῃ 
ΟΥ̓ 186 δοάν (Βοπι. γ. 10: Μαῖϊ, χχ. 18: χχνῖ. 66 
Φοδη χὶ. 4, 18; Αοἷβ χὶϊὶ. 28: ῬΏ]]. ', 20: ἰΐ. 8 
ΜὨΟὮ 8 1Π6 ΟὈΪΠπιϊ παῖ δηὰ δηὰ οὗὨ 4]} ρῇηγεὶ 
ΤΩΛΙΔΟΥ δηὰ ΟἿ] ἴῃ {1118 πογ]ὰ. (8.) ἴΠ6 ε'εγπαὶ 
ἄρα οὗ βου] δῃὰ Ὀοαγ (ἔοι, ἱ. 82. 2 Οογ. ἰἰϊ. 16: 
γῇ. 10: Φδιηθβ τ. 20; 1 Φοόομη ν. 16), το ἢ ἰδ αἰδὸ 
ΟΔ]]οα {π6 βοοοηὰ ἀθδίῃ, ὁ ϑάνατος ὁ δεύτερος (ἴῃ 
ἴπ6. Αροοα. ἰΪ. 11 ; χχ. 6, 14: χχΐ. 8). [Ι͂ῃ οὖν ρδφΦ- 
ΒΆ5Ὸ (48 41350 ἔοπι. υἱΐ. 21, 28 : υἱῖ. δ. 2 Τίχτι. 1. 10), 
ὁ ϑάνατος .ἰβΒ 88 ΘΟΙΙΡΓΘΙΙΘΗΒΙγῈ 88 ἡ ἁμαρτία, ἰἴὰἃ 
Θδιι86, δηἀ 88 ἡ ζωή, 118 ορροβίίοθ, [6 Θϑιμθγδοθυ αἷ 
τλνεοεαὶ ἀπά πιογαὶ ουἱ͵ 88 ἐδε μεπαὶ σοηιδέφνϑηῆξο οὗ 
δὲ; ἴθ 8 ἀθδίῃ το ρΟΓΆ] δηὰα βρί τυ], υἱοπνοὰ 88 
οὔ6 υηΐϊ θὰ ΡΟΝΟΡ διὰ Ρῥυγϊηοΐρ!α γυϊρ οὐδῦ [Π6 ἢ, 
Ιηϑη Γ806. Τδδὶ ἴἢ6 ΑΡΟβ[]6 τηϑδῃὶ ρηγεῖοδὶ ἀφδίῃ, 
ἷβ οἰϑῶγ ἴτογλ νεσ, 14, κηὰ ἔγοιῃ Ὁἷ8 πητη σι Δ Ὁ]6 τοῖ 

“6εη. ἐϊ. 17, τΒΟΣΘ δοδῖὰ ἐκ τηοηπἰϊοποὰ ἤοσ (δ ἢσσι 
εἶσμθ, δρϑδκβ σαί [Ὁ ἃ ΤΏΟΓΟ ΘΟ ργοϑηῖνο ΥἱοΊν, 886 
Ὀοίον,, ΒῸΡ (3); αἰποθ {89 βταὶ πἰδ ΤΟ ἐπτοδίοῃοα τ ῖ 
[80 ῬΘΠΔΙΙΥῪ οἵὗἨ ἀθδίῃ ἴὸ Ὀ6 ᾿ηδὶοῖοα οἱ ἐπ γοΥῪ ἀδγ οὗ ἰδοῦ 
41}. αηὰ Ἰοης Ὀοΐοσο "δοῖσ Ῥῃγαὶοαὶ ἀοαίῃ.--. Β.] 
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φέϑῶοθ (0 θη. ἰϊ. 17; 1, 8, 109; π]6 ἴσοι σϑγα. 
17), 18, 31, ΜΘ ΙΩΔΥῪ ἰοῦ [μδὲ 86 δὰ αἶβὸ ἴῃ τηϊηὰ 
δρ' [Δ] δὰ οἴθσῃδὶ ἀθαί!, 88 ὑμ6 οοῃ ταδὶ ὑ0 οἰθγ δὶ 
ἴδ, ζωὴ αἰώνιος, π᾿ νι ΐο (86 ϑΒοιίριαγα ἰάθα οὔ 
ἐἐγε σαϊτηίμαίοθ, 88 [86 ἰάθα οἵ ἀδξαίλ. οὐ]ηλϊμαῖθδ ἴῃ 
οἰ ὯΔ] ἀδιυμδιίοη, ΕΑ] ἃ πδ8 Δ}: Θχο} ]θηΐ ποὺβ ΟῺὨ 
ΠΟΤῚ (δὶ ϑεπαεολγείδοη ἀε 4».  αιΐωδ, Ῥ. 
818): “ῬδᾺΪ ΚΗΘ ὑπδΐ, πον} Πβἰαπάϊπρ [86 ψογὰβ 
Θεη. ᾿ἰ. 17, Αἄδηλ αἰὰ ποῖ ᾿Ἰλ6γ8}}ν ἀἷθ ᾿τητη θα δύο} Υ 
δἴνοι ᾿ἷ8 8} : ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΥ Π6 τηυδὺ Τη68η ὉΥ αδαίλ 
[αἱ ΘΕ ΓΘ 'ΠΏΘΣ ΘΟΥΤΌΡΙΟΟΣ (}26π6ὲ σαῆζα ἐπιπεέγα Κ͵εγ- 
ἀεγδθη}) ὉΥ ἩΔοΣ Θσθὴ [86 ῬὨγεὶοαὶ ἀθαὶῃ ΟὨΪΥῪ Ὁ6- 
ΘΟΙΏ68 ἴσυθ ἀσδδίδ ; ̓υδὲ 88, ΟὉ (06 ΟἴδΟΡ δδηά, [16 
δδοσί 68 ἴσυ 116 τὸ ἔθ σοηυΐηθ ΟἸ γί ϑυϊα 8 Οὐ Ὼ ΠΟῪ 
ὑυοσΐοτο (ἢ6 τοδυγγθοϊίοη οὗ ἴ86 Ὀορᾶγ. ΑἹ] (ἢ}8 18 80 
π}}} ἑουπάοά πῃ ἢἷβ Θοηϑίδπι υ86 οὗ ἰδηχύαρα, (Πδὲ ἰὺ 
ὯΘΘΒ 0 Θχρ δηδίίο," ΟὈΠΡ. 6'80 {116 Γϑσαδσκϑ οὗ 
ΡΣ ρΡΡὶ ἐπ ἰοο., διὰ σγοιηον, διδὶ, Τἠθοὶ, Ἡγογιογδωοὶ, 
βὺὺ θάνατος, ἢ. 232: “αλον ἱδὲ ΤῸ Ζωβαπιπιθη  α8- 
δέπ εν Διδώγιος ΥὨΡ αἀἷδ ΘΕΒΑΜΜΤΕ ΘΕΚΙΟΗΤΙΙΟΗΕ 
ΟὈΝΒΕΟΥΕΝΖ ὧδ᾽ ϑὥπ.ς, Βοτα. νυ. 12, 14, 17, 21. νἱ, 
16, Φαζηθδ νυ. 20, ἐπ τοοϊολδηι αἰΐεα ἀμγοὶ αἶο δνιασ 
δοαίηισίο ἴὐοδεοῖ δἱοἢῦ οοποθηγιτί, δγποη. Ῥενγαογδεη, 
ἀπώλεια." --Ρ. 8. 

Ἀπὰ δοὸ (ἀθαϊ) ραδϑϑὰ ὉΡΟῺ 411 ζωϑθῃ. Τὴ6 
Βοοομὰ ϑάνατος ΜΝ2ὰκ8 Ἰοῖθ οὔξ ῥγοΌΔΟΙΥ Ὀδοδυϑ6 
διῆλθεν που]ὰ Ὅθ τοΐοιτοὰ θα] ἰὼ εἷπ δὰ 
ἀραὶ, Βυΐ ὈΟΤῈ δζὸ σοργομοηρὰ ἴῃ ἐμ6 ϑάνατος 
ἴῃ 1ζ8 βρ γί [08] ομαγβοῖίθσ. ΤῊ διέρχεσθαι. ἀδποῖοθδβ 
ἐΠ6 οσχιθηβίου, ἴπ6 ὑηΐγουβαὶ ῬΓΟΩΤΘΒΒ; ἱπουρ ἃ 

κθ ἀδναὶυριμθαὶ 8 οΐ οομίδϊποα ἴῃ ἴ86 πογὰ, 
Ὀὶ ἴῃ ἴ86 ἰμΐηρ ἰ15861, [οὕτως (ἀσηιξι οἶσε, ἀδ7- 
ΞΟ Ὸ (Ο Ψ) σομῃθοῖβ ἵπΠ6 υπίνογβαὶ σοΐχῃ οὗ 
δδἴδ), δὨΣΟΠΟ] ΟΣ ΘΙ δηὰ Ἰορίοα]ν, πὶϊὰ {Π6 υῃὶϊ- 

ΥΟΣΒΑΙ ΤοΙρη ΟΥ̓ δίῃ, δ 118 ργθοθαϊηρ οδυθθ. ϑβοῖὴθ 
ἴδκο χαὲ οὕτως, απὰ ἐδια, οαυϊνα! θη, ὈΥ ὑγδῃ8- 
Ροκίτίοι, ἰο οὕτο; καί, 80 αἰδο, ἀμὰ τοραγὰ {8 88 
186 δροάοκὶβ οὗὨ ἴΠ6 ἔτβίὶ οἴδυδο οὗ ἴῃ ὕο Δ} στ γθο : 
Ὀπΐ (δϊ8 ἷἰθ ΘὨΓΓΟΙΥ ὈΠΡΤΑΙΩΤΩΔΙΪΟΑ), δη ἃ ἱποοῃβίβιθηϊ 
τὶ [Π6 τρδΐη οὐ͵οσὲ οἵ {818 βϑοϊϊοῃ, πη οι ἰβ ἰὸ 
ΑΥΔῪ ἃ Ῥ6Γ8}16], ἢοῦ Ὀσίπθο Αὐἀδι δηα εἷβ8 ροβίϑγ- 
1, ΟΓ δβἷη δὰ ἀϑδίῃ, Ὀὰὺ Ὀοΐσγθθη Αἄδι δῃμὰ ΟἩγίϑί. 
---΄ἰἰς πάντας ἀνθρώπους, Ὡὡρον αἷΐ πιδη, ἰδ 
δαυϊναϊοηΐ το ἴἰΠ6 ργϑοθαΐῃρ κόσμος, θιῖ αἰδἴδγβ ἴΓοτὰ 
ἴθ "48. 16 οοῃοσοίθ ρᾶγίβ ἴγομλ [Π6 δὐοβίγαοῦ ὙὮ0]6 : 
διὰ διέρχισϑαι αἰβογΒ ἴτοτλ εἰςζέρχεσϑαι 48. ἴΠ6 

ἱπρ ἔγοσῃ δοῦβο ἴ0 ἤουβο αἰ ΓΒ ἴγοση δηὐογίηρ ἃ 
ἴοπῃ :᾽) δ)ὸὲὸ οίῖθ. [1ΠῸΓ Μ͵ΛΎ]1 ὑγαπβίαίθθ δι λ- 
δεν: ἐπεί ἀμγολροάγιρεν, Ραδϑοὰ ἰλγουρσὴ απὰ ρογ- 

88 ἃ ἀοβίιγυοίίνα δηὰ Ἂἀδβο]αιϊης, ῥοῦγοῦ.-- 
Ρ, 8. 

ΤῊ ΞΌΟὮ ἃ ΣΩΔΏΣΟΥ ὑμαῖ [δοίολογινοῖδε ἀἄα88, ΟΥ, 
Οὐ ἴθ βτουμα ἰπαΐῖ; ὈοίίοΓ: ἱῃμδβηλ ἢ 48]. 
ἐφ᾽ ᾧ (ΞΞ ἐφ᾽ οἷς) ἴα 828 πιυοῖ δβ ἐπὶ τούτῳ ὅτι. 
ἴτ᾽ σϑὴ ἱπογοίουθ πιθδὴ ἤθΓα: ΟἹ ἴΠ6 στοιπά {παῖ : 
διότι, »γορίδεν αὶ γμοά (ΜΕΥΟΥ): υὑπάθγ (6 ϑυρρο- 
βἰἐἰοη ὑπαὶ (Βααν); οα οοπαϊιίοπ (μαι (Βο.Π6) ; ἴῃ 
ΔΟΙΙΟΥΤΩΝΥ τῖλτ τς, (παῖ, ΤΠοΙυοΚ [Ρ. 284] ἔδνουβ 
[06 τηδαηΐηρ δεσαιδα, ὙΠῚῊ γοίογοηοα ἴο 2 Οον. νυν. 4: 
ῬΏΣΙ 11. 12; γοῦ 6 τηδῖκθβ ἴῃ δεοαι86 τοϑ]δίνθ, δπὰ 
ΓΒ ΒΓ Αἴ68, 80 ζαν' αδ ἴΠ6Ὺ 4]}. 
Ην 8 δἰταοδὺ ᾿πδηϊ ΠΊΟΊΒΙΥ͂ ἀρτοοὰ ποτ, ὑμηΐ ἐφ᾽ 

ὦ, ἴον σ μοι (η6 Οθ 8 ΖΘΏΘΓΑΙΥ 86 ἴ86 Ρ]υγΑὶ, 
ἐφ᾽ οἷς (Ργορίον τα φμοά), ῬΔΒ ὮΘΓΘ (86 Βθη868 οὗ ἃ 
οοπὐαποίίοη, δὰ ἐμαὶ ᾧ ἰ8 716 πϑαϊον, ποῦ [0:6 πη88- 
οὐ] πη ἴο Ὀ6 τοίοσσοα Ὀδοῖς οἰἔμος ἴὸ εἷς ἄνθρωπος 
{π|1} Απρυκίιηο, θοτηο Βοιηδῃ ΟΠ 0]168, οΙΪἀον [ὙΠ 6 Γ- 
ΔΏΘ δηὰ Οα᾽ υἱπἰβί8), οὐ ᾽ο ϑάνατος (τὶ ΟἹ ΟΚΙΟΓ, 
Ἠοΐωδημ). [Ὁ ὁδῃ πιθδὴ ῃθῖμον ἐπ φμο, ἐν ᾧ (Αὐ- 
ξαειΐπ6), ποῦ )ὲγ φιέηι, δὲ οὗ (Θτοῦυ8), ποῦ ργορ- 
(γ᾽ φμοηλ ΟἹ ομηὶ φο, δὲ ὅν οΥὁ σῦν ὦ (ΟὨτγεοβίοση, 

12 

17) 

ΤΒΘΟΡγΐδοῖ, (ξουτηθπΐαθ, ἘΪδη θυ). Βαΐ ἰὰ τηυδὶ ὈΦ 
Το δοϊνθα οἰ μον ἰπῖο ἐπὶ τούτῳ ὥστε, εα οοπαϊδονπα 
μέ, ἐα γαΐζίονιε τοὶ, ὠηΐον ἀδν Ῥογαιαδκείσμηρ, τιον ον 
πάλονγθη βεείἐπιπιίλοίέ ἀἀδδ, ὁπ ἰδ μγοκηερροδίἑον, 
οπ ἐδλα ἀεβηῖίε στοισα ἰλαί, ον τη δἑηοὴ ἐμαὶ (80 
ἘοΙΒΘ, ἴῃ ἃ Ἰϑαγῃθὰ δῃηὰ βυῦι]6 αἰδβουκξβίοῃ, ]. 6. ΡΡ. 
117-88, δὰ Ββοῃιηϊά, δι δὶ, ἽΛεοζ. ἀθα Ν᾿ 1). ἢ. 26. 
ἢ); οὗ ἰπίο ἐπὲ τούτῳ ὅτι Ξ-- διότι (ἸΒοΙπδ8 Μαρία 
ἰθῦ δὰ Ῥῃδνοσίηυβ : ἐφ ᾧ, ἀντὶ τοῦ διότι), »γῸΡ 
ἐὸν ἰά φιοά, α΄ Οτιπαὰ ἀδόδοη , ἀαγώη 
εσεὶΐ͵ οπ ἰλὲλ ἀοοοιριξ ἰλαί, δεοαμδο ; σοτωρ. 2 (Ὅτ. Υ 
4. ῬὨΠ]. 11]. 12, αῃᾶὰ οἰδβϑίοαὶ ἢ αυυϊοὰ }»Ν 
Μογοτ, Ρ. 204 . (960 ΕΥ ἰΖβοῖνο, ον. 2. 399 8βα., Μεγ. 
6γ, ΤΒοΪυοΚ, ῬΒΠΙΡΡΙ, ΤΥ 'πον, ΟὟ’ πιηι., ἡ. 868, το 
ΔΤΘ ΤὉ]]οποα, πίϊμβουΐ δυγέμ ον αἰβοιυβδίοη, ὈΥ ΑἸ ογὰ, 
Ὑ εὐδίδυ διὰ ὙΠΚίπβοι, δίπασί δπὰ Ηοᾶμο). ΤῺΦ 
ἰαϊῦον δχρίδηδίίοη ρίνθβ ὑπθ ῥ]αίῃ βϑῆβο, δαὶ {ἰρ 
απίνοσβαὶ τοΐρτι οὗἨ ἀθϑ1}} 18 οδυβοαὰ ὈΥ ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ Β'Ώ,, 
Μ}116 ΒοΙΠ 6 ̓ 8 Οχρ δπδίϊου ΘΟΏΎΘΥΒ ἴΠ6 τηροσα δυῦίϊ ’ 
ἰάθα ἐμαὶ 186 ϑσίι8] βίη οὐἩ ἱπαϊνίἀυλ}]8 18 ἃ ΘΟῃ86 
αιθηοθ οὗ ἴπ6 βᾶπθ ῥγοσθϑαϊηρ ὈῪ τ 0 ἢ} ἀφαί, 
ἰπγουρσῇ Αἀδπιβ βἷῃ, ὑβδεβοὰ ὩΡΟῚ 81} τηθῃ, ΟΥ {ἰιᾶὶ 
ἴο δἷη οὗὁἩἨΘ Αἀδπ) ἢ88 οδυβαὰ [Π6 δβἷῃ οὗὨ δ]} οἴδβιοτγε ἴῃ 
᾿ὨΒΘΡΑΓΑΌΪΘ οοηῃοοίίζου π ΐῃ ἀδαῖῃ, 1 ῥγοΐδε {ἢ 6 
ἰσϑηβ απ, 80 Κα» αδ, ἱπαδηιωμοῖ αἀδ, ἩὨΪΟἢ αἶνοθ σοοὰ 
ΒΘΏΒ6 ἰπ 41} 1Π6 Ῥδυ!ῃθ 8. (2 Ὅν. ν᾿ 4: ἐφ 
ὦ οὖ ϑέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ ἐπενδύσασϑαι:; 
ῬὨΪ], 111. 12: ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήφϑην). [ὐ ἰΒ ποῖ 80 
ΤῸ ΟἾ ἃ ΘΔ 0184], 88 ἃ Ὁ] γ]πς ἀπ οοπα  ἰοπΐηρ οΟὨ- 
ἡυμποθίου (8 τεϊδεῖνο οὐ τηοαϊβοα ὅτι), πῃ θὰ ἴῃ ΟΣ 
ρδβϑᾶζθ ΒΏΟΥ͂ΤΒ ΙΏΟΓΘ ΟἸΘΑΣΙΥ ἴἢ6 σοηῃδοίίοῃ οὗ ἀοϑ ἢ 
ψιιἢ δα, [0 τωρ] θ8 ἐμδὶ ἃ Το τὰ] ραγοἰραου οὗ Δ]} 
τηθῃ ἴῃ [86 βἷη οὗἨ ᾿Αἄδπ) ἴ8β ἰῃ6 τηραϊυχῃ ΟΥ οδῦθα οὗ 
ὑπαὶν ἀθαίῃ : υδὺ 88 [ἢ Ο) ΟΡ ῥδσὲ ἰβ ἐῃ6 τηοσαὶ 
οομαϊἤοη οὗ Οὐν ραγ οὶ ραῖοι ἴῃ ΟἾ ΙΒ Β 116, [ἐ ἰδ 
ὈΠΙΑΥΟΤΘΌΪΟ ἴο ἴμ6 ἀοοίτίηθ οὗ 8 σγαζμέξοιδ. ἰτηριιίδ,- 
ἰἰοη. ΤῊ Ἰοραὶ δοὺ οἵ ἱτωριιϊίδύοῃ 18 ποὺ δΡὈΪ ἸΓΑΓῪ 
δηὰ πυποοπαϊι οηθά, Ὀυὺ τεϑὲβ ΟἹ ἃ τ οσαὶ στουηὰ πὰ 
ΔῊ ΟὈ͵δοῦνο τ] ὺγ..-Ριὶ 5. 

[411 εἰπηθὰ (ποῖ, λανε βἰῃποά, Ε. Ὑ.), πάν- 
τις ἥμαρτον. ΤῊΘ δου. ΠῚ. ργϑϑϑηΐβ {Π6 εἰππίη 
οὗ 41}} 88. ἃ Ὠιἰἱβίογί δὶ ὅδοῖ, ΟΥ ἃ Το) ΘὨΪΔΥῪ δοίΐοῃ οἵ 
[16 ραβῇ : δορ. ἀπέθανον, ἴῃ νοῦ. 1ὅ: οἱ παντες 
ἀπέθανον, 3. ΟοΥγ. ν. 14; δηὰ δβϑρϑοΐδ!]γ Εοαι. ἰἰ]. 
28, ἩΠΘΟΙΓΘ ῬΓΘΟΐίβοΙΥ (Π6 Βα! ῬῃΓΆΒ6 ΟΟΟΌΓΒ: “ 8]]} 
Β'πη64,᾽᾽ 48 ἱῃ ΟὯ6 δοὺ (ἴῃ Αἀδτη), δῃἃ οοῃβοαυ ηγ 
ὈΘΟΆΤΏΘ ΒΊΠΏΘΙΒ (οΟΡ. 7 χέμαϊ Νοΐε ", Ὁ. 128). βοπιθ 
(ΔΚα ἴῃ δογίβι ἰπ ὑπ 6 86π860 οὗ ἔπ ρογίθου ἡμαρτή- 
κασι ΞΞ ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἰσί , Ὀσξ τἴῃ6 δουτῖθέ τγ18 ὉΠ. 
86} ὙΠΕΠ ΓΘΙΌΓΘΗΘΘ ἴ0 {π6 Ῥαδβὶ δυοηΐ οὗ Αὐἀδτὴ δ {04]], 
τῇ γὰ8 αὖ ἴΠ6 ΒδΙῺ6 {ἢτὴ6 νἱτίυ}}} 106 [8]] οὗὨ {6 
ὨΌΤΙΒΏ ΤΟ 88 ΓΟργοβθηιθα ὈΥ̓͂ Ὠΐπι, δη ἃ ρΟΥΙΤΩΪΠΔ]}Υ 
οοπίαἰηδὰ ἴῃ Ηἷπι." ὑ“μαρτάνευν ολμ ποῦ ΤΩΘΆΣ : ἴ0 
Ὀ6, ΟΡ, ἴο ὈΘΟοΟΙη6 8 η}} (ΞΞ ἁμαρτωλὸν εἰναι, οΥ΄ γίγ" 
γεσϑαι), ΔἸΒου ἢ (18 18 116 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ γοδιξ οὗὨ τῃ6 
ἔγβί βί πῇ} δοῦ ; 80}}} 1688, ἴὸ βυ δεν τῃ6 ρυμβῃτηθηῖ 
οὗ βἷη ; Ὀὰϊ ᾿ζ πιθ8ῃ8Β γϑϑὶ]ὶ, δοῖιδὶ δἰ πηΐησ. [Ι͂ἢ ἯΠαὶ 
Βθη86 ἢ ΤῊ ὁΠοῖοα ἴῃ (Π6 [ΟἹ] ονίηρ; 118ὺ 1168 θοίπθθη 
ἱπιοσγοίδ 85 (ῳ δηὰ (δ), ψ ΐἷς ἢ ἅτ ὈοΓ} Θαθμ}}ν 
οοηδίβίθην νἱτἢ} (Π6 ὨδύιΓΆ] στασηπηδίϊ68) βθηδο οἵ 
ἥμαρτον; ὙΠ16 [86 οἴδον ἱπύθγργθίδιοηβ ἀγα Ἰθοτα 
ΟΥ 1688 βίγαϊ ποὰ οὐ ἔ]86.---, ΚΕ, 

Ἐχρ]απαίίοηβ οὗ πάντες ἥμαρτον: 
(1.) 71. φώο, Ὀδιηθὶγ, ἴῃ Αἄδτὰ, ἐπ6 ΨΏ0]6 γκὸθ 

» [Υ Ίμετὶ Ῥ. 259, ἀϑῃΐοβ ἐδδῖ Ἐπ δοσίδξ 18 ΘΥΘῸΣ ΘΟ] ΟΏῈ ἂ- 
οἃ νἱἴἢ 106 γνογίοσε. Ἔνθα ἴω ΤΏϊο ἱ. 1 (ἐπεχείρησαν) ; ΖΟ.5 
χυὶϊ!. 4 (ἐδόξασα, ἐτελείωσαν ; ῬΏ]]. 112. 12 (ὁλαβον), δ:ὰ πἰτιΐ» 
ἸΔΣ οαδ66, 1Π6 δοίξοτι ἰδ το αὐἰθὰ δἰ ΡΥ δὰ . Τηθ μον 
ἴοοῦ ΘΧΡΓΘΑΞΘΒ (ἢ 6 γμαδὲ δοέξοσι ἰπὶ ἰδ τοϊαξίοι ἴο [86 Ῥτγοθει. 
80 ἐπαὺ [86 γεφμὶ οὗἨὨ ἴπ6 δοίΐοῃῃ ἱβ βΌ πόσα ν, ΠΟ ἊΝ ΤῸ 
ΠΘΟΘΕΒΕΣΙΪΥ δία Ἐτῦβοε, 161, διὰ ὝΊΠΟΣ, “δ᾽ ΒΌΡΙ]Ι ορϑὰ 
6 οοππηοα.“--Ρ. Β. 
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πιο, (Οτίχου, 5 Οδεγϑοβίοση, ἡ ΤὨορὶ γἰδοῖ, αὶ 
ἄπο} Τὰ Βτθης, Βυοον, Εδίθ, Ετδβπνὰβ ϑοῦταια], 
διὰ, ΔΒ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ “(1.6 ἰαδὺ διηοηρ Ῥγούθθίδηϊ ΘΧροΟβὶι- 
ἴογβ᾽" [Ὁ], Βοπἠδηλίη ὕδγρζον, 1768). 8 ΤῊΣ βυρρο- 
δἰτΐοπ ὨΘΓῸ ἰ8 ἴῃ 6 οὐζϑῃΐο ἈΠΠΥ͂ οὗὨἨ (ἢ6 Βυπηδῃ Γδοθ. 

(2.) Βοοδϑιθα 41}} ἴᾶνὸ ὈΘΟΟΙῺΘ βἰηξα] [υὐδέαξῥξ, διη, 
Ῥϑοοαίογοα ζαοσίξ διε] --- ὑμαῦ 18, ΒίΠΠΟΓΒ ΟΥ̓ Οτἰχὶπαὶ 
εἰ. (Οαἰνίη, Μοϊδπομίποη, ΕἸδιι).} 

(8.) Μοιϊοηγτιΐολ! γ, Ὀθοδιθθ 8}} ἢανθ Ὀθοη ρυῃ- 

Η͂ 

4 (Οὐχοι Ἰδυρῆξ ἃ ρεγεοπαί 4}} οὗὨ 81} τῆϑιι ἰῃ ἃ 9γέ- 
εατεἰεπὶ δἰαιθ. ἴτι Ε;. αἀ ἔοπι. (Ορρ. ἱν. Ρ. δ46) : “ Κὲ ἔοι 
ἕη ἱωνιυὺΣ ἀδναδλα χυΐεξε ρμετλίδεξων, νειϊο πιαρσὶς λοτεῖπεε τα 
δωπιδὶ ἐεγαπί Ααδρ, ομπὶ ἀαὐδιο κακοί ἐπ ρατααΐξυ, εἰ οπιπες ποπεΐς 
Μέδ οἐπὶ ἴρεο υεὶ ἵπ Ἐ ὀαριεί εἰη (6 ρανααέεο."" --. 8.} 

τ (ΟΒγγυβοδίοση (ονείίτα .7.) ΧΡ] αἶτιβ γαῖ 61 ἸΟΟΒΟΙΥ͂ δρᾶ 
οροδοι Υ: τι δέ ἐστιν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον ; γέλϑῤηνι 

μᾶάσιν πεσόντος, καὶ οἱ μὴ φαγόντες ἀπὸ τοῦ Ἔὐρον Υ 
θνητοί, οὗ Θουθ 

080 Ὅ.ιὸ ἀἰὰ ποῖ ααὐ οὗ 9 ΤΟΣ ἀθῃ {66 αν 41} ὈΘΟΟΙΩΘ 
τλοτῖα]." Το ἰβ 8}1 ἨὨΘ βάγυϑ, δῃὰ ἔδοιι 8 ῬβΆθθδ ἰπιτ6" 
ἀἰαίοὶν ἴο νοσ. 18.-Ὁ, 8.) 

ξΣ [Αὐυρυβπο, 10] οί [86 στοῖρ ἰσδιβ)αἰῖοπ οὐ ἴδ. 6 
Ψψυϊχείο--ἴη ϑοὰ {18 88 δὴ τηθὩὺ [ῸΓ 80 
Δοοίτίῃο οὗ ὁ Αἱ βίῃ βπὰ ἴῃ οὗ ἴδο παπλαῃ Γβοθ ἰπ 
Αἄδιη. δε ρέυσ. τῆεῦ. εἶ τέπι. ἰἰϊ.7 . “7. Αἄκπιο οπιηδβ 
“ὯπῸ νεγπί, φιαπάο ἱπ ὥὍ 8 παίανγα, τἰἰα ἐμεῖίαᾳ οἱ ουα 
605 σίρπετε ροίεταί, ααδιι οπκηες {{| πες Γμεγμη.᾽") Ορηΐγα 
μι, γν.12: “Ὁ Ῥμεγμηὶ ὁπιῆσεε ταίίοπε ξετεῖϊηΐξ ἵπὶ ἰμτηδί9 Αἀατηΐ 
φιαπάο ἀαπιπαίιιδ ἐδ. . .. σμεπιασπιράμηι γμέγειπί ΪΙεγαείτιεε 
ἑη ἰμπιδίε Αδταδι, φιανπιάη ἀξοίηπαίις εδἰ.᾽;) ἨΘῸ. τἱὶ. 9, 10. 
Ὅε Οἱοίίαίς Ῥεὶ, 1. χιῖϊ. ο. 14: “4 Οπιπδε οπΐπι ζμίπιμδ ἐπὶ ἐἰΐο 
μηπο, σμαπάο οἴκπέξ ζωείεμς εἰ ἀπιιδ, χαὶ Ῥὲν “ογεΐμπει ται ἐν ἐπ 
"2 ἐδί ἵπ ἰωπ. . . . Νοπάμπι οἐγαί ποδὲε εἰηιρίαιϊέης, 
ἐγεαία εἰ αἰεέγιδιία ζογππκα, ἐπ γα εἰπριε υἱυεγέπιις ; δοα 
απ παίμγα ἐγαΐ δρηιϊπαϊίξ, δας φια »Ῥγοραρθαγεπιν ;᾽ ἰ. δ) 
40 ἕἤοστῃ ἐπ ἩΔΙΟῺ Μὃὸ ΜΟΙ͵Ο ἴο0 ᾿ἶνο, 838 ἱπάϊν  ἀ8]8, δὰ 
οἵ ψοῖ 66. ὀγοαοα δηὰ δϑοϊρτιοᾶ ἕο τι, Ὀὰΐ (μδ΄ Θοτηΐσι δ] 
παξσο 88 ΔἸ ΣΘΊνγ ἱπ οχἰδίθῃοο, ἔγοσῃ τ ΐσ ἢ τὸ ΤΟΣ ἴο ὈΘ 
φεοραρδίοα." ΒΕἼΟΤΩ 818 ἰαδὶ Ἰχρκαλερν 8. ουἱάϑηΐ ὑπαὶ 
Αυριείίπο ἀϊὰ ποῖ τοϑοῖ, 88 ὮΘ ἱβ δοσῃθϑεπηθ8 τα ἱθσορ τ οϑϑηὗ» 
δὰ, ἃ ρμένγεοηαϊ ατιὰ συπδοίοιιε οοθχἰβίθῃοθ δηαὰ οὐυθρθηον οὔ 
Αὐἀδπιν μοθίθελίν ἰπ Αἄάδτὰ Ἀπὰ ᾿ηἱ8 ζ4}} (τ οι ἱπνοῖνοα ἐμ 9 
οοπτγηἀοοη οὗ 8 οχίβιοῃμοα ὈθΘίΌσΘ αχίβύθῃοθ), Ὁ. Βίτ ΡΥ 
8. ροίοπίίαὶ οΥἨ ρεγηαΐμαὶ οοοχίβίθησο, ΤῸ σέημδ ἤρηιο ΟΥ 
δυταδτι παίπι 9 10 ἢΘ6 Σοργϑϑεη θα, 88 ποῦ ἃ Γροθρίδοίθ 
οἵ πιλ! 088 οὗ Βυταδη ὑδΐηθΒ, Ὀχϊ ἃ δἰ πρ16, βίσω ὃΪ6 θ8. θη 66, 
ψ 6) Ὀσόβσρθ στ πῃ 014. ὈΥ͂ ὈΣῸ το. ΑΒ 1ῃ ἴδ ἀρῶ» 
ἐγίπο οὗ τὴ9 ΤΥ ἀπά οὗ ἴῃ6 Ῥοτβοῦ οὗ ΟἸτίβί κνὸ ἀϊβυϊη - 
αυϊθὮ ἘξῈ 66 Δ ΙΣΟ ΒὴἋ ῬΘΥΒΟΏ, 80 8180 ϑσθ. ΟἿΣ Βὺ- 
ζΩΒῸ παξαΓα 88 ΟὉ ὑσὶ ἐπι Αὐλῃλ, δηὰᾶ [611] ἴῃ Ηἶπι ; ΘΟ0Ώ86- 
φυο ΠΕ} ψγὸ 41} 76}} δα ραγίβικίπρ οὐ [μὲ Ὠδίαγο, δὲ} δῆ χο 
ἴὰ πὲρ χυϊ!. Ὑῖ8 ΒΟΟΙῺΒ ἴὸ τὴ ἴο ὍΘ ΑἸΡΈΒΕ 68 υἱόν. 
Βαοιΐαθ, οὔθ οὗ ἰδ Ὀοϑῖὶ Ἐοτάλῃ Οεὐποῖϊΐο Θοϊῃητηοῃλΐοσα, 
ἱνοϑθ ἔμο βασὴϑθ ᾿πΟΓΡρσγοίβ ο οὐ (6 Ὀδ8186 οὗ [6 Ψυ]ργαῖο 
ὩΒ]αἴοη : “δ ιομπΥ ὁπεπας Ῥόσσαδδι τπ Αάσαηι, ἰαπγιαπι 

ἐπ γίνε ρίο εἰ τααϊοε ἰοίτως ρέπετίε, φυοηΐαπι ἵπ ᾿μπηδὶς οὖ 
ἐγαπΐ, σμαπάο εἰ Ῥεοσαδαί.᾽" ὙὍΏΒΟΘΙ, αὐἶοΥ αποίίῃρ βονοσαὶ 
Ὅδοδαμοα ΤΌΤΩ ΑἸ.» Ὧ6 ΟΟὨ 08, ἴῃ ΘΧρ δολίου οὗ ἰδθ 
Λαυχυπιπίατι ᾿ἰμΘυτΥ : “ὁ 1ὶ πὑεγοὸ βο ἐπιεἰϊρε: φμία ἱμπο φμαη» 
ο τἰϊε Ῥγοργνία υοἱμπίαία Ῥεοσαυίί, ἐπ χμὸ ἰαπχιαπι τη Ἀγ» 
εἰρίο ρεηεῦὶβ, οπιτεὶ ἐτατν σαιδα ἀαία ἐδὶ,) ΡῈΓ χιατα (ἰδληοΡΡ5 
τη ϑογειπι σρηῖς τ ΠοεΥεμ, εἰ δἰπρεῖν σομκπρτεπέμν μέσοις 
ἕογεξ, υἱἀεϊίςεί ἃ 8μὸ φιιίεημε Ρισοαίο, φμοα δΣ τὰ οτιρίπε οοη." 
ἐγαλ το; φμοπιοίο, κὲ ραίδν αἰαπιίπαίπια ἔνα ἥϊίον σίρπαι 

ἐκαι ἰορτοκῖ α Ῥαΐγε, ἰδεῖ μη μίδημε ἔεργοϑος, αἰσεπίμν' Αἰ 
“μαπὶ δὰ τ11ὁὸ οὐυπέταλαί ἱεργαπι." ἘΤῊΪδ, ἴῃ 8. θυ δὶπ 5080) ἰβ 
Τῆρο ΟΡ ΔΆ} Υ ἔσθ, Ὀὰΐ ὑχορθύϊοα! ! ν᾽ [8186 ---ἴ, ἐν. τη ἀοοί Σὴθ 
.1 οτἱρίμαὶ βίῃ, οἱ [0601 ἀθργαυῖν 88 ἀογί νϑα ἴγοτη Αάϑπι, ἰβ 
ἐπιρ!οὰ ἱπ [πὸ 016 Ῥαβθαρθ, Θβρθοΐα! ν ἴῃ πάντες ἥμαρτον, 
Ῥυΐ ποῖ ἰῃ ἐφ᾽ ᾧ. ΕῸΣ ἐφ᾽ ᾧ ἰδ ποῦ φαᾳα!νδιθηΐ ἴο ἐν ᾧ (666 
ΔΌΟΥΘ) ; ἀνθρώπου ἰ8 ὕοο ἔτ δοραγαιοα ἔγοτῃ 1Π6 το]αίάνθ ᾧ, 
δηὰ ἐπδὺ ψῃο 6 ΡὮγταδβο, ἁμαρτάνειν ἐπί τινι, τὰ , 0 κῖπ 
ἤν κοηιθ πο, ΟΥ ὃν ο»ο. ἴπ νχὶτ οι ΘΧΘΤαΡ]0. ΕῸΓ ἃ τηράὲδοι- 
[ἴοῃ οὔ 0 Αὐσυβηηΐδη ἱπιογρσοίδ οι, Βθ0 (4) θο]ον.-Ρ, 8. 

4 [ἘΠῚ . Βαεαῖγά, ΕἸολίνι ξευσαϊεά, Ῥηϊ ἃ. 1860, Ρ. 417, 
ἄοίθιιαβ ἐμι6 βᾷ π|9 σίου ; ἰα Κίπια ἐφ᾽ ᾧ -Ξ ἐν ᾧ, 88 1Ὼ τοσ. 14; 
Μαρὶς ἰἰ. 4; Ιλ τσ. 25; ἐν τῷ Αδάμ, 1 ΟοΣ. χνυ. 22.--, 8.] 

ἱ [ΜΟΙ Απομίποπ : “ Οπιηες ἢαδδη! Ῥδοσαίμηι, βοϊϊἸοοί ργαυ- 
ἐαῖστι Ῥγοραραίαπι εἰ γεαΐτιπι.,") Οσα]νίη: “Δ επιρο, Ἰπφωΐί, 
φυοπίαπε ὁπιπέξ Ῥεσοασίπιαα, ΡΟΥΤΟ ὑείμεί Ῥδοσατε “δἰ δογταρ- 
(08 ἐξέ εἰ οἱζίοδοδ. 7α ἐπίπι παπιταὶξ Ῥγαυίίαδ, σμαῦι α 
φιαίγίς τ᾿έεγο αὔετίτηις, ἰαπιείδί ποὺ τία οἷο ὕτγμοίμδ ξιίος φεἰτὶ, 
Ρεέςοαίιεπι ἰαπιεη δε οογαπι οπιΐπο, οἱ οὔ5 εἰξίογιθπι πιθγϑίπεν. 
ἵ ἐπΐ λοις εεἰ ρεοσαΐιπι, φμοα υοοαηΐ παξιγαϊε.") Αοοοτάϊῃ 
Ιο αἰ ντίπ, ἕησηι. [86 ἐπηογοτι, Ποχοὰὶ ἄοΡσα Υ ἀοσὶν 
ἔγοτα Αὐατα 8 ἐ}}1 0 σϑᾶβθοιι ΜΠ Ὺ 81} ἀΐθ. ͵᾽6. ἱπιοτγρσοίαίου 
ἴδ δος ΟΥἿΥ ὨΏΒΤΔΙΏΤΩΔΙ106) 00 ἁμαρτάνειν ΘΠ Οὗ ΓΊΘΔΉ, 
ἰο ὕδοοπιε ὃ Ῥαΐ ἴξ αἶδο νἱείδιθα [86 Ὡ:ΠΘΙΟΡΎ ὈΘΙΎΘΘΙ 
Δάδιο δὰ -.8Β.} 

ΤῊΕ ἘΡΙΝΤΙΝ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΜΆΑΝΕΩ͂, 
- 

ἰβῃφα 85 δἰ πη γθ, Οὕ δ ἱπτοϊγοα ἰῃ ἰδπ6 ΘΟὨΘΘα ὨΘΏΟΙ 
οἵ [89 ]} ( τι, του, 7 Αστωϊηΐδιδ δηὰ 
Βοοίηΐδηθ [δηα Οαϊνίηἰδίδ οὐ ἐδ Εδάθγαὶ βομοοὶ, Μδοὸ 

μι, Ηυάμ6) }} 
4.) βοὴ ΒΌΡΡΙΥ δγοὶλ Δήσηιο »Ῥεοοῶμίδ αἴνα 

ἐφ᾿ ᾧ (Ραγϑυβ, δῃὰ οἴμοιβ ; ϑηροὶ, Οἰδιιδῦβαη, ὅσ, 
ῬἈΠΙρΡΙ, ν. 179: “Ὑ023)1ΙΟὁ πιυδὺ ἸΩΘΠΙΔΙΥ δυρρΡὶγ 
᾿Μδάμ, οἵ τὰοτθ βρθοίϊβολ! γ, (ἄαπεο ροοεαπία, ἴο 
ἥμαρτον." Μογον, ᾿κονῖβο, “ ὑθοδυδθ 41} αἰπηϑὲ 
ὙΠῸ Αὐδχ δἰηηθα, ἴῃ δηὰ τι ἰχα 7 1 Οονγ τί 

" [Ἐξ ἐκείνον πάντες θνητοί.--", 8] 
ΤΙ[Θ ΣΟ : ρῶπανε ἱμότε, ἴο ΒΌΒΟΣ ρυπίδπιαμί. Ηει ἂν 
Β ἴο θη. χχχὶ. 86: ἷ 

τιν ἀρ οαἀϑὰ ἘΥ ὙΕΊΟΌΥ, δὲ 

88, 
ἐξ 8 ἀοϊομα θα ὃν Ὦν. Ηοάρο, οὗ Ῥεϊποοθίοις, θυ ϑῃ ἰδ [86 Γουϊδϑὰ 
βαἀϊθοη οὗ ἷ5. Οὐσατα. (Ὁ. 286 8..), ΔῈ ἃ ἄσσιοο οὗ ἀορτιδέΐ 
Ῥοσ ον 668, 85 ἐζ [ὩθγΘ οου]Ἱὰ Ὀ6θ 80 ἀοαδὲ δυοὺς ἐξ, Ηο Βοΐδε 
[δ 41} ταθἢ δίπτιϑα ἢ Αἄδχα ΣΏΘΓΘΙΥ 1η 8 γοργεεεν βαῖνε ΟΥ Ἀὰ» 
ἑαίέοε, Ὡοῦ ἰ Δ: Υ γεαὶ 50ῆ896, διιὰ [Π8} ἥ͵ ν Ὧ88 [86 ρϑεκαίτα 
ταθθιΐπς : (ΠΟΥ͂ Θ ἰΘδ}ν ρα γ, 88 ΓΘ κάρα διά 
ἱγεαίεα 88 ΒΙ ΠΏΘΥΙΞ ΟἹ δοοοῦιῖοῦ αὶ 8. δὲ νίγίιο οὗ 8 
ΔΑΪΌΓΑΙ δηὰ ἴοδοσαϊὶ σϑ] δροϑῃΐρ Ὀοΐθε Α ἃ μὲ 
Ῥοβίασιγ. ““ΤῊΘ ΟἿ]Υ Ῥοθαῖθ]6 ΜΑΥ͂,"" 6 ξαγϑ, “ὁ 1 ἩΒΙΟΙΙ 
8}} τηθι οἀ1ι 6 8814 ἰο Βεανο εἰπηθὰ ἴτ Δάλτῃ, 15 ρας ἴνο }γ." 
[ΤῊ 18 ἐδ Ὀομαίος ἰδ6 αυσϑέϊοη.] "18 κοΐ, ἴὉΣ δοΐωθ μοοὰ 
Πα ὈΙΌΡΟΣ ΓΘΆΔΟῺ [ἴ], γὰᾶβ σορασάϑαὰ "8 ΤΟΙΣ δοῦ, ᾽υδὲ 65 ἐδα 
δοί οὗ 8ῃ ἀροιϊΐ 16 σομασαθα 88 186 βοΐ οὗ διἰβ ὑγποὶραὶ, οσ 
[δθ δοὲ οὗ ἃ σϑρσχγοβθηϊαϊίνο ἃ5 ὑμαὺὲ οὗ μ18 οοπιϑεζιθι [δ " 
[αἰ που ἐπ ἐῃ15 0886 [ΠΟΥ ΔΟΡῸΣ οἰοοθα ᾿ΐτ}]. ““ ΤΉ δαὶ 
οὗ 18 ομὸ ᾿ἰοβδῖν οἰπὰθ Ἐπ9 οὗμογ. ΤΙιὲ ἰδ, ἰῃ ποὺ ογὸ ὦ 
Ιὰν δὰ ἠπβιϊοο, ἱμοὶσ ας." Βυΐ νειν ὭΘΥΟΥ Ἦλὸ τῇ ἢ 
ταθοτηρ οὗ »μέαίίοε Βἰπηΐηρ. [Ὁ 16 οὈνϊοτδὶν ἱταγοβε 0}8 
"Τὴ » Υ͂ΘΣ. 14, Ιῃ ἔπ γδυδ] οὶ [8- » ἐδ. 48, 
Ηοᾶμνο Βἰπιβοὶῖ υπὰογβίαπ δ ἰΐ οὗ δοίδὶ οἰ πηὶ ΝΣ λαϑε 
δἰππεα, ἀπά αὖ ξἰηπετε, ΟΥ, αἰ! εἰπε," ἡ. 110). ΤῊ ἐτὸ 
ΒΟΙ ΤΑΥ͂ 8. ΨὮΪΟΝ Ὠς αὐοὺθ5 ἔγοπλ [89 ϑορξυδρίηϊ 

ϑὺς ἡ ὼς ὅσομαι, δειὰ 1 88: ΧΙ, 9. οοὐἸΩρ. χἰΐν. 
ἰπαε ἰ. 21: ἐσόμεθα... ἐγ ἢν δ, ἰὼ ἔδο γίον οἱ 

86 τοἰϊχηΐηρ ὑσίπμοθ), 8τΘ ποιΐθοΣ ΡΥ ]ἱ πος ἀιςοίεῖτο, δὲ 
Πὰ5 οἴῃ ὈθΘᾺ Βῃοπ ΟΥ̓ οἱάθν οοτητηνπἰδίοτε. τ σι 
Ἠοάμθο οομδβάθμ!εἶν ἈΡΡΘΑ]8 ἴο {π8 ἈΠ ΓΒΟΣΙΥ͂ οὗἨὁ ἁ ““[Ὠθο]ο- 
αἰδῃθ οἱ ΘΥΟΣΥ͂ ρταῶθ δῃὰ οἶδβθ οὗ ἀοοσίτίηο, Οαϊνὶηἰϑίς, 
Αὐτοϊπίδυβ, Γε αγα δ, διὰ Βδέϊοη δ ἐβίβ,᾽" ἴῃ ΤΟΙ οἵὗἱἨ δὶ 
ἱηϊογργοία οι (Ρ. 341), Ὠ6 16 σΡΘΘΟΙΥ ταϊθίδϊικουι. 1 πον 
οὗ πὸ σχιοϑῃῦ οοὐτασηθηΐδίοσ οὗ Ὡοίθ, ἀθστδῶ ὧσΣ Επρὶ δα, 
ΨΏΟ ψἢ Εἶπ ὁπ ὑπὶ6 νοΐ. ῬΒΣρΡὶ ὅτιὰ Ὑοσάδ- 
ΟΣ, ὙΒΟΙᾺ ὯΘ αἰιοῖθα Οἱ, Ὠΐβ δἰὰθ, Βοϊὰ ἔδο τϑαϊἐδέδο Αα- 

ἰηΐδη νἱον (το ΗἩοάμο ΓΤ ἴ05 84 ΠΟΏδαΣΘ. 53.668 
ποχί 1οοὐ-οΐθ.) 80 ἀοθϑ οὐδὰ Βονοτί Ηδιάδπδ, ἐδ ταραὶ 
σἱρβοσουβ ϑοοίοῃ (αὶ υ] ἰδεῖο οοτησηθπίαϊοσ οἡ πὸ Βοισβηβ, 
πο δεγβ (Ὁ. 211 οὔ [ἢ Ατηοσ. οὰἀϊ τ οῃ[}; “6 ΑἀΆΣΩ᾽ δ εἷῃ τῶθ 
8Δ ΓΌΪΥ [Π8 δἷπ οὗ ΘΥΘΙΎ ΟἿΘ οὗὨ ἐ,18 7 »δὐοΣί Υ, δα ἐξ ἰε Βοὰ 
ἘΘΘῚ ὈΟΓΒΟΏΒΙΙΥ οτριηϊοὰ Ὁ Ὠἶὰ, Ιἱ 8 ΟὨΥ ἴῃ (ϊ5 
ΆΥ ὁ 41} οουἹὰ ὕθ ἱηνοϊνοὰ ἴπ τἰ8δ ὀοηβοαῦθποο. Ἐὸ- 
βἰάοθβ, 16 ἰ6. οὔ]ν ἱπ [818 σις ἐμαὶ ἰδ 8 ἐΠπαϊγαῖτνι" οὗἨ 7.5- 
βοδθίοι ΟΥ̓͂ ΟὨτίθύ. Βοϊίογοσβ ἔσὰν αἷἱθ πὶ ΟΠ Τὶ δὲ, βοὰ 
ῬᾺΥ 189 ἀσθὺ ἴῃ Ηἱΐπι ὈΥ̓͂ ὑμεῖς πΐο ΟΣ ποπθα8 ἡ Ππ Ἡΐηι. 
Ὁ ὈΘΙΟΏΡᾺ ποῦ ἴ0 18 {0 ἱπ] ὉΓ0 πον ἔποδο (μέτα οαῃ δα. 
Το τϑοοῦνο ἔθ οἢ [06 ἰοδση ον οὗ σοἂ." .. . “1 αοὰ 
461}8 τϊΐ ΞΏΘΏ 83 ΒΒ. ΠΟΤᾺ ΟἹ ϑοουυπῖ οὗὁἨ Αἀδτλκ δἰσι, [8 6ἢ 
ἷξ ἴθ βο -ονἹάοεΐ (μαὲ ΠΟΥ͂ ἃΣΘ δἰ ποῦ οὰ ἐμδί δοοοιὰαΐ. 188 
δύ Οοᾶ οου!μὰ ποὶ ἀθδ] πιῇ νη} 6 1 88 εἰ ΠΏΘΣΒ ΟΣ ΔῺΥ Δοοοῦπὶ 
πῇ αἰά ηυΐ τλῖζο Πότ ὑγῸ]} Ὁ βἴ το] 8." ὍἘ8ὸ πηοίοηγτηὶ- 
681 ἐπι γργοίδ του ἄσοδθ ἔγτοσα ΟΒΡΟΕΙΗΣ ἴο {πὸ ἀοοίσί πο οἵ 
οτίρίῃδὶ βπ. Ησοάᾶρθ ἰσὶθϑ ἰο ἀδίθπα δ ἀυμτηδ οἵ ἱταρῃ» 
ΦΑΊΊΟΙ ΟἿ 8 βοσίπίδη οχοροαῖὶβΌ Βυΐ ὉΣ γο᾽ϑοϊίσιν [86 σὰ]. 
ἰδ] ΤΏΘΟΣΥ οὗ ἃ ρμαγιϊοϊραίίου οὐ Δἄδιλβ ροδίογιν ἴῃ ἐδ 
4}}, Βὸ ἰοβϑθ (89 ξατιο ἴῸΓ ἃ 7υδὲ ἱπιραίδεέίοι, διὰ σϑβοϊτοα 
ἐξ ἰαΐο ἃ ἸθρᾺὶ βοίίοῃ. ΟἸΪΥ͂ ἃ δἰῖυ! διὰ ρΌΣΕΥ Ὀϑίωρ ὅδ 
Ὅ6 (89 δι ]ηθοΐ οὗὁ [9 ἀϊδρ᾽Αβαγο οὗ δ τ ρῃίθουβ δηα ΠοΙΥ 
αοά. ἯὯΟἢ ἀο ποῖ οὈ͵θοῖ ἰο 9 ἀοοίσίῃθ οὗὨ ἱτηρυϊλίοτιι ἴα 
ἐμαιῖ, Ὀπὶ ΒΡ ἴο πδὲ ἴοσπι οὔὗἁἨ ἰδ ψὈΪϊΟ. ἱρτιογοδ οΥ 
ἀοπΐοθ ἔμ υτίαἑ πιδίογο οὔ ΟἿΣ οοῃ θοῖίοιι τί Αἄλτη δηὰ 
αὶ ΟἸγ δῦ, 85 ῥ]δίηἷϊν ἰδῦρῃς πὰ ἰμ158 Ὑ|01]6 ϑοσίΐοσ, 
Αἄδπὶ 18 ΟὟΤΓ πίττα! σορτοκσηίΐαι:νο ὧρ αςίο 8386 ὙὍοὶ} δ8 
ἐς γε. Ηδ ἰβ [)6 τοοῖ οὗ Βυτηδεηίν, δηα πὶ 8.1} αϑϑοϊοά 
{86 δίοοὶκ, διὰ ΘΥΘΓῪ ὈΤΆΤΟΝ, ὉΥ͂ (Ώ6 ἱπμεογθηξ ἰδ οἵ οἵ» 
υϑτιΐο ᾿ἱἴοοπηο. “Νοὺ ΑὐἀητλΒ {τ ἴοῃ ουϊπδσὰὶγ 
τοοϊκοιιο, δὰ Αἀὐδχ᾽ 8 δἰ ΠΙΆ] πο 68 δηὰ τροτίδ! ἐν τ ΣῪ 
οοισηιηοδίοα ΟΥ ἱπραγίθα,᾽" τὸ ἴπ6 σοῦ νοϊπ δ οὗὨ οοτω» 

ἴδοτι, Ἀῃὰ ρ᾽δοθὰ ἴῃ οσομίγεηβί τ (ἢ [Π6 χρη οουδιιθθα δηὰ 
16 οὗἨ ΟἸ ται, πὶ σοτη τ᾿ Ποϊὰ ὄντ ἃ τον ἴῃ 
᾿ιἴοτυκίου Ὁγ (ΑἸ ΓὮ, ΒΔ τυῖτ! ἢ Αάρση ὃν πΒἷῃ.--. 5.1 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ Υ. 12-9]. 1.18 

82 [ἐν τῷ ̓ “δάμ πάντις ἀποθνήσκουσιν] ᾿ιλ6 Ὀθεῦ  δηὰ οἱδιοτ8)." Μογονῦ 04116 ἐπί ἰπιογρυϑίδίοι ἔδ]κὸ 
ἃ8 ὑγοοῖ εὖ ιμἰ6." 

ὅ.) ΤΏ Ἔχρτγοθαίοη τουδὺ Ὁ0 υῃἀθτγβιοοῦ οἵ [Π ρετ- 
ΒΟΠΔ] βἷ τ οὗ ἱπαϊ νάπα]6 (Βοίομο, Βϑοϊκοτι, Π6 ΥΥ ϑέΐο, 
Τηοϊιοῖς [Βυϊίσθομβο, Βαυν, ἵδη Ηδηροὶ, διπδτί], 

) 
. 34) ΠΡΟΘΕΣ αυοῖθθίῃ νοῦ οὗ Βὲβ Ρυγχο ἱπαρτιϊδέϊοσι 

λέπρα: (668 Ῥιοοδάϊΐης ποῖθ), δλυ δ, εἴδοσς ογϊ οἰδίι αὶ οἵμοσ 

Ῥεοσαίο εἰπριμώονσι ργῸ" 

φαεν, τοἱε Χι νὰ ΡῈ τρφρύχ ῥα δφη}. πρθοῤονῇ αὐημλγηρὰ τις ἌΟΡΡΕε 
᾿ γ) αὐεὶ ἀεν πιοιεπίανιε δΐπη ες Αονίείει 

τον. Τοῦ ἐπί δὰ Αἰδη ονλκῃ σφε, ἀὐφοῖρ»» μὴν δωρυν 
ΓΙ «ὥπαισίξη, αἷε Αὐατε τοεί τη (6, 
Αὐἀὐανκῆς ἴλτε οίρεπε δῶπαςε πιΐ ταν, 80 εοῶγταξη 
τοῖν αἴδὸ ἄενει ιϑεξεηξίονδοπ βθίηδ παοὶ, ᾿σεπῖι ἀμὸν αὐ απ» 
ἔδενε ᾿αβριμρροαφ νουοῦμ. Δράς μα 9ἘΔλ8Ὲ ΑΥΟΥΒΤΙΝΊΒΟΗΞΒ ΙΝ αὐὸ 
ΟΥΝῈΒ ῬΚΟΟΛΥΕΒΟΝΤ; υσἱ 'ππεη. ῬΡαξεεπα ἰᾶξεί εἰολ 
4 ΟὟν.Υ 1δ νεγρίδἰοῆξη: εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθα- 
ψεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον, ἰσοξιε τον τε ἀεη 

ἐολεπάεη ῥὲ εἾ εἰ εἷς ὑπὲρ ἘΟΣΤΟΣ ἥμαρ- 
τεν, ἄρα οἱ πάντες ἥμαρτον Ἀπάέπ. τὸ έτη εν Ἀἰε 
Βυπ ἄτι ἁμαρτάνειν, 80 ὑεῖ 1 Κοτ. χγ, 232 υὸ ἄξει ἀπο- 
θνήσκειν Αἰἱεν ἐν τῷ ᾿Αδάμ αἱε Πεάρ. 7) Αροείεὶ 
Σίεἰἐέ ἀοτεπαοΐ αἷς Τὶ εἰενῶπαες αἷς οἰγεοίτυ ἦπ Αάαηι δὲ- 
«οὐόδέεη ἀαΥ̓, ρεγασξ δὸ ιοΐὲ ἐγ ἀνε Μεπρολλειίεροτοοϊμιράειί 
αἷς οἰεοίίο ἱῃ ΟἈγίείο δεκολίοεεεη, ἀεηκί, πὰ αἷς Ῥαναί εἰς 
εγ δᾶ! πΏ ἐτεὶ αἰ γοολίε Ῥγᾶκιίείοῃ πὰ εἰἰεεδα Απκοδαι» 

ποῖ, Βοϊὰδ ἐδ} δᾶσζῃϑ Αὐμτιδὶ 

6 τὰ (1859, ΡΥ. Ἰθῖν διὰ ουὐοῃ ἴῃ [80 νϑοοῃὰ 
μαδὲο 

φ- 

αἴδεος γε Χβῆρ ῥα 

[4 
Αὐσε ιουτάεη αἀμτοὴ Δααπις Κι] εἰἐγδιέοςΐἧ, τοειὶ αἀΐδεφε ε- 
τὡνα: σίλαδεέη Αὐαὐαπε εἴπ λαδεπ ΑἸ ῈΠ8 τραγ. πεῖ!- 

ἂπέ- 

εἰδη δ} δἀορίθα 
806, ΑἸζοσὰ μὰ. τ 

(ο58, δὲ πὸ 9Ὰ]}. ΑΙ ΩΝ εἰππεὰ ἰῃ Αἀδπηδδ δίῃ. 41] ζ16]] 
ἰῃ Ὧ16 δ5}]. ΑΧ441| πεέπ θέτο ἰλαΐ ὁπ πιαη, Αἄδτο (ΑἸἸστιδΕ 6). 
ΑΙΙ τῶϑτι ᾿σόσὸ ΐπ Ὠἶπι, 88 ἃ σχῖνον 8 πι [(8 ΘοΟΌτΟΘ, δηἃ 82 ἃ 
ἴ: 66 ἰ6 ἐπ [6 τοοὺ Ὑ9 δ71Ὸ δ]] ὉΥ παίέεγ ἴῃ ἔδο θταοῖ Αἄδι, 
ΒΑ ΜῸ ΔΙῸ ἈΠ ϑγαρε ἰα [6 θϑοουπᾶ Αάδπι, Ομ τί εἰ," Ὑοῦ- 
εν διὰ δὺτι : “Α]} εἰπποὰ υἱσέθ δ!  Ὑθμθ Αἄδτῃ 
εἰπηοδ, ὈΘΟΔΏδ890 16 δἰ πὶ ἐδοῖν πδέσγο ὈΘΟδΙΩΘ δἰ 7Ὁ}.᾽» 
ΤῊ ροοὰ οΥ̓ΒυΐΔΟΣ ἱτπιοσρυγοιϊδίίοα, διρροτοὰ ὈΥ [Ὁ 

ποεῖ τορος Ὁ16 ἀτταν οὗ δυϊποσχίϊοι ἴγοτο Αὐρορίϊχιο πὰ 
(86 Βοίοσιηοσθ ἄστη ἴο ῬΆΏΪΠΙΡΡΙ δὰ Μογοσ, Ὧν. Ηοὰμο 
6116 ταγεῖϊς ἀτιᾶ μαπίμοὶβιὶο Ποπλθηβα, το ὁ’ ἀοθ8. ποὺ 
τἶδο συϑπ ἴο [86 ἐγ οὗ 6 οομίγδαϊοϊίοη, δὰ ἴδ 5 ΠΟ 
ἴδϑτὶ Ὡς δὲ 6]};᾽» κἀίομῚ ΤῸ ἱβ ἃ τηομπαίσζου οὐ] [0 
φδξ- ἜΖ0]16 ὁου τ 19 ΟΟΙΏΤΏΟΙΣ Β6Θη86 πα ΘΟΣ- 

πο τ το τ το τοσΨο΄ΠΠΠΠΠ ΄ 

ἰη νἱοῦν οὗ ἰ}) ΤΩΔΗΥ το] θη οὗἨ οἰ] ἀγθ τῃηο ἤανε 
ποὺ γοὺ βἰπηϑὰ { [ἐ. 6., οοτητϊοϊ θὰ αοέμαϊ ἰσαπϑστον 
εἰουΪ ΤΒοΪυοῖ τοΐδγ ἴῸ (Π6 αἰδροδίίέοη οΥὁἨ οἰ! ἀγοὶ 
ἴο απ {[πΐοῖ, ΠΟΟΥΟΡ, ἰβ ἱποοηδίδίοης πῖῖν ἥμα 
τον.---. 8.1. Βυὶ Πο γῶο ἤπαβ πὸ αἰδῆουϊεν 
Τοοποαοίνίηρ ἴμδὲ οὔ] άγθη δἰπποὰ ἐπ Αἀαηι, ϑῃουῦϊο 
Βηὰ 1686 αἰ ΒΟΥ ἴῃ πη κίπρ τθαὺ ΠΟΥ δἰπηοὰ ἰδ 
ἴπ6 ποπὶῦ οὗἨ ὑΠποῖΡ τοῖον, δηὰ ᾿ϑδδὶ αἰβῆσεϊον ἱὰ 
δἰ κίηρ ἐποῖὶτν ἱπάϊν! ἀυ}  γ ἰῃ 186 φθοϊἑαδείεν οὗὨ ἐδοῖΣ 
Β' ΠῚ] Δδηοοϑίσγ. Μουορ οὐ͵θοί δυγίδον, δαὶ τὴν 
Υἱον ἰδὲ ἐπο ἀσδίῃ οὗ ἱπαϊνίυ]5 ἰ8 16 τοδῖὲ οἵ 
ἐποῖγ ρθγβο δὶ ϑἰπα, σου]Ἱὰ νυἱδίθ δὰ ουθη οομέγϑαϊοι 
86 πΏ0]6 Ρᾶγδ]]οὶ Ὀθίνθθη Αὐδι δὰ ΟἸγῖθι. “ον 
88 ἴ}6 δὶπ οΥΓὙ Δάαρε Ὀτουρῆϊ ἀδδὶ ἴῸ 41} ((πογϑέογε 
Ὠοῦ {ποὶγ βϑη οοσωσηϊβα β᾽ἢ), 80 ἐμ6 οὐθαΐθηοο οἵ 
Ομγῖδὶ (ποῖ {μοῖρ οσσῃ νἱγίυθ) Ὀγουραὶ 16 ἴο 4]} 
(οοτηρ. 1 ον. χν. 232) Τῆυδβ δὴ δοβοϊυἷθ πδίαγαὶ 
ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ ὑτοναὶ θὰ οἢ ὈΟΪἢ βἰάθθ 1 ΤῈ6 ῬΓΟΡΟΡ 60ῃ- 
βἰἀδγαιίου οὗ [6 ρδγα]]οὶ, οὐ [06 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἰοδὰβ τὸ 
1Π18 σοποϊυδβίοῃ : ΑΒ ἴῃ ἴ06 δοίυ 8] δρργοργίδιϊου οἵ 
[0:0 τηογῖ(8 οἵὗἨ ΟἸ γε ἃ ρδγβοῃδὶ δι ἶο}] δρργορσγίδι ου 

ΤΩΟῚ ΟΟΠΘΟΪΟΌΒΙΘαΒ ΟΥ̓ τι6}᾽ (Ὁ. 286)... Ὑγ7[ὸοὸ Βοϊὰ ἐδπαΐ 4]} 
τσῦ βἱπηρθὰ ἔπ Αἄδτω, ποῖ ἱῃ ἀοϑἃ ῬΟΣΒΟΣΔΙΥ ςΟὨΒΟΪΟΌΝ 
δΟοΙΌΔΙ ἰγαπθργοδαΐου (τ ἰολ Αὐρτιδιΐῃθ ὭΘΥΘΣ θαϊὰ οΣ 
τηδδῃξ; δ00 ἐῆθ ῥΡΆ888 αυοϊοὰ ἐπ (80 ἰπἰτὰ ἤροί-ποῖθ 
ΟἿ Ρ. 78), δαυΐ νὐέθδιν ΟΥ Ῥοΐθῃ δ }}ν.; ἴῃ οἶδποσ ποχᾶδξ, 
{δ΄ Αἄδζὰ ζ76]}, ποῖ 88. δῇ ἱπαϊνίἀπα)ὶ εἰτιρὶγν, ναϊ 88 (86 τϑδ, 
δὴ Ἀνθ μώλέὴ ιιοδὰ οὗ {89 υτδη το, διὰ (πδὲ ἷδ 18]] 
νἱ ϑοίοα Βύτηδει ὩδίΏΤΟ ἰἰδο]7, αὐ ἃ ΦΡΟΕΡΟΟΥ γοὶ δὲθ τ ῇ0]6 
Ῥοδίοσ (7, [Ώ [86 ΒΆΤη9 ΤΏΔΏΠΟΣ ἴῃ τ ΒΙΟὮ ἐπο ἀἰθθαβο οὗἁ (86 

πὸ δΠὰ τοοῖ ψ1}} αὔδοιὶ ἐδ ἔτθϑ δῃᾷἃ Ὀσβηοθθδ ῬΤΟΘΕΘΟΒΕ 
τῇ ἐξ. ΤΠ ΐΒ ΤΑΥ͂ ὈΘ μηοοπιπιορ ΒΘΏΒε (68 8 ἐδ Ὑ8ο1]0 - 

οὨδρίοσ οἵ ἘΟΣΩ8}8), Ὀιϊΐ ἰἐ ἰβ8 σοτίδί ΠΥ ὯΟ πόβοσιθθ. 86 
Βυτήδῃ Τ806 ἰδ Ὠοῖ 8 βαπάποδρ, Ὀπὶ 8π οτρϑηΐο πηϊΐν ; διὰ 
ΟἿΪΥ Οἱ [89 ρ»τουῃὰ οὗὨ ΒΟ ἃ γὲϊ] ὉΒΙΤΥ, 86 ἀἰδίέϊποί ἔγοότ 
8. τηθο δι ο6)] ΟΣ ΤΩΘΤΘΙῚΥ θά ΣᾺ] ΠΗΣΥ͂, δ Μὸ πηὰυτείαπὰ 
διὰ ἀοίοηῃα (Π0 ἀοοίείηο οὗ Ι οἴῃ, [89 ἐσηρυίϊδοι οἱ 

ΒιΘΟυΒΏΘΒδ. ἑτῶουι ἃ 

τοῦ προπάτορος 
τὸν τὸν ὄρον. 

Ἄρμρθάς με νὰ ΟΡΡοίτου ἰο “Ἀν ταν μά πεν" 
ΒΕ ΒΕΙΒΙ τος {δ ῖκοβ 

ΒΕΙΤοΘ ἰπουτγοὰ [86 
ἴο 118 ῬΘΠΑΙΓΥ ; ΟΣ 8 
Δ ἃ θ0 ἈΣΘ 6 Ὁ] ἴο ἀοδί.᾽ 
ϑαδίηδὲε Ἠοάρο, δϑοῖβ ἴο δορὶ ἐμΐ8 σίθν : ἰδ είηκ, ΒΟΤΟΥΟΣ 
ἥμαρτον ἰῃ 8 Βοσηΐ- κυταιίδνθ Θ0Ώ656, “ 80 εὐδῖ Ῥϑὰΐ δοποθίνεθ 
οὗ ΟἿΣ ἱπαϊνίἀτπα], ῬΘΥΒΟΙΑΙ δἰ π᾿ Β, 88 δτιπὶτηθὰ τ δι 

Υ͂ οἱ εοπχοὰ ἱπ Αἄδτη, Ὡοὶ Ὀδοδυδθ ἯΔ6 βἰπηδὰ οἰ ἤοσ τϑὰ 
Ῥυϊδενοιν τ Βεπ ἐδ ἀἰὰ, Ὀμξ Ὀδοθθδο, το Ὧ6 πἰηποά, 186 
Ὑ00]6 ἔκέυχο σοϑυ δ Ὁ γῸ [0 τηδὰθ οογίδίη, δηά δο, ἰδ 8 
ΒΘΏ86, ἜΦΡΘ ΒΟΟΟΣΩΡ ΙΔ θα (]. ο. Ρ. δ60).--Ρ. 8. 

1 [19 Οονδη οἱ] τϑαὰβ: "ὁ ϑαρόρεη δασί Μογεν, 
ας Ἡγοτί πολέ απ αἰε φεσθησερί βλαδεπάεν Κιίπαάεν, 
ελιϊάνεπ τοὸλο αν εἰππεώ, ἰῃδίοδὰ οὗ "' ἐπ Βείν οὐ εν υἱεῖοῃ 
ἈΠ Ποτέ ΤΟΘΉ ΧΜΙΟΗΤ σερῶπαϊρί Ἀαδοπάεη ΚΟ" (860 Μοταε, 
Ῥ- 303) ΤῊ ῥγίπέοσ᾽ 8 οτηϊβδίου οὗ ποοὺ πίοδί, πὶ γείς ΤΑ ΪΚ68 
βδὰ ποσὶς ἤοσο ᾿νὲ [Π0 Θῃϊ, Ἀπὰ σϑδοἃ ΒΟΙΏΘ ῬΘΣ- 
Ῥιαχί ον ἰο 109 ἰγβϑηβίὔοσ. ἐξ, δὰ οἴδοσβ, γαϊβδοὰ ἐδ 
δϑῖὴθ ΟὈ͵θοξίοει ἴο ἰδ δῦονϑ ἱπίογργοξει θυ, τῇς. ἰπαΐ ἢ 
που]Ἱὰ ἱποϊυὰθ ἐπήμτιῖβ δυποσιρ αοίμαΐ Β ΠΏΘΓΒ. τσ ἢ ἐπ ποῖ 
δλτο Ἠοάᾶμο, ν᾿. 2332 1., υσρϑδ ὃν ΔΓΡΌΣΩΘΩΙΣ ραίπβί ἰΐ.-α 

Σ [80 εἷδεο Ἡοᾶρο: “1 που]ὰ στρα 189 Αροϑῇὶθ ἴθδοὴ 
ἀπορία 88 8}} ταϑὴ ἀἰθ Ὀθόδτιβθ ἘΠΘΥ͂ ΡΟΣΜΒΟΠΔΙΥ δὲσι, 80 81} 705 
Ἦνο Ὀθοδδθ ΠΟΥ ΔΣΘ ῬΘΙΒΟΠΆΙΠῪ δηᾶ ἱπΏΘΓΘΏΤΙΥ τἰρ ΘΟ. 
ΤῊΐδ ἰδ ΘΟὨἾΣΑΣΥ ποῖ ΟἿἿΪν ἴο 118 ΨἘῈ0]6 ῬΒΘΛΗ ρν5 Ὀπῖ ἴο 8]! 
Ῥαυ}᾽ 8 ἰτδολέιᾳ, δηὰ ἴο ὧλο πῆ ιο]6 κεϑρο].)"--α΄. Β' ᾿ 



ι80 

[δικοδ ρίδος ὉΥ ἔδϊτῃ, 80 ἰὴ (Π6 δοῖθαὶ βῃδγίηρ ἱπ ἴῃ 6 
κυΐϊυ οἵ Αἄδῖῃ ἀυ6β δὴ οὶ ραγιϊοϊρδάοη ὉΥ͂ υ.- 
ΠΟΙΙοΥ ἴΔΚ6 ῥἷδοθ (β66 ἔοῃι. χὶ. 82) [1 ἷβ ἃ στϑαὺ 
ΟΣΤΟΥ ἴο ἰτηδρίηθ ἰδαίύ, ἴῃ οτάορ [0 ἡνοϊὰ [6 Ῥοϊαρίδῃ 
ὨΘΓΘΘΥ, Ὑ6 τηϊιϑὺ οαδὺ ΟἸΓΒ6͵ γ 98 ἰμΐο [ἢ 6 ΔΓΙῺΒ οὗὨ 16 
Αὐρυθυϊηΐδη ὈΠΘΟΥΥ, δπὰ ἀὺ νἱοϊθμοθ ἴἰὸ (86 ῥ]αΐῃ 
ἰοχῖ. ΤῺΪΒ 'β ἄομθ ὈγῪ Β6Ζα, Οδνίη, ῬὨΠρρὶ, δὰ 
Μέογορ, ὑπουρσὴ ὈΥ ὁδοῦ ἴῃ ἃ αἰ ογοηΐ ΨΥ. 

(6) ΤῊ6 ἐφ᾽ ᾧ ἰθΒ ἀυπἀοτβίοοα 88 σαμδα βπαϊῥε: 
ΌΝΤΟ τολέσλ, νἱΖ., ἀολῖ ΟΥ Ρυῃὶϑητηθηῦ, ἰπὺΒ τρλ- 
δὴς ἐπέ ἴο τλατκ ἴΠ6 φηᾶ, ΟΥ ΘΟὨΒΟαΌΘ6Ώ06, [0 Μἰϊοἢ 
Κῆρ οαπ|6. (γοηθίηα, Βομπγὰ, ΟἸδοΚΙον, δυὰ 
Ἐσαϊὰ [ΤὈταλοσὶγ, ποὺ 205].} ΜοΥΟΣ ΟΌΘΟΓΥΘΒ, 
ἐδαῦ 1.18 ἰθ]ῖο νἱ ον ἰὴ} 168 ἃ ὨΘΟΘΕΒΑΣΎ, ὑπουρσἢ ἢυϊ 
ἱπίοηἀφὰ οἴδεςοῖ, ἴῃ δοοογάδῃοο τι ἴῃ ἰάθα οὗἉ δια. 

(1.) Ἠοΐπιδπῃ : ὕπάον πβοβο (ἀ68}}}}8) ἀοτηϊηΐοπ 
[ΠΟΥ δἰηπθα, ΤῊΪ8 ΨἹΘῊ τηΐχηῦ Ὀ6 ὈδΟΟΡ βυρροτίθα 
ὈΥ ἴπ τουρῃς ἰπ Η60. ἰ,. 1δ, (δὴ ὈΥ 1[0}6 ἰδηρυαρθ 
ἴῃ Ηθ0. ἰχ. 16. Ὑοῦ ἰξ 18 πύθῃ δΌ]ο. ᾧ 

(8.) ΤὨοτωβδβίυβ : πάθον σι οι τοϊδζοη (Πδπι οὶ γ, 
(αὶ εἰῃ αῃὰ ἀθαίἢ οδπηθ ἰμΐο ἴ86 Ἰτου]ὰ ὈΥ͂ Ο16 Τ8})} 
81 εἰππϑα, ὅο. 

10 18 ον ἀοηὶ ἰμαὶ [86 τηοβὶ οὗ 686 ΧΡ ΔηδίΟἢ}8 
ἈΓῸ διὐοιηρίβ, ἔγουῃ ἀυοίγ 8] οΟὨΒ᾽ ἀογαοηβ, ἰο ἁυοϊὰ 
ἴῃς ἰάοα οὗἁὨ ἱπαϊνίἀυ δὶ ῬΟγΒΟμμ] ρου, ἀπὰ ὈΥ [818 
ΠΊΘΔῺΒ ἃ ΓΟ]ΔίΟΙ, ο᾽6 8 ΘΩΟΟΡὮ ἰη 1186} ἰ8 ΟὈΒουΓοα, 
ΤῊ ΑΡοβῖθ᾽Β δϑδϑυγωρίζοῃ ἷβ 1π6 ῥυϊογ νυ οἵ δβἷη ἴῃ 
Το]αϊΐοη ὕο ἀθαΐῃ, δῃὰ {}ι0ὸ συ βαὶ οοηποοϊίζοηῃ οἵ ἴῃ6 
ἵτο. Ασοοογαϊηρὶυ, ἔπ παραπίηρ ἰδ, δίῃοθ βίῃ σϑιὴθ 
ἰηίο 1Π6 πουῦϊὰ 88 δῷ δομογιηδὶ δἰ οὶ ρῥυϊμποὶρὶο, 
ἀδϑῖ ὀδῦ)6 ἰηΐο ἴπ6 που] πῖῖῃ ἰδ 88 1Π6 ΘοΥΓοΒροηά- 
ἱῃρ' ΔΌΠοτΙΩΑὶ ΡὨΥΒἰο]ορίοδὶ ρεϊποῖρ]θ. Ἰμοροίοσα [86 
ρτοραγϑύοη οὗὨ 6 ΔΌΠογηδὶ ῥγί ποῖ ρ]ο οὗ ἀθαίῃ ργθ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴπ6 ργθοράϊηρ ργοραβδίίοι) οὐ ἴπ6 ῥγίποῖρ] 6 
οὗ δἰη ἰπ [86 τϑ] βἰ πηΐπρ οὗ 4}1. [ζ ιίβοβ ἰγοχῃ [86 
ὈΠΙῸ δηὰ βο᾽ ἀδυὶν οὗἨ δυχμηδηϊν, (Παῦ οογίϑίη οδ868 
-“Ἰἴοῦ ὀχδιηρὶθ, οἰ άτθα Ὀογῃ ἀοδᾶ, οὐ ἀγίηρς [πὰ 
ἰᾳ108]---ἀὸ ἠοῦ ΠΟΡΘ. σοῖο ἰηΐο οοπδίἀθγαϊΐοη. Τὴ6 
ἀοδηϊίοι οὗ [86 ἐφ᾽ ᾧ, μριάδν ἐλα ργεδωρροδίδοη ἰλαὶ, 
8 ὉΒΟΓΘίΌΓο ἴπ6 τηοβὲ παίυΓΑ]. [Ιηἢ υἱὸν οὗἩ 6 ἀδδῖῃ 
οὗ ἱπποσδηϊ σὨΠ] ρθη, 76 ΤΟΔΥ͂ ἀββυπια αἰ ογθηῦ ἃ 
οὗ κι] δηὰ ἀθαῦὴ : ὁ 1ἢ ὈΓΟΡΟΓΌΟΏ 88.) ΟΥ “ἴῃ πἢδι 
ΠΊΘΑΒΌΓΟ, ΓΠΘΥ 4} βἰπηςα,᾽} 

γεν. 18. ΣῸσ ὉΠ ἴμ6 Ἰατσ, ἄς. [“2χρι 
ἀρ νόμον, --ἰ, ἐ.,., ἴτοια Αἄδπὶ ἴο ἴπΠ6 Μοβαῖὶο 
ἰδϊαὐϊοη, σοπιρ. τοῦ. 14-ἁἀμαρτία ἦν ἐν 

κόσμῳ. ΑἸοτὰ : “Ηον, οοῃβίβιθη!  γ πὴ} οἤδρ. 
ἷν. 16, σουἹὰ 411} θη βίη, δεΐογε ἐδ ἰαιοΐ Τ} 8. 18 
ΠΟΥ͂ Θχρίδἰποα.᾽") Βιῖ ἵν, 1ὅ ἰβ ἴοο [ἈΓΡ οἹ᾿ δῃηὰ ἴγϑαίϑ 
οὗ παράβασις, ποῖ οὗ ἁμαρτία. γάρ Θσοπηθοίβ {}}}8 
ὕογΒο ΜΠ πάντες ἥμαρτον, τον, 12.--Θ᾿ 5.1] ΤῊΘ 
Ἀροβί!α ἀἰὰ ποὺ ποοϑά ἰο βίιον ἔγϑι ὑμδῖ ἴμ6 ἀθδιῃ οὗ 

Φ [1 Πὶβ Ζυλγυξο,ον ἀκν διδ]. ἩΡ Ξεεπξοπα Γί, Ἰἰὰ. ἡ. 17], 
ἘναΑ] ἘΣ ΕΠ) τὶν (6 Τοϊοοῦίοοιι οὗ ἔπ βοοοῃὰ ὁ θάνα- 
φοῦ : “πηδ κὸ δι αἰἰεπ Μεπεοδεη ἀιιγοδαγαπσ ὈκΔ8, ΤΟ ΑυΡ- 
ἩΤΕ ΑΙΤΈ ΒΙΧΝΌΙΟΤΕΝ," ““Δῃὰ 60 Ὀ8:.8604 ΡΟΣ 81} τηθη ἐδαΐ 
τπίο τοῦ Ἰοΐ 41} δἰηποά,» νἱζ., ἀεφαίῃ, ποῦ ἴῃ ὅοη. ἰΐ. 17 ἱκ 
ἀθαγθοὰ 88 (ἢ 6 Ρυπίθητηοθηὶ οὗ εἶπ, 8ὸ ἐμηῦ ΠΟΒΟΘΥ͂ΘΥ δἷη8, 
εἷπδ ΠΟ ἀθαῖἢ--ἰ, 0.) ταδὶ ἀΐθ. Βαΐ Βαβοαυ θην, ἰη 8 
Οομπλ. οἢ ἴπ0 ΒΒ 1η6 Ερὶϑ1165 (18δ7, Ρ. 827), Εσχαϊὰ ἰτβ5- 
Ἰαϊθᾷ : “ΒΟΡΈΒΝ «||6 νὥηπαιἐρσίεπι,) " ἱπαφηιοὶ 88 1} βἰπηοᾶ," 
διὰ τοσρασὶκβ (1ἢ αὶ οοΐς οί 9 ΟἹ ᾿ 9718) 1881 [818 τηθϑληΐσν οὗ 
ἐφ᾽ ᾧ (8 8 σοπ) ποῖ! 0}}) 15. δλ ΙΓ ἴο ἴδ ῥτοοθάϊιρ οὕτως, 
δἰιοσχίηρ ἀραὶ ἴο ὍΘ ᾽Π 6 ὈΟΠΒΟΔΏΘΠΟΟΘ οὗ βη.--Ρ. 8.7 

Τ [Ηοΐπδπη, ἀλη δειοεὶς, τοὶ. ἱ, Ρ. δ29, δὰ οα., ἔδῖκθα 
ἐπί δ ἃ ργθροιτίοη οἵ ἴτὴθ, πὰ γοΐογβ τῷ ἴο ἐδ Ῥτγοοθάΐηρ 
θάνατος (ὙΪΙΟΩ ἰ5 τ ΔΏΣΗΙ ἰῃ βουσὶ Μ 58.) ἰπ (6 Β686 : 
δεὶ ἀ δλεη Ῥυγμπἀγπκείη, ἱ. 6.9.) ἀμείτισ Ιλ τεῖρη Γ᾽ ἀεα!ῃ 1] 
αἰπηθά. ἘΚ ατιοίθ5, ἴῃ βΒιρροτί, ΗΘ. ἰχ. 16: αἱ ἐπὶ τῇ 
ὠμέςς διαθήκῃ π ἄσεις. Βυῦ 1185. δἰτηρὶα δῃα αἰπιοοῖ 
αἰτία) ἑάθα οου]ᾶἂ ἤκινο ΠΟΘ ΘΧρ ΓΘ δδϑα ται σἢ ἸΏΟΓΟ Οἰθησὶγ. 
ΤΏΘ ἐπίοσρσοϊδοη οὗ Τοταβυΐὰβ (δ Ὁ δ) ΓϑϑοσρΌἷοα ὑπδὺ οἴ 
Ηοΐπδητι, ὁχοορὺ ταὶ δθ [Ἀ]ΚῸΒ ᾧ 88 πιθοῦ : δείηι Ῥογλαπ» 
δεηθείη ϑείοδες Ῥεγηαιί πη εξες. αἴ ἴΠη6 Ῥγοοθάϊης ψογὰϑ 
ποτ μρακ ᾿ τῶν ποί δὴ δὐαίχϑοί σοϊδέίοῃ. Οοσιρ. Μογοσ, 
9 206.--. Β. 

ἸΒΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῈΕ ΒΟΜΑΝΕ. 

811 νὰβ στγοιπάεα ἴπ Αὐἀδιῃ δἷη (Μϑγϑι); (δίς Βὸ 
ΘΟ] ρῬγοβαρροβα ἔγοιῃ δον δὰ ἀπὰ ΟὨτβοδη ἱκηοΝὶ 
οἀρθ. Βιυιῖ 6 ΡΓΟΥ͂ΘΆ τϑίμον ἰπδὲ [86 δείυδὶ οχίθῃ 
βίοη οὗ ἀθδῃ ἰοοὶς υἷδοθ δἰ γαγϑ ὑοῦ [ἢ6 βυρρο- 
δβἰἰοη οὗἁἨ ργουθήϊηρ βίη 'π (πὰ πουῦϊὰ. ἸὙδογοΐογε τ 
Βγδὺ ργοροβι οι : ἄνθη ἴῃ ἴῃ6 ρμουῦϊοα ὈοΘΟΏ Αὐδη 
δὰ Μοβοβ, βὶμ τῶβ ὑηἰν γ88] ἱῃ [806 του, [1.1 πῶ 
ἱπάθοά ποὶ ἱπιρυϊοα, οὐ μ]δοθα ἀϊγθοῖῦ ἴῃ 86 ἱε δ 
ΟΥ̓ [Π6 οοηδοίουδβ Ἰυάρτηοηι οὗἩὨ ἀοα, Ὀθοδῦβα ἐμ ἰαν, 
88 ἴῃ6 τὰ}]6 οὗ οοῃάυοῖ ἀηὰ {116 ΔΟΟΌΒΟΓ, τᾶϑ ποῖ τοί 
Ῥγθβοηῖ, Βαί, ἰηάϊΓγθοῦ! γ, 1.8 ῬγΘβΘΉΟ8 Μ88 Τη8616 τηλιιὶ 
ἔεβὲ ὈΥ ἴ5 οἴἶδοϊ, ἰῃ6 ἀδδροῖίο φογϑγῃσωθηΐὶ οὗὨ ἀδαδίῃ : 
ΔΙ ΠΟοῸΡ ἢ ἃ ΓΓΑΏΒΟΤΘΘΒίΟη ἴῃ δυο} ἃ ἀοβηί(6 ὙΔΥ δ 
Ὁ8αῦ οοτητηϊ 68 ΌὈΥ Αἀδη οου]Ἱὰ ποῖ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴῃ6 Ρ6 
τίοα ἀοϑίρηδίθα (που βιδηαἀΐηρ Πιδν δηδ)ορίοβ: 
Οπίπ, [Π6. Οαἰπίοβ, Ηδπι, ΙΒῃγαδοὶ, ἔβαυ). Ἐσνθη (Ὡς 
ἰγϑηβρτοβδίοι αρϑίῃ τηΔ66 ΠγΔ 168 ὈΥ [06 Μοβεῖο ἰὼν 
ἀοσ8 ηοῦ ΓρΙηοῦο ἐῃ6 ὁ δηϊδροηίδηλ ὈΥ͂ ἩΠίοσΝ, ἰἢ 
Ῥεϊποὶρίο, βίη δηὰ ἀθαξῃ ρῥτοοοοὰθα ἔγοια Αἄδβιω, [ἢ 
ἔγρο οἵ Ομ τίβι, [Π6 δῃεῖγρο, ἔγοση τθοῦλ, ἴῃ ὑτίπ 
οἴρ]6, τρῃυδουθηθδβ δηὰ 16 ργοοθαθα. ΜΟΥΘΣ βυρ- 
ῬΟΒ6Β ἢπηΠ6 Αροβέϊθ ἰὸ 840: “Τὴ86 ἀδθδαί οὗἩ ἱπαϊν) ἀυ.- 
418, ὙΔοἢ ῥδβϑοὰ 4180 ὀὈΡοὴ ἔποϑθο πῦο δάσο τοὶ 
δἰπηθα, 68 Αὐδὴ ἀϊά, αραϊηδὺ ἃ ροϑίνϑ οοϊωσηδηά- 
τηθῃΐϊ, οδηποὺ Ὀ6 ότι νοὰ ΠΌΤΩ δἷη οοτητηϊςἰοα ὈοίοΓΘ 
{86 ἰατν, Ὀθοδυδβο, ἴῃ6 ἰὰτν ποὺ Ὀοΐηρ ργεβοηΐ, ἐδς ἱπι.- 
Ρυϊαϊίοη νγχὰϑ Μη ΐηρ, [8 ΌΒΟ]α 6 ΙΥ 3] ; δηὰ τὴ6 οου- 
ο]υπίοη Ὑπος Ῥδὺ]} ἄγαννβ ὑμογοίγομι, 8, ἐμαὶ 1 15. ὉΥ 
Αἀδιμ δίῃ (ποὺ ὈΥ̓͂ ἱπαϊν! ἀυλ] 518) {πὶ ἀδδὶμ [88 
Ὀ6οῃ ργοαυςοα ᾽ (ἢ). Νον, ον ἀο068 [ΠΪ8 ἀστθα πὶ 
16 ὨΙΒΙΟΓΥ ΟΥἨ ἴ[Π6 Ὠοίυρο, δηὰ οὗ ϑοάοιῃ δηὰ 0 
ΤΏΟΥΤΒΙ ὃ Ηοτο, ἀαδηΐϊΐα ἀραῖῃ 'β ΘΥΟΥ  Π ΓῸ ἰγποθᾶ 
ἴο ἀοῆηϊία οὔτηοοβ. ΤΠ υΟἰκ 8 νον οὐὁἨ ἰῃ6 δοππθο 
ὕοη [ρ. 288 61] ἰ8 βἰπλ!]αῦ ἴο Μογογ 8. ΤΏ τιοϑὶ οὗ 
1Π6 Ἰαΐοῦ ςοτημηθηϊαύογα, οἢ ἴῃ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ῬΓΟΡΕΟΙΙΥ͂ 
Τοραγὰ ὑϑυβ, 13 δἀπὰ 14 δὲ δῇ δγρυπ)ϑηΐ ἴ0. πάντες 
ἥμαρτον (ΒιϊοκΚοτί, θ6 νοίιο, Νοδηάογ, δηὰ οὔποτ: 
8ηα (οτγηοτΥ Ὀ᾽οάουιϑ, Οαἰνίη, δπαὰ οὐμβογβ). Οδὶου. 
ὨὰΒ ΘΟΟΥΓΘΟΙΥ οοποϊ Πρ : βίησο ΤΠΟΥ͂ ΘΓΘ ΡΒ ἰϑηρὰ 
Ὀδοδυδθ οὗ βἷῃ, [ΠΟΥ͂ τηυδὺ πάτο Πδα βοὴ ἴδνν. 

Βυϊῖ κἷπ ἐβ ποὶ ἐπιρυϊοὰ [χϑοκουϑᾶ, ἐπ Ζεεῖ- 
ππρ φεὐγαολί, ᾿Αμαρτία οὐκ ἐλλογεῖτα ]. 
(ΡΠ οτα. νον, 18 [ἐεχέ. γθο.} ἰβ [1:0 ΟὨ]ΥῪ ΟἾΔ Γ ρ]δοθ} 
Μογοῦ ὀχρ᾽αΐηβ : ἴ6 Ὀτουρηῦ 0 δουουπῦ ὈΥ σα ἴον 
Ῥυπίβησμαθηὶ [τοὐγαὰ ἐπὶ οολλυηρ σοδνγαολί,͵ νἱχ,, σὼν 
εοδίγαζωπ]. ΒΕ5 οἰϊαιτίοη (οδαρ. ἱν. 16) 18 δυδῆοϊοιὶ 
ἴο οοττοοῖ πη. [ἐ 8 ψ ἢ ἴπ6 νόμος, “πὰ [6 οοῃ- 
Βοϊουβη 88 οὗ ἴὑ, ὑπ 1:6 ἁμαρτία (νΐσἢ 18 αδὸ 
ὑὈΓΑΠϑρτοβδίοη, δοοογαϊηρ ὑ0 [116 τιθϑϑιγα οὗὨ 186 πιῖυ- 
ΤᾺ] οοηϑοίΐθηοθ) βγϑὶ γϑοθῖνοβ [ῃ6 ἰπιργοβθθαὰ σἤδγδρ.- 
16 οὗ σοηθοΐοιβ ἰγαηβσγθββίοη, παράβασις, ἀπὰ ἰδοτθ- 
αἰ} 006 ὀργή 18 ἤτβι Βηἰβῃοα ὈΥ ἐπ κατεργαζεσϑωι 
Οὗ ἴῃ νόμος. Τ)ιογοέορο ούθῇ 006 8 οὗ 186 ρβεῃ- 
ΘΓ 08 Ὀοΐοτο [86 βοοὰ νὰ8 ποὶ γεὺ ἐς ΤΟΥ κοῦ- 
υ]16ὰ ὈΥ ἰΐζ8 οναγίηγον (1 Ῥοῖον ἢ, 20 9 ἦν, 6); ἴπθγο- 
ἔογο {Π6 ΡῬθορὶο οὗ ϑοάοῃι ἀπαὰ (σοι οῦγα }! ΜΟΓΘ μα} 
οὗ 1688 β'η (πὴ ἰδ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΆΓΙΟΒ οὗ Φοϑυ8. ΤῈ9 
ἐλλογεῖν οὗὨ δἰη σομϑιϊυῦοβ ᾿πογοΐογα [16 γούογεα εἰὰθ 
οὗ [886 λογέζεσϑαι εἰς δικαιοσύνην; ἴῃ ἀο68 ποῖ ἀ6- 
ὨΟΪΘ ΔΗΥ͂ ΡΙΘΙΣΠΠΔΡΥ αὐτὶ θαιςίοη, Ὀαὲ 6 518] ἱταρ» 
ἰαϊοη, ΟΥ Βουυ] πη θηΓ, --- ΕΧΡΙΔΏΔΟΩΒ: 18 ποὲ ἐπ 
»ωϊοά, α. ΒΥ αοάᾶ; (1.) Νοῖ ἴῃ ρθῆσγαὶ (186 Ὠεϊυρε 

. [ΠΟΗκῈ τ Κοα ἴδθ Ὑδοῖο ἀοοίσίμο δπὰ οἷς αἱ 
1η 6 Αγροκξίϊθ ἴἰο Ὅ6, “ ἐλ αῦ [6 Γ0 δτὸ Ῥ6ι.8}) ονυβ πΏΣΟΝ, ΟΟΞΌΏΝ 
ὌΡΟΣ ἸΏΘῈ βδῃξεοραθηξ ἴο 8} ὑγΑ ΒΑ ΥΘΕΒΙΟῺΒ οὗ (παἷν οὗστι " 
κὴὰ 8 πὸ ἱπῆιουτίοῃ οὐἨ ἐποδα αὐἢ]5 ἰσρ] θα ἃ τ] οαίάος 
Ἰανν, ἱξ 2011 οττα τα 6. ἀτὸ τοσασγάοα δηα ἰγϑαίθιὶ 88 εἰμ 
ου δε μωὴ φ᾽ ἰδε ἀξυδ' αἵφπος φῇ αποίδεν. (Ρ. 353).--Ο͵Ἴ,ὶ δ.: 

ἔ [{Θυΐϊκίάο οὗ [π6κ0 ἵτο "3 5ῸΒ ἴῃ πη Νονν Τοει τ θῃ, 
ἴι:6 πογιΐ, δοοοτάϊωρ ἴο Μίογοῦ, οὐοτ Ὠμπΐ ῥπου, υΥἹἱζ., ἐξ 
ΒΟ οῆ, Ζκονρι. ἵ. Ὁ. 8δ0, Α. ὃδ6. 1ἴ ΙΩΘΟῺΒ ἐν λόγῳ τιδένω 
λογέζεσθαι, ἰο γι οκοπ ἴῃς ἰο ρμμΐ ἰο οὐδ 8 ὦ ῖπὶ.---Ἰς 8.ἢ 



ΟΗΑΡΤΕΒ 

Βοάοτη δηὰ Οοιωογγαι, οὖν, ἬΘΙΘ ΘχοΘΡ 0:8); (2.) 
Νοῖ ἰπ [6 ὉδΌΔΙ ΤΩΔΏΠΟΓ οὗ βίῃ (ΒΟημθὶ ; ρδοσαξμνη 
πΟΝ ποίαϊ δοείεγα ἐπεὶρπία [φμαίτα ἑα απίθ 
Δοοὶα ἱειφοτα ἱμογενέ, δοα πιαίμηι σουιηεμμ6}}} (8.) 
Ὑπὸ Ατταϊπίδηβ : ἰη6 θάνατος ῬὰΒ ΟὨ]Υ͂ δία ΓΑΙ 6]] : 
(4.) ὕαϊον., Ὀθίϊον ΤΠδη 4}}: (86 πογὰ τηυδὶ Ὀ6 τἢ- 
ἀοτθιοοα ΟὨΪΥ ὨΥροί οί αγ. ΤΏΟ τθῃ οὗ 106 δηϊθ- 
Μοδδῖο ρογίοὰ δἷδο πμαὰ ἃ κίπὰ οἵ ἰασ.0 ὁ. ΒΥ͂ ιδῃ 
(ΑἸοῦτοθο, Αὐρτδιίίηο, Τηθοάοτο Μορανοδα, [μι|.- 
ἴδον: “ Βίη ἰδ ποῖ τηϊπά θα," γιαπ αοὐίεί ἑΐγεν πίολῶ. 
.“ ὥπερ: ΒΥ (ἢ Ὠυμηδη άσο. ΑἸτοΖοῖΒ ον ἔοι. 
δίψει ἰο ἰῃ6 οοῃίοχι. Ἠοΐπιδῃημῃ : ἴῃ6 ῥγοροβίξ ου ἰδία 
ἄοπῃ γοΐογβ ΟΠΪΥ͂ [0 Ὠυ ΠΑ ΘΏΪΥ ἴῃ σΘΉΘΓΑΙ, δηᾶ ποὺ ἴο 
ἰπάϊνίάυδῖα. ΤὨΐδ ἰ8 ἃ τηοῦὶ Βοδοι οὗ ϑοῃ]θίοστηβοὶ- 
δτ᾽᾿Β τοργεϑϑηιδίίοη οὗ ρϑμδὶ ὑπβιϊοο.--- 76. τουδὶ δαὰ 
[86 τοιρδεῖ, ἰπδὺ ἴΠ6 ἱπηραϊηρ Ἰυᾶμα 8 αοά, Ὀυὶ ἰδεῖ, 
δ τ6 ᾿ωρυϊαύοῃ, ἴΠ6 Ὠυμίδη Ἐπονίεάες οἵ ἰδ6 
παράβασις ἴῃ ἰδ Ἰρῃς οὗἨ τῃ6 ᾿ιάρπιομι ἰβ ἴο ὉὈ6 
ἐλ ἢ (Ὁ}}} πο οοπῃδίἀογαϊίοῃ. [ΑἸίογὰ ὀχρ δίπβ 
ἐλλ.,͵ ““χϑοκοῃϑᾶ, “δέ ἀοιο" ακ ἐγαμϑογεδοίοη"--- 
ὁΡυΐ ἰπ ἔοτιτηδὶ δοοοῦμι,᾽ ὃν Οοά. ἴῃ ἴῃ9 οδδ6 οὗ 
ἴπ056 πὸ δὰ ποὶ ἴ06 νυίϊτοη ἰανν, ἁναρτέα ἰδ ποὶ 
οστοὴν τοοϊζομθα 88 παράβασις, βεῦ ΟΥ̓Ρ ἀρεἰπϑὶ 
4Π:6 σοιμτηδηᾶ : θαι, ἴῃ ἃ οογίδϊῃ θ6Ώ8Β6, 88 αἰ. ΠΟΥ 
Ὀγουθα, ορ. ἰὶ. 9-16, ἰξ ἐδ γεοξοπεοα, δῃὰ ΠΟΥ͂ ΘΓΘ 
οοπάοιππεὰ ἴον 1ϊ.".-, 5.] 

ὝἜθΩ ἴποχο ἰδ πὸ ἴα [μὴ ὕντος νό- 
μου]. Νοῖ: λεγε ἰλδ ἰαὶο ἐδ ποέ. [80 ΑἸοσγά, 
δὰ [Π086 ὙΠΟ τοῖον νόμος ἴο ἴπ6 ἴοκαϊο ἰδ Θχοὶὰ- 
βίνοϊν.---, 5.1] Τθθ Αροβίὶθ ἀρρθδγβθ ἴ0 ᾿δΚὺ ἀονὰ 
6 ῥσχοροδίθου ἱπ [86 ἔογῃῃ; οὗ ἃ ζθ,ΘΓΑΙ τηδχὶπ) 
{“ ὙΠΟΓΘ [ΠθγῸ 8 ὩῸ ΘΟΟΌΒΟΓΡ, ἴΠΟΓῸ 8 ὯὨῸ ἰυάρθ ᾽)) ἰῃ 
ὁγάον ἴὸ ϑδυρροδὶ ἐπθ ἰάθα οὗ ἀδρτθαβ οὗ ἰθρα! ιν ἀπὰ 
ἱτηρυϊαίοη (866 ἰδπ6 Θχρί ἀπδίίοη οὗ ἀμον ἢ. ἔστε, 
ἔοο, Νεγον που]ὰ τοϊΐονυθ {}16Ὸ ἀθδῖῃ δῇ Ἂ1|ὸ ρζοῃογα- 
ἴοηβ Ὀδθίοτο Μοθϑβ ἴγομι Ὀοΐησ οδυδοὰ ὈΥ ἰηαίν]άυ] 
δἷη (866, οὐ ἴδ ΔΕ ΒΈΙΤ, Ῥβ. χβ.). Ἧ)Ε βΆὺ, στ 
ἾΔΡ. ἱ. 18 δ΄, (μὲ [Π6 {Ἀ}Π[πΠρ οὗ ἔῃοϑὸ ψϑηθγδίίομβ 
ἑπίο βἷῃ ψῶϑ, ἰῇ ζΘΏΘΓΑΙ, ἃ στοδῖ ᾿υπάμτηοηϊ οἵ Θοὰ : 
Ὁ δὴ οἰλιΐοδὶ δοσαμδο []. 19] αἰ σᾶγβ ργθοθάθβ. 

γεν. 14. Νονοσῖμ 1955 [ποὺὐν]τσταπαΐϊπρ {Π6 
τοϊδῦνο ποπιϊρυϊοη οὗ Εἰἢ} ἄϑαϊῃ γχοϊριοᾶ 
᾿Αλλὰ ἐβασίλευσεν, ΘιΩρὨδεο ΑΙ ρὰΐ ἤχει, 
ϑάνατος]. δεαίδ, αἰνοδαγ ρογβοηίϊβϑα, ἈρρθασΒ 

ὨΘΙῸ 88 8 ΓΌΪΟΣ, δηα, δοοογάϊηρ ἴ0 ἰΐβ παίιγο, 88 ἃ 
ἀὑτδὶ." ΤῊ Ὀίγοσγβαὶ γοῖρη οὗ ἀραίῃ ἱταρ!ο5 [6 
σηΐν ΓΒ4] τοΐρη οὗ δίῃ 85 1.8 οδύδο, ἰῃ ῥγοοῦ οἵ υϑὺ. 
12 (ἀραίμδὶ Μογον δὰ ΗἨοίϊδῃῃ) Τη6 ἀοιηϊπίοη οὗἉ 
ἀδαῖ ΘΙΩΌΓΑΟεδ ὨΟΐ ΟὨΪΥ ρἢγδῖο8] ἀδαῖῃ τ 41} 8 
᾿ἰσιογίοαὶ ὑδετογθ, Ὀὰὶ α͵8ο ἴΠ6 σοημϑοϊουβηθδδ οἵ ἀθδίῃ, 
ὉΓ ἴ86 δίΐῃγ οἵ ἀθδὶῃ (1 Οογ. χν. δὅ6), δῃιὰ [Πθ σοῃβθ- 
4ύσηοο οὗ ἀθαΐῖι, [06 ἀγϑᾶγυ, ττοιοποὰ οχίβίθησο ἴῃ 
Βμ6ο1.1 [μέχρε (ἐπέ Μωῦσ. -Ξ ἄχρι νόμου, 
τοῦ. 18. ΤΏΘΓΟ 18 Π0 ΟἾθαν αἰ γθηοο Ὀθίνθθῃ μέχρι 
δηὰ ἄχρι, ὀχοθρὶ ἰδμαὶ μέχρι, ΌΤΩ μακρός, οἴγτηο- 
ἰορίσλ!!γ, ἀθηοῖθα ὑσἑμλ ΓΙ οσιθπδίοῃ, οὐ ἰδηρίὶ οὗἁ 
ἔπη ; ἄχρε, ἔτοιῃ ἄκρος, ροϊηΐ οὗἁ εἰπι6.---. 5.1] 

Εϊνϑὰ ονοὸσ ἴδποδο, ἄς. [καὶ ἐπὲξ τοὺς μὴ 

΄ ἀμδιον “ ΤΊΔΗΣ ΑΡ, τπογίοια ἀδϑονγίδοτε νεϊωμί ἰγγαπηΐ 
ΐ ἔπ “Δι 

86] : “3 Χίον ἱ αὐεονίδίδιιν ππονυμ, μὲ ΒΟ ἩΘὮ. 
ἃ. 14. Ἄϑβαης υἱΖ ιἶϊμε γε ἰοἱ ειδαΐϊίοε Λλαδεί, φμοὶ υεἱ τερεε 
ψιον αδείμἰτί. Ϊαιπιαπε τερππι. Δ ον εεἰ Ηεδταΐδηιι. Ϊπὶι- 
Ρβεογαί Ῥεοταΐωπι : ἱπιρεγαί τ1α.}"--Ῥ. 8.} 

1 [Βασιλεύειν στ ἐπί ἰΖ α Ἠουταίσι (ὉΣ 59) ; 
ΘΟΙ͂ΕΡ. 
τεὸς ἐξ τιὶθο 1:6 ρσοηΐείτο οὐ ἀδέϊνο. ΤῈΘ 
οέδοα ἴδο ὯΘ ΟΥΕΣ  ΒοΤα ἴῃ6 δονουθίβτι 
ΤΈΟ μιλρποαν ἐῶσα ὃ 

16. ΤΑ Ὑ8019 Ῥδγδοθ ὀοστόδροσ δ ἰο ἰδ ΗἩΘΌΣΟΤΝ ΤΙΝΟΣ, 

1δι 
᾿ς αν ες ππμμμνπἢ 

Υ. 112-21. 

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιωματι τῆς 
παραβάσεως ᾿“4“δα'μ]. Ονεῖ ἵποδο ΜΠΟ, , 
Αἄδπὶ, νεγα ποῖ μα] οὗ ἃ ἀσδηΐίθ παράβασις, οἱ 

ἴοὰ οὗ ἃ ἀοδηΐϊί οοσωσωδηὰ οὐ αοά. ε 
καί ΤΩΔῪ ὈὉ6 υῃμάἀογβίοοα 88 δηθμοι 68) ἴο Αἀδσὴ, οι 
ὈθίίοΡ, 88 τοδκίηρ ἃ αἰδιϊποϊΐοη ὈΘΕΘΟΏ δἰ ΠΏΘΙΒ ἷἰμ 
106 ζόπογαὶ 86 η86, δἀηὰ {Π6 πν]ἱοϊκοα ἐγ ἴθ οἱ 
Βρϑοίδὶ ἰδ οὐ αἀοᾶ, γ8ο εὔοοῖ, 68 ἰὲ τοῦθ, μδῖν (4}}} 
ΟΥ̓ τηδῃ, δος 828 Οδίη, δι, ΑἸμδηδαὶυδ ὃΣ 
Ρἰδίηβ ἐδὺβ: ἰδοθθ πῆ σοιητηϊ θα ΠΟ τλοσίδὶ δὶπ 
Οτγοιβ: 0 ϑιτοβϑ δἷῃβ; ΟἿ6]}1, διὰ οἴδϑιθ: ἐγϑηᾶ. 
ξιοβθοὰ πὸ ἰδ ἴο τοῦ [16 ἰῃτοδὶ οἵ ἀθδίῃ 'Ῥτῶῦ 
δἰϊδοβοὰ, Βυΐϊ [Π6 τηθϑβῦσγο δ βἰΙΡῚῚ ἐμ παρά- 
βασι, 88 ἷηῃ οἰδρ. ἷν. 156. ΤΠ οἰ άδν Ὄχροδίίοσβ μᾶνθ 

οἱυάοὰ Πδρὸ αἶϑο (μ6 οὨἰ]άσοῃ [δῃὰ ἰαϊοί8] δαῦὺ 
Ἰεοϊοα “Ὁ Αἀδιη δ δἷῃ ἰὸ 1:6 ρώνα αἀαπιπὶ ;᾽ 
ΤΟΩΣ τηδίιοδ [8 ἐῃ6 Θχοϊυδῖνο τοίδγοποθ [δραϊηδὲ 

ὙΠΟὮ ΟδἸνὶ πῃ ΘΟΓΓΘΟΏΥ ῥγοιθϑίβ. ΟΠ] άσοῃ ἃγο ἴῃ- 
οἰμάοα, Ὀμπὲ ποὶ βρθοίδ!!ν ἱπιίθπαδα.---Ρ, 8.1] Ιπαΐ- 
ΤΟΟΙΥ, ἐπΠ8 γοῦθῸ ΓΘίοσβ ἀθβη 6} ἴὸ τ 6 ΘΟΠΠ ΘΟ ΟῺ 
Ὀοίτοϑη δίῃ δὰ ἀδθδί ἴῃ ἴη6 ρῥογίοα ἔγοση Αἄδιι ἴὸ 
Μοβοϑδ, δ [δ ὈΘΘΏ 8180 ρογοοίνοὰ ὮὉῪ )ὸ  οἴϊο, 
πὐααρων: δηὰ Βαυγ, Ὀυΐ ἰ8 ορροδϑὰ ἴῃ γαὶπ ὮὈγ 

ΟΥ͂ΟΡ, 
ἍΜ ἐδ ἃ ἴγ)Ρο οὗ ἱμ9 οοζηΐηβ οἱ [ἐ. 6.,ὄ ἴθ 0 

Βασομὰ Αάδπι, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλον 
τος]. ΚΟορρθ θοπιθδ ἴῃ ροαίϊένο οοηβίοῖ πτῖτῃ 1Π6 
ουπίοχί, πῆδη πὸ [Δ Κ68 μέλλοντος 88 ἡϑυΐοῦ : οὗ δαὶ 
μοῦ δ ου]ὰ οοῆθ. ΤΏο δγβθὶ Αἄδι ἷἰβ ἴῃ ἴγρα οὗ 
ἴΠ6 βοοομὰ (1 Οον. χν. 46), δῃὰ ἰθ [λ16 ὑγϊποίρ]ο οἵ 
[6 δτβὶ θοῦ, 88 ΟἸ γίδὲ 18 {π6 ῥγϊποῖρ! 6 οὗ [6 βοοοπὰ, 
Ὀυΐ δοοογάϊηρ ἴ0ὸ [Π6 δηιδροῃίβιη Ὀοίπθοῃ πο ἢγαῖ 
δὰ βοοομὰ ΘοΏ8. ὅ66 Μουθῦ, [0Ὁ ἴσα δ ΘΧΡΥΘΒΑΒΊΟΤΒ 
οὗ 1π6 ΒΔΌΡΪΒ ; 6. σ., Δἀαγιυδ μοδίγομιμκ ἐδέ λ΄οβκίακ, 
ἈΑοοοτγαϊηρ ἰο ΤΒοΪ οἶς, 6 ἀράποίίομ οΥὨ (0 οπι- 
{π δ ῖοϑὶ βίά6 δῃῃουὰ ποῦν Ὦδνο οἰ] ονσοα, Ὀυὺ Ῥαυὶ νδθ 
οσοπιομῃιοα πῃ [06 ὃς ἐστι, ὅσ., ἰῃ ογὰον ἰο ἱπαϊσαῦθ 
[Π6 οἵπαῦ δ], Βαῖΐξ ἱπ οὖν υἱοῖν {Π6 δι 0519 ἴ88 
Αἰτοϑαυ ργοοθάθα (νοΓ8, 9--11), ἀπὰ ἰ8 Δ}}Υ οἰδθογαϊοὰ 
ἴῃ οἤδρ. Υἱ.--Υἱϊ!., δον [86 ἰταμδίτουδὶ ἱπαϊνί ἀυδὶ 8ΔῺ - 
Ἐπ Π.6868 τπαὺ ὩΟῪ (ΟἸ]ΟΥ. 

[Τ|νἶὰ ἱπιροτίδπι οἴδυβθ ρΡοϊηΐϊδ Ὀδοὶς τὸ σον, 12, 
πὰ ἰπάϊοσαϊοθ [Π6 δροάοπίβ, 6. ΟἰΠΟΡ τηϑπιῦογ οὗὨ [16 
οοπιραιίδοθ, 7 ὑπος, ἴτοη τύπτω, (0 δίγίκε, ἰο 
τοομηά, 88 ἃ ΨΑΓΙΘῪ ΟὗὨ εἰμηϊβοδιίοηβ πο δΓὰ 
ΟἰΟΒΘΙΥ τοϊαῖθα, δῃὰ γϑῦ ΤΏΔΥ 8661 ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΟΔ868 (0Ώ- 
τγδαϊοίοτγ (δοιρ. ὑπ ἀογιαδῃ Ἅὀδιά, υγνδιϊά, Ῥον- 
δια). 1ὲ πιϑδῆβ (1.) ἃ Ὀἱον ; (2.) ἃ ῥγϊπξϊ, οὐ ἴπ)- 
Ῥγοβαΐοῃ, πηδὰθ ὈΥ͂ ἃ ὉὈΪΟῸΝ (Φ μη σσχ. 3ὅ, τὸν τύπον 
τῶν ἥλων); (3.) ἃ ἔοττη, ἴτοαρο, βψυγο (Βεά, Αὃ.-. 
διά ; 8ο οἴθηῃ τῷ 6 οἰδϑαίοθ, δῃὰ ἱπ Αὐοίδ νἱΐ. 48, 
τοὺς τύποις, οὗς ἐποιήσατε προσκυγεῖν αὐτοῖς); 
(4.) ἃ ρδιίΐογῃ, τηοῦο] (πεδίον, Μοάοϊ!͵ νδιϊά ; οτα. 
νἱ. 17, τύπον διδαχῆς ; Αοίβ νἱἱϊ. 44: ΗθΌ. νἱϊ!. ὅ ; 
ἴῃ [Π6 το ᾿αϑὺ ραβϑαρβθβθ, πούονοσ, τύπος ἰ8 [ἈΚ ὴ ὮΥ͂ 
ΒοΙὴ6 ἴῃ ἴῃ6 Β6η86 οὗ οδν : Τοπρ. Β]οοῖς ου Ποῦ. 
υἱ. ὅ, νο]. 1, ῥ. 489 4); )} ἸΠΟΓᾺΪ τηοᾶ οὶ ΟΥ 
ΟΧΘΙρΪ6 ἴον ἱπιϊἰδιίοι ( ογδίία ; 2 ΤΏοθα, [ἰ|, 9, 
ἕνα δαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὲ μιμεῖσθαι 
ἡμᾶς, 1 Τίιη. ἱν. 12; Τίς, ἢ, 7; ῬΒΠ, 1. 17; 1 Ῥοε, 
νυ. 8); (6.) ἃ μἰδίογίοδὶ ργεβρυτγαίίου ( Ῥογδὶϊα), οὗ 
ἴγρο ἴῃ ἔπ6 υϑῦδ] {ΠΟΙ ορίοαὶ 86Ώ86---, 6..)ὄ ἃ ῬΟΣΒΟΙ ΟΥ 
(ἰὴ ἀοαίχηρα ἰο [ὈΓΟΒΉΔΟΟΥ ΟΥ ΒΥΤΏὈΟ]126 ἃ δυΐατε 
Ρογβοη οὐ [πΐης πἢϊο '8 τπ6 ἀγτέτυπος ( Ὀγδέϊα); 
ΒΟ 1 Οογ. σ. ὁ, 11, ἀπὰ ἴθῦθ.0 Οθ ΘΓ ἴθ9 Νὸν 
Τορίδιηθηϊ δηςγρο ἰβ τοϊαιθὰ ἴοὸ ὑπὸ ΟἹὰ Τοδίδσωθῃς 
ρο, ἃ8 ἴῃ ϑυϊδδίβῃοθ ἰδ ἰοὸ ἴῃ6 ΒΔ, οὗ [88 

διὰ ἰ6 οαπἰναϊδηξ ἰο ὁμοίως τῇ παραβάσει. Τῇ τουδὶ τιοὶ ὃὲ 
μετατγμνιῖςῷ, πὶ ἐβασίλενσεν (δα δοδίοσα δῃὰ Βαοπροὶ), Ὁ.8 
88 16 ὈΔΌΔΙΥ ἀοηθ, τλ1ὰ μὴ ἁμαρτήσαντας.--Ῥ. 8.} 



[82 

οτἰπαὶ ἰο ἴ6 σοργ." Βυῖ ΟἸγίδὲ οοστοθρομὰβ ἴὸ 
Αἄδπὶ ἰπ ἔΐα δηἐῃϑίῖςα] δ0η86 : Αἀδη) Ὀεΐῃρ ἴ[Π6 
δῖον οὐὗὁὨἨ ἀφαΐῃ ἔν 8}}, Ομ γδὲ ἴθ6 δυῖμον οὗἁ ᾿1ἴθ [ὉΓ 
8}. Τὴ ῥγοῆρυγαῖζνο [θαΐαγο ἴῃ Αὐδιὰ νὰδ 818 6ὁ0}- 
ἔγαὶ δῃὰ υπΐνοτβαὶ εἰ χη βοδηοα ἴογ (86 Μ8016 τϑοθ, 
ὙΙΟἢ τὰ {Ὁ]816ὰ ἴῃ ἃ πιο Ὠΐρ ΟΡ ϑοπαθ δηὰ πὴ} 
ορροείΐο οἴὔδοι ἴῃ ΟἸγίδι, τῃ6 δΌΒβοΙυϊο δῃὰ ρογίθοι 
Μδη, ἴπ 1 Οογ. χν. 4δ, Ῥϑὺϊ ᾿κοντἶβο σοι γαϑὶβ ὁ 
πρῶτος ᾿“δάμ δηὰ ὁ ἔσχατος ᾿“δαμ, σῖϊι τοῖΐδσ.- 
αοθ, δῸ ἀουδῖ, ἴο τῇς ἘΔΌΡΙ πἰοαὶ ΓΠΘΟΪΟΚΥ, ἱπ πϊοἢ 
(0 Μοββίδῃ ἷβ οδ]οὰ ΤΙΝ ΓΙ ΝΣ, Δ ἀαηιμα ρ}ου- 
ἐγοηταδ, ἰὴ ΟΡροβίϊοη τὸ 1 ΟἼΝΠ 1 Τὸ (δἷ8 
Ῥογβοῃδὶ οοῃῦγαϑι ΘΟΙΤΟΒΡΟΠβδ ἴΠ6 οοηίγαβὶ οὗ ἵνο 
ΘΡΟΘῊΒ δπὰ ογάϑγδ οὗ [ῃΐηρβ, ὁ αἰὼν οὗτος δπὰ ὁ αἰὼν 
μέλλων. 176 οοπιὶπο ὁπε (τοῦ μέλλοντος) ἷδ 
Ὠοΐ ἴο ὉθΘ τγοΐογτοὰ ἴο ἰμ6 βοοοηὰ οοϊηϊηρ οὗἁ ΟἸ "γὶδὶ 
(Ενίσβοῦθ, θ6 ὙΥ οἴἴ6), Ὀαϊ ἴο 16 Βτθι, Ῥδὺ] βρϑαῖκβ 
ΤΙΝ υἰδβύοτ 8] ϑιαπαροίηι οὗὨ ἴ ἔγϑι Αἀβῃ).--- 

ΒΕΟΟΝΡ ῬΑΒΑΘΒΔΡΗ (ΥΕΒΒ, 156-10). 

ΤΠΟΙΪύοΙς Γολγ 8 ΟἹ [86 τταΐη οὗ ᾿πουρηῦ ἴ0 νϑὺ. 
1.9: [ῃ 6 δσρίδῃδίίοηβ οὐ ἴπ6 οἷἀθὺ χροβίςζοσβ 
[Ὦ6ΓΘ 18 ΠΟ αἰϊζοιηρὶ ἴο ἴγβοθ [ἢ 6 Θομηθοίίοη δηὰ ῥσοβ- 
[058 οὗἩ ᾿πουρθῦ ἴο γεγ, 19 : ΤΏΔΩΥ οὗ [Π6 Ἰαΐοῦ ΟὨ68 
ἀουὺι διιοχοῖποῦ ἴ[ῃ6 ΡοΟββΙ ὉΠ οΟΥ͂ διιο ἃ ῥγοοῖ, 
Μοτὺδ βαγβ: “226 λας αἱδεὶ εἰ μαάξπε ασίζεν )αηι ΡῈΥ 
φιέηιφιο σεγδιι ἰία, εὐ φιὶησιίεα ἰάθνι ἐϊινά τεροίαίμν, 
ναγία(ἷ φμίάεηι υεγδὶδ, αἱ ΤῈ τιπηιοηΐς δθηρεν φασι, 
ΚΟΙΙΠΟΡ δηὰ Βιὐοκογι δἰ ΑΡῚῪ : ἀραϊηϑὺ Ἡθοῖη, 860 
Βοῖθ. Αὐοοογαϊΐηρ ἴο ΤΒΟ]υοΚ, ἴΠ6 γαίῃ οὗ ἱπουρὶ 
ἰβ ΔΒ ΤΌΠΟΝ : [ἢ νοῦ, 1ὅ, {π6 σμαπέζαξέυε “τάοτο ἢ 
0ἢ ἴΠ6 5[46 οὗἉ [Π᾿π ορογηοη ργοοδεάϊηρ ἔργου ΟἸσίμβι : 
ἰῃ τορϑ. 16, 17, 6 φιμαίϊέα ἴυθ "ὁ γλογα :᾽) ἴῃ ΨΘΓΒ. 
18, 19, τοβυτηρίίοη οὗὨ [116 ραγὰ}} 6], ἱποϊ υἀϊηρ [6 αἶ- 
(δγθποθβ ροϊπῖθα οὐὐ.Ό Οὐγ οοηθϑίγυοίοη ἰβ ρίνθι 
εὔονο. 

[γετβ. 1δὅ--17 ΟΟΘΟΌΡΥ δι. ἰπίθγιηθαΐαῖα ροβίτἰοῃ 
Ὀοῖνοθι) ΥΟΡ. 12 δηὰ νϑγϑ. 18 δηὰ 19: δῃηὰ 88 θα, 
18 Δα 14 ἅτ δχρ᾽ δῃδίωνυ οὗ [Π6 τεΐρπι οὗ ἀθαῖῃ ἴῃ 
ΒΟΠΠΘΟΙΪΟ) ΜῈ 5, ϑθβεγιθα ἴῃ στογ. 12, 80 ν ΓΒ. 
160-17 ἅγὸ αυδὶ σὶρ, ὈΥ βίαι ϊηρ 886. Ὀγὶ ον δηὰ ἴδγβθ. 
ΕΥ̓ 88 Ῥοβϑί 6 16 ΑἰΒραγ ἴῃ 186 Ῥδγαι οἱ Ὀθίσθθη 
Αἀδιὴ δηὰ ΟἸγίβυ, ἱπ ἔανον οἵ [86 βυρθγιηθουηαϊης 
ἔταος οὗ ΟἸγῖϑι, ΤῊ δατηΐϊγα Ὁ] 6 βυτητηθυγίοαὶ δ᾿ δῖ» 
ταθῃΐ οὗὁὨ ρδγὶβ ΜῚ}} ἈΡΡΘΑΓ ἴγοπλ ἴπὸ 20] οί ηρ 8Γ- 
Γδηροιηθηΐϊ οὗ [Π6 ἰοχὺ ἴῃ ᾿ἰΐ6ΓΆ] ὑγαηβ]διίο : 

Βυΐ ποΐ 88 ἴδο 18]] (ταράπτωμαν) 
ἰδ. 80 8͵θ0 (..) [6 χταρο (χάρισμα): 

ἴον 1 ὈΥ͂ (ἢ [81] 
οὗ 186 0286 ΙῃΔ} (τοῦ ἑνός) 

[8.6 ΤΏΔΩΥ ἀἰοᾶ ; 

ἀϊὰ ἔν "οἵ Θοᾶ ἃ τυ σἱ ἄτϑοθ 1.6 1006 Ο ΔῺ ο οἷ Ὁγ [96 
- Οὗ [800 ΟΣ6 ΤηΔ «96818 Οηγχίος Ὗ 

δοοπηὰ ὑπο [6 την. 

9 (᾿Αντίτνπος, ἀντίτυπον (ἸΟΥΘΊΥ, οομηίετδίοιο), ἰδ, ἢον- 
νοῦ, δοτηοϑιϊπηο αν] ἴο τύπος ἰπ {Π 6 5680 οὗ 
"“Αδϑὶϊ }, κα ἩΘΌ, ἰχ. 24, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν ; ἷ Ῥοί. ἐϊΐ. 

; διὰ Αροκί. Οοηπί. ἵν. 11, τ ὮΘΓΟ (ἢ 9 βϑδοιδιη [4] Ὀχοδᾶ 
Ἀπ πΐπο 816 οδἱ]ϑὰ ἐμ. απήϊψρες οὗ ἴἰῆ6 Ὀοὰν δηὰ Ὀ]οοὰ οἔ 
Ομγίδί. Οομρ. Βίουκ οπ {π6 Ποῦχενα, νοὶ. 11. Ρ. 691.-- 
Ρ.8Β.} 

τ (Ἑποϊ οἷς, Ρ. 216, ᾳῃοΐεδα ἃ γοιραγῖα Ὁ]. ῬΡβθαρο ὕγσομη 186 
ϑοοῖκ, δευε ϑλαίονι ύ, Αδναλππι Βὲπ ]εαας (ἀϊοὰ 1593), 
ΨῈΟΙ! ΒΉΟΥΤΒ ῬΟΥΠΔΡ8 189 Γοβοχ ἰηβυθηοο οὗ Ῥαὰὶ Ὁροῖὶ ἢ 
ἘΔΌΌΪΗΪΟΣΙ ἐΠΘΟΪΟΡΥ͂ : “ ΤῊ ἰδού Αἄδζῃ ἰβ ἐμ Μακδίδῃ ; Η6 
ψΠῚ Ὀ6 ΠίρμοΥ ἔμητ ΜοΒοβ, ΠΟΥ ἐδ 89 δ,ᾳ 6186 ΤΒΟ 
βουνὸ Ἠΐπι, δηα [ἢ οἹὰ δἰπ Ὁν πρϊοῦ ἀοας ἢ ἢδΔ6 Ὅσας ἱπέτο- 
ἑοοὰ πὶ} Ὅς δυοϊἑκμοα ῬΥ͂ ἴτω, [Ὁ Σ ἴῃ Ηἰβ ἄμγα ἐπ ἀοδὰ 
σἕ!] γἰϑο. Τΐ8 τνδ8 ἐδο Ὁλνίπο Ἰπἰοποσ αἱ ἐἢ9 οτοαίίοσι οὗ 
τηδδ, [δὲ ἢ9 Βῃου]ὰ Ὅθ οἰδσπδὶ ; Ὀπὲ εἷπ οοοδϑιοτιοὰ ἀδαιὶ : 
"ποῖ ἱλε  ίψιίη" ἱπίδηζίον ἐξ Δ Ὁ ὃν ἐβε ξεσοπὰ Αατα, οδο 
ἰς ἱλ6 απἰτ.," 97 ὧμ Ἄγει.""--. Β.} 

ΤῊΕ ἘΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ. 

Δηὰ ποῖ δϑ ὉΣ ΟΠ6 σιν ἐγασιθρτοβαῖοι: ᾿ἁμαρτήμασοι Ὁ" 
15; ΐ (κυ μ) ὁ Εἰ (τὸ δώρημα): 

Ὁπῖο 8 σἹρίθου δοὶ (δικαίωμα) 

17. (ον ὦ Ὅν [86 141] οὗ ἐδ οὔθ ἴ 
Ῥοδίῃ γοϊχτιοὰ 
γο ὅπ ΟὨΘ : 
ΤῸ ΣΩΟΓΘ 

π|}} ΤΠΟΥ̓͂ Το τϑοοῖνο 89 δΌσπαϑ 06 
οὗ [86 στῆοο δπὰ δ καὐὐὲ οὗ τ δοτδΣιθ8 

Τοΐκτι ἰἢ [16 
ὉΣῺ 1Π6 ὁ568 Ζοδδ ΟἸσίει.---. 8.1 

Α. 773: εοπίγακί ἣν ἐλα ε)7εοίε οΥὙ ἐλδ ρμυιὶνεὶρίο 
πιαΐε πιατιὶ εκ, 1. ΤΠ παΐαγα! ΘΟΙβΘαΌΘΠῃς68 ἰῃ Γο- 
Ἰαϊίου [0 ρογβοιϑ (νοῦ. 16): 2. ΤΏ ροδίῶνο οοὨΔθ- 
αυθηοοβ ἰῃ τγοϊαιϊοη ἴὁ ἰἢ6 ἰηςΘΌθ ΟΥ̓, [6 δβϑοιθ αὶ 
ἐιδάδιυίοη οἵ τἰ6 εἴθοίβ (νος. 16), εν. 1δὅ τ ῖογ ἴο 
Ἃ.6 ορροδβίεἰοι οἵὗἨ Ομιγβιίδη βϑαϊναιο τὸ ἴἢ6 γυΐὰ ἐπ 
ἴΠ6 ὨΟΠοεΙομ8] ρογίοα δηὰ βρῃθγὸ ; σνϑγ. 160, ἴο 18 ορ- 
Ῥοδί(ίοιι ἴο τῃ6 τυΐη ἴῃ [6 Ἰ6ραὶ ποῦὶὰ, 

γαγ. 16. Βυῖ οὶ δὲ ἔπ ζ411 (ἘΧΔΙῦτοθ- 
δἰο"}), δὸ 81πὸ ἐβ πὸ κρἷῆῶὰ οὗ ρσταοθὶ [᾿.41.λλ᾽ 
οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ 
χάρισμα] 6 δΒοϊὰά [μα 6 Αροβἕῖα, ἴῃ οἷ 
Ὀγίοῦ διὰ ργομπδηΐ ΘΧΡυΘΘβΙΟῺ8 ἰῃ σογα. 1δὅ δηὰ 16, 
ἰδυϑ ἀόνῃ δχίομηϑ ἰὴ πορϑῖνα ςοπδίγυσοη. Μεγεοῦ 
ὈΡΘΠΒΙδίοϑ νοὶ 1δ: “ Νοὶ 88 1068 ἸΓΟΒΡΘΒΒ, 80 δ'80 ἴδ 6 
εἰν οὐ ψτδοο :᾽" δηὰ αυΐϊζα ὑπ᾽}: Ἴ} } στοῦ. 16: 
“ Απὰ ποῖ 88 ὈΥ̓͂ 056 ὙΟ δἰῃηθὰ ἰ8 ῃ6 γί." ΤῈ 
παράπτωμα ἰΒ ἑνὸς, [68 χάρισμα ἑνός. ΑΒ μῥτΐη- 
αἰρίοβ τ ἢ Θηΐογ Ὠυπι ΔΉ ΠΥ̓͂ ἀηὰ ρογιηθαῖα ἰδ, Αὐλτ 
δηὰ ΟὨγίδι ἀγὸ αἰἶκα: Ὀυϊ ἴῃ [ὴ6 πδίυτο οὗὨ {Π6}} 
οϑδοιβ ὑΠἸ6 Ὑ οοηϑίξυϊα ΤΟ ΓΑΒΙί3.---ΕΟΘΘΏ ΤΩ ]Π]οτ, δηά 
οἴδογθ, σουϊὰ πουῖγα ῖσα 186 Ὡδραϊου ὉΥ τορδγάϊησ 
οὐχ 48 ἰπιοττοραῖνο , Ὀὰϊ ε18. 88 ΜΟΥΘΙ ΤΘυΆΓΚΑ, ἰδ 
ἰογθι θη ΟΥ̓ [6 οοπιγαϑιίίηνσ οἰαγαοῖοτ ΟὗὁὨἨ [16 οὐη- 
ἰοηῖ8. ὟΝ 6 Β66 Ὡ0 ΓΘΆΒΟΏ [ὉΓ ἰαΚίηρ [Π6 παράπτοωιμα, 
ΘΟὨΙΓΡΆΓΣΥ ἴο [8 1πηοϑ Ὠδ΄Ό ΓΔ] εἰρη δοίη, 88 “" οἴδηςο;" 
ἰξ ἀοῃοίοβ, τὶ βίη, 8 18}}, δὴ οὐ 8] ἀοίδαὶ . γραδ, τιῃ 8 
[Ἀ}} 88 ἃ τηϑάϊυπι οὗ {π6 ἔ8}}, ᾿υϑὺ 88 ἴΠ6 χάρισμα οἵ 
ΟὨγτῖβο 8 οῖ ΤΏΘΓΟΙΥ χάρις, Ὀὰὶϊ ἃ τηράϊυτ οὗ ἴπ6 
χάρις. [Παράπτωμα, η παραπέπτω, ἐο αν, 
ἷ8 Ὠοΐ 8 Βη} αἰαίθ οὐ οομαάϊιίοη, Ὀθὺ 8 σοποετοῖο 
δοῖιΔ] βίη, (86 ὑγβηϑρτοβδίοῃ οἵ ἴπ6 ἰδὰν (παράβασις), 
ἴπ6 δοῖ οὗ ἀϊθϑοσθαΐθποθ (παρακοή) ὈΥ͂ τοι Αἀάδπὶ 
[6}} . σοῃρ. ψϑυβ, 16, 18, 19, διὰ Βοοῖκ οἵ ΥΥ̓ Ἰδάοιι 
χ. 1, ποτα ἰὺ 8 Κα σίϑο υδοὰ οὗὨ [86 [8]1, τὸ γα- 
νσμα διὰ ἡ χάρες τηθ8ὴ ὨΘΑΡΥ [06 ΒΔΙΠ6 δὲ ἡ 

ὅω εά ἴω (8 γτογβο, τὸ δώρημα, γον. 16, δικαίοσις 
ζωῆς, γ6Γ. 18, Ὀαὶ ΤΠΘΥ Θιαρίναβῖζθ {Ππ6 ἰάθα ὑπαὶ 58} 
ΨΑΙΊΟη ἷἰβ οὗ γε σῖδθθῚ ἘΌΓΌΘΒ ἱπροπὶ ΟΥΔΙΥ τοίοτα 
τὸ χάρισμα, ἴ86 Ογαοε πὶο ρΑγάΟπ8 1ῃ6 8 ΏΠΟΥ, 
ΔΗ ΠΟΙ 10811Υ το Ὠοδίδι, [π6 Ῥϑπαὶὶν οὗὨ ὑγαπαρχοδδίοῃ, 
ἀπὰ τὸ δώρημα, ἴμοε ΟἿ οἵ τἱρ[ῃ θουδηοβα, δηῦ. 
{μος 8}}γ ἰο ἴη, πο ἰδ Γολονοβ δηὰ 80 66: 
(0.6 οἸ"6 ἷβ τηδίῃ} Υ ἴι6 ρκταθθ παῖ 2υδέι 5, [86 οἶδοῖ 
10:86 ρτδοθ (Παὺ δανιοίξ δα. ὅ'866 ἷβ Ὠοΐθ, Ρ. 248 ἴ.-- 
Ῥ. 5.] ὙΤΒοΙυοῖκ τη Κ8 ἐμαὶ τ βῃουϊαὰ ὀσρεοοὶ δι- 
καίωμα [ὑπακοή που] σογγοβρομὰ Ὀοϊξοσ..--Ρ. ΒΞ} 

Θ « Ὑ [0σΣ, “" ὃν ἔδο ὁοπὸ {πδῖὶ πίηποᾶ," {{ πὸ στοαᾶ ποτμη κέ 
τοῦ. 800 Τραμαὶ ΔοΙ, 8. αινὰ . Νοῖε γαφνῤ μον αι 8. 

1 [τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, ᾽ὴ6 Βίη. 
Ὥσοδμη, ΔΙζοσὰ, δὰ [ΠΠ6 ἐξαί. γές. ΝΑΙ 

ΜόγοΣ, ἴῃ6 τοαδϊπρ: ἐν ἑνὶ “ ὈΥ͂ 006 7}}.} 
860 7 αμαὶ Λοίε Ἷ, απιὰ ΖΕφορ. Νοίεε Ὀσϊον,.--. Β.] 

Ζ [Ατοοτϊῃς ἴο ΤᾶΣιρ6᾽ ἐσαπεϊδίϊοι : Α πίοδί δίελε 
(Γι διν»» ὧφν {ἐειελη δοδείρξείς Α ἀα πα πὰ οληεἢ ψινῖϑ ἀδς, ϑ8ν» 

ἀκα αὶ αἰκοὸ τὴῖξ ἀεπι Θηπαίεπρω (1: κἰΐελϑα Θπαεῖοα δα 
δὶὲ χτοὐπίβ) αὐ ἰδν 

αεὶ ς" ἰγαπαρτέξδείοπι, δὸ αἰεο ἐς ἱλα σί Ἷ 4 ργαοε.--Ῥ. 8.} 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΟὟ... 12-2]. 

ἰποιοδὰ οἵ χάρισμα. Βαϊ ἴδπ6 αποδίίοῃ Π6ΓΘ ἷβ 60}- 
οοτηΐηρ ἔπ ὨδίΏΓΑ] ΟΥ Ὠἰδίοτἶοδὶ οὔδοίβ οἵ Ὀοΐἢ ῥγίῃ- 
εἰρὶο8. στ} 1}}]6 ἰη νοῦ, 16 (ὮΘῪ τὸ ργοβδθηϊθα ἰῃ {Π6 Ὁ 
: ἴ0 ἰαῦγ δὰ τἱρῃ, 

ἘΠῚ ἰξ ἰχουσ ἴδο 811] οὗ ἴ)ὴ9 οἱϑ ἴδ9 
δον αἰοὰ [᾿ς γὰρ τῷ τοῦ (τρδΡῖ ἴ[μ6 ἀοδηΐίο 
σις, πο 18. ονουϊοοκοὰ ἴῃ τ86 Ε, 7.) ἑνὸς 
ταραπτώματ, οἱ πολλοὶ ((δπδ τιδΥ, ἑ. 
[80 Ἰγωτοθηδα του  ἰϊυὰθ οὗ 4}} ἴπ6 ἀοβοθπάδηϊβ ὁ 
96 ομδ Αἀδὼ) ἀπέϑανον.---. 8... ΤΏ εἰν 
βοῖὶ Ὠγροιϊιοῖίολ!. ΤΏρτΘ ἰβ8 ΔΓ. ΟΧΥΤΩΟΓΟῚ ἴῃ ἴἢ6 6Χ- 
ργοδεΐοῃ : ὁπό γοϊὶ, πιαὴν αἶδα (ΟΣ ΟὨΥ [86 086). 
ΝΥ οὐ πολλοί, ἀιἃ ποῖ πάντες, 88 πῃ σϑῖβ. 12 δὰ 
18᾽ Μογεγ: “ΤῺ δῦ 688 ἴο (86 εἷς ἰβ τηδά6 
ἴΏΟΓΘ ΒΘ η 8 0]6 δῃὰ βίγοη μον ὈΥ͂ χηδτκίηρ (μ6 ἰο δ! ον 
ΔΒ ΤΩ] τυ6 ; ἴῸΓ "»οδδιπί αἰΐψια ὁδεε οπιπία, φια 
πον δωπί ηιμίία, Αὐρυδεῖὶηθ. Οτοίυβ ὙΤΟΠΡῚΥ : ὁ 7,676 
ΓΝ ὁ «Ῥποοῦδο,) σὈϊο ἰθ οοπίγααϊοϊοα ὈΥ͂ 
ΘΓ. 12 δηὰ 18.) [ἀπέθανον τηυδῖ δ6 [Δ Κ6η ἷπ 
ἔδο ϑδη) 6 ΘΟΙΩΡΓΘΏΘΏδΙνΘ 9686 89 θάνατος ἷἰπ γον. 
12; 866 ἢ. 116. [4 8 Ῥ4ΓΆ]16] ἰο ἥμαρτον, γον. 12, 
δια ἸμΩ Ὀ6 ΟΧρίαἰποα δοοογ ὨΡ}Υ ; 866 ἡ. 177.-- 
Ῥ. 8. 

ἸΜυΟΣ τἸοσθΘ.Ό [6 πυλλὼ μᾶλλον ἴδμο ὁχ- 
Γοβϑίοη οὗ δ Ἰορίοδὶ ρέμα, [μα 18, οὗἨ δὴ ἱπίδγθῃοθ 
[Ομῃτγγβοβίοιη, πολλῷ γὰρ τοῦτο ἐμέο οί θ0}} 

Τμοοαογοῖ, ΕΠ ρρὶ [Ρτϊεζθοῖιο, Ηοάμρο, διυδη], μη 
οΟἰἶ6 8), ΟΥ οὗ ἃ. τὰ] ρμρίωδ, ἃ ΘΟμραγίϑου (( αἰ νίη 
[Βεηρε] 5], Βοίμια [ΑἸξογά : τηῦοῖ τογο ἀρυηάδηῖ], 
ἄς.). [1π οὔδιος πογάβ, ἀθοθ8β πολλῶ μᾶλλον ΘἜΧΡΓΟΒΒ 
ἃ ΒΙΓΟΠΩΘΓ ἀθ οἴ δυὺ ,. 88 8η αγσιρπεηζιη α 
τὗπϑουο αὐ τπα͵μ8 (Ὦ6Γ6 α »εϑογὲ αὐ πιείδμα), 88 1 ΘΌτ- 
ἰδίην ἄοοβ νϑῦβ. 9 δπὰ 10, οὐ ἃ δίχζῇοῦ ἀορτοθ οἵ 

ἤ--Ῥ. 8.1] Μογον;: ΤΉ 5 Ἰδύῦοῦ 8 ΘΟὨΓΓΆΓΣΥ ἴ0 
γον. 11. ΤᾺΪΒ 18 80 ἤν σἱρῃῦ 828 ἀθϑίὶι, νἱοσθὰ δῦβο- 
Ἰυ οὶ, ἰδ δὴ δοβοίαϊο πορϑίϊοη, ἀπ 8 σϑϑὶ ρέμϑ ΙΒ 
δΐμηον ἄσρτοα οὗἁἨ δρυμάβῃοθ] ἰβ ΘΟ  Υῖβθα ΔΙ ΓΟΘαΥῪ 
ἷπ περισσεύειν. Βυΐ 1Ἀ86 Ἰορίοδὶ ρέμα ἱπν  νοβ α]80 
8 τορὶ »έωϑ. Ξ αἷἰδο Τμοϊυοῖ.] [Ὁ τοϑίβ οὐ {86 
(οοπίῃς δηϊιηοθοβ: 1. ΤΏΘ εἰς ἰηἰγοαυοοα ἢθ ΓΘ 
στοὰ! ἤδῆθ, δηὰ ορροδὶϊθ ἴο δΐπ), ὁ θεός ἀπὰ ὁ 
εἷς ἄνθρωπος ᾿]ησοῦς Χριστός; 2. παράπτωμα, 
δὰ τῃ6 ορροβῖια ἡ χάρις καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι: 
8. ἐπερίσσευσεν, ἴὰ Τρροδί(οη ἴ0 1)86 δἰπιρὶθ ἴδοῖϊ, 
ἀπέθανον. ΤῈ χάρες τοῦ ϑεοῖν 5 [Π6 Βοιτοθ δπὰ 
ϑρί τι οὐὗὅἨ {π6 υπΐνϑῦβαὶ δηὰ ρϑυβοπδὶ οὨαγίϑιηδ, ἩΔ]οἢ 
ἱβ ΟἸτῖβι Ηἰπιβοῖῦ; [6 δωρεὰ ἐν χάριτι, δο,, ἰδ 
:8 ἔοττω δπὰ ρρθδγδῃοσ, [6 ροβίτῖνο ρμἵξ οὗὨἨ Ὠϊνίης 
βαορίΐοι, τί τἢ τη6 Ὀϊνίπο ἱπῃογίίαποο, ἴῃ [116 ραγάοῃ 
οἴ εν. Βοῖδ τηυβῦ ποῖ Ὅδ6 τϑβοϊνϑα ἱπῖο Δἢ ἕν διὰ 
δυυῖν (Βοβομῃπιῖ]]ογ, δπὰ οὐμθτθ). ἀοοογαϊΐηρ ἴο 
Βοῖπο, ΤΒοΪυοῖς, δηὰ οἴμοτβ, ἐν χάρετι τουδὺ 6 
οοπηροίρα πὰ δωρεά: δοοογαΐηρ ἴὸ 6 Ὑοῦϊο 
διὰ Μογοσ, δωρεά ϑἰδηαβ Ἀοβοϊ ὐοὶγ, δπὰ ἐν χά- 
θ0ιτι, ἃς. Ὀοϊοηββ ίο ἐπερέσσεινσεν, οἢ δοοουῃῦ 
ΟΥ̓͂ δ δη πο 918 ἰοὸ παραπτώματι. Βαϊ ἴῃ παῖ ὁΆ86 
ἐδ δυίίοϊθ βῃοῃ) ἃ ὍΘ οὀχρθοίθα Ὀοθίογθ γάρετε. 
Βεείάοει, δωρεὰ ἐν χάρντιν ἔοττηα [Π6 Ἰάοα οὗ δώρημα. 
Τμ6 δογίϑδε ἱμαϊοαΐθα δῇ οὐϑηὺ Ὑδίοι ἢδα δ γοδαῦ 
"δ κθ ΡΪ666. 

νον. 16. Αμᾶ ῃοῖ 45 Ὁ. οἱϑ ᾿σϑδβυθβδίοῃ 
ὑπαὶ οὖχ ὡς δὲ ἑνὸς ἁμαρτήματος, ΜΏΪΟΙ 
Δηρο τοηάοτβ Κογϑοῤπίανμ, ἘΓΔΏΒρΘΥ ΒΒΙΟη ΘΟΟΘΟΠῚ- 
ρϑηϊοαὰ σίτῃ συ .--. 5.]. ὙὔὙῶῪ τηῦδὶ ἤγβθι οὗ 8]]} 
μιδοιϊξη ὸ ἐμο τοαὐΐϊης ἁμαρτήματος οὗ (86 Οοαα. 
ῦ. ΒΕ. Ε. 6., δοὰ οἵ [πὸ Τια]6ὰ [0]... : Αἵ ποῆ δίσωξ 
Ἀμ φησι ροσοαίαν}} ἴος ἁμαρτήσαντος [ὃν οπᾶ 

αἱ γα Ἴ, δἰθθουρῃ (86 Ἰαιῦου ᾽δ8 ὈρβίοΣ 

5.’ ἄκπεις εἰ ΟἾγιείαξ, ξεομπάτι ταϊίοπες οοπίγατίαξ 
οη κη πί, ἰη Ῥοδίίΐθο ; ἀϊβεγωηι, ἐπ οοἸηραγαίίνο.""--Ῥ, 5. 

.88 

αυϊμονὶγ." ΤΠΘ Υοδϑο 1166 ἴῃ [6 ἰοχὶ: τοὶ 1 
σοῃίαϊμθ ΟἿὨΪΥ ἀοβηϊουβ οὗ ὑδίηρβ, ποὺ Ῥϑγβοίω, 
Τὴ6 ορροβίίθ οὗ ἁμάρτημα ἷἰΒ παραπτώματα; ὕ0. 
βἰάθβ, τὸ ανε δώρημα, κρῖμα, κατάκριμα, χάρισ. 
μα, δἀῃὰ δικαίωμα. ἸΒΟΙυοῖς ΟΌΒΟΣΥΘΒ: ““ΤΏΟΒΘΦ 
Οοαὰ. ργοϑοηΐ ἐΓΘαΌΘΏΠΥ ἃ οοττυρίοα ἰθχῖ, 056 6Οἢ» 
ἔογιηθὰ ἴο {86 [,αὐΐη ὑγβηβἰδιίοῃ ; δὰ δ ἁμαρτήμοω» 
τος ἷβ οῦ δὐθὴ ϑυδήοϊθ Ὁ αἰοαίθὰ ὈΥ οχίθυμδὶ 
δυϊμοτγίἀθβ, ἰδ τηυδὲὶ ρὶνα ὙΔΥῪ [0 (ῃ6 τηογὸ Αἰ οῖ 
τοδαΐηρ." Βαϊ, δἱ θγβὶ δρρϑάγεηοθ, δ ἑνὸς ἁμωρτή- 
σαντος ἫΔΒ [Ὧ6 ΘΑβίοῦ γοδαΐϊηρ, ἴον ΐ τὰβ βυρροδβοῦ 
(μδὺ ἰῃ ΘΨΟΡῪ δῦ Π 688 Αἄδγὰ Ὠἰπη86]7 τηυδὶ μανς 
Ὀ6Θῃ τηρηϊομοα ΜογοΣ οχρ]αΐηδ: ““Ἅ4πα λ0 
ὃν οπδ ἐμαί δἰππεά (ἁμαρτήσαντος) 80 ὧδ ἔλα οἰ, 
ἐμαὶ ἴδ, 10 ἰδ ποῦ 80 88 ἢ ἰξ πουἹὰ Ὀ6 οπυβοὰ δὲ ἑνὸς 
ἁμαρτήσαντος." ΤὨοΟΪυΟΚ: “ΤΏ6 ρἱῦ 88 δὴ 
ΟΠΟΡ ΘΠαγδοῖοῦ ἤδη ἴπδὺὶ σἷσὶϊ σαὴθ ὈΥ [Π6 ΟὨ6 
ΠΟ βἰπ θα." ἘΤΏ686 δχρϑηδίῖοηδ ἅτ ὯῸ0 ΓΘΟΟΙΝ 
τηθηἀδέϊοι ἴ0 1Π6 γοδαϊΐϊηρ ἁμαρτήσαντος. οι, ἢγδὶ͵ 
186 (πουρδϊ {παὶ [16 δώρημα ΤΩΔῪ ἴθ 7} 6 ΘΟΙΩΘ ὈΥ͂ ΟΠ6 
δῖ βἰπηθαὰ ᾿ἱτηβοὶ ἢ, 18 1 γοοιομοὰ ἀημὰ υὑπηδίθγαὶ 
ϑοοοηὰ, ἴῃ δι οδὶβ θοῦ {16 οἴὔδοίβ οὗ ἰδ 6 τι 
ΡΥΪΠΟΙΡΙῸΒ 18 ΟὈ]Ἰτογαιθα, ΤΏοθο πῸ δαορὺ ἴΠ6 τοδὰ 
ἱῃρ ἁμαυτήσαντος, Ῥτοροδα ἀἰδογθηὶ Βυρρ]οτηθηία 
ἀτγοϊϊυβ, δηα οἴποιθ, ϑάνατος εἰςῆλθεν [αἴἶον ἅμας 
τήσ.); Βεηροὶ [ἘΜ Ὀθίου δπὰ᾿ ΥΥΠκηϑοη, διυδτει, 
Ηοάξε], δπηα οἴμοῖβ, τὸ χρῆμα ; Βοίοδιο, αἴεσ Τῆς. 
ῬΗγ]ασὶ, τὸ κατάχριμα ἀπ ικῆο, δηα οἴδογΒ, πὸ» 
ἐπτιεα: ΒαΖζα, δηὰ οἴμπεγβ [αὐΐον ὡς], τό (06 

οἰΐο : δηὰ ποῖ Ιἰκο ἐλαΐ τολίολ γεδμϊέοα ὕγοτι ΟὯΘ 
ὙΠΟ βἰημθα, ἰβ {π6 φ1}.}}Σ Βούδδα, ἸΠοΙθοκ, δυδ 
ΜοΥΘῦ, ΒΌΡΡΙΥ τηθιε ἐστέ [ἀἴἔονρ δώρημα]; ῬΙιὶ 
ἱρρὶ, ἐγένετο [ἴον παντί: δηὰ ἐστί αἰϊοῦ δου 
ΕἼκα τος 5.1. ΤΊνβΒ [τῇ ]οἢ ἢ ἐστί, οὐ ἐγένετο 3-- 

. 8.] 18 οἰθηῦ τὴ ἁμάρτημα, ὙΠΟ πηρδπε 
ΤΏΟΓΘ πη ἁμαρτία, Δα ΘΧΡΓΟΘ868 ἐ]16 ἰάθ8 οὗ ρὩΠ}}Ε 
( Μεγδολι μη) ἴῃ οομηθοίίοι πεῖ βίη (866 Μαγκ 1]. 
28: [μκὸ ἷν, 12, ἃς. 

ἘΠΟΥ ἴΠ9 ἑπᾶρστηθηῖ (Ρ65868) ἔχοῖλ ο:96 (ἴγᾺΣ8- 
εδιιίδμ) τὸ οον ἀειαπλτίσα, τὺ μὲν γὰρ κρῖ- 
μα ἐἕξ ἑνὸς εἰς κατάχρειμα. [ΔΏβΡῸ ΒΌΡΡΙΙΕΒ, 
ἔτοπι ἴα ργθοράϊηρ οἴδιιβο, ἁμαρτήματος ϑζἴνγοι 
ἐξ ἑνὸς, ἀηὰ ὑγδηδίδίοβ Ὁ, πῃ ὈΟΪὮ οδθοβ, Ῥεγδολιι 
ἄμη.---. 8.1] Βογο, ἴοο, ἰ86 νϑρὺ ἷἰ8β τδηϊηρ 
ΜΟΥΟΣ Βυρρ ]ε8Β ἐγένετο, οὐ γοδιιϊία ; Ὧε ΝΥ οἰΐθ 
ἑωγηρὰ οὐ, Βυῦ 1Ά.6 νϑερ ἴβ ἱπαϊςαῖθα ὈΥ ἴἢ)ς εἰς 
εἰς τοαυΐτοβ {Π|6 ἰάθα οὗ ργοργϑθββ, ἀθυθορημθηῖ. (ἔοι 
[Π6 δι} ΕΠ 6818, ΒοῖΠΘ πα5 διϊοιηρίθα ἴο βυρϑβι ϊυϊο δὴ 
ὈΠΙΘΠΔΌΪΟ αἰϊνίδίοη, τὸ μὲν, τὸ δέ. Τ1πῸ0 χρῖμα 
τηϊρἢϊ τηθδὴ ῥυσρτηθηῦ ἴῃ ζόπογαὶ (Μ γ 67), 8 1Γ ἰΐ οἱά 
ῃοῦ τείον ἰο ἁμάρτημα, ὈΥ̓ ἩΐοΙ ἰῦ ὈΘοοΙ.68 ἡπαρ- 
τηθηΐ ἴ0 ρυπίβμιηθης, ΕἸχρ δηδεῖοῃβ : γοαέμδ (Βεξζὰ, 

Φ [ΤῊο Οοᾶοχ Β᾽ μα σ08, ἦτ [Β6 οοΐδνο οαϊ(ίοσι οὗ ΤΊ60]."» 
δῃδοτῦ (1868), γος ἁμαρτήσαντος, ὈυΪ [μὲ8 16. ἃ οοττοοίίοη 
ὉΥ 8 βοοουιὴ οσ ἐμίγὰ μαμὰ. 1ῃ (Π0 οτἰκχίταὶ ΜΒ. διὰ [ἢ 9 
Ἰᾶτμο πηοΐα] οἀϊϊίοπ 6 σοχὰ 18 Ὀσόῖθη ὉΥ͂ {86 Ἰ1ΐπο, απὰ 
τοδᾶβ, ΑΜΑΡΤΉ-ΤΟΣ, πο ἢ ΤΩΔΥ ὉΘ ἃ τηϊδίδκο ΌΣ 
ματος, 8Β ὍΜῸῸ]1 85 ἴοτ ὁ αντος. ΤῊΘ ΔΡΕΘΏΟΘΘ τὦ [86 
αγιΐοϊο Ὀρίοχο ἐνός ἰ6 ἴῃ ἴανογ οὗὨ [πὰρ θ᾽ 5 ῬΓΟΐργοσιοΘ (ῸΓ 
ἁμαρτήματος, ἴοι ῬΘῺΪ ΔἸΕΥΒ τπδι8 ἴ86 δσίϊο]9 ὙὮΘῚ ἐνόν 
ΤΟΥΌΓΒ ἴο ἃ ῬΟΤΒΟΙΙ, ΟΣ ἐπ τοὺ. 12, ὙΠ οτΟ 1ἰ ἰ6 θτοί ἰηΐσο 
ἀπορᾶ ἡπᾶ οοπηῃροίοα ψλἢ ἀνθρώπου.--Ρ. Β.} 

{Μογος : “1 ἐεί ἀασπεῖῖ ποδί 80, αἷς «δε ἐς δι' ἐνοι 
ἃ , (τοῖο ἀοΥ Το ἀμνοὶ Αἀαπι) νεγιιγεαολί τοᾶτε (ΝΣ τ4 
υἱοίπιεὴγ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων ξιιπι δικαίωμα σ' 100." 
ἀεη)." ΜογΕΣ οἸαρ μδεοῖβεβ ἴ86 ὁπε δῃὰ πιάπν, δ ἃ δ ΡΡ ἶθε 
ΠΌΤ ἐστί ΑἴΟΣ δ ρῆμα: Αἰχὗαν ἰθ [Π6 ΘΣΡ Δ διΐο ὦ 
Ἑοὶί 6, Ἐνβ]ὰ, Ψψδη ΘΏ25].-- ΡΒ. Β.} 

2 [80 4180 ΑἸογὰ, ψῆο ΒΌΡΡ 65 τὸ γενό : “ Απεὶ ποὶ 
αὲ ΤΟΝ ὙΓΞΟῺ ἰοοἷκ Ρ]8Δ06) ὃν οπὲ ἰλαὶ εἰπηπιεά, εο ἐε {δ στιν 

ΦΙΜογοΣ : “τὸ κρῖμα ραπε αἰρενεεῖνι : ὅας ὕτιλεῖὰ 
«σεἰοεῖοε Θοίἱ αἱς πιώμεν Κάμ. όηπ δὰ ’'θαε ΤΥ εἴδει ὧν» 
ἐλεὶϊ αἀὐρδος ἔπ σημι γο Ὁ ἀπ αἰ πολ σρεη ταὶ, δαρὲ ἐναί ὅς ζ0ὲ 
θεμὶε εἰς κατάκριμα ᾽ -᾿᾿. 5.} 



ι51 , ἸΠΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῈΒ ΒΟΜΑΝΕ, 

δοοσοοὶυ8); (6 (ῃτθαϊθμθα ρυπίβῃπγθηί, ὅθι, ἰϊ. 11 [ βολίζοῃ οὐἩ τωδηκίηὰ, κατάχκριμις πουϊὰ ὈΘ ἐϊδ τεὰ 
(Εν ίζϑοθθ, ΤΠ ΠΟΙ 6.1); (8 βοηΐθμοθ οὗἨ ρυῃϊβητηθηῖ 
τοπουμοθα οἡ Αάδηὶ δῃα .Ϊ18 ροβίθγγ, θη. ἰἰϊ. 19 
Βοῖοἢθ, Βα η-Οτυβίυβ [ΕΠοίκοτῖ, θ νέο 
δῃὰ ΟἸΠ618).---ΕἾΟΙΩ ομθ (χη βϑτθββὶο!). θ 
ΒΙΓΩΡΙΥ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ6 ἔογομοίηρς ἁμάρτημα, δα ἰτδη8- 
ἰαῖθ ἐλ ἑπσωγτίησ ΟἹ σωΐίέ, Ὀθοδυδθ τὸ ἀφοά ͵'β οοῃ- 
ποοϊοὰ τὶϊὰ 18 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ, δῃὰ [πΠ6 ποσὰ 18 60}- 
Βροϊοὰ σις [86 ἰάθα οὗ ρυΐε. ἐξ ἑνός ἰ8 ἰΔΚοῃ ὮΥ͂ 
ΜΘΥΟΡ 88 ΤΩΔ800]}1Πη6. --- Τὸ οοπάθιηιπαϊζίου [εἰς 
κατάχριμα]. Ἐχρίαπαίίομϑ οὗ [0 δι μοϑὶβ τὸ 
κρίμα, τὸ κατάχριμα: 1. ἘΥϊίζϑοῃο: Τη6 ἰὨγθδὶ 
οἱ ρΡυπίϑτηθηι, (Σ6ῃ, ἰϊ., διὰ (6 ΒΘ; 6 Π06 ΟΥὗὨ ρΡυη 8ἢ- 
τωϑηῖ, ὅδ, 111, ; βἰγ ]αγὶ ΤὨοϊυοκ. Βοίοδο: [86 
Βοῃΐθηοο οὗ ρυμίϑῃιηθηΐς ργοηουηοθαὰ οἢ Αἄδῃ), δηὰ 
[Ππδὺ οὨ ἢἷ8 ροβίογιγ. 2. Βυοϊογί : [06 Ὀἱνίμθ Βοἢ- 
ἰθῆσθ ἃπὰ [8 γοϑυ] , ἀοδίῃ, τγὰϑ ἀδθοϊαγθαὰ δρδίηβί [86 
Οη6 Ὅ[Ὸ δά βἰπηθα : Ὀυϊ ἔγοτῃ ᾿ΐπὰ ἴΠ6 βοηΐδησθ ἢδ88 
οχιθηάδα ἴὸ 411. Ρ]δίηϊγ, (ῃ68 χρῆμα, 88 [6 Ῥχίῃοὶ- 
Ρἷο οὗ λυάσιμοπί, ργοσοθ 8. ἔσοτι {π6 ὁπ ἁμάρτημα 
οὗ Αἀδιὰ, δπὰ ραβ868 ᾿ἱπγουσῇ ρστααδίϊοηδ οὐ ᾿πὰρ- 
ταθηῦ ἴο [9 κατάκριμα, ΜΒ ϊοΩ ἰδ. οοπηρίοὐθα ἰά6ΑΙ}Υ͂ 
88 ἴῃ6 δΒθηΐθῃ06 οὗ δίηοθθ [Ὁ οοπαάριππδίοι ὮΥ̓͂ ἴΠ 6 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟα ΟὗἨ [06 φοΒρθὶ, ἀπὰ ν}}} Ὧθ δοίι δ! } } οΟμ)- 
ΡΙοἰοα 88 τϑὰὶ ἰυάσαιθηῦ ἴοὸ σοπαθτηπείίοη δὲ ἴμ6 οηὰ 
οὗ τ6 νου], Ὑοῖ [6 δε} }6 818 ἤθτθ ἀοεβ Ὠοΐ ρ888 
Ὀογομὰ {π6 ἰάοαὶ ἰυάρτηοπὶ ἰο οοπαθιμηδίίοη. ΤῈ6 
ΔΓ 6815 ΟὗὨἨ ἴῃ6 οὔθ Αὐδιὰ δῃηὰ οὗ ἴ186 ὙΠ1016 Γ86Θ, 
νοὶ Βαυτωραγίθῃς- Οτυβίιδ βηα5 ἤδΓΘ, ἰ8 ΟὨΪΥ ῥρΓο- 
Βυμηθα : (Π6 πυιηστγίοδὶ δι ΕΠ 6818, ταῦθ, ἰῃ 1818 ρ88- 

18 ἕν ἁμάρτημα, πολλὰ παραπτώματα. Ἰι 
τηυδὺ 6 ὈΟτΠΘ ἴῃ πλϊηὰ [Πδὺ {Π|6 Θχργθββϑίοῃ παρα- 
πτώματα ἰδ τηυοἷν ΒίΓοροΡ ὕπδη ἁμαρτήματα, δηὰ 
ἀσπούίοδβ [6 στδαδίίοηβ οἵ [6 οὔθ ζ8}} ΟΥ̓ ΠΔΩΥ͂ Π6Ν 
ἀροϑίδδβὶθ8 (866 ἴ1|6 ββοοῃα Οὐμδη ἀπ θη1). 

Βυξ ἴθ καἰ οὗ ὕχαοθ (0ρ48598) ἔσοτι σϑῺν 
(4115 (ἸΔ06608) πρίῖο ἰὴ φοοᾶ οὗ υδιϊδοαϊίου 
[τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάα- 
των εἰς δικαίωμα, ὙίοΣ 6 ἰγδηβδίθβ: ἀακ 

μέ αδὲν' σοἠέ υοπ υἱδίοη, Θὺπαεπγάϊδε αὡΣ 
7ονὲ δὲ ζιπι ᾿οολίγενίσμησοσμέ; ον, ἰὰ ἴ86 Τἴχοσ. 
Ννοίδε, ᾿εολ γενέ σων σεν είεί͵---Ῥ, 5.1. ΤῊ ρϑγβοηβδὶ 
οἰναγίβηια 18 ΟἾ γῖϑὺ Εἰ πη86}} (866 νϑτ, 1δ), [86 βοῦυγοθ 
οὗ 8}} ϑροοίδὶ σ᾽ ἣδ οὗ στδοθ (βθε ΤΊ(υϑ ἰ:, 11).-- -ἜἘΠΤΟσα 
ΓΛΔΏΨ ζ4118, οὐ 1 ρ 568 {πε π69 ἘΠ 5) Οδυβοὰ ὈΥῪ 
ποῖ. Α8 ἴ6 χρῖμα οὗ Αἀδιὰ δ88 Ὀδοοπιθ {Π|6 υπ΄- 
γΟΓΒΑ] χατάκριμα Οὗἁ Βυτηδη Υ, 80 Ὧ88 {Π6 γάρισμα 
οὗ Ομ γῖϑε σγοότῃ 0 Ὀ6 [Ὧ6 υῃΐνοῦθαὶ δηὰ δΌβοϊ ἴθ 
δικαίωμα. ΑΒ ΟἸιιδι, 88 ἴπΠ6 Βίβοη Οηθ, 88 δοϊηθ 
ἔοτι ἢ ἐκ νεκρῶν, 80 [88 ΗΘ, 88 ἴ86 Ψαθὲὶ Οηδ, ἰδ 
Ρούβομδὶ δικαέωμα, οολα ἔογσίῃ ἤγοιη [6 ρἷδοθ οὗ 
ἴ[Π6 παραπτώματα. Τὺ νὰβ ἴῃυβ. πὶτ [88 δάνθηὶ 
οὔ Ομγίϑε οὰ ϑασῖῃ; Ὀπὶὺ Π6 βηϊδμοὰ παράπτωμα 
ΜᾺ8 [1:6 β61ηὴ6 ογιοϊβχίου ὮὈΥ ψὨΐϊοι Ηδ νψὰϑ ραογξοοϊβα 
88 δικαίωμα. Τ86 υϑυδὶ ὀχρίαπδίζοηβ γοβὺ τη ϑί]Υ οἢ 
ἃ. πιϊϑδοοησορίίΐοη. ΜΘΥ͂ΘΡ : Ββί'ποα αοα ἀδοϊαγοὰ δἷῃ- 
ΠΟΓβ τἱρῃύθουβ. Αὐρυϑίϊηθ: Ομα ποη δοίμηι ἐϊιά 
μημῆὶ δοίυϊέ, φωοά ογίρίνιαί ξεν ἰγαλίδετ, δοα εοἰξα»" 
ψμῶ ἐπι π0 {μοφμς λοπιῖπθ πιοέις Ριοργία υοἰωμπέαίἑ 
αὐάδμηπίιν. Βοιῖον 6 ͵ὲεοῖθ [δηὰ ΑἸίογὰ]: “ΤῊΘ 
εἰ οἵ σγδοθ Ὀθοδηθ, ὈΥ Οοοαβίοῃ ΟὗἨ ἸΏΔΩΥ ἰγϑἢ8- 
πτιοββίοῃϑ, δ δοαίοη." ῬὈΠΠρρὶ : “ του οὐἱ οἵ 
ἸΛΔΩΥ͂ ἰΔ 0868.) ΤΏ δικαίωμα ἰδ ποῖον {6 60. 
ἀἰτίοι οὗὨ τἱρηὐδουθηθθβ (μαὶ πουἹὰ Ὀ6 δικαιοσύνη ; 
Ἰατηον, ΤἼο] οἷς, ανὰ ΟΠ 6ΓΒ), ΠΟΡ [Π16 ἀθοϊαγαιίοη οὗ 
αοἀ ὉΥ σιΐοι ΗἨθδ ὀχθουΐοβ (6 δικαέωσις (Μογοτ), 
Ὀαΐ, δοοοραΐϊηρ ἰο Βὔοϊοεντι διὰ [Αἀδὶ οὶ] Μαῖον, 
[Π6 ΠλΘΔΠΒ ΟΥ τηθάϊμ οὗ ᾿αβἰἰβοαϊίοη (  οολῥ εγεϊρ- 
μησδηι οἶδ, ΠΟ ἢ 8 ἴῃ ΠΔΙΤΩΟΠΥ͂ πὶ [6 ἔοτιι οἵ 
ἔα ποτὰ. ΜουθΡ δδκβ [ὉΓ ἴπ6 Θιαρίγῖοδὶ ρῥχοοῖῦς: ἱξ 
Ι168 τίς ὈοΐοΓο ὺ8: θΓο δικαίωμα ἴῃ}6 τϑὰὶ] }ιδι)- 

οοπαθιηπβίίοῃ, διὰ παΐ πουϊὰ Ὀ6 8 οοπίϑηϊοίοι 
Ουμῃρ. αἰ8ο υϑὺ, 138, πῆογο [86 δικαέωμα ἰδ 6 ρτθ 
ϑαρροπίτἰοη οὗὨ ἴ6 δικαέωσις. (ΤΊ 6 Ἔχρ᾽δηδου οἱ 
Βοιδο, δἴνον Οαϊνίη : 1 ρ8] οοτηρϑηβδίζοιῃ ἴῃ [116 βϑῆϑι 
οὗ δαξιδῥαοίδο 18 ῬΑΙΓΠΥ ἴοο ρθηογαὶ, δηὰ ΑΓ ἰπν 
Ῥΐῃρ68 ὙΘΣΥ͂ το Οἡ δικαέωσις). ΑἸ εοἰδθογαδῖο ἀἷδ. 
ουβδίοη 866 ἴῃ Του, Ρ. 2ὅ8. 

[“ικαίωμα, 'ιι ΒΘ] Θηϊθιῖς ἀϑαρζθ, Ἰλθασβ Ὀδ081]γ 
δεἰαίωξιη, ογαΐπαηοε, ἃ τἱσλίδοιδ ἄδογες, οὐ γτἱσλίεου, 
ΗΝ (εολιδυργμοῖ, Κοοἠξεδοδέηινιοπσ) } ΘΟταρ 

δῶ, ἃ, 26: υἱῖϊ, 4: [μικο ἱ. 6. Ηθῦ. ἴχ. 1, 10 
Αροῦ. ΧΡ. 4; ΟΥ 4130 (88 ἴῃ οἰαβαῖοαὶ 1βαρ6) ἃ σγίσλξ 
ἐομδ αοἵ, ἃ 7ιι8ὲ ἀδεά͵ 88 ΒΟΥ. χὶχ. 8 (τὰ δικαιώματα 
τῶν ἁγίων); Βαῖυσι ἰΐ, 19 (δώσουσνε δόξαν καὶ 
δικαίωμα τῷ κυρίῳ); οορ. [86 Ηεῦγεν 980 Ὁ 
88 ἀἰδϑυϊποι ἔγοια ΠΣ ἴῃ Ῥχον. νἱῖϊ, 20, τόσο θοῖὰ 
ΔΓῸ ἰΓϑηϑδίθα δικαιοσύνη ἴῃ [86 ϑερίυλσίηι, ν]]ς 
[0 γυϊζαῖθ αἀἰδιϊηραΐβῃθ8θ ὑἤθτ) 8 γμάϊεῖωνε ΓΝ 
2μδέδα. 1 866 ΠΟ βροο( ΓΘΆΒΟΣ [ὉΓ ἀδραγίίηρ ἴτοια 
[Π18 τηοδηΐῃρ. [Ὁ 18. οἰἴπορ, ἴπ ορροβίϊίοη ἴο χατά- 
κρίμα, ἴμο τἱριύθουβ ὦδογοθ πίοι αοα ἀθοϊαγοὰ οὴ 
δοοουῃὶ οὗ [06 ρογίϑοῦ οὐδάϊθηοαυ οἵ ΟὨἸσίβὺ οὗ ἰΐ 
θ, 88 γο ΣΡ, 18, ἰᾷ ορροδβί(ἴοη ἴο παράπτωμα, {μὰ 
τὶ! θοῦβ αοέ οὗ ΟἸγίϑι 18 ἴῃ6 οὐ͵θοῖῖν Ὀδαὶβ (0, 
ἃ8 ζϑηρ8 88 1ΐ, [Π6 Πγ68}8) οὗ ΟΓ ὀικαίωσις. Τ8ο. 
Ἰυοκ, δῇογ ἃ [Ὁ}} αἰβουββίοῃ οὐὗὁἨ [86 νασίουβ ἰῃϊογ.- 
ῥτοίδάοηθ, ἴἄνογβ (ρ. 261) 16 ἰγαηβίδιίου, δύδολί- 
7 ενιϊσωησείλαί, αἀοέϊο ἡιιδεϊμοαξέυα, σοῦ ποιὰ ἀ- 
6Ρ' ἕγοιῃ δικαέωσις, 7ιιδίὶ Πβοαίέο, ἃ8 ἴῃ6 Δοσοιωρ  !ϑμθὰ 
[οὶ αἰ. ΓΒ ἔγοση 16 ὑρσοοθϑβ. ῬΟΓ ΒΟΥ ἢ ἀχρ]δῖησ 
ἰς Βογο, δηὰ ἴῃ νοῦ. 18, ὕ0 Τηθδῃ 8 δίαέε οἵ δοσορῖ- 
8Π06 Δ8 γἰρηίθουβ ΟΥ̓ αοἀ, α τοοορπϊζοα οὐπ. ζέον οὗ 
αρργουαῖ; Ὀαπΐ (ἷ8 ἰα πίζπουῦ ΔΩ δυϊῃοτιγ. Τ86 
[καῖ Ψυϊραίο (7. δἰ  Ποαξίο, σον. 16, Ὀὰὺ εεδέϊζέα, τον. 
18), [80 Εἰ. Υ., δρά ὀνοῃ δ ΥΥ οἰἴο, ΟἸβῃδαβοη, ΒοὈΐη» 
8οὴ (βυὺ δικαέωμα, Νο. 8), διατί, ΑἸέοτά, απὰ Ηοάρο, 
ἰαἶκα δικαίωμα ἴῃ γον. 16 848 οαυϊνγαϊ θη ἰο δικαέωσις. 
(ΑἸ ογὰ ς “"" 48 κατάχριμα 8 ἃ Βοῃηίθηο6 οὗ οοπάδιω- 
παϊΐοη, 80 δικαέωμα ὙΠ} Ὀ6 α δοπίέεποε ΟΥ̓ αοιιϊῥαὶ. 
ΤΆ, ἴῃ [λοῖ, διηουηΐβ ἰο ἡμδέἐ βοαξίοη." Ἠοάρε: “1 
Τη681:» 2ἐδέὲ Ποαίίοτι, ὙΓὨϊοΙ 'Β ἃ τἱρῃύθουβ ᾿υαἀρτηηθηϊξ, 
οΥ ἀδοεϊβίοη οὗ ἃ ἡιιᾶρθ, ργοπουποῖπς οη6 ἴο Ὀ6 ἘΠῚ 
Βοίδο (Ρ. 103) ο6}}8 [8 ἱπιυθυργοίδιϊ ο ἃ ῥΐθθθ ὁ 
“ ὁχοροῦίοα) ἸΟνῚΥ .᾽) ἀπὰ ἰῦ ἰβ ἐν ἀθηῖ παῖ, ἰπ γ6Γ. 
18, δικαίωμα ἰδ αἰβυϊηρυ δηθὰ ἔγοπλ δικαέωσις. ΗΘ 
ξο68 Ὀδοῖς (πίε Ῥαγουβ, ᾧ. αογῆαγὰ, Οαϊον, ΝΥ οἱἵὗ, Β 
ΟδῦρΖον) ἴο οἰβϑίοαὶ υϑάρα, αὐοίίπρ ἃ ρϑβθαρθ ἔγοπι 
Αὐίβιοι! (ἴλ. Δέοσοηι. ν. 10), σῆο ἀοῇποβ δικαίωμα 
ἴο Ὀ6 τὸ ἐπανόρϑωμα τοῦ; ἀδικήματος, ἐλέ 
μισηΐ ΟΥ απ ονλἱ αἀεοα, δ ἘΟΙΠ6 ΘΟΠΘΘΟΌΘΏΥ (ΓΔΏδ- 
Ἰαῖθβ ἴϊ, γεἰ βδαξέδγασίἑοτ οΥ̓ )μδίνοε, ἰεσαί αἀὐωφρέηιενπί 
(ἸΚοολέδον γλἰίτι, Ἶ ἄπ, οολδανεσίειοῖ. 
τη). 8 τηρδηϊηρ᾽ 8118 Δ πα ΓΑΌΪΥ ΠΟ, ἀπὰ ἴῃ 

5 [ΤῊ Ῥᾶδοδρθ αῇἴογὰδβ ἃ δίσ  κῖ πα ῬΔΣ8}10], απὰ Ἦδο βοΐ 
Ὀοασίῃρ οἱ ἴῃ αῃοαίίου ὙΒΘέΠοΣ Ῥδυὶ τῶ δοαυδὶποὰ υἱτἢ 
186 ψοτῖκα οὐ ἴ86 ρτοδίὶ Ξίδαϊγίο (πο 10}, ἔγοτῃ ἃ τοσαοίο σὸς 
ΒΟΙΔΌΪΔτιοΘ οὗ βῖν]θ, ἴπ τηοὰθ οὗὨ οἱ ἀϊπϊοοιίο ἀγοραιν 

ὕοκε ἴὰ ὕγροῖα ἈΦ ἔσοση ῬΔῸ}᾽ 8 οἀποβίϊο}Ὰ} δαἀναηΐαροδ 

ῬἈΠΟΒΟΡΆΤ, 
15 8Π Θϑδηΐηθθ, Αοἰα χνυὶἱ. 28, Μοπιη δε, 1 Οογ. χτ. 833 

μᾶλλον δικαιοπράγημα τὸ κοινὸν, δικαίωμα δὲ τὸ ἐπα. 
γόρθωμα τοῦ ἀδικήματος. “Δὴ Ὀπ͵ΐυδιῖ δοὲ ἀἐδοῖν 
ἤγοτα πὸ Ὀπ͵ δὲ (Ἰπ} δὲϊο0 ἐπ 86 ἡθεΐσδοῦ), ἀνὰ δὸ ἀοθα 8 
ξι ααἱ ἔτοτα ἴδ (αὐδίγδοῦ) ἰδὲ [Ὁ ἃ τὐΐηρ ἰδ Ἐπ} μὲ οὐτϊ9 



ΟΒΑΡΤΕΚΒ 
““--“«Φ«ΦὋοι-." τ... .νὕΣΦϑϑἅνϑῦμ.,. . ὍὕὍῸ..---εςςςς-...» 

φου. 18 (νθγθ, βοσσονθγ, [89 νοτγὰ 6 ορροθϑὰ ἴο πα- 
ρϑάπτωμα, ποῖ, 88 ἴῃ νο Ὁ. 16, ἰὸ κατάκριμα), διὰ ἀοο8 
δοῖ τί τ }}γ αἰ ἥν ΠΌΤΩ δι οὀσχρἰδηδίοη οὗ [ὑδῃρθ. 
ἴῃ γαγ, 18, δικαίωμα, Ὀθΐηρ ἴπθ ορροεῖίθ οὗ παρά- 
πτωμα, δηθὰ ΘΒΘΘ ΠΥ οαυϊνδ]οηΐ ἴ0 ὑπακοή, ἴῃ ΥΘΓ, 
19, τουδὶ ἀοποῖθ [16 γέγλίδοιδ ἀεεα, ἃ, 6.. (06 
οὐδάξονιοα οἵ ΟὨ τὲ, δῃὰ ἷἰβ βο υπἀοσβίοοα Ὁ δε ἢ 
ἕδιο, Οτοίυι, δηὰ Βθηρθὶ. ΑΒ ἰδ ἰβ ποῖ ᾿ἰκοὶγ ἐμαὶ 
[ἢ ϑασὴθ πογὰ δῃουἹὰ Ὀ6 υϑϑοὰ πῃ 056 Ὀγοδίῃ ἴῃ ὑπὸ 
ἀἰβογθηΐ βθΏθ68, ἰξ ἷἰβ βαΐδ ἴ0 ἐχρὶδἷπ δικαίωμα ἰμ 
τοῦ. 160 ἔγοιῃη ἰἴβ τοτο ΟὈνίουβ τηθδπίπρ ἴῃ γογ. 18. 
ἴ ργοΐος {88 (πὶ [δ ρ6) ἰ0 ἴ16 ΟἾΒΘΓ δἰ ὑθγηδνθ 
Θμοθθη ΟΥ̓ ΜογοΡ (εσλῥγεγεϊσωπφεερνωοῖ), Ἐπαὶὰ 
σον ), ὕδῃ Βεοηροὶ, δ ὐδρροῖι, ἯὮΟ ρἷὶνθ 

ἦν ἰπ ὈΟΓᾺ σοῦβοϑ [86 συθδηιης, τἰρμίθουβ ἄδογεθ. 1 
ἐυοῖο, ἱπ δὐάϊοοι, [μ6 Θχορ θοῦ ποῖθ οὗ ΒΘΏρΟΙ ΟὉ 

Υ. 12-21. ἰδὲ 

δικαίωμα ἰῃ νον, 18, πΐοῖ ἰἤγον ᾿ἰση οἱ ἐΐϊδ τηθὰῃ 
ἱπρ ἴῃ σοῦ 16: εὐ Δδικαίωμα δεξ φιυαδὶ "παίογὲθ 
δικαιώσει (ωμδι βοαξίοπῖ) διδείγαία, οἰε(ἰδπένα, 
7)μοεέία ̓ οὐνραρίαν εν ὉΒΤΙΡΙΟΛΜΕΝΤΟΝ ἤϊεεαΐ ἀρρεϊΐαγα, 
υ τρ νὰ Ἰόρᾳ ἢ ο᾽ ἀδηοέαέ βγηιαπιοκίωηι, ἔνδυμα 98. 

ἐπέβλημα αὐιἰἑαπιδιιέμαι, μέασμα 
Π ἑπιαπιδηδι, ὀχύρωμα πιωπίπισπέμηι, περι 
κάϑαρμα ρυγσαπιοπέμηι, περέψη μα τανιθΗ ΣΙΜᾺ, 
είπασμα ἐσρωριεηίιη, στερέωμα βγπιαηνν. 
ἔτει, Αμαν ἀμ ἐν ἊΝ α οαἰοσοαπιθηζωδι, φρόνημα 8. (ἡ 

ἰ, «οπέϊηποηί, ΑΥζοίοί. ᾿ Τϊλ. α 10 
ορροοίία δέαίειέζ ἀδίκημα εἰ δικαίωμα, αίψωθ 
λοο ἀδδογδὶίὶ τὸ ἐπανορϑωμα τοῦ ὡσικήμα: 
τος, ἰά τοῦ εν, ἐαπέωνίσιι θὲ αἰχμα ΒΑΤΙΒΥΔΟΤΊΟ, νὸ- 

Ἰαπὲδ ἐπιπιεγίίο ἐπυίσμηι, Εἰ χσυῤδῥἑ αν 
ὑγρά μμθε »γοργείαίοηι δολεηχαζέδηιια ὀχλίδεέ : 

Α. Β. σ. Ὁ. 

ΨοΣ, 16. κρῖμα, κατάχριμα" χάρισμα, δικαίωμα 

Α. Β. σ. Ὁ. 
νον. 18. παράπτωμα, κατάκριμα" δικαέωμα, δικαίωσις ζωῆς. 

ϑεγδ Α εἰ Β τυ Το στε ἐἐθηισμθ Ἂ 
ΤΠυ δεὦ Α οἱ Ο, ἀντιστοιχεῖ, ἰδεπιφιο Β εἰ Ὁ. 
Ῥόγλι 16 ἀφκονίδίδων πορσοΐδιοτι ἐς ραγίε εὶ: ὑεν. 
18 ἀδεογἐδέξιν ἐς ραγίε Αἀαπιὶ εἰ Ολτὶδῆ ; ἰάγωδ ἐπ 
αοοπονιΐα ρεροαίὶ πιΐποτθ υσγδογμηι υαγισίαίδ, φμαπι, 
ἐπι ἀοοποηιὶ σταίία. δικαίωσις ζωῆς 68ὲ ἀφοία- 
γαξῖο αὐυΐπα φμα Ῥδρραίον, πιογίϊδ γεμδ, υἱέα αα- 
ἡμναϊοαίων, ἑάσυο 776." --Ρὶ 5. 

Β, 772.6 οοπίγαδί οΥῇ τον πὴ »γοκρεοίίυθ ς[76εἴ8. 
1, ΤΏΘ οοπίτγαϑὺ Ὀοίσθοῃ [Π6 τα κι δείταῖ απὰ 

οορείίου οἵ 4]} 19 ὈΥ »εγδοπὶ βοα ἀδαίῃ, 
ἃτιὰ οἵὗὁἨ [6 δαΐίγο ΚἸΟΓΥ οὗ ραγἀοηρα »διδοηιδ ἰὰ 1ῃ6 
πον Ἰἰξ8 (νον. 17). 

ῷ. ΤΏΘ οοπύΓαδὺ ἴῃ δ}} 118 ἰάθα] τηδρηϊπιὰθ : οὐ; 
ἴο ἴθ6. ΡΟΤΟΡ οὗὨ [6 Γ8]}} οἵ οπο, λυυρστηθηῦ ἀηα 60}- 
ἀδιηηδίΐϊοῃ σᾶσηθ ὌΡΟῚ 8}] τηθῃ : 4}} 6 ΟΒῺ αἰΐδῖῃ 
(0 }υδυϊβοδιίοη οὗ 16 (αὶ ἰδ, ποῖ ἸΏΘΓΟΙΥ οὗἁ [αἰ Ὁ ἢ) 
Υ (Π6 ᾿υδεγἱπρ τἰρ οουδηοδα οὗ οπο (νον. 18). 

γεν. 17. Ἐον 1 ὍΥ οἱ :δῃ᾽5 ζ4}1, ἂς. [Ε: 
χρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, καταλ.]. 

ζμι5 σοτβο (σ οἷοι; ΒΟΙδ6 [νὰ8 ἐπι ΟΡ ΡΥ ἰγθαϊθὰ 88 8 
Ραγθῃτ οβὶβ," δηὰ σῇ θοῦ Εν, βοτὰ μ88 ουθῃ Θ0}- 
οεἰνεα ἴο ὃ6 ἔμ οοπιτγαϊοιίουι οὗ δῃ Ορροπθῃῖ) ͵β, ἴῃ 
ἔογτα, ἤτεὶ οἵ 8]} ἃ ργοοῦ οὗ ἴπ6 δικαίωμα δηὰ καταά- 
κριμα ἰπ γος, 16. Ὀὺϊ 1ξ ἀονθῖορβ ὕΠ|6 ΘΟΠΒΘΟΘΌΘΠΟΘ 
οἵ (86 δικαίωμα, 88 οὗ (Π6 κατάχριμα, ο ἃ ΠΟ 
πα ροτίουθ οοπίγαθί. Ηδγα, ΠΟΥ͂, Ἧς ῬΟΓΒΟΊΔΙ 6]6- 
πιεηΐ ἰῃ τοῦ. 1ὅ ἰ8 υαπἰϊοὰ πῃ 186 ταδίοτίαϊ οὯ6 ἴῃ 
τοῦ, 16: τοῖ [86 ροΓβοῦ Δ] ῥγοαοιηΐπαῖθθ. ΕΤΌΤΩ ΟὯΘ 

δία ΟΥ ΟΥ̓ ΟΥΔΟΡ υτὰ ἴπδη6ο). Βπΐ (Π6 ὙΘΙΎ ΒΆΙΩΘ 
ἔπρ ποῖ, πῆθιι ἄστα, 6 δὴ Ὡχ υδὺ δοί, ἰδ ποὶ κὸ ἘΡΕΙΓΕ 

ἰτ ἰ8 ΕΝ δαὶ ἐξ ἰδ Ὠπΐπδί. ΤῊΘ ΒΆΣΩΘ ΊΩΔΥ ὉΘ δβαίά οὗ 8 Ἑ 
αὖ. Βυξ [0:8 Θοζώσηοσι ἐϑύτη ἰθ ΤΑΙΌΟΣ α εξ ῥειείϊν ἀοπς 

γημα); Ὀσὶ παρὸ οοττοοϊζου οὔ πὶ υπ͵υσὶ δοὶ ἰβΒ ἃ δικαιοπ 
ἡμέ αεἰ (δικαίωμα)."-- 

δ ἃ δἰ τ ταδί θ, οοοπβί οηϑὰ ὉΥ ἃ βίαίοσησπί οὗ 
ΠΟΙ (Ρ. 261 7). Ὅχ. ΒΟ σορασὰβ ποῖ νοσ. 17, Ὀπί Υθ1. 
16. ὧδ α ρασϑηιῃθδῖα (]. ὁ. Ρ. 132), ἐμαὶ το. 17 ΔΆ Ἀ ΘΟΣΤΟῦο- 
αῖϊνοὸ διὰ ΔΊΟΓΥ ΤΟΑΘΘΌΏΤΩΡΌΟτι Οὗ ΤΟΣ. [ὅ, τὸ ὙἘ|ῸΒ 
ἴκ οὐτσοδβροσ δ ἢ ἃ]} ἐϊ8 ρασίβ 88 20]1008 : 

: γας. 1. 

αἱ τῷ τοῦ ἑνὸς τρίς τά αιθεν οἱ πολλοί ἀπέθανον, 

ἢ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χ 
᾿ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπον καὶ ἡ δον Χρ. ΓΗ δὴν μὴ ἐπερίσοευσεν. 

γον. 17. 

ΒΥ τὴν ΣῪ καβαθτἐματο δ ϑΈγαΓον ἐβάσα 
πολλῷ 

δὶ τῆν περισσείαν τῆς χάρι ριτὸς κ. τῆς ΟῚ λα δικαιοσύνης 
νὸς ᾿ἰησ. Χριστοῦ, κιτιὰ.- Ῥ ἱ 

ῥτοοοοαρά, [πγουμρὴ οη6 οὔἶδηοο, (Π6 το ὁ ΠΟΥ͂ ἰον τὰ 
ἀοδίτυοσίίοι ; ἀθδῖ ὑγγαπηΐζθα οὐοσς δὰ ἀοίβοοα {Π6 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ 16, δηα (πγοαϊθηθα ἴο οχυϊησυΐδιι ἰδ: Ὀυὶϊ 
ΤΌ οἷ᾽ ΠΙΟΓΘ 8.41} Ὀ6᾽ ΟΥ̓ ΓΒ Ὀθοοῖθ ὉΥ ἴῃ ΟΠ 6 Οἰντίδε, 
οἢ [86 στουπὰ οὗ ἰ86 δικαιοσύνη, ἴῃ βασιλευόντες, 
1π6 τυ] ϊηρ, ΓΟ Δ] ῬαγΒΟ δ (68. ἰῃ οἰογηδὶ Ἰἰΐθ, ΤΊιο 
Ροϊπὶ οὗἁὨ ἴπ8 δηι 6818 18 ἐπεγοίοσο ἐβασέλευσεν 
δὰ βασιλεύσουισιν. ΤῺὴ6 πολλῷ μᾶλλον 
8. 4180 Π6ἴῈ ἃ ΕΑ ΘΟΠΟΙυβίοη, το ἱμνοῖνοθ [6 
Ηἷσθοῦ ἄδορξτεθ ο ῬΟΥΘΣ, 88 Ὀγουρσμῦ οαὖὺ ἴῃ ἴδ6 
Δ Π686Β : ἕν παράπτωμα, δηα {86 οΡΡοβὶἑθ ἥ 
περ ισσεία τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαι- 
Τρ λιδὲν ἴο ἢ ἢ 18 γοῖ δἀἀθὰ [μΠ6 λαμβάνοντες ἰδ 
οσοπίταβδὲ ψῖ ἴη6 Ὀοπάδρσο οὗὁὨ ἐπ6 ΓΌΤΤΩΘΡ ΒΑ 68 οἵ 
ἀραῖ (ΒοὉ. ἰϊ. 14); {π0 πὰ ρϑίηα, ὑῃ6 ὨΔΠΊ6]688 εἷς 
δηὰ ἴδε, οη60 Φοδβυβ Ομιτῖβὲ ; δηὰ Πηδιν, ἴο ἃ οογίαϊη 
οχίθηϊ, ὁ ϑάνατος δηὰ ἡ ξωή. ΜΟΥΘΥ Ὑ6}} ΓΟΙΊΔΓΚΒ : 
“ ΒΘΆΓΡ ἴῃ τηἰπα (Πδὺ Ῥαὰϊ ἀ068 ηοΐ ΒΔΥ ἴῃ (6 ῥΡδγαᾶο- 
δἶβ, ἰῃ ΘΟπ τι ΟΥ̓ τ Ὁ}} [Π6 ῥργούλβίβ : ἡ ζωὴ βασιλεύ- 
σειν ἐπὶ τοὺς ... λαμβάνοντας, Ὀαπῦ, ἴῃ ΠΑΡΙΒΟῺΥ ὙΠ 
[Π6 τηδίϊοῦ ἴῃ αυοβῦομ, δηαὰ οογγοβροηαίηρς ἴο [6 
ον πδίυσο οὗ ἴδ γοϊδϊίοῃ, Ὦ6 ρίδοθβ [86 βυ)θοῖθ 
ἴῃ (6 δοῖῖνε ἔγει." ΤὨΐβ 'ἰ8 ἴ86 οἰϊοῖ. νοϊην ὑυδὶ 
Ἦτο. (Μεμοομίυβ: “δκαυΐωδ οἱ σἰογίοδιδ βοπαΐ.Ἶ) 
ΤΒοΟΙΪαοῖς ἢ “ ΤΌ δὲ γε, ἰΒ ἃ θουπὰ δηὰ ραββῖνθ 60}- 
ἀἰάοη, τ λ]6., οὴ 186 οὔποτ Ὠδηὰ, ὑΠ6 αὐδὶ}ν οὗ ἔγθα 
τοονοτηθηΐ [168 ᾿π 16. ΤΠ οβοδδίοϊορσίοαὶ ἰά68 οἵ ἃ 
ΤΌ Ϊην ἰη [6 Ππίβηοα Κίηράομ οὗὨἨ Οοα, ναβ Ὀγουρῃί 
ΟΥ̓́ΘΓ ὈΥ͂ ΟἸ τῖδῦ ἴῃ ἃ Ἰηογϑ Ῥγοίου πα βθῆδο ἔγοτῃ δ υαε 
ἴδῃ (Μαδῖθ. χίχ. 28 ; [κῸ χχὶ!. ἜΣ Ῥϑὺ} Ὠδ8 θβ80ρ8 
οἶδ! ἀρργορπδιθὰ ἱν (1 Οὐν. ἷν. 8; νυἱ. 2; 2 Τίῃ, 
ἷ:, 12). ΤΠ ΟΚ χαθϑύϊομβ ἴδ6 τίρῃῦ ἴ0 ΠΙΆ ΚΘ ΡΓΟΙ Ϊ- 
θη, ἀὐοοοταϊην ἰὼ ΤὭοΙαΒ Ααυΐπαβ, στοῦ, δ ον, 
δὰ οἵδε, ἴπ 6 δοπηθηΐ οὗἉἩ δι᾽] θοιῖνο Βρομπίδῃθουβ- 
ὭΘΗ͂Β, Βογδ, ἐς ψΏΡΓΘ (6 πΏ0]6 ποῖρῃῖ (4118 ΟἹ (ἢ 6 
Ὀϊνίπο πογῖς οὐ σταοθ," Βαϊ {Π6 Αροβῖϊθ βρθαᾶῖκβ οὗ 
(88 θε  Πδοϊίνο ἀρργορτγϊδίίοη οὗ ἴ86 ποῦ οὗ ρτδοθ ἱπ 
186 16 οὗὁἨ ὈΘ]ΙΘν ΓΒ. 

γεν. 18. Τοχϑίοσϑο, δ ἱπχου ἢ [6 ζ411] οὗ ομο, 
ἂς. [Βειῖον: Δαχουρμ, ΟἿΘ 411 (ἐνός ἴῃ [86 πρὰ. 
ἴθ γ), “ρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος 
εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, 
οὕτω καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώμ ατὸς εἰς πάν- 
τας ἀνθρώπους εἰς δικαέωσιν ζωῆς]. 

Φ [ΤῸ Οσϑοῖ 
οοποῖβθ 88 Ῥοβδὶ ]0, διὰ 
πὶζπουδ δαΡΡΙ γίης θοϊηθ ΠΟΓᾺΒ. 

ἐδ Βοσο, 1Κὸ 85 οχαϊασηπίίοη, 48 ὈΓΙοἢ δῃδ 
οδσιποῖ ὍΘ ἐν ο} Πρ  ὈΪΥ του ἀογοᾷ 

ΊΤ6 Ε. Υ͂ κυρεῖ 1, "6 



ι80 ΤΗ͂Ε ΕΡΙΝΤΙΕ ΟΕ ΡΑΓῚ, ΤῸ ΤΙΝ ΒΟΜΑΝΒ. 
- “- ἧΓΚῦ0.--.-...- -.. .,.....--ὄ.... -“--ΞΞ- πο πα, -- Πρ... “ἡ 

ΤῊΐ6 σατο ἰβ, 868 ΜΘΤῸΡ ἀπὰ οἰμϑὺβ τϑιηδεὶς, ἃ Γθ- ̓  Υδγ. 16, ΜΘΥΟΓ τι Κο8 ἴΠ6 δικαίωμα [0 τηδᾶη ἰυὰκ 
βυτημίίοι οὗ 86 ρτγοσοθαϊηρ σομ γαβίβ οοχαργοβθοα ἴῃ; 
06 ϑϑηΐθῃςο (συλλογέζεται ἐνταῖῦϑα τὸ πᾶν, ΤΏΘοΟ- 
ἄοτο οὗ Μορδνοβίδ). Βιυῖῦ τὸ τηυϑὺ ηοῦ ΟΥ̓ΘΡΙΟΟΚ [Π6’ 
μον οοηίγαϑὶ Ὀτουρηῦ οὐὐ μαγθ. (Οἢ [6 086 οὗ ἄρα, 
οὖν, 866 ΜΟΥ6Γ.)" ΑΒ [ᾺΓ 84 {Π6 γογὺ {πδὶ 8 πταῃίσ 
ἱπρ 18 ὡοποογηθα, 6 Ῥοἴϊα ΓΘΙΠΆΡΚΒ: [Ὁ 18. υ80.8] ἴο, 
διρΡὶν όσα (ΠἸΚονίβ Εὔοκοσι δηα ΕἼ 0ΖΘΟ 6), ἰὴ [Π 6, 
ἄτβιὶ τπθηθοῦ, τὸ χρέμα ἐγένετο, ἀπὰ ἴῃ ἴῃ6 βοοοπά, 
τὸ χάρισμα ἐγένετο; Ὀυΐ ὈρίνοΓ, ϑοπιριἰπρ' ἰηἀο8- 
αἶϊα, 8 ἐγένετο (108 ΜΟΥΟΡ δηὰ ΤὭΟ]ΟΚ); ΠΟΥ, 
ἀπέβξρ ἥε αι ὼρ ἴ06 ρτορηιδηΐ ΘΧχργοβείομβ ἴῃ 
ΟΠδΡ. ἰΐ. 28, 29, δἀῃὰ σϑρϑὰΐ δοοογαϊ ον παρά- 
πτωμὰ αἴνοῦ παραπτώμπατος, Δπὰ δικαίωμα ΔΙΟΥ 
δικαιώματος. ἀπέβη ἰδβ Βυβήσί ΒΥ οοπιαίποα ἴῃ εἰς. 
Τη6 οοηϊγαβϑῦ ἴῃ ὑμθαὺ ΟΑ86 18 δἰ ΡΥ {})}18: 7Ὺλ6 γα! 
ΟΥ̓ οπδ πιαπ οδῖῃα ἰάθα] Υ ἀπ ἀγ δι ἰοΔ}}Υ 828. ἃ [4]} 
μροη αἰΐ πιο ὠρίο οοπάεριπαίίον ; ὑπαῦ ἷ8, ΌὉΥ (86 
ΘΟΓΆΠΊΟΙ. [8]}, 4}1} θη που], τ μοὰῦ γοαθτωρίίοη, Ὀὸ 
Βι Ὀ7] 6 οὐ ἴο σοῃμάθιμιδίίοῃ : ΟὨ {π6 Οἴμοῦς πδηᾶ, 86. 
δικαίωμα ΟΥὙ οπξ οδῖωθ ἰά68}}}7 δπὰ ἀὐηδιηΐ ο8}}} ἃ 
δικαίωμα ὠροῆρ αἰ πιόπ ὠμΐο )μδίἐ βοαίίοπ ΟἿ ἰδγε 
ἴῃ ἴῃς ᾿αδὺ ἡαἀρπχοηῖ : ἐπα 8, (86 δεικαέωμα οἵ ΟἩγίδι 
ἰδ Βυ ΒΠ οἰ ΘΠΟΥ ρον ΟΓΒῚ] ἴ0 7 80} {γ ἀπὰ ροτέδοϊ 411 ἄνθη. 
Μογον [συ Βοίπο, Εν], ΑἸ οσὰ, ΥΥ ογάϑπονιῃ.---Ρὶ, 
Β.] οοηϑίγαθϑ δύ ἑνὸς 6 γὸ ὈΟΓΒ πη 68 88 ἡθυΐογ (οη6 
ἔγοβραϑθ, 0Π6 βοῃΐθῃ 66 οὗ ̓ υ8βσαῦο}), πο ὙΠοΪυοΚ 
ΔΒ ὈΓΟΡΘΙΥ τοὐθοϊθα, ΤῸ ατγοοὶ υτὶΐογθ, Τιθοαο- 
τοῦ δὰ ΤὨΘΟρΡὨγ]δοὶ [88 4180 Εγαβιπυβ, [μυὐἱον, (]- 
νίη, Εἰ. Υ., Βοηροὶ, Ἐγίσβομο, ῬηΝρρὶ, Ηοάσα.--- 
Ῥ 8.], νὰν ἴδίθη ἰδ ἃ8 τηδϑου πο. ἢ Ηδγο, 89 ἴῃ 

αἰὰοδ ἴπ6 τοῦ οαπιρ, {0 ΠΟΉΠΒ, νἱδ., ἡμᾶσηπεπί (κρῖμα) κηὰ 
,“ ω οἱλ (χάρισμαλ), ἔγοτῃ νου. 16. ΤΩρο ΒΌΡΡΙ166 πταράπ- 
φωμα ἡτιὰ δικαίωμα ἴτοτῃη νον. 18, δηὰ γαμεῖ: “Ὃ ϑειι- 
μαοὴ αἰξο;: τοῖϑ ἀμγοὴ ἀδπ ϑᾶπαση λα! αἀεε ίπδη (εἰη ϑῶπαρη- 
“Ζαϊὴ ατῳ αἰἰς Αἰεηφοδεη (Κοπιπι) πρὶ Ῥεταανεπιπΐδε, κὸ αὐοὴὺ 
(Κοημπ) ἀμτοῖ Ἐΐπεν Ἰέρεὴ τι ρωπριριὰ (εἰμ ΤΕ εοδ(ετηῖρο 
τπηρεσι) ααΓ αἰϊε Δέεπολοη κἰπ πμν' (υοὐν κι! ἰσῆ τη) πα ἐλγνια 
πηρ αἀγκ εδέης (ἐοεολε οῦση ι4|).) ἘΒοΐδθ τῊΚοα 1η 
"οί οἰαῦβοη ποῦ ἦι) 6 Τρη ΘΟ. ] πο, Ὀυὺ ἱπ [0 θυ 6" 
ἀθγ, δὰ ΒΌΡΡΙἾ68 ΟὨΪΥ Γἢθ νοῦ σσηεέ: ““ Μὶὺϊε ἐς ἀιτοὺλ Εἶπε 
σεδενιναμηρ 7, αἷΐε Αεπεοῖεν δὲν ῬενγάαπαπληΥ85 (Κρηι με), 
ἐπ εὑεη αἀεγεείδεη Ἡγεῖδε (Κοηῖπι 55) αμοΐ ἀμγοῖ Ἐΐπε Τρ δικ- 
φησιν “ἡ ῶν αἷϊε Μεπδοδέπ σὰν Ἰεολ γετι σι ἀρὲ 1.- 

Ὅι2.)" ΜΟΥΟΣ: “ ἩΡίς ε6 αἴεο ἀμγοὴῦ Εἰπ Ῥεγρελεη 78» αἰ 
ἈΓεδολέη δπὶ Ῥεγτανεπειηρεινγί οὐ! (ρεκονγατιξη δι); 40 κί δὰ 
αἰοὴὶ αἀμτολ Εἰη ἸΕεοΛι ξεν ρμηρειγίλει! ΚΡ αἰ]εὲ Ἀοηλολιρε 
4 μ᾽' Πεολύεγίἐρενρ (ἐκ ζεῦέηπε (ρεκονιππεη).," ΑἸτοσὰ ἴῃ {6 
ΒΆΤΩΘ ὙΠ (ΣΡΟῦ: (δα Πο γίνοβ δικαίωμα 8 αἰ ογοηῃ τὰ 8}- 
ἰπα): “ Τλεέγεοτό ας ὃν ππεατὶδ ἢ ὁπὲ ΤΡΗΝ Ἢ τὰ οὐ πιο (ἐγενετο 
μεῖας ΒΡ 16) προ αἷ! τιϑη τπίο οοπαεπιπαίίογι, εο αἰδο ὃν 
δα: ΟΓ ὁπ τιρλίεοις αοὲ 0 ΘΆτη6 ρον αἰ πιέη πο με» 
εαἰΐοη αΥ |93ε.) ὙῈοτάρποσί; ᾿ΠἸκ 186 ὕδικο 5 ἀνός ἤὨσγο ἃ8 
ὩΘΏΪΟΣ, δηᾶ χα ἴοδ :᾿ “ 7 Λεγοζοτο, αα (λτοισὴ οπε ἰγαπ8- 
σγδεείοι ἴἕ.6 ΒοῃΐΘΠΟ6 ῬὯ88 μη0 αἷΐ τκρη ἰο σοπαέτπηπαίίοπ, κ0 
ἐπγοισὴ οτος εἰαίδ 77 ἀσορρέαποςα Ὑ“ἰΔῈ αοὰ (80 Π6 ἰπίύθυρσοιβ 
δικαίωμα), [86 θοῃΘΠΟΘ ΠΟΙ͂ 185 μπέο αἰ ταξὴ ἰο γι ἰοα(ίοιι 
ΟΓ γε." ἙἘπα]ὰ τοοσῖ ᾿ΣΓΕΤΆ}1Υ: “Αἰ50 ἀδηη--ισιε απγολι 
Ῥρηη Ῥολι σία βἂν αἰς Αρτδολδτι σιν Ῥενμν ει Πιτρ, πὸ ατιοὴ 
απ τοκλ Εἰπόπ Θ»τεολίδρτςὶ ΡΥ αἰἱε Αονπδολέη κεν εσλ᾽ - 
7εγσνο ϑοπ Ζρδεη." τ. Ἡοᾶρσο δαορῷ [28 ἰγδηϑ᾽ τοι 
οἴ (6 Ε.Ὀ Υ., τοῖα τ οἢ ἮθΘ ΨΟΓΥ δι] άοτῃ ἀορασίθ. Ὑπὸ πον 
νογδίοη οὗ {πὸ Ατπον, Βίυϊο Ὁπίΐοη ᾿ἢ κου 886 ἀργθοθ ὙΠ ἢ (ἢ 6 
ἘῸ-ΎΥ. ἴῃ ὉΡΡΙΣΙπα 7 ασιισηί σατο, πὰ ,γες σοί, Ὀὰΐ Σογοὸ 
οοΥτοοίν σϑυᾶθυβ δε ἐνὸς παραπτ., Ἀγομσὴ ὁπό ἰγέλρακε, πα 
δι’ ἐνὸς δικαιώματος, Ιἀγοισῆ ον τἰρλίδομς αοἰ.---ῊῈς Β.} 

ΊΜΟΥΟΥ ΒΗγΥ8: “ἄρα οὖν 158 ΘΟΠΟΙ] αΒῖγο : ἀδιηπασὶ πὶ 
(αον ηρν ἤϊδη, κὸ Τδη, ἐδέτόζοῦς ποῖ) ἴξ 8. οὗἨ γοατπιοηῦ 
Οσστπστίηδὸ ἐπ ΡῈ] (νἱ1. 8, 25; νὴ, 12; ἰχ, 16, 18; χῖν. 1, 
10; Θα]. νἱ 10; ΕΡΆἘ. ἱϊ. 19 αἰ.}, αηἃ, σΟΏΓΤΗΤΥ ἴο οἰ 8810) 
ὨΒΑΡῸ (Ηοσττη, σα Αηέϊρ. 628, σα ῬΊήρεν. Ῥ- 85} αἴ 186 Ὀο- 
κἰὐπιαΐϊπς οΥ̓͂ τ06 κοηπίοπορ."" ἙΕΙἸοίΣ δά κῖν 68 Ὀοΐχοοι 
δρα κηὰ οὖν, ἰπ (δὲ ἢ 6 ἴοτταος "ὁ αα ἐπίογηαπι Ῥοίτιιδ σα τελέῖτη 
ἡ." [0 Ἰαξδίοσ ““τισρίὲς αα οαἰεγηατη.᾽} 6 ταϊοοΐϊηδ- 
τα ἴογορ οἵ ἄρα ἐπ ψοῦϊτοτ, πα ἰπ δαρρογίοά ὈΥ ὕ. 6 00]166- 

ἔἶνο πόσον οἵ οὖν. 806 ΕἸΠοοἱδ ὁπ Θαΐ. τί. 10.-ΞΡ.8.} 
1 [ΤῊ ἀπο Π6815 εἰς πάντας, Δηὰ (Πὺ ΛΗΔΊΟΔΥῪ οὗἁ ΤΌΓΆ. 

12, 15. 11,.}0,. ΒΒ ΟγΟ τοῦ ἑνός ἷβ τη ϑοι ἷποὸ, 8.6 ἸῺ ΙΆΨΩΣ οὗ 
ΓΔ 5.ὸ᾽᾿ 8 νον. Ὑ]ιοἢ ἰβ 4184 ἰδὲ οἵὁἨ [6 Υδιιδδίοσα οὗ ἢ 6 
ΕὈ. Το; νυὲ ἐπὸ βΌΒθησΘ οὗ {6 ἈΓΔΊ0]6 Ὀοΐοσο ἑνός ἱβ "ἱτηοδί 
δοτιοαῖνο ἀρηΐτδὺ 1  ἔοσ ἐπ 1}}1 πὸ οἶμῆξ ο1368 οὗὨ ἐπ1κ πρὸ 
"οη, πῇ υτο 1 ἰκ ἐπα πρυ  ὈΓ ταπϑοῦ πο, τ ΝῊ 5 ἈΠΙΪΌΤΤΩΙΥ 

ταῦ οὗἨ ἠυδβεδύοη (ἐεολέγεγέ σμνσεδρυμολ), δὰ 
Γοὐοοίθ [06 {Σϑ Β]ΔΈΟΏΒ : ἐς αι άμν 97 δε τέσλι 
(εολέδενεΐωησ, Βοῖμ δαὰ ΡΒ ΡΡΙ) ; ἀεδά οὗ }ὼϑ 
ἡ Ποαίίοτι (Κεολέζοτισωπρεδίμαί, ΤὨοΪ. 61); υἐγέωουφ 
πο8 (Τισεπάλα κοι, Βαυτασαγίθη- Οὐ βἰ 8) . οὐδε. 
εἰἰονισε (Οελογοαμι, ὅδ. ΝΥ αἴ16); 186 γεσίε ζαείμηι οἵ 
Ομγῖϑυ (ΕγὶΖβοο). [Ὁ 8. ΒΙΠΆΡῚΥ (6 βϑθ δνοσγ. 
ὙΠογο, [1 6 βαἰὰ ἰδὰὺ ΟἸγίβὺ ἰβΒ οἂγ γὶροιϊθουβ. 
ὨΘ688, ἰζ 18. 0[ῃ6 8816 δ8 βαγίηῃρ {πὶ ΟἸγίδι 8 [6 ρεῖ- 
8βοηδὶ τηϑαϊαμ οὗἉ ουν δ οδίίομ. [Οοτωρ. ἴ.6 γοπιδγε 
ΟἿ Ρ. 184 ἢ-. 5.7] Ὑδὸ ἥπϊυτα ἀποβήσεται δι ρρ! ϊοῦ 
Ὀγ ὙΠΟ Ρ δῃὰ ῬΏΣΙΡΡΣ ἰῃ 186 δροάοείβ, ἰ8 δυ δ) οἰ Ων 
᾿ρ] θὰ ἴῃ εἰς δικαίωσιν ζωῆς. 6 δο]ὰ τπδῖ {Π|6 
ΑΡοβῖ]6 ΠΘΓῈ πη 6 Ώ8Β ἴΠ6 8παὶ δικαέωσεις, μδέἐ Ποαίέοπ, 
ΜΙ ἢ, ἴῃ. ὕΠπ6 σόηθγαὶ ἡπαρτηθηΐ, οοηδιλιυῦοϑ {ΠἸ6 δη. 
υἰ0Π 6818 οὗἩ 16 κατάκριμα, Ἄοονιαεηεπαξέοη. ΤῸΝ δικαέ. 
ὦμα ἰΒ οἴεγθὰ ἴο 41} τηϑη, δῃὰ ἴπ6 δικαέωσις Σινῆς 
18. 'ἴ'9 ΡΌΓΡΟΒΟ σὴ (Π6 τοδὶ] ἰζα!] ἢ ΟΥ̓ (Π6 Ῥύγροθο 
[ΔΚ 8 Ὀ]δοθ ΤΊΘΓΟΙΥ ἀσοογαϊηρ [0 [86 πηδϑβαγα οὗ ἔδιὮι, 
ΤΊ Κογηδη δύ!) 0}}1 5 Ἔχ ροΟβΟΥΒ δβϑογὶ {Ππ8ὶ ᾿υΒΈβοδ ἢ 
τοη οὗὨἩ γιὰ ἰἰ86}  1ἴ8 ἀὐποίοα θα ἃ8. 7508 δῖοι 
υὗ ἐἐἔ7ε [ἰ. “., Ῥτομγοϑεῖνο υϑε δολίου -ῷ βαποι οι» 
[101.-Ἰὴῃθὸρ. 5.1 Δοσοογαϊΐηρ ἴο Οὶνίμ, δμα οἴποχα, ἰδ ἰα 
6 }ιϑ δοδίίοη 086 γϑϑοὶς 18 ἰὼ. ὙΠοΙυςὶ : 186 
δικαίωσις Μὶϊ ἴΠ6 οἰδεῖ οὗὁἨ [6 διΐατο σοτηρ!]οὕοη 
οὗ "8. Αὐυρπυϑιίίης ᾿κοθθ. ΤΠοηαβ Ααυΐπδβ ἀ6. 
ΒΟΓΪΌΘΒ ΘΟΥΓΘΟΌΥ [Π6 ἑαάεαὶ ἀμ νογβδ γ οὗ {Π|6 δεκαύ- 
ομα: “ Οκαπιυὶς ροβεὶξ ἀϊεὶ, σμοά με βοαΐο Ολγιε 
ἰγαπεὶξ ἐπ γιδἰἐΠοαίἑοπειη οπιπέηπι, αὐ ΒΟΥΨΊΟΙΕΝ- 
ΤΙΛΜ, ἐϊοσεέ φμαπίμπι αὐ ἘΤΡΙΟΙΕΝΤΙΑΝ ῳτοσειϊέ ἔτι δὸ- 
ἰοδ πεῖς." 

[Πἄντες ἄνϑρωπον 8τα, ἴῃ Ὀοΐμ οἰαΌ5865, αἰΐ γπεπ 
πίϊπουῦ Θχορρίίοη, 88 ἰη στορ. 19, Ὀυὲ τ}8 ἀοοὺ 
ἠοῖ ᾿υ80}} ἃ πινογβα δὲ ἰηέογθποο, ἴοῦ Ῥδὺ] πρϑδκ» 
οὗ ἴ{|ὸ οδ)εοέξυθ Β0 ΠΟΘ ΠΟΥ͂ δηαὰ ἰπιειίοη οὗὨ Ομ γβι Β 
δικαίωμα, ποῦ οὗἉἨ ἰδ κμδῥ)οοίδυο ΔρΡΙ]οΔτίοι τὸ ἱπαϊν]ὰ. 
418, πΐο ἀσρθηιβ ἀροὴ ἴΠ6 λαμβάνειν οὗἉὨ ἔα}, 
88 ἰπεϊππδῖθα ἰῃ νοῦ, 17, Τα ἀϊδιϊποου ἀγανῃ 
ὉΥ Ηοξδιιιδη ἀπὰ [θοῦ Ὀοῖνοθι πάντες ἄνϑρω- 
ποι, αἰΐ ππιονι τοϊέμομί αϊδέϊγιοίίοτ, ἀμ πάντες οἱ ἄν- 
ἤρωποι, αἰϊ, εοἰϊλιοιΐ τὐκύλεος Ιδοκβ ργοοί (Μίοτου 
ἊΝ ἰδ, γεῖη εὐ αἰϊολέοί). οτο οὗἁὨ {1|8 ἴῃ νοῦ. 19.-.- 
πε ᾿ 

,. 78}: Ουνγαδί οΥἹ ἰδὲ δῇὲηπαί Ἐἤεςία, 
γον, 190. ΕΣ 85 ᾿πχοῦ δ ἴμ6 ἀἰπορθάξθηοθ 

Οὐ ἴ86 οὔθ σββδῃ, ἄς. [Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς 
παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρντω- 
λοὲ κατεστάϑησαν οἱ πολλοὶ, οὕτως καὶ, 
κατὰ. Ασδοονάϊης ἴο Μογογ, νοῦ. 19 Γαυγηΐβ 8. ΟΗΪΥ͂ 
ἃ ταπα ἀπα ςοποϊυβῖνο οἰ υοἀδιίοι οὗ νογ. 18 (γαολ. 
ΤΒοΪυοΚ κα σίθο, ἰῃ ΠΑΡΙΔΟΩΥ ἩΠῚ Οαϊνίη. Βαὶ {πὶ8 
οοηύγαξι ἀδποῦίθα ἴΠ6 ὅπ] Δῃ{1{Π|6515 οὐ [Π6 Ἰυάρηιθηί 
ἀπά οΥ̓͂ [1810] Πολτίοη 38 πιδὰς ριαρεγοδὲ ὈΥ͂ ἴΠ6 ροΞροὶ 
(866 οἤδρ. ἰϊ. 16). ΤῊΘ Β6ῆ86 ᾽β: ΑΒ, ἴῃ ΘΟὨβΟαΌΘΠΟ6 
οὗ 6 ἀϊβοροαΐθποο οὗ [6 οὨδ6 τηϑῃ Αἀδβπ), {Π|Ὸ ΠΝ ὨΥ͂ 
(45 ΠΙΆΠΥ͂ ἃ8 ἴΠ0Γ6 δΔΙΘῚ) ἀσυε δοθη Ῥγθβετιξεα ἴνν τῊ6 
Ἰχῆν οὐὗὁἨ 16 ροβρεὶ 88 βίῃῃδσβ βυδ)θος ἰο ὁοοῃάρτωπε- 
ἐίοη, 80, ἱπ σοῃηϑοαῦθῃοσα οὗ ἴΠ6 οὐδάϊοηςθ οΥ͂ {6 056 
τη ΟἸ τῖϑι, 8}1.4}} [Π6 ΤΩΔΩΥ͂ (88 ΤΩΔΏΥ 88 Ὀ6] 16 ν 6) Ὀ6 

86 Δσθοὶθ (τοσ, 16, τῷ τοῦ ἑνὸς πὰ τος ο τῇ τοῦ 
ἀνθρώπον ; νοεῖ. 17, ἴὮτοα τἰσηθα ; νοῦ. 19, ἔπϊο6), ϊ 

ἴπ σοῦ. 12, τ ῃοτθ ἰδ ἰδ οοπηροίρα ψἱΠ ἡ ποθ ἐδ ἀρὺῃ 
ἀνθρώπον), πὰ {ΠΟΙΘΌΓΘ ὈΠΠΘΟΘΑΒΗΣΥ ἢ; ἘπΉΣΙ6 ἴῃ γΕΥ. ἘΕ, 
ΠΘτΟ ἐξ ἑνός ταυδὲ ὍΘ πρυΐογ, ἰὼ Ορροϑέζίοῃ ἰο πολλῶν 
παραπτωμάτων, ἴθ ἷβ, 838 οΓα, σιίδοιξ ἰὴ τοῖο. ἘΠῈ 
ΑΡΟΒ[]9 15 ὑπο υοίοσα αυϊ6 σαΣοα] πὰ οοπιαίϊδισιί. ὙΒΘ οὗ» 
ἡοοίΐοι ἰαὶ ἰμ6 οοτοραχίβου ἴθ Ὀσΐψοθῃ Αἄ τα διὰ ΟὨ ταὶ, 
ΓΑΙΒΟΣ ὑμδὴ ὈοΟΘΘη [86 ΖἈ}} οὗὁἨ ὁ8 διιὰ {π6 στ ρῃϊθοῦξσιοθα 
οὗ ΠΟΙῸΣ, ἀοοθ5 ποΐ ὨοϊΪὰ, 70 ἐϊ ἰ8 οἰ σειν 8 ὀοτη πα σγίϑοι οἱ 

(ἢ ῬοσδοπΒ πὰ οἴἴροία. ΤΏῸ ἘΞ Ν. Ἦδα σα ἢ οὐδοστοᾶ 
19 ἴοτοο οὗ δ15 βρούίου ὃν οσχλτεΐς πο ἀσεϊοϊο ἘἈΣΟοΏΘ Ποῦ 

΄ 

ὈοΐοΓΣΘ εἷς, 45 6150 Ὀοζοῦο πολλοί.--. Β1 



φεγοβθηι θὰ ἴῃ [ἢ6 ΘΆῺΘ ἰἰρης 88 υδὲ, [{ ἰδ βοϊί.ονὶ- 
ἀοηΐ ἔδμδι 6 οϑεοί οὗἨ [6 χοβρϑὶ ἰ8 ἱποϊυάἀρα πῃ {16 
ἐβοοῃα οἶδυδο ; Ὀυΐ ἴζοῃη νοσβ. 20 δῃὰ 21 ψὸ τυυδί 
μον ὑῃδῦ ἰῦ 8 ργαβυιηθα 180 ἴῃ ἴμ6 Βιβὶ οἰδιβθ. [ἐ 
δ ΟὨΪΥ ἰὨγουρσὶ [06 ψχόβρ6ὶ {ἰαΐὶ (818. ἰ6Ὰ} σοηθΓᾺ] 
ἡυσρπηοιξ ἰδ Ὀγουρῦ ἴο ρᾶβ88, ὉῪ Ψΐοἢ 4}} Πλ61) ἃΓΘ 
ρτοϑοηΐθὰ ϑηια ΘΧΡΟΒΘα 88 ςομάδιμηθα δἰ ΠΟΓΒ ἰῇ 60ἢ- 
ΒΟΠΏΌΘΩΟΘ οὗ τἰοῖγ οοηποοίίΐἨοη τι (Π6 βίη οὔ Αἀδγ) 
806 Φοΐιη χνὶ. 8, 9; οορ. ΡΒ, |ϊ. ὅ, 6). 6 δῖθ 
αἱ το ὈΥ (Π6 ἰδηρύαρο ἴῃ τηδἰηἰδιηλις ᾿μδ κα- 

ϑιστάνυν ῬΟΒθ68868 ἢθγα ὑ}}6 }} ἰά θα οὗὨ βουιΐπρ ἀοόπη, 
δα! ἰ Ὀϊεἰηρ,, πρδιεῖηρ ἴ΄0 ΔΡΡΘΑΡ 88 ψγῃδὶ οὔθ ἷβ. [866 
ὈΘ]ον. 

189 ἀϊπκοροάΐθμῃοο οὗ [9 ΟΣθ ᾿δῇ, 
δια τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου. 
Το ἴγοβρδββ, οὐ [Ὁ]}, οὐὔὁἹ Αἄδιω, τὸ παράπτωμα, ἰδ 
ἴθ ἀθδη ον ἀρβοσϊ δοαὰ δὲ Ἀπ δοὶ οὗ αἰδοῦ, αἰεηοε, 
ΜΠ Ϊοἢ ἰδ [16 τηοίθον οὗ δίῃ, 88 οὐοάΐϑιιοθ ἰο {μ6 ἢ ΄- 
νἱη6 ΜΠ} ἰ8 106 τηοΐῃον οὗ νἱτίιθ . ἴον αἰϑουοάΐοηςο 
8 Θβδοῃ ἢν 861 ΗΒ 688 ἰῃ δοῖῃα! ὀχογοΐβ, [Π8 γὸ- 
Ὁ]. οὗὁὨ [Π6 Ὠυτηδη Μ1}} ἀσαῖπϑι ἐμ6 Ὠἰἱνίηθ, {})6 1536 
46 αδβουοἢ Οὐ ἰπάἀδροπάθηοθ ἴῃ ρροβίτίοῃ τυ Οοα, 
ἴ0 πῇοπι γ οὐγὸ ᾿ἰΐδ δηὰ 411, δηὰ ὙΠΟθῈ βαγνίοθ ἷβ 
ἔγυ 6 ἔγοοάοῃι.---, 5." 

ΤΌΘ δον τσοσὸ οοπδεϊξαϊθα κἰπηοχ [ἅμ αρ - 
τωλοὲ κατεστάϑησαν)͵.,Ῥ Μογον: “ Δοοογα- 
ἴῃς ἴο νοῦ. 12, ὉΠ6 Ὁ πόγο, Ἰῃγουρσὰ ΑἀδτΒ ἀἶδοῦθ- 
ἀἴθποθο, δοίΌ }} 7 ῥἱδοθὰ ἴῃ ἴπ6 σδίθζουΎ ΟΥ̓ Βίππογα, 
Ὀοοδῦδο ΤΠΟΥ͂ βἰπποά ἴῃ ἀπὰ τ Αἀδπ)}8 ζ4}}.) ΤΉ 8 
8 Αὐρυϑιυϊηΐδη ἀορηγαῖῖοβ, Ὀὰϊ ΠΟ οχοροϑδὶβ παυτδηϊοα 
ὈΥ [Γη6 οοῃῖοχι. [Ὁ 866 ὈΘΙΟΥ͂.---Ῥ. 5,1] ὙΒΟΙυΟΙ : 
Ἡγενγὸ πιαάδ, δεοανπε. ἴῃ 1Πΐ8 θϑοηβο, δοσογαΐηρ ἴο Ὠΐβ 
«ὐὁςουῃῦ, οουίβ! ἢ σΟΙηΤηΠ δΙΟΤΒ Ὦδνα ἔυυηα [}}6 ἐπεριέ- 
ἐαΐδο 7ογϑηδὶς Θχρυθβϑρα . Οἴθογβ, ἃ γεαί δεοογιέπρ, ἴῃ 
ΜΠ ΠΟἢ 0116 Θ᾽ οπηοηΐ οὗ ΒρΟδίδΠοΣ τ ἰβ ἱποϊἀθὰ, Οἡ 
{16 [γι Ρ οοτηρ] ]οβίΐοπβ τ οἢ ἤανο ἀγίϑοῃ ὈΘΙΘΘῺ 
οι ΐβῃ δπὰ Ῥγοίδβίδηϊν δοϊωσοθηίατουβ ΟὨ ἴῃ Βυρρο- 
αἰ (00 ΟΥ̓͂ γεαζίν δεοοπιέπο, 8566 ΤΒΟΠΙΟΚ, Ὁ. 368. ΤῊ 
παρακοή οὗ Αἀδπι Πἰπηβοὶ [48 οεγίαἰ εν οι ἰοσιῃ 
[Π6 ΤὨΛΩΥ͂ 88 Β᾽ ΠΏΘΓΒ, μὰ ΟὨΪΥ Ὀδόδυβ ὃ 68 σΟΠ16 
ἰπΐο 186 ᾿ἰΐρθν οὗἨ [π6 ἰατγ, δῃὰ Ηπ4}}} οὐ (86 ροβροεϊ, 
Δηά 80 [ἊΓ 88 ἴῦ ΔΒ ΠΟῪ ὈΘΟΌΠΔΘ Οἰδαῦ : 1. ΑΒ δῇ 
ΘΒ ΘΟ. γϑίοαὶ σαυθα! γ, Ὀὰϊ μοῦ 88 ἃ ΡυΓΟΪΥ ΡὨγ8ὶ- 
(8] (αἰ !] ἢν; 2. 50 (ὯΓ 88 (Πῃ6 οδηοο οἵ Αἀδπὶ ἴ8ἃ8 
ὈΘοοΏ6 ἰδ6 οἷθαν ὃ οὗ (06 5βἰηζυ ] οῖ8 δηα δἰ 
οὗ ΟΥΘΓῪ ΠΔῃ; 8. 0 [ὯΓ δΒ ἴἢ6 ἱυπάρτηοπί οὗὨ (86 
Βηϊβῃοα τον ἰδίου σοταργθ θη 8β ἴΠ6 ΠΠΔῊΥ 88 ἴῃ 
086. 

8ο ὃν ἴθ οὈϑάϊθηο9 οὗ ΟὨΘ 5114}} 9 τδον 
86 τρδᾶϑ (οοπδεϊταθ4α) τἰχμίθουβ [οὕτως καὶ 
διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιον κα- 
τασταϑήσονται οἱἑ πολλοί]. Τμαῖ ἰδ, ποὶ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ΕΥ̓ ἴδ6 ἀραίῃ [6 ρῥαβαῖνα οὐϑάϊθηςθ] οὗ 
ΟἸεῖβι, πὶ αἷϑο ὈΥ ἴπ6 [δοϊν6] οὐθαΐθηοα οὔ Ηΐ8 

Φ (ΤΒοϊθοῖκς αὐοίοθα ὮσΤΟ ἐδ ᾳφυδίπς απ ρΡοϊμ θὰ σοσρδσῖκ 
οὗ Ταλίμοσ : “5 ἩΟΝΙ εεἰεί Αάκπι Ξεἰπεη Ζαδλη ἴῃ εἴπεπ ΑρΠεὶ, 
αδοω᾽ ἠδὲ ἀδιμῥλ τας δείσί ἐν μὰ [ ΕἸΠῈ Ν ἐπθοδει, μὐῤ οι ἐεὶ ἀας 

ἕ ᾽ ΒΑΥ͂Λ ἰδὲ κπ' Γ᾿ Υ͂ 
ἔκραι ἊΥ ΠΡΟΣ τὰν θ Ῥηβρίρ!Θ οὗ ἕο 1181] δι. ΩΣ 
οἷ 8 [Δ}]}, πδσηθὶν, [0.8 ἭΔ ΓΘ᾽ ΘΕ μ8 οὗ ΒΪ8 ἢ- 
ἀογοιδηϊηρ ἀπὰ Ὑ]], τ Οἢ. αἰ ΒΘ ΠΘΟΏΒΙΥ σαῦο ΜὙΔΥ ; 88 
[80 ἢγαὶ ἰονπδγὰκ (86 οδρξΏΓΙΘ οὗ ἃ οἱῖν 18 τουιΐδδη 68 ΟἹ 
159 νασί οὗ ᾿ὺ9 ρμτιατὰα οὐ παΐοὶ.--Ρ. 5.] 

Γ {ὕὑυ!καῖθ : ρεοοαίοτεδ οοπείίξμ ἡ ἐυπί. 80 αἷδὸ Οαϊνίῃ. 
ΕῪ : ὙΜΉΝ ̓ιρέφβ λα μρέῥαι νοὶ υλρλῥῥα ἴδ : πο Υ̓ 

πϑρεείδ εἰπά, εαἱ παἋὯἷ6 (0 ἀρῃγαν (ἰπ ἰδείτ 
ρεαΐ ολατας!ΕΥ) αἢ δίπηιπεγε. 8.0 α]80 Εππα]ὰ : αἱκ δῶ αεν ἀατο 
ψεείεἰ!ἐ ΜογοΣ δορὰ ῬΆὨΜ ρΡΡὶ : “αἱ ϑθπαεν πὶπ» 
κήμρον, ἕη ἀΐε Καίερονίε ϑοη ϑθπάενγη εγϑεΐεδί τομγάδη.,"" εεὶ 
ἄσιοη ἐπ (λὲ γαπλ, οἵ δαί» , 27 εἰππεγε. Αἰδορὰ {πἰιὰ θ6 
Ὑ οἴι6) : “ὁ τονγ γμφ μρδτοβᾷ αἱ πο ΌΥ Ῥσδοῦοθ. ποῖ, ' ΓΘ 
ποοινσιοα 8η᾽ (Οτοιίπη, αἱ ); ΠΟΙ ὁ ΠΘΟΒΙῚΘ ὃν ἱτιριυί(ἰΐοι ᾿᾿ 
ἰβαμι, ΒΦ Μ 61); ποῦ ἐπασε ρῥχγονοὰ ἰο Ὀ6᾽ (ἔοργρο, δ᾿ 686, 

1606 }6}.""--, 5} 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υ.. 12-21. ιδ΄ 
μῶν πνλεβστταα, 

Μ 0016 ἴδ, τ 10} Μαϑ δηϊβῃθαὰ ἴῃ ΗΒ ἀραίῃ," Βα 
ὙΠ 6 ζαΐγο ἢ ΜΟΥΟΥ : “ 1ὑ τοϊαύθβ (οοττοθρομὰ 
ἰηρ ἴο βασιλεύσουσι) ἴο ἴμ6 διΐαγα τονοϊαι θη οὗ 
ἸΟΣΥ δον [6 τοβυγγοοϊίοη (Βοίοῃα, Ετίζβομο, Ηοΐ 
ΤΏ8Π}}.᾿ ὙὩΤΠΟΪΌΟΙ αἷἶδο, ἱοροίμον τὴ ἢ ΑὈοΪαγά, 00 
οοἴυβ, δηα οἴ ΘΓ, γρογβ 6 ἔαΐυγο ἴο [86 8η8] ᾽υὰς 
Ἰοηῖ, Βυῖϊ [Π6 ϑβοιυίηρ ἰοσί οὗὁἨ Ὀδ]ΐονοσΒ ἂ8 τὶν 
Θοῦβ ἐχίθηαβ ἕγοιῃ ἴθ Ὀορίπηΐηρ οὗ [Π|6 ῥργθβοης 
οὗἨ ἐδ6 ρΌΒρο6] ἰΒβγουρσὶν ἃ]} βυθβοαυθηὺ πηο, ΒοΖῇ 
ΡΓΟΡΟΥΙγ οΌδοσνϑβ, πδὶ (Ὡ6 {αν ἀθηοῖθβ {16 δον 
ἕπια υἱδ μιδίς βεαπαΐ; κ«ηὰ Οτοίίυβ, Οαϊον., Εἰιοὶε. 
οτῖ, θ6  εἴϊθ, διὰ ῬἘρρὶ, τοσαᾶτα ἱΐ δἰ τ ἡ! ΥΙΥ ἃΒ ἃ 
»γαβεηδ 7εξιγδιϊ. ὙΒΟΙύοι οΟὐ]θοὶθ: 18 ποὶ οὔ. 
)θοιῖνο ᾿υδεοδιίίοῃ ἃ βἰῃρὶε δοὺ ἢ Οδσγίδίη)υ, ὑυϊ 
ΟὨΪΥ [ὉΓ ἱπαϊνίἀυδ]8.; Ὀυΐ ἴῃ (6 Κἰηραο οὗἨ Θος 
ἴῃ686 8οῖ8 ΔΓ6 τερθϑδαίθα {πγοῦρἢ 411 0π6 αΐαγο ἰο [Ὠς 
δῃά οἵ 1πΠ6 ποεῦῖὶὰ. ἰ 

[Τῆι ἱπιογργοίδίϊοη οἵ ἁμαρτωλοὶ κατεστά ϑη- 
σαν (ραβδβῖνα Αοσ, 1.) δἀηὰ δίκαιος κατασταϑῆ- 
σονται ὯΔ8 ὈΘ6ῊῚ Τηυοὶϊ ΘΙ ΒΑΓΡΑΒΒΘα απ ΟὈβουγοὰ ὮΥ 
Ῥγθοοποοίνοα ἀορτρδῖϊς (μοοτίοβ. Καϑίστημιε (8}80 
καϑιστάω διὰ καϑιστάνω) τη68}8 : (].) ἐο δεί ἀοιθη, 
ἐο »ίαοε (8 ψου]ὰ γίνο ροοὰ Βοη86 ἢδτγο : ἴο ὃ6 Βαὲ 
ἀοτῃ ἷπ [86 τὴ οὗ ΒΏΏΘΙΓΒ; Ὀιὺϊῖ 866 Ὀδϊον), (2.) 
0 αρροΐηῃὲ, ἰο οἰδοέ ((ἷδβ 8. ἸΠΔΡΡΙ]ΟΔ Ὁ] θα, 48 1ϊ 
νου ὰ τὰκ αοα αἴγϑοῦΥ [16 δαῦπον οὗ 5ἰη); (8.) ἐσ 
οιπιϑέίμξε, ἰο σαμλε ἐο ὅδ, ἰο νιαξε (γεάδεγε αἰδῳμεηι 
αἰϊφια):; ἈΘΏσΘ [6 Ῥαββῖνο: ἐὸ δ γεπάεγοὶ, ἰο ὃθ. 
οοηῖδ ᾿ (4.) ἐο οοπατισέ, ἰο ἀσοοιηραπν ΟἹ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ͂ 
(ΟὨΥ ὁποὰ ἰπ 6 Νεοῖν Τοδίδπμθη). οίοιθ [ιδ8 
ΒΡΘηΐ πιυοἢ ᾿οαγηΐηρ ἴ0 ΘΒιΔΌ]1Β} ἃ ΒΔ τηρδιΐηνρ : 
0 ϑἦοιν͵ ἰο εαλέδίξ ; Ὀπὶ {ηΐβ8 'ἴΒ βοιβοπτμαι ἀουθιία]. 
ΤῊ νου ΟΟΟΌΓΒ ὑπγοηϊγοῖτο ἰἐπι68 ἰπ 6 Νονν Τοβίδ. 
πηθηΐ, ἴγεΘ Οὐ 68 ΟὨ]Υ ἴῃ Ῥδὺὶ (ὑτῖσθ Β6Γο, δπὰ ὁπὸθ 
ἴῃ ΤίλυΒ ἱ. δ). [ἡ ἰχίθο οὐὗἨ ἧ [6860 68868 (Ἰπο]υάϊηρ 
Τίτιϑ ἱ. δ) ἰῦ ΟἸΘΑΣΙΥ τοίου ἴ0 οβῆοϊα! σρροϊπέπεν, 
ἴῃ ΟΠ6 ἰΐ πιϑᾶμα, ἕο ἀσοοιηραπῃ (ΑοἱΒ χυ]ὶ. 16); ἷπι 
106 γοιηδι ἷηρ ἔγο, νυἱζ., Βοιη, ν. 19 (ὑπτῖ.6) ; δᾶπιοῦ 
᾿}. ὁ. ἷν. 4; 2 Ῥρῖογ ἷ. 8, ἰξ 18, ἐο οοη»δίἐξμέδ, ἰ.» γδῊ" 
εἶεν. ὅο ἴδ 8 ἵκθῃ ἴῃ εἰν8 νΓβθ ΟΥ̓ ΠΟΑΙΪΥ 4}} [86 
τοοοΐϊ ΟΟΙηπηρηϊαῖοτβ. ἡ ΒὰΪ ἰπ τ δῦ 86η86 ἢ Εἴρυ. 
γα ΘΙ Υ., ΟΥ γϑα]ν ἢ ΟΠ γγβοβίοιῃ, δῃηὰ ἴ"6 ατγοοκ 
ΘΟΙΠΘὨΪΔΙΟΙΒ ΜΠῸ αἰὰ ποῖ ὈΘΙΪανα ἴῃ οΥἱρίηδὶ εἰμ, 
δίαειθα ἴῃ6 ἢρυγαῖδνα οὐ πχοϊοηντηῖο ἰη ογργοίοη, 
ὙΠ] Οἢ) γγὙ68 ΒΌ ΒΘΑΌΘΏΓΥ τογὸ (ΠΥ ἀονοὶοροα ὈΥ τἢ8 
Αὐπϊηἶδηβ δηα βοοϊπίαηβ (ατοίυκ, Πἰϊπθοτοῖν, ἾΥ οἰ. 
δἰοίη, ϑοοίπυθ, ΟΥ6}}}, δηὰ δἀνοοαιθα 4180 ὉΥ ΘΙΟΤΓ 
ηα ΕἸαϊῦ, οὐ {Ππ|6 βοῇοοἱὶ οὗ [Π6 ο]άον ἀθττηδῃ β061- 
Ὠδίυ ΓΑΙ βίη, ὨδΟΙΥ, ὑπᾶὶ κατεστάϑησαν ἁμαρτωλοὲ 
ΤΏΘΔΠΒ : {Π6Υ̓ ἯΘΡΘ ΟὨΙΥ σρραγϑηεϊψ τη θ᾽ ΒίΏΠΟΓΙΒ, ΟἹ 
«οοομηῃΐεα, γεφυγα ρα, πα ἐγοαίοη ΔΒ 81η Π6Γ5---ἶ, δ., ΘΧ- 
Ροβρὰ (0 [6 ρῥιυηϊβιππεηὺ οἵ 5':, τοϊδονιί αεἰμαίϊῃ 
ὀσίπγ δἰππενδ ἡ ἸΤῺΘ βαπὶ6 Υἱοῦ [88 ὈΘΟῺ δβίγθηι- 

--᾿ὕ- -Ἅ.»ὄ..ς. -.-.-... ----- -- 

Ξ (ΜΌΥΟΡ τοίου ὑπακοή, 88 [Π6 ο ἴ6 οὗ Αἀδηι 5 πα- 
ρακοή, Βρθοίβ041}} 

Ἰογ, Ἠοΐδηδησι, δειδσί, 

ΓΡΌΠΙΡΡΙ ἥνοῖω [86 τηθαπίηρ, γε άετο, χάίσργα, ἰπ 1Π9 
Ν. Τ΄, δϑὰ ᾿πϑὶδίδ τροῦ {86 Φυπἀδιηθυΐδὶ σχοδαὐτις (1.) (9 
4σί ἀοιοη, ἐλοδ᾽ δρρινξοβόε; λίπεν! δ, ον ξ' ἢ, πὰ Ὁ5.}» 
4168: ἐπ αἱξ ἐρογὶς νου, ϑῶπαάστη οἰξί ργώεη. Βαῖ 
αἷἶθὸ ἰπ Ἐπὶ α οά86 [η6 δοίτίο ἀν οὐ ἴπο ἰσαριυίαίοι Πν σ᾽ 
Ὅ6 Ὀπδεὰ οἷ ἴπο ἔδοῖ (Πδὺ [ὯΘΥ γϑαὶν ἈΥῸ εἰπιιοτα, δὰ κὸ 11 
8 ἰα Κοὴ ὉΥ ῬΆΪΡΡὶ.--ἘῈῬ 85.) 

Σ [συγ βοτοπι 8. ΠΟΏΘΓΆΙΥ βοὶ ἄοντι 85 ἐδ δτεί δᾶγε: 
οαΐο οὗ ἐπα ἑπίογρχοῦιοι, δας ἰδ βου] ὕῸ τοιμοσιροτγοῦ 
ἐμ μΒὸ Ῥυϊα (80 ΣΟΙ ΤΑΥ͂ ποὺ ἴῃ (06 τοὺ κατεστάθησαν 
Ὁσ0 ἰὴ ϊθ ποιῇ ν ΒΘ πιϑκυδ ἴο τὴ' 1) Οὗ 
ποχίουα ἴο ρυπὶβταθος δηὰ οοῃμάοτηπ οὶ ἰοὸ ἀοαῖῃ, κατα» 
δεδικασμένοι θανάτῳ. Ἠρο επγ ἰπαί 80 ΑΡοδΙ]6 ἀθ-ἰμιϑά 
τλοΤοΪν ἴο βἰδίο μο ἠβοὶ, τιν! 81} Ὀδοδῦτας σηογία] εἰ του ΡΣ 

Ι Αἄδη, θα} ποῖ ἐπ ΨὮΥ αηᾶ ἩΠπογοίοσο (Πύοηι. χ. 'Γοπὶ 
ι ἾΧ.. Ῥ. 528, οἱ Βοποᾶ.) “ὁ ἰβ Ὁπηροραα ᾧ ἴο Ῥσοότοὸ [11 

ΒΒΓΏΘΑ, δηα οἷδε 8, 



88 

ΘυΒΙΥ λἀνυυδίθὰ ὀγθη ὈΥ̓ 80 δουῃὰ δῃὰ ογιῃποῦοχ ἃ 
ΘΟΙΣ ΘὨ ΔΙΟΓ 88 Ὦγ. Βοῦρχο, Ὀὺὶ ἔγοτλ 6 ΣῪ Ορρο- 
ἰζυ Ἰοοσίγίηδὶ οἰδηρυΐϊπι, ἀπὰ ἴῃ ὑπὸ ἰμἰεγοδβὲ οὗὨ ἰπ)- 
τηθαΐδίθ ἤογομαῖὶο ἱπιρυϊπτοηίδη. Ηθ ἰρκοα χατε- 
στάθησαν, ἰἰϊτὸ ἥμαρτον, νοτ. 12, ἰπ ἃ ρυΓοὶν ἰομαὶ 
διὰ ἰὈγθ δὶς 8686: ἱΠΟΥ͂ ΟΤΘ ΓΟρΆτα θα 88 δ ΤΒ 
ἰβαοροηάθηϊν οἵ, δῃὰ δηϊθοθ θην ἴο, ἐμαῖς Ὀοὶης 
Βίπηογα, δι ρἾ 7 ΟἹ ἴμ6 στουπὰ οὗ ῃ6 δἰῃ οὗὁἨ Αἀδῃη), 
ἐποῖν ἐδάθγαὶ γοργοδοηίδιΐνο : 88, ΟἹ [{ οἵδ ᾿δηᾶ, 
ΠΟΥ͂ ἀγὸ γοραγάθα 88 γἰ χη ΐθουβ βο οἱ Υ οὐ ἴΠ0 στουηὰ 
οἵ μὴ δὰ τἰχῃιθουθη688, νι ςῃηυυΐϊ δῇ μογβοηαὶ τ βηῖ- 
δϑουδη 688 οὗ (ἰοῦ ον, ΤὨΐδ ἰοϊογργοιδιίοη, ὑΒουσἢ 
1686 ἀγίβοἷδ] (π4π {6 σΘοττοβρομαΐηρ μαβεῖνο γοηάθυ- 
ἰὴ οὗ ἥμαρτον, ΥγΓ. 12, 8 ποῖ δυρρογίοἀ ὉΥ ἃ δβἰῃ- 
Εἰ ραδϑᾶσο οὗ [ἴ Νὸνν Τεβίδμηδηῖ ὙἩΏογο χαϑίστημε 
οοσΌγΒ, δηὰ οομβίοῖΘ τῖϊ ὑπΠ6 οΘοπηθοϊοη ἘΕῸΓ Υϑν. 
19 αἶνϑθ {6 γσϑαβϑοῃ (γάρ) ἴον ἴ8μ6 βιίδίθπιθηΐ ἴῃ Ὑ6γ. 
18, ψὮΥ “)αάρηιθηῖ σδίηθ ὑροη 4}} τηθη ἴ0 ΘΟηαθΠ)- 
ηδϊίοη,᾽" διιὰ ἰἴν σψουϊὰ 6 8:66. δυο] ΟΣ ἴο δὲν: 
ΠΟΥ ποῦ ὀοῃάριηποὰ Ὠοολῦβο “ ἔΠπῸν τογῸ τοραγά- 
δὰ «πὰ ἰτοπῖθὰ ὃν βἰπηθγβ." Τίιθ ρἤγαβθ, {ΠἸθῃ, σδη 
δ6 ἵλκοι ΟΠΥ ἰπ (Π6 τυα, δ6ῆξβ, ἰἰϊ6 ἥμαρτον ἦι ΕΓ. 

ὅὄς. ἰὼ πο Ν. 1, πιο 8 ἃ γ6)} δἰ ΠΏ 61, απὰ ποςπίπρ 
(ὑ οἷς οχρί πὲς ἔπ), Υ. 19: “ Ηρτϑ δβζαίῃ ἰδ ἃ π16- 

ἋΟΥ πογὸ ἐὸ ιἰΓουδιθὰ δ [Ποῦ ΠΟΥ δὰ βοῖυ- 
Ὕ0ΓΘ σι )οσὶ ἰο ἀοαϊῆ. ὅο (πθ 

δορὰ α] ον ἤοτο." 850 
οοσησηοι μον οὗ ἢ 9 

ὑπὸ 
ΗΥ̓ΤΩΥ. 

ΠΡ αἰπιοι ; τὨαὶ ἴα, δον 
ποχγὰ “ΠΟΙ ἢ ἰ6 Ὡποὰ ἰξὶ 
δου ὙΏΪ ΌΥ, οπο οὗ (80 ὑθαῖ 
Αἰτηίηί δα βοῆοοὶ.--, 8.} 

«- (Ὁ τ' Ἠοάσο, (που οἰμοχηγίθθ ἃ σίσίοι Οὐ νὶπἰκὶ, τς 
ἰοοίδ ἴθ γϑα]διίο Αὐσυκιϊσιίδη νίονν οἵ α ζι]} οἵ {πΠῸ π|Πο]6 
ΓΆΟΘΘ [ἢ Αβδια, δὰ γοΐ τρλῖθα 8}} [6 ἀςδορηάδηι οὐ Αὐθτι 
Ἰαραὶν 1019 ὧὥσ ᾿ιο 141}. Τὸ στοαί πιαὲ Ἠϊ8 στουπὰ 
οὐ δῇ οχοϊαδίτο  Ότοσδὶο ἰτη νου διίοη, ἢ6 τουκὲ τεεοχῇ το 
[ηἷβ ἐογορὰ ἱπίογρσχοίμϊοη οὔ ν π"ὰδ κατεστάθησαν. 
“ Καϑίστημ.,"" Ἦ6 δάγδ8 (Ὁ. 271}, “Ὥδνοῦ (1] ἴὰ ἴη)9 Ν. Τ. 
ΤΏΘΑΣΙδ ο τῆᾶΐε, ἴῃ ἴδ δϑιιδὸ οὗ ὁ ΟΣ οὐαί ὁ ΡοΓ- 
δὺῃ οὐ 1 πἰηρ ἴο ὈΘ ἰδ ἐΐα οἰ'ασϑδοῖοσ οσ πηζαυγο οἷον ἴδ ἰϊ 
88 Ὀοΐοσο. Καθιστάναι τινα ἄἀοθδ ποΐ πλθδι". ἴο 
ἴλἶΘ ΟἿ αἰ ηζ], μὰ  ἴο δοῖ ίση ἀόῦσι 66 δῃοὶ, ἴο τομηγὰ ΟΓ 
δρροὶῃξ ὕῃ ἕο ὕθ οὗἉ ἴπδι οἷαδα.᾽"" [70 γέσιγά, διὰ ἰὁ αρ- 
ρου ἀχὸ ἵν 0 Μὰ ἀπ οσϑηῦ ἐπἰηρ.---. 5.) “5, τ ΒΘ 
Ὁ γίδε ἰ8 βαϊὰ ἴο ἤδνυο Ὅσϑῃ ' σοηδίἐϊθὰ ἴΠ0 ἥοπ οὗ Οοα;᾽ 
ΠΡΥ͂Ν δοὶ τοδῦο 80, Ὀὰϊ ἀθοϊατοᾶὰ ᾿ ὈῸ βοὴ." [(Βαὲὶ ἴῃ 
ε" , οι. ι. ἷα ι:οθἃ, ποί καταστα- 
θέντος, δτιὰ ὁνθ {πδὲ πλθα 8 ΤΏΟΓΘ [ἢ 8} ἀ“οἰαγεαὰ ; 4660 7᾽ ί- 
μαὶ Δῆῖοιε δ σῇ Ὁ. 60.) “““ ὙΠΟ οοποεϊηιοα ἴπ 60 ἃ ΤΊΌΪ]ΟΥ ΟΥ̓ 
ἰυ 1{᾿ποὸ ὦ, ἯἿΠη0 δρρυϊηϊθὰ τῆθ8 ἴο τπὶ οὔοοῖ 8, 

«πῇ Ὧϊ8 Ἰοτὰ τη σΣΊ]οτ.᾽ ἡ [ΤΏ Θε0 {01 Ὸ ραδβήρμοβ, Μη. 
ααχΐν. 45; Αοίβ Υἱὶ 85, ἱχηρὶν ᾿ῃμαὶ πο [0 Γ τῶϑ ἃ ΓΌΪΟΓ ὈΘΌγΘ 
86 αρμοϊπμρα, διὰ {ΠΟΥ ψου]ὰ Ἰοβο ἐπ οΙν ἴΌΓΟΘ, τοῦ τΘ 
ἰο βυ διϊϊαῖθ γεραγαψα ἴον ονπαεϊιμεα.}] ““ὙΤΆ6η, ἐποτοΐοτο, 
Π64Α 6 β γ8 πη [ὴ6 ΤΩΛΩΥ͂ ἮΘΓΘ οοπδεϊξαϊοά (κατεστά- 
φησαν) 5᾽ ΠΟΥ ὉΨ [Π6 ἀἰθουράϊθποο οὗ Αὐἴδτω, ὁ σαπηοῦ 
ὭθΘΑη ἔηδὲ (Πι ΠΛ ΤΠΟΓΘΌΥ ογο τοπδογοὰ βίπαδαϊ, Ὀὰΐ 
(πὲ ἷα ἀϊδορνοάΐθησο πὸ ἴΠ6 ρτοπῃὰ οὗἨ τποἷρ Ὀοΐπα εἱδορὰ 
ἴῃ τυ οεἰΘρΌΤΥ οὗ Βίπποσβ. [ξ οοῃμηιιεπἰρὰ ἃ πουὰ Δηὰ κιιδὴ- 
οἰοπὶ ΓΟΒδΒΟΙ! Γ᾽ 80 γομαγαΐηρ πὰ ἐσοιεῖπις ἐπα, ΤῊΘ β4 16 
τόση τὶς ΔΡΡΙ 168, ΟΥ̓ ὀουγθα, [0 [86 ΟἿΠΟΣ οἸπιιθθ οἵὗἁ {18 σότηὸ : 
δίκαιοι καταστ αε οἱ πολλοί. ΤὨϊΐ» ΘΒ Ποῖ τηρηη, ἰΠαΐ 
Ὀγ ἴῃς οροήΐοποο οἵ ὁπ [ἢ ΤΔΗΥ͂ 588 8}} θῸ τηαήθ ἢοὶν. ἷ{ 
Θαπ ΟὨΪΥ͂ τπολῃ, ἐμτιῖ [80 ουϑάΐοηῃοο οὗ (Ἢ τγιδὶ τας [Πς στοῦ 
οἱ Μἰ οι τῆ Τη6 Ὁ αὐ ἴο ὈῸ ρ]ουά ἴῃ {ΠῸ ολίορογτ οὗ ἴδο 
τὶ ΐοοι --ς, δι, 41..}} 6 κὸ τοχητάρᾳ δηὰ γος, { ἰδ ποῖ 
ΟἿἹΓΤ ΡΘΓ.4] αἰ ρου ποθ 6. Ψ Ή]ΟὮ τλαῖζθθ ὯΔ τί ρηΐοοιια, Ὀὰΐ 
τ 6 πηρπυίτίου οὐὗὁὨ ἴῃ οὖ ἀΐθποο οΥὉὨ Οτίκξ. Απὰ [πὸ βοῇ 5 
1. ΜὨΙΟὮ Μγὸ ἅΤῸ ἰόγὸ ἀροϊηγοὴ ἴο ὈΘ αἰπῆθτη, ἰδ "οἱ τῆπὶ πὸ 
ΔΙῸ ΚΌΘΝ ΡΟΓΠΒ}Υ ἀπ Βίοἢ τπήφοὰ 8 ἔσ16), θὰ Τὴν {ἴθ ἰτη- 
Ρυξαιίοπ οὗ Αὐλπλ᾽ κα ἀπο πο Ἰοςο." ὙΠ ἔηα ἐπιλθ βπεαν- 
ΔΙΙΟΘ, 88 ἱπ νον. 12 (366 μ, 178), Ὧν. Ηοᾶσο οἰδιπις τῆ πὶ τἢΐ8 
ἀορτηδιΐο “τλοχοδὶΒ 8 {πὸ οὈνίουκ βταηπηπ τ 8} Ἰροση 
ΟΥ̓͂ Π6 μὲ ϑπησο, δ ]ΟρΙ ΟΣ Ὁν Θοτηπιοπίητοτε οὗ θυόγν οὐηββ, 
88 'ο ἐβρουϊοσίσι] οὐ τΐοη." ΟΥ̓ 8} γοϑροοξαῦ]α τηοάθγῃ συ π- 
τοεηϊηΐοτα, ΕΣ ΡΡὶ ἣν ὉΠμῚῚ ὉΠ ΓΟ 1 ΓΠΘΓΛΏ) ἰ8. {Π|6 ΟΥ]Υ 
οὔ ΒΟ “γρρονγεηιἷψ ἵἴΆνοτα ἰδ ὈΥ͂ ργοβα 6 1Π6 τηοσαπίτι, ἴῸ 
81:π| ἄοιο"., 88 ἀἰαῖὶποὶ ἔγοπι γα ἰσγὰ, ὕπο 6, Ὀὰξ ἢο ἄορι 50 ἴῃ 
[δο »ευϊ ες Αὐρπ δι πη 8οπ 80, τ᾿ΆΪΙΘἢ ἢΘ6. ΟΧΉΏΓΟΘΗΙν νἱπάϊ- 
ολίϑα ἰἢ ἴδὸ ἰηίογργοί ποι ΟΥ̓ ἥμαρτον (Ξ66 μ᾿. 178). ἢ9 
Ὑοςἴθ 041}. Εἴ.6 ϑοοϊπέπη ἱπίθγῃγοίβ ἤθη εὖ κατεστάθησαν 
πίδα, πὰ ΜογΟΣ ἰππίϑίδ ἐπὶ ἢ 6 του ἸΠΘΘΠΒ, 4’ εἰἰσ τοίτ κα 

Ἀ᾿' πδιίσωπρ ιπ ἀοπ διμασνκίιοναι, τοοιϊμτον εἰσ δὲ μη. 
ὥἄδνγι ΤᾺΠΑΤΒΔΟΉΠΙΟΗ ΟΕΤΟΒΡΕΝ ΕΙΝΌ, »'τοσίονενκ σοπαι μὲ 
ειεηΐ ;᾽᾽ δηὰ Ὦ6 ηυοῖοκ Φητηοα ἦν. 1. 3 Ῥοίογ , Αι; ΠΟ. ν. 1.1 
τὔ! 8' πΠοτο [Π|6 ΣΟΙ ΟΠΥΤΗΪΟ βύμ 86 15 ἰτῃ ροσβὶ δ᾽... --Ῥι 5,} 

ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤΕ ΒΟΜΑΝΗ. 
φρεσξιξεικα βισσασιτν ΠΕΣ χρκα.. 

12. [κα πιθδηὴδ: [ΠΟῪ ΜοΓῸ τδὺϑ δἱποσα οἰΐδοε ἴἢ 
υἱγίυδὶ ρδγε οὶ ρδου ἴῃ (ἢ 6 [Ἀ]} οὐὗὁἩ Αἀδαπι, οὐ ὉΥ δοίτπδ. 
Ρτγαοίίοο, ὈΥ γοροδίίηρ, δ ᾽ξ τοῦθ, (6 (}} οὗ Αὐδι 
ἰὼ (μοῖρ βἰη ἃ} οομάυσι, Βοίδ ἱπιογρσοιδοῃβ δε 
ῬΟΡΙΘΟΌΥ ρτασηπηδίίοαὶ, δὰ ἀὸ ποῦ δχοϊυας Ὄϑοὶι 
οἴου. Ενθῃ ἰΓ τΓΠ6 νοῦ υὑπᾶάδς οοῃαίἀογδίου, ἰῃ 
10:6 ραδδβεΐνὸ, οουἹὰ Ὀ6 πιδὰθ οὐὔὐ ἴο τηύβῃ: ἔο δὲ 
εχλὲδιίεα, ἐν ἀρρεαν (κατιστάϑησαν -- ἐφανερώ. 
ϑησαν, 506 Ὗ οἰοἰοίη͵, Βείοϊο, ἘΠ ΣΘοδ 6), ἰδ δἰ πταγε 
ΡΥΘΒΌΡΡΟΘΟΒ δου δὶ Ὀοίμς : ΠΟΥ ΤΟΙ τηϑὴ6 ἴ0 8ρ- 
ΡΟδΓ ἰῃ ὑποὶρ ἰγὰθ οὔδγαοίθσ 88 δἰπποσα, οὐ ναὶ 
ΠΟΥ τϑ πογο." ΟΟρ. ἴδησο αθρονο ἢ Τΐδ ἷϑ 
σοΡΥ ἀἰδδγοηΐϊ ἕγοπι : ἘΠΟΥ͂ ὙΘΓῸ οἃ διηὰ ἰγοδλιοὰ 
88 Ββίῃηογα, πἰπουΐ Ὀδὶπςς δυο. π6 τοοϊοηγπιὶς ἰη- 
ἰογργοϊδίίοπ οοπήυυπαβ ἰῃ6 εἶδος πὶδ 18}6 σαῦδο, οἱ 
ΓΟΥοΓθο8 ἴἢ6 ῥΓΟΡΟΓ οὔθ ὑπαὶ ἀθδὶ (ὉἸ] τα εἴη. 
ὟΝ δἴο νεσαγάρα δπὰ ἰγϑαίοαί 88 δἰμοσα Ὀδόβδυδα πὸ 
αγὸ Β'πηογ ἴῃ ἔδοϊ δηὰ ὉΥ͂ ργδοιίοθ 80, οὔ ἴπ οἱδοῦ 
Ὠδηᾶ, δέκαιοι κατασταθήσονται ἰδ τότε (ΠΔὴ ἰδἢθ 
ἀροϊαγα ΤΥ δικαιωϑήσονται, ϑηὰ τηθϑι8, ἐμαὶ Ὁγ 
ΟἸγῖδι᾿Β τλουῖῖθ 6 8}}8}} Ὀ6 ποίυμ!}}} πιδὰθ τἰρηίθουβ, 
δΔηὰ ΔΡΡΘΑΥ 88 διοὶ) Ὀείοτο Ηΐ8 ἰυάρτηθηὶ ϑοαὶ. [ἰ 
ἀοηοίθθ 116 τἰμἰϊδουβηθβα Οὗἁ ἐΐ7ε, 886 ἃ σοῃβθα θη ο 
οἴΥ̓͂ ἡυϑε! Ποιοίοη Ὁν (αν (φοηρ. εἰς δικαίωσιν ζωῆς, 
νοῦ, 18).», [μὰῃθγ βανὰ: “ δ ὲ6 Ααπνς Βῶπαδ ὠπκενα 
ΕΙΟΕΝΕ σειοογάάενι ἱκί, αἰδο αὐμοἢῦ Ολνίδέξ Οεγεολεὶρ.- 
ζει ;" δὰ Αὐἀδή)᾽ϑ δίῃ [8 Ὀθουΐηθ ΟἿΌΣ οἱσῃ, 80 δἶβι. 
ΟἸγῖβε δ τὶ ιθουϑηθθα. Οα]νὶπ σογγθοῖ ἰγαηδὶ δίοβ : 
“ ρεσσαίογοδ ουπ εἰμὶ δωπέ, . .. )εμδιίὲ οονιδέϊδιεδηέετ, ̓ν 
Δα ΓΟΙΊΔΣΙΓΒ ἐμ ἰοσ, : "“ ὅν δογωμέξων, )ιιδί ένα σα ἐ. 
ἑαέξφια ἐκ8δέ ἐπ (Ἰλγίείο: δοάὐ ποδὶ ,7ντὶ, 

ἐἐϊϊὲ ρυοργένπι ε6|.) νὰ Ῥαγουβ, οὔθ οἵ τἰὸ 
ΔΌΪ δῦ δμοηρ {π6 οάον Βοίοτγμγ)θα σομπτηθηίδίοζγα, οσ- 
Ρἰαΐπα δέκαιοι καταστι: “πιρίο μέωιδ εδί, φωαπι 
7μδΠταδιιίωγ, Δαν }ωδιἐΠοαγὶ ἐδ α οοπάεηιπα. 
ἐδοπα αὐδοίυ! Κμείἑἶα ἐπὶ αν} εοομδίξέμὴ οαὶ 
εαπι }" δἰ λαδίίμαϊε βδανοίἐποατὶ, λος ἐεί͵ δἰπιωΐ 
7υεεὐβοαξοπὶς εἰ βαποί! Ποαίἑ ον δ δεποβείμηι οονερίοο- 
{μρ." Βοηροὶ ἐπ ἰοσ.: “  γλ λθς ἐκαίοι )ωεῖίο- 
γμῆὶ ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΜ υἱάσίων ργαάίοαγε, ψυα ἦν. 
ἐϊοαξζίοπὶδ ἀοίμηπ διεδο γ, οἰ υεγὸδο ἸΝΨΕΝΊΕΙ 
ἐποίιμἰ εν (ῬΉΠΠ. 1,9; οοὐ!, ΘΑ]. ἰἴ. 17); ἃ. δῷ τδὲ 
ΑΡΟΒΕΪΘ βοθπὶβ ἴὸ κοὶ ἔογι ϑυο ἃ οοπεῥμέέης οὗ 
ΤΏΘΗ 88 Τὶ ηνδουδ, 88 ΠῚ (ὍΠΟΥ ροη ἴδπθ δοὶ οἵ 
᾿υϑυβοαϊΐοι, δῃὰ δ8 'β ἰποϊυἀθὰ ἴῃ ἴἢ6 Ἔχρτγεβδίοη, 
αὐ ξαιπά. ΑἸζογὰ : “δὲ πιαάδ νἰσλέεομα, ἀοὶ ὉΥ 

ἐπιριιίαίΐοη ΤΑΘΤΟΙΥ͂, ΔΩΥ͂ πιοῦὸ ἔπη ἴῃ ἴῃ6 ΟἿὮΘΙ 6886 : 
Ὀαΐ, “ 81}4}} 06 πιδὰθ γεδ]]}Υ ἀπ οί }}} τὶ συξοοῦβ, 89 
ΘΟΠΙΡΙ ΘἰΟΙΥ 80 88 ἴἰὸ Οὔ ογβ ΡῈ Ἰηδθ ΓΘ] δὰ 
ἈΟΙΆΔΙΥ δηπογθ.᾽ ὮΠΠΟΠ Μ͵Δ ΒΑΥ͂ ἐπδὶ τῆϑη ;88 ὯῸ 
τὶ ρ! ὐοΟ ΒΠ688 ογ΄ λὲς οἵη, ἴτε βρϑδῖ οὐἁἨ Ηἶπιὶ 88 οιώ οὗ 
Ολνιδί: Ὀυΐ ἐπ Ολγέκί, ἀπὰ υπὶϑὰ ἰὸ Ηΐπ), μα 9 
ηιπας εἰσλίοοιδ, ποῖ ὉΥ ἃ Βοιίίζοη οὐ ἐπι ἴοπ οπὲν 
οἵὗ πε 508. τ ρβιοουβηοθα, Ὀυδ ΟΥ̓ 8 τοῦ δηὰ ᾿ἰνίηρ 
Βρ᾽ γἰϊαα! υπίοη τ ἢ ἃ τὶ ούθουβ ᾿ιοδα, 88 ἃ στρ ἴθουϑ 
ΤΩ 6 Ὁ, τρηθουβ δ, πιεᾶπα οὗ, δ δὴ οβεσὶ οὗ, (Π6 
τ κῃ λοουβη 88. οὗ ἴπαὸ Ὠδ8α, Ὀὰϊ ποῖ ΤΩΘΡΟΙΥ τἰσας 
ρΟΙ8 ὈΥ̓͂ ἰγαπβίθγθηοθ οὐἨ ἴδ τὐἰρῃθθουβηθβδθ οὐ {ναὶ 
᾿γθϑιὶ ἢ [δὲ 848, ἴῃ ἢ]8 παῖιΓΑ] βῖαϊο, ἢ6 ἰ8 αηἰϊοὰ ἴὸ ἃ 
αἰ [Ὁ] Ἰιραὰ ..5 ἃ 8:01] τηθι 6 γ, βἰπϑαὶ ΟΥ̓ τηοδ8 οὗ 

9 (Τποίποῖκ, ᾿. 287: 4“ ἦν στρίοδ' εἰςλ ἄδην θν ἀσα Ῥπες 
πολέ αἱρ Βεϊειμμηρ᾿ 4 ἁιγροε!" ῳὐαεάεη" ἐπε ϑίπης ϑὸν 
ΚΆΔΟΈΞΙΝΕΝ ΔΙΒ ἘΤΎΓΛΕ, Ἰσς πἰσπ πο ἐξῖ," δοιμίεγιν ὁ 18» 
ΧΜΑΟΙΤ ὙΨΕΒΌΝΝ, ΕΒΌΕΞΝ."--Ὁ. 8, 

ΤΡ ΤΗΘ Ἰαῖοσὲ οοιπησαθηξηίον οὐ ότι. τ, Δα. Βεδιτᾳ 
ἐδ ασ, φΖιν Ἐασρέεο ἀεν Γαιμ᾽πέθολδη ΒΤύ γε, 
869, Ρ. 40), ΠΡΑΣῚΥ ἀστοος τϊ Ιδηρι ἴῃ αἰτιὴρ ἔδο τοῦὺ 8 

δΡΟΟΙΔῚ γοΐοσομοθ ἴ [06 ἑιάρτηδης, “ Κατεστάθησαν," δέ 
καγς, δ" Λσ’ μΐον αὖρ δ! πὴ Β΄ ἀεμπρσ 4ες ἩΤ τιξίϑίϊδηα νοῦ 
ΒΝ ΕἸΘΉΤΕΙ, τοῖν 74. εἰ16 φιολέρν ἐπδε ΤΆ Δι ρσεει Θοέξνα “κῇ 
Αὐἀτηι τ κελθγ ὅ ει 6 ὑπ Ἐπὶ Ἀειρρῆνεπ ἀατολ, κρῖμα ὧτἱ 

᾿ κατάκριμα ΜΓ αεὲ ἀζινεῖς δ᾽ σε οἤνοοσς ἐδί." -- Ῥ. 8. 



᾿, 

ΟΒΑΡΤΕᾺΒ Υ. 12-2]. 

Ι9 δὴ οἴειος οὗ, [6 αἰηἤλ]πθθα οὗ ἐμαὶ Ὠραά, Ὀυΐ ποὶ 
Βιογοὶν ΟΥ̓ ἐγανδγογόνιος οἵ ἴδ6 δβἰῃ[] 688 οὗ ἴδει 
νοδὰ,"..". 5. 

Οπ ἴ'δς ᾳυοδοῃ γαϊβοὰ ὈΥ ΤΠ ΟΙυοΚ, ἀπὰ οἸΒοΓΕ, 
ΦὈΘΕΠΘΥ {18 ρϑββαρσο ἀο065 ποὶ Ἰοδὰ ἴο {Π|6 ἀοειγίπο οὗ 
ὧδὩ6 ἀποκατάστασις, 866 2)οοΐ. αἰὰ Ἀἰλίσαὶ, Νο. 1. 

[ΤῊ ἰηίθγεποθ οὗ ἃ ὠπίνεγδαί δαἰναΐδοτι ἔτοτα {18 
γΕΙΘΟ, ΔΒ 4130 ἔγοιη σόν. 1ὅ (εἰς τοὺς πολλοὺς 
ἐπερέσσευσεν) διὰ 18 (ες πάντας ἀνθρώποις εἰς 
δικαίωσιν ξωῆς), ἰδ νΘΥῪ ΙΔ ΒΙ Ὁ] 6 ὁπ (δ δβυτίδοα, 
δηὰ τὶν Ὀ6 τηδάδ αὐἰδο βιτοηρ ἰζ μι18 δοοϊίοη οουἹὰ 
ὯΘσ ἰϑοϊαϊοὰ ἔγοση {1|ὲ σϑδὶ οὗὁἨ Ῥαϑυ}᾽ 5 τϑδοβιίηρ οὐ (86 
ἸοτῺ8 οὗ βαϊνδίΐοῃ. Τ.16 βατηδ αἰ βου Υ ἐβ ργοδοηϊοα 
ἰὼ 1 Οογ. χν. 32: “""κβ ἴῃ αἀδιω 8}} αἴ (πάντες 
ἀποϑνήσκουσιν), 80 ἴῃ ΟὨγἶδι 88.8}} 84}1 ὈΘ τηδὰδ αἱϊνβ 
(πάντες ξωοποιη ϑήσονται)." [0 ὨΔ8 ὈΘΘἢ υγροὰ ὈΥ 
ΒοΙη6 δαὶ [6 δρουσδίδβιδβίβ 18 ἐπ ρ ] θὰ ραγν ἴῃ ὑ86 
ἱπάϊςαῖῖνο διΐυτο, κατασταϑήσονται διὰ ζωποιηϑή- 
σονται, Ὀυϊ ΘΒρΘοίΑ!}γ ἴῃ ἰ8μ6 δος ἰϑῖ, 88 πάντες, β᾿ 
διὰ οἱ πολλοί, ἐλα τηαπν,} Δ΄Θ ΟΠ ΟΒΒΘΟΙ]Υ ἀπ] ἰρλ 6 α 
ἱπ (Ππ τϑὶ οἰδυβθ, ψγὸ ἤδυθ ΠΟ γίψιις το ᾿ἰπλΐξ ἐ 6 τὴ πὰ 
[86 ϑϑοοπα οἰδῦβο, (ἸΏ)Ὸ δάἀνοιςιῖοβ οὐ οδἴθγῃαὶ ρυῃ- 
ἰδῃσηοπὶ ΠΟ γο ὉΥ ἀογῖνο ἴΠ6 Β8ιὴ6 ἀγζυτηθηῦ [οΓ ἐ]ιοὶν 
ἀοοσοιιῖ ὦ ἔνο τΠ6 ἀουῦϊο αἰώνιος, Μαῖς, χχν, 46). 
Το γον, τα ΟΧρ δηδιίίοι ὑμαῖ πάντες δηὰ οἱ πολλοί 
τηθδιια, ἰ.,. 6. 86, ΑἀδηνΒ παέωτγαί δορὰ (οὗ ἅἁμαρ- 
τωλοΐ), ἴῃ ἰοὸ οΟὐμοτ, ΟἸγῖδ.᾽ 8 δρίγέέωαί βορὰ (ἐ. ἐ.,) οὐ 
πιστεύοντες), ἰουρὶν ᾿Γὰυς 88 [0 ργβϑοιῖοαὶ τοβυ]ι, 8118 
ἴ0 ἀο ᾿πδιῖοο ἴἢ0 [86 Βαροτδθυπάδηςο οὗ Οοα ΒΒ γτϑιθ 
οὐδοῦ τω8η} 8 σ'η, δ] υὑπαυθβοϊ ΠΥ ἰρβοῇθβ διη- 
Ρθα Δ ὑἢΠ6 υηΐνοῦθαὶ δωϑοίεπον οὐ [6 ρΌΒΡΕΙ 8Βα]- 
γϑοη, ΜΠΏΟΟυΣ ΔΟΥ τγοβισ οι οὴ8 τ ΊοὮἢ τηῖρὶῦ Ὀγοαὶκ 
(06 ἴογοο οὗὁἨ [86 ρδ 8116] Ὀθίτθθη Αάδπὶ δπαὰ ΟἹ τῖδι. ἢ 
ΑΙ] θη ΓΘ σαρδῦϊθ οἵ βαϊ γδιοῃ, οὐ Βα [ ν80]6 (εν ἰδ5- 
δαγ), τυ σἢ τηυϑβὲ ὈΥ̓͂ ἃ}} ὨιΘΔΠΒ Ὀ6 τηδἰπίαϊ θα ἀραϊηβὺ 
Μαδπιομεβἶϑπ; δηὰ μι] δὴ. [{ ΔΏΥ ἃγὸ υἱεϊπγαῖοὶν Ἰοβῖ, 
ἵξ ἷἰβ ποῦ (το πὶ τηοἰ ρὨγβῖοα) οὐ δοηϑύξτ [04] ᾿ΠΔὈ ἐγ, 
ὍΟΣ ἔγοτη ΔΩΥ͂ ἀσίδοῦ ἴῃ ΟἹ" γδυΒ διοῃθιηθηῖ, προ ἰβ 
οὗ Ἰηβηΐϊα νὰ]ὰθ ἴῃ 1.86], δηὰ νγαϑ τηδάθ ἴοσ ἴῃ 6 β' ῃ8 
οὗ τ1ηΠ6 τρλοῖς πον]ὰ (1 Φοϊιῃ 11.2}, ποῦ ἔγοτῃ δὴν υῃ- 
ΜἘΠΠ[Ἰπστιθ 88 οἡ [Π6 ρατί οὗ ἀοι, π]ιο, δοοογαΐηρ ἴο 
Ηΐδ ὀεηευοίετιξ ῬΌγροΒο, ἘΠῚ ἴδνο αὐ πηθη ἴο 6 βανοᾶ, 
πα ἴ0 ΘΟ 6 υηῖ0 ἴΠ6 Κπον]οᾶρα οἵ πὸ τγυἢ (1 ΤΊπι. 
ἱ, 4; οορ, ἷν. 10: 2 Ῥεῖον ᾿ἰϊ. 9), Βυΐῦ νὰ τηυδὶ 
ὭΔΚΟ ἃ αἰδιποϊου Ὀεύνθθη (Π6 οδΓεοίένθ δι βίοεϊοηον 
διὰ [Π6 «ωμδῥεοέίυε εὔΐοαον οἵ ΟἸγ δι᾽ 8 διοπθῃθηῖ, Ὀ6- 
ὑπθθῃ [Π6 »οδϑὶδέἐἑέψ δῃα (ἢ αοέμαίἑέψ οὗ ἃ υπΐνογαβὶ 
8] νη, Α1] τῇθῃ παν Ὀ6 βανϑα, βίποθ δϑυπάδῃς 
ργον 890 88 Ὀδοὴ τηδὰο ἴο ἴΠπδὲὶ οηα, «πὰ ὑπάδγ (ῃΐ8 
Ψ]ΘῪ ἨΔ6 Τηυδῖὴ ΒΡΡΓΟΒΟΙ ΘΥ̓ΘΠ 0Π6 ὙΟΙΒΙῚ ΠΟΥ: Ὀσὶ 
ΔΙΟΝ, δα ΠΟῪ ΤΏΔΏΥ, τοῖδέ Ὀ6 βαγϑὰ, 8 ἃ αὐυρβίϊοη 
οὗ ἐμὰ ἔπίυγ πο ΐϊοῦ αοα ΟΥ̓ Κπονβ, Ετοῖὰ [86 
Κτοδὶ βίγοβϑβθ οι 80] δΥ8 ἱπ 0818 ραϑθθρθ οἱ {6 
Βυρογδθυπάδηος οὗ ῥζτδᾶθα ΜΓ ὨΐΟὮ ζΥΘΔΙΥ ὁχοθθάβ ἴδ6 

᾿ {129 Ἑ. Ὑ-.- ἨὈδ5 τοῦς ἢ οὐϑουσϑὴ ἐἢθ τοϑηπίῃηρ ὉΥ͂ οταΐί - 
εἶπα [9 δσῖοϊο Ὀδίοσο πάην, δα 17 1 ογο δοη οξί 641 ἴο 
δηπεο, ΜὮ110 ἐλο ΠΑΠΥ ΟΤΘ οφρροπιὰ ἴο ἰδ ογπν, ὁ εἷς.--, 8.] 

ῖ ἈΘΟΟΓΟΙΠΕ ἴο Βοῖδο, 1. 6. Ρ. 158, ῬΑῸ] τπεηπΐ ἴο Βυρ- 
κοεὶ ἴ9 [ὧἀ68 οὗ (6 »οΞε δι οὗ [6 υἱεὐπιαΐθ βαϊνδξίου οἵ 
1} τοοξι, Ὀτιξ ὯῸ ΤἸῆοσΘ.Ό. “ΝΌΟΣ, ΒΕΛΤΙΜΜΤ ΝΡ ὈΚΣΨΕΙ- 
ὍΞΌΤΙΟ ὙΆΣΙ, ἐεν Αρυδί»ὶ νύ ἀἰε γοαΐα ΑΓδριοελκεῖς ἀδν Β6- 
μοδέρμησ Αἰἱρν ἀμνοὶ ΟΝείει δικαίωμα ( πεσροα; αἰείῃ εἶσ - 
41 ὙΊΣΙ,, ἐν αρεΐ σερίειοῦ μιτ τότ τα ἘΕΉΎ ΒΟΤΕΒ ΑΒΘΙΓΗΤ 
ἱγρρ 47 εγταϊολί αἴεεε Αδεῖϊοΐμ ἀμγοὴῦ ὅαἬε γάρ διπενεοεα πὰ 
Ὡγηἢ ἀας σιοοϊπιαϊίρε οἱ πολλοί απάτεγεει(4), ἐπι ἀδτα ζκεντ 
δε πϑρεταστα ὙΕΕΜΌΤΗΝΟ ἐγγέόρηη, ἴακε αμοὴ αὐς ρο- 
Ἐλεολιέονε Βετγισίγκιίοκεηρ έπεν τϑαίεη, Αἰδρίξολκοῖί θοπ ἰδηι 
εἰρεπεεῖπέ εεἴη ταῦρε ; ΑΒΕΒ ΔΌΟΗ ΚΒΕΝ Μὰ Δ1Ὶ8 ξενττη- 
“πῆ, αἷε ἐν ἀμγολαις πίοΐμ εοἷΐ αἰ ἀεπι Θιδίαί αἀδν δίοικεν, 
γα ἐπ ολκοί! ἐπ ἄακ ον Ἀοίάσπε Αἰπϑδενοίοδόη κδη- 
φΦῳἘ. Θεινίει, αὐε πιείείεν ἰοῆς Κιυπεί τὰ ἀεν Ὀετολϑλτιπρ 
ΤΣ δι τνϑαποίτγίεν ππμεπέϊοι, ἱεί τοολὶ σὰ δειοιιγμίεντι.᾽" 

18 
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6118 οὗ 16 41}, γα Πᾶνα ἃ σὶρῃὺ ἴο ἰπΐον (ἢλὲ ὈΥ ἔα 
τ.6 φτροδῖογ ρϑγι οἱ [Π γὰθθ 1} "σηαι οἷν Ὀ6 βανοα, 
οδρϑοΐδιν ἢ ννὸ ἴδ Κα ἰἸμο οομδίἀ ὁσίου ἐδαὶ τς 6} 
οὗ τωδηκὶηα αἷς ἰῃ ἰμήβηου Ὀοΐογα πανΐηρ οομιηϊ δὰ 
δαῖτα] ὑΓΑΠΒσΓβδίοη, δηὰ ιἰνδῖ, ἴῃ ἴΠἸ6 ἀδγ8 οὗἨ σζοἱ] 6 ἢ» 
Ὠΐαὶ φίογυ, ἴ6 Κηοπίραχε οἵ Ομ γίϑο ||} ζονοσ τῃ6 
οαγίῃ. [1 ἰδ ἃ ὕγ}Υ ΠἰΌθγαὶ ἀπὰ πΟΌΪ6 βομξπηθηὶ οἵ 
ὃν. Βοάρε νψῇθη [νὲ βαγυ (ρ. 219): “"᾿ἯΠ6 Ὦρυδ 1ΈΒΒΟΣ 
ἴ0 Ὀσ]ίονθ ὑπαὺ 1116 Ἰοϑῦ 6}8}} ὮΘΑΡ ἴο ἔδεε βυτοὰ ᾿ς 
ἔτοδίον ρτορογιίίΐοῃ πῃ {}1|6 ἰῃπηδίοθβ οὗὨ 8. ὑγίβοῃ ἀ6 
[0 10:6 τηει88 οὗἨὨ 186 σοτϊηπηυηΐιγ.") Βυϊΐϊ ἔγοιω 811 οἷι 
Ῥνγοβϑηῖ οὐδβογυϑίίζυῃ, 88. Ν6]} 88 ἔγοσῃ ἐδθ πογὰ οἵ Ουδ 
(οορΡ. Μαϊὶ, νἱΐ, 18, 14), γα ποῦν (μὲ ἸΏΔΏΥ, ΤΟΥΣ 
ΤΏΔΩΥ---Ὑοϑ, [Π6 νδβί τοδί στ! οὗἉ δα ὄσθὴ ἴῃ ΟἹ" τἷβ 
τἰδῃ Ἰδη ἀ8----Ὑ8}}ς ΟἹ 016 Ὀγοδα ρα ἴο ρδγραϊξιίοι, αἱ]. 
᾿ΠΟΌΡἢ ΓΒΘΥ͂ ΤΩΔῪ γαῖ Ὀ6 τοϑουθα ἴῃ 186 Ἰαδῖ πιο} ἢ, 
Ῥδὺ] ὨἸπη66}  δρθδὶκβ οὗ {π6 δυογίαδέπ μεπέεληηεηΐ οὗ 
ἴΠπο86 ΤΟ ΟΌΘΥ ποῖ [Π6 ρΌΒροϊ] οΥ̓ ΟἸιγῖδὲ (2 ΤΉ 668. ἱ. 
9), δηἀ ἔθϑοῦθ8 ἃ ΓΟΘΌΓΓΘΟΙΟΩ οἵ 1Π6 μρημδέ 88 Μ6]] δ 
οὔ {π6 υϑῖ (Αοἰ χχὶν. 16). Ν᾽ ὁ ἵζῆον, τηόγϑουϑσ, {πὶ 
ΠΟΠΘ (80 Ὧδ βᾶνεα ϑχοθρὲ ὈΥ ζαΐέλ, πη] οἢ 18 ΘΟ Ἐ 
ΟΥ̓ ΟΧΡΓΘΕΒ Ομ αϊοη. ΕῸΡ βδ γϑίίοη ἰβ ἃ τιογϑὶ, 
Ποῖ 8 ΤΩ ΘΟ ΔΏΪΟΑΙ ὈΓΟΟΘΟΒΒ, δηα τραυΐγοβ [86 γα 88. 
Βοῃΐ οὗ οὖῦ πὶ}. Νοῦν δὶ] ΘΥΘΥΥ ὮΘΓΘ Ργοβοιῖϑ 
(ΑἸ ὧ8 ἔπ6 θυν᾽θοϊνο οοπαϊΐοῃ οἵ π8ιἰοδιίοι : 
δηὰ ἰῃ νϑὺ. 17 Ὧδ ΘΧΡΓΟΒΑΙΪῪ 8αΥ8, δαὶ (Πο086 πῆῆΟ 
γεσεῖυε (λαμβάνοντες) ἴῃ6 δουπάδηος οὗἩὨ ἴΠ6 ργηζθ 
δπὰ οἵ ἰδ)6 ρἰἐϊ οὗ τσ θουβη 688, 8114}} γοΐχη ἴῃ 18 
ΌὈΥ͂ ἴδ6 οπο, {οϑυϑ ΟὨγίβί. Ηδ οοῃίγαδίβ (86 τ ΠῸ]6 
Ββοπογαϊίοη οὐ Αάδη δῃὰ πὸ σ101]6 μοπογαίίο οὔ 
(ἸἨνϊδ, πα, δ 6 ομὸ ἀΐθ ἰἢ σοῃβοαυθῃοα οὗ {πεῖν 
Ραγιοἰραϊίοῃ ἴῃ Αἀδη)Β δἰ, 80 δ6 οὐῇδῦ β8}4}} Ὅδ 
τηϑ8 αἰΐνθ ὈΥ νἱγίαθ δῃηα οἡ οοῃαϊίοη οὗὨ Ἐποὶν πίθου 
μι ἢ) ΟΠ γίδια τὶ ἢ ὐθουβιηθδα, [Ι͂ἢ ΘΔ], ἰ1}. 22 ἢ κἰδίξω 
τὴ6 οα86 Ὀογομπα [Π6 Ῥοβαὶ ὉΠΠΠῪ οὐἨὨ πλϊβίαϊεο : “"" ΤῊΘ 
Βογίρτυγο Βαῖῃ σοποϊυάοὰ αὐ (τὰ πάντα) ὑμάογ εἰμ, 
ὑπαὶ (86 Ὀγομιΐβ ὮΥ [Ἀ1{}} οὐὗὁἨἁ Δόειι8 ΟὨγῖβι τηΐρην Ὁ6 
δίνθη ἴο ἴπθῖὶ ἴΠδὺ δείξευς (τοῖς πιστεύοισι»)."..-- 
Ὀπνογβα δπὶ τουδβὲ ἀΒΒΌΓ.Θ 8 βοοοῃμὰ ργουδίίου εἴν 
ἀθαῖῃ δύ [ὉΓ ἴῃοβα 0 ᾿ἰνθὰ ἴῃ ΟἩ γί βιίδῃ Ἰαη 63, 
ἩΠῚ ΘΥΘΤΎ ΟΡΡΟΥΓΌΒΙΟΥ οὗὨ εανίηρ ἐμοῖς βο]. Βυΐί 
Βυἷ Δἢ ΔΕΒΌΓΤΩΡΟΪΟ. ͵ἰ8 ΠΟΠΟΓΑΓΥ ἴ0 Ὁ]. νἱ. ἢ, 8, δοιὰ 
(ἢ6 σΠ016 Ὀγβοιίοαὶ ἴθποῦ οὗ [86 ΒΙΌ]6, δῃὰ ἰ8 ἴῃ 
᾿9 6! Γ ἀμύθ πα Ὁ] 6 δα ᾿ΠἸυϑῖνα. Α πον {γἴ8], ἰηδίθια 
οἵ ἱπργονίηρ, σουὰ ΥΘΔΟΥ Ἰοββθθ ἴΠ6 σὔδησο οὗ 
Ὀυ ]Παΐηρ ἊΡ 8 σοοά οἰαγδοίοσ, ἘΕῸΓ δβ ἰδ 8 ᾿ἰτηροβεί- 
Ὀ16, τὶϊποὺϊ ἃ ΠΟ σγοδίϊοι, ἴ0 τοῦγ ἰὼ 1π6 τηοιῇ- 
ΘΓ 8 ΟΤΩ ἀπά ἰΐν ἴῃς ο]ὰ 118 ὑὸν δραΐη, 1Π6 860- 
οπὰ ἰγἷἱαὶ νουἹὰ ἰἰᾶνθ [0 σοϊηϊηθηοα ὙΒΘΓΟ {86 Βγρί 
ἰοῦ. οὔ---ἰμδὶ ἴθ, τῖτῃ ἃ αἴδιηδὶ ουϊῆὶ οὐ πεορ]οοιεὰ 
ορρογίυη 68, ὈΓΟΚΘῺ ΟΎΒ, 886 ΓΘΙΩ ΠΟ ΠΟ68, ΑὈυδοά 
ΤΔΟΌ 68, ὈΔ6. ὨΔΌΐ8, δηαὰ ἴῃ [Π6 σοττιμιΐῃρ; ΘΟΙΏΡΔΩΥ 
ΟΥ̓ τλογαὶ Ὀδηκσγυρία, τὶ [ἢ} ΘΥΘΓΥ͂ Ργοβρθοῖ οὗ ἃ ἬΟΓΒΟ 
[αι σε πηᾶὰ 8 τηοτο οεγίδίῃ συΐη. Οοα νίβοὶυ πὰ 
ΤΩΘΓΟΪ ΠΥ ραγθ ἴ0 τϑπ Ὀὰΐ ὁπ6 ϑ8ίδίε οὗὨ ργοθαϊίου, 
δηῃἀ [Π086 ὙΠῸ ἱπηργογνοὰ ἴῦ Ὀοβί, πυυ]ὰ Ββῃγίηϊς τποϑὶ 
ἤΌΤΩ τυπηΐηρ' [86 τίβὶς οὗ ἃ ϑθοοῃα.---Ρὶ 5.7 

ΤΗΙΆΡ ῬΔΈΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΒ8. 20, 21). 

οι ἐδε ἰατ ἐδ ἀεοίσπεά ἰο δνγέηρ αδοιΐ αἱγεοίίῳ (ἡ ὦ 
»Υοσεδα ΟΥ̓ ἐλε ἀδυοίορηιετιί ο7 δῖ, ἔπ οὐδ αἷς 
ἔο ὄγίπῳ αδοιέ ἱπιαϊγεοίίψ ἐλε τευείαξιο:. «7 σταοα. 

γεγ. 206. Βαυϊ ἴμο Ιασ. [Νόμος δέ, κιτιλ 
ΤΠ6 Μοβαῖο ᾿δὺν ἰδ πηθηῃΐ, ΓπΠΟοῸρ]ν [Π6 ἀγιίοϊο ἰ8 τπὴς 
ἱπρὶ, 88 18 οὔθῃ [Π6 οᾶϑο ἩΏΟΓΟ ΤΠΘΓΘ ὁδὶ Ὀ6 ΠΟ νυ 
ἴαΚο6.--Ρ, 5.1 Το Αροβῆ]θ πον οδηποὶ ἃτωυΐα 6 
Εἰδίθ [Ὡς το οὴ ΟΥ̓͂ ἴΠ6 ἸΔῊ οΥ οὐὗἨἩ Μοσοβ ἴο {Πἷδ βὴ 
ἘΠ εἶ8--- ἀἀὰπὶ δηαὰ ΟἹ τ βὺ- τε ρ οΐ! } Υ δίηοα ἢ6 ἢδέ 
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“ αἰγοδὰγ ἱπεπγαϊοα {8 τοϊδθίοη ἰῇ σογ, 138. Οἀτοῦίυβ 
ἐπουρὴν τ.0 [ΟἸ]οσνίησ αἰδβουβϑίοῃ ἰπάἀπιοοὰ ὈΥ 8ῃ οὉ- 
θοιίίΊοη. Βιιῖ οἴαρβ. νἱ. δηὰ νἱϊ. βου τμδὶ Ῥδὺ] οου]ὰ 
Ὠοὶ ἀνοϊὰ ἴο δῆϑνγος [8 αιοϑίίοη.---ΟὍσθ ἰὼ Ὅθ- 
ἴνσοθῃ [Σιοϊδολοηεὶη, ραγεπίλοίοαϊίν, ὧἃθ ἰἴ σοῖο 
παρεισῆλθιν. Νοῖ δεδ' (5, Ιἀεγείο (Μ6γ61): 
ὯΟΓ δωῤίπέγα 1 (γα ΠΟΙ ἑποίαφηίαίϊῳ, εἰδον δ» 
καίεἰψ (ποδεηδάοσλελ, Βοῖῃα,Σ ΤΠοϊαοκ [Βαίομο, Ρ[Νΐ- 
Ἰρρ!], δΔηὰ Οἴποτγβ [ΟΠΙΓΆΓΥ ἴ0 {Π|0 ραάδρορία πιϊβαίοη 
οἱ (Π6 ἰανν: ἰἰϊ, 20, 4]. ἰν. 347). ΤΊιο σοηεΐπρ ἕο, 
ἐπ᾿ ααὐαϊέϊο.ε ἰο, Ἰἰ68 ἴῃ τ16 παρά ; ἴ86 οὐπιὶ᾿ὶπῷ ἐπίο, ἴῃ 
6 εἰς ὙἸΠογοίογο, ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἴὼ ὀπέον δείιοδεπ, ἴο 
εὐηῖ6 ὀδέιοεοπ [ Αἄδηι ἀπὰ ΟὨγίδι] (ΤἸοοάοτοί, (δ) νη, 
[αΐπον [Εδιλυβ, ὃ ατοιίυβ, Ὀϑιοτί, Επσα] 7, ἃς.), τ ἢ 
Μογοῦ Ορροβοθ πϊιπουΐ ΜΝαιταηῖ, Τ|16 στοίδγθηοθ ἴὸ 
[πε ροϑίτοη οὗ Μοβοβ Ὀοίσθοη Αἄδπὶ διὰ Οἤγίϑι τη ΔῪ, 
ἰηάἀοοά, Ὀ6 ΟΠΙΥ͂ δὴ ἱπιϊπηΐοη ; Ὀὰΐ ἴ0 8λῪ [πὶ 81 
ΙὩΘΤΟΪΥ δυρογνθηθὰ ἰὼ δααϊζοη τὸ βίη (Β6ζα, ὃς 
ἵγοῖτο, ὅ6.), ἰ8 ποὶ 8808 βοίοσυ, Ὀθοδιβα ἴΠ6 αποϑίίοη 
ἰη τὉπ6 ογοχοίηρ, ἰ8 ποὶ οΘοποθγηΐηρ δίῃ δίοηθ, Ὀαὶ [ἢ 68 
ΔΠΟΠοϑὶβ οὗ δ'η δηὰ στᾶθβ, Ἰποϊποὶς Θοποϊ 68 ἴη- 
ΔΟΥΓΘΟΙΥ͂ ἔσο [μΐβ οοπῃϑβίἀογαίίον, {Π8ὲ 106 ΔῊ [8 
οὨιγαοίουΖοὰ 88 8η ἰῃμοϊάδηϊαὶ ἑβοῖοσ. Τη6 ΔῊΝ ἰποὶ- 
ἀθηῶ! ὃ (ΟὨγυϑοδίοιῃ [7 ΘΟρ] γ]δοῖ, Οὐτγῃθ υ8 8 
[ϑρίθ, ψἱτπουῦ ΔῊΥ (Οὐ πα δ 0}, Βα νο ἀπαογβιοοὰ 
παρά 88 ἀοποίίηρ οὐέέεν, αὦ ἰδηριδ). Τθ Αροβιὶθ 
[48 ΘυἹ ἀ ΠΥ {Π6 Ἰάθα οὗ δὴ δἰ Β] 0. ΘΙ]ΟΆ] ᾿ρΓΟΟΘΒ8. 
ΤΊο Δ Πδαὰ ἴο ΘὨϊοΡ ἰηΐο ὕἢΠ6 ὈγοΟΘϑ8 οὗ {|6 ἀονοὶ- 
ορπιϑηΐ οὗ δβἷη, ἰῃ ογάδγ τὸ ἔογορ ἰΐ ἴο δ οὔ δίβ, [0]8- 
Βδύβοῃ : “ Ῥδ0] γοραγὰβ (6 ᾿ΔὟ 83 ἃ ΒΑ] ΕἸΔΓῪ τηδἀϊ- 
οἶπα, σοῦ ἴΟγοοΘ 1η6 ἀἶβοαβϑ {παὺ γαρϑβθ ἴῃ ἴΠ6 ἰῃ- 
ΜΑΓα, ΠΟΌΪΟΡ ρατγίβ, τὸ ἴπ6 βυγίδοο" 80 «90 6 
εἴα δηὰ Βοίἢ6.---. 5. 

Τμαῖ [9 {411 τἰσϊ τεἶρ]ν [ἕνα πλεο- 
γνάση τὸ παράπτωμα; ἴμδηρθ: ἀαπιὶϊξ ἀεν ϑη- 
ἄδν ζαἰΪ υδιί ρον ιοεγάς (εγκολεῖπδ); ΑἸΙΟτὰ : ἐπὶ οὐ ἐν 
ἐλαξ ἐδλά ἰγόδρι.88 ηιϊῖσλέ τα ἐρίν. ΤΠ6 Αροβῦ]θ υ.868 
παράπτωμα ἴθτα (ποῦ παραπτώματα, ὯῸΡ ἅμαρ- 
τία), Ὀθοδυδα {6 ΔῊ 068 οὶ δἷπὶ ᾽οὸ τυλυ]ἰρὶν δἰ η 
48 βιιοῖ, Ὀὰϊ [0 τηδῖκο ἰὃ ρρϑᾶῦ δηὰ ἰὸ γουϑδὶ ἰὺ ἴὸ 
τ 6 σοηϑοίθησα 8 ἃ παράπτωχα--- ἢ, 6.) ἃ ᾿ὈΓΔΌΒΡΤΘΙ- 
βἴοῃ οὗ {πὸ ροβί εἶν π|}} οὐὁἨ ΘΟοὰ : οδοιῃρ. ἰ11. 20 : ἷν. 
1δ; νυἱῖ. 7. δηὰ Βοίῃμα, ρ. 167.---Ρ, 5.]. Τα Ὀο]ά- 
Ὧ688 Οὗ [Π|8 ὑπουρῆϊ μ88 ἰγου] θὰ ἐδ 6 σοσητηθῃἰδίοτβ. 
[0 ἰ8 ἱπάδοα ποῖ βαιϊϑίβοίογυ ἰὸ δ᾽]ονίαϊα ἱΐ ὈΥ͂ βὺρ- 
ροκίηρς τ0δὺ ἐπ6 ΔῈ ἰ6. ἱηύθη θα ΠΊΘΓΘΙῪ 0 ΘΠ ΠΟΘ 
6 Κηον)θάχο οὗ δἰη (ατοίζυβ, Βαυγ, δπὰ οὐ θγβ) : 
Ὀυΐ τμΐβ 8 ὁη6 ἱπηροτγίδηϊ δἱθτηθηΐ οὗ ἰζ8 τηϊβαίοῃ (866 
ΘΟὨΔΡ. Υἱὶ.), ἀπὰ τηυβὲ ποῖ Ὀ6 τοὐθοίοα, τὶ ἢ ΜΟΥΟΓ, 88 
ἴαϊθβο. ΤῸ οχρ]αΐϊῃ ἕνα οὗἁὨ (Π6 οΘοῃηβοαυθηῆοα οὗ γοϑυ]ὶ 

5. (418 προςτετέθη, 64]. ἰἰϊ. 19ϑ. ΒοΣχα: ργϑίεγοα ἐπίγωϊτι, 
δΒιρογνθηθϑᾶ, σα1Π|6 10 ἴδ 9 ΜΙΣῸ δὐάϊτίοη. Μονψοσ: κεἰ ζπνη 
ποοὴῖ ἀαπσδεη εἰν, νἱΒ., ἴῃ δα αξιίοι ἴο βίη, τ σὴ δὰ πἰγοαν 
οηϊοσοὰ ἱπίο ἰδ9 ποτὶ ἃ, γοσ. 12. ΒΒ ΣΑΙ ΑἸίοσὰ : “σα πϊε 
ἐπὶ δοκίίδε ἴΠ 6 ποι οὗἨ [ἢ 9 ΤΏΔΏΥ Ὀοΐηρ πλαὰθ Βί ΠΏΘΓα, αηὰ ἢ5 
ἃ ΡΛ Β ἰο-Ροϊηῖ ἴο [89 ΟΥἾΘΡ 1.» Ηοᾶρο' ΤῊ ἰδ 
Ὅ88 διιροτπάπορα ΟἹ ἃ ὉΪΔ1) δἰγοαὰν ἰαἰὰ, δηὰ [ὉΣ ἃ δυαδοταὶ- 
πδίθ (δ ΔΙ ΕΒΟΌΜΗ ἩΙΘΟΘΒΒΑΤΣΥ͂ ΡΌΓΡΟΕΘ.--. 3.) 

Τ[ΤΙΕο ἰάθα οὗ κεογεδμ, ΟΥἩ διεγτορίίἰοιε ΘΕΆΓΓΘΙΙΟΟ, ἰδ ἠοί 
ὨΘΟΡΘΒΟΣΗ͂Υ ἔτ Ρ]16ἃ ἰῃ παρά (οστῃΡ: παρεισάγω, παρεισδύω, 
παρισνερη) ατιὰ τοῦδέ "06 οὐΐδποσ ἀϑγινοα ἔγότα ἐπ οὐηίοχί, 
Δι ἰῶ . ὗν. 4 (9 ΟἿ Σ᾽ ἱπ 9 Νοὸνν Ἰοδβῖαχαροινέ 
πθστο [8.6 ΤΟΣ Ὁ ΟΟΟΌΓΣΒ ὈΘεΙ68 ΟἿΓ ΟὟ}, ΟΣ ὯΘ οχρτοϑβϑὰ ὈΥ͂ 

. Ιω οῦῦ βυον δὴ 1191 που] Ὅ6 ἱποοπείεῖοπέ 
στ τἴΠ6 δοὶ τ οὗ (λ6 ἰαῖν, 8} ΒΟ] τ τδηποςΣ οὗ 
ἐτθ Ῥγοπηἱραϊίοη, δηὰ 6 Α Θ᾽ 5 τοϑθσϑῆοθ ἴον ἐξ (ΒΟ. 
ψίϊ. 12 6). Ἐτοότα Μογον.-- Ὁ. 5.] 

Σ [Βοίπθ, Ρ. 158, ἰγβῃβ αἴθε: πεδεηδεὶ κιοϊκοπαπεὶη ρὲ» 
δονινεδη, ᾿ξ σΔ1Ω9 ἰῃ ἱποίαδηία ῃ δείισεεα. Ηο [ἢ Θοτα ὉΠ 68 
41μ6 τάθ6 οὗ 100 ἱποϊάοπία) οοταῖτιρ ἰῃ οὗ (ἢ6 ἰὰνν σι ὶτ τι. οὗ 

τροϑά Δ) νοαϊ(ΐοπ Ὀούσσοθῃ τ δυὰ Ομ τίει. 80 0]98- 
“η ἀδτα παρεισῆλθεν ἱὑεί κουιδολὶ ἀας νεΐζεπ ἱππξ 

Ὁ ἄμασο πολέ αδεοὶι ΜΝοιδιοοηαιεέρε 

Ἔσιϊαδ: " ζ,υα Ῥτοδιδεηξ Ῥέσοαίιφμα, πεοιλΐο ἱετηρονε 
ἀνδεν ᾿Αὐδπι εἰ ΟΝτὶ- ἐπε “ἰδίπρτεεεα ε41.""--Ῥ, Β.] 

ΤῊΝ ἘΡΙΞΠΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌ, ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΜΑΝΣ. 

(πιοτοὶν ἐκβατικῶς, πῖ:} ΟἸτγδοθίοπς [οὐκ αὖε.ολο 
γίας, ἀλλ ἐκβάσεως . ἘδιϊαΒ : “ ποπ ἥπαΐεπι ὀφιϑαιν 
ἀδποίαί, δεὰ ευεπέωπι."---, 8.], Κορρε, Βείομο [8.»ν 
αὶ, ΒΔΓΠ68)}, ἰ8 |ἰἰζονν θα ̓ ηβαιϊβέδυϊογγ ; γοῖ ἂμ 
ΑΡΟΒι]6 88 Οδγί δ] ἰηήδγτοὰ ἔγοτῃη ἴΠπ6 γοβυὶὶ ἰὼς 
ἀοβῖρσῃ δηὰ ἱπιθηοη ἐπ ἰἢ6 ἕνα." ΘΙ. "11. 19 ἀραδ 
ποῖ ΒΕΓΥ͂Θ 88 8} οἰ οἰἀπιίυη οὗἁὨ (118 ραββδρθ, δδ Μέγα 
σουἹὰ μανὸ τ : δῃὰ Εομι. νΥἱΐ. 14 ρσονοϑ [δδι, ὈΥ 4 
αν, ἴΠ6 Κπονϊθάρο οὗἁ βίπ οϑτθβ; πε 1 Τίμα. ἱ, 9 
ΒΠΟῊΒ (ἢδὶ {ἰπ6 ΔῊ σομβιϊ αἴο8 ἃ ΝΟΒρΡΟΙ ἀρπὶηδβὲ {6 
πηροῦϊγ. Βοίοϊνα 1ιδβ Ἵδ θὰ {π6 ὑθἰ1ῖ6 οοπϑίσυσέίοι. 
διαδρλοπιοιδ; ἴῃ ΥΘΡΙΥ ἴὸ πνδίοἢ, οορ. Μογοῦ [ρ 
224], Ηδ Ῥτορϑιὶ γϑιδῖα, ἴπΠδὺ δ δὰ ἴο γϑδοῖ 
1ἴ8. οΟἸγἰπαιηρ ροϊηῦ, πΏστγο ἰδ τὶ}} 06 οὐϊάοῃθ ὈΥ͂ 
θταοθ. ΟὨΪΥ (8 ουϊπιϊπαϊϊηρ Ροϊηῦ δῃουϊὰ ποῖ Ὦ9 
ΤΩΘΓΟΙΥ οὐ͵θοίϊνο, Ὀυΐ 8) οῖῖνα δἷϑο, ἰῃ δοοογάδῃοθ 
ΜΠΔἢ ἴΠ6 Βοηίοηοα αυοϊοα ἔτοῃ Αὐμυδέϊηα, οη ΡΒ. 
οἷϊ. : “οπ ογιμλείἐίεν ἄος ζεοὶξ σωδ, εοα σοπδι ἐφ 
γιδήϊοῖπα ; . . . απσείων ογοδοὶξ τπαϊιεϊα, 
φμονων νεοάΐσιιδ αἱ ἰοΐιη. δαπαΐμν." [Ιἰ ἷβ ἃ ὑκοὶ 
ὈΟῚΒ ἰμδὶ ἐπ ταϊδυπαογδίοοα ἰδ, δοοογάϊηρσ ἴο Οὐκ 
ἄδοτϑο, ἱπὰυσοὰ ἴΠ6 ογυοίϊβχίοη οὗ ΟἸγϑὺ--- 6 οἰΐτιοσ 
Οὗ [πΠ6 πογὶ δ ρυ]]---ηὰ τἢδὺ 106 βδὴθ ἰδανν, ν6]] 
υπαοτγβιοοά, ρῥγοραγθὰ 106 ἯΔΥ ἔονς (Π6 βανίηρ ἴδ! ἢ 
οὗἩ 6 Νὸν Τωίδιηθης, ἘῸΓ {Π|18 τθϑβϑο ἔθογο ἰ8 
ἰσυϊῃ ἴῃ ΒοΙπθ᾽Β οχρίδηδίίοη : ΑἹ] δίῃ βῃουϊὰ οὐδ 
βιίδῃὰ οὖ τότ οοιμρίοίθ ὑπᾶορ ἴμ6 ἴοσπι οὗ ἰδ 
παράπτωμα. ὙποΪποὶς 180 ἰακοΒ σγουηὰ νι} ΟΪ 9. 
Ἰδυβεη, 6 οιο, δὰ Νοδηάθγ, ἴῃ ἔδνογ οὗ 186 
τ6]ῖς τοπαοείησ. Βοδβομβ: 1. δ᾽ ἐδέσιμν ἐπ υεέξέεωνι ; 
ὦ, ΤΏΟΠΙΔΒ : “" ΒΘ [86 ρββϑίοῃβ ἀδγα οἱ πηδηϊοδι 
{ποι ϑαῖνϑδ, [ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΏΘ ΤΔΟΓΘ ἰηΐθΏ86.7 0068 [{|8 
ΔΡΡΪΥ ἴθγο ἢ βδ΄η, δὐϑὴ ἴῃ (Π6 ἔογιι οὗ δηιδΟπτῖη- 
(Δ ἾὙ, υπαἀουθύθ αν ὈΘΟΟΙ 68 τΟΓΘ Ἰη θΏ86 'ῃ ΟρΡρο- 
δἰὔοη ἴο 186 ροϑροὶ, Ὀυΐ 81}}} {Π|8 ἰβ τηοδῖ]ν θοῦαῖ!ς 
σοηβθάσοποῦ; 8. [υΐμοῦ: ΤΏ6 δοουδίπρ δῃὰ οὐῃ» 
ἀοιηπίπρ᾽ ΑἸ ΑΥΓΑΚΘΠΒ ΘΏΓΩΪΥ ἰο αοά. ΕῸΓ (ἰ}18 τοδ- 
80ῃ, ΦΔυάαίδτη, Κα 41} δηδι οἴδτ, 8 σπσγν αἱ Οοά. 
10 ἰ8 ἃ ργίιηθ οοηβ:ἀογδίυη ἰδαὺ θγὸ ἴ86 ἰδ 5 ἐρθ- 
οἰδολ}}ν υηἀονγδίοοα 88 ἴῃς ἰδ οὗἩ ἴῃ ἰοἰίοτ, 88 46- 
β'ξιοα ἴο βηΐδὶι, θὰ οὐ͵θοϊί νου δηὰ δ) ογο]γΥ, 
[Π6 811] ρΓΟΟΘ88 οὗἩἨ τῃ6 οἷά ποτ]ὰά. ἸΤμογεΐογο [6 
βοοοπα γα ἰῃ γοσ. 21, δ8 ΤΠουοκ ποῖ! τϑηνδγκὃ, 
[ΔΚ68 [86 βιίηρ ἔγοιῃ [8Πὸ ἤγβι. [[{π οὔοσς πογάβ, τι6 
ἄτβι ἕνα ἰηαϊοαῦοβ ἴπ6 πηράϊΐαῖο, [πΠ6 ϑοοοη ἃ ἕγα ἔπ 
υἱἰεἰπαῖθ ϑηὰ δῃὰ ρυΓροβο.-Ρ. 5.1] ῬΒΠΡΡΙ πηάογ- 
Βίδῃβ ὈΥ̓͂ παράπτωμα τΩΘΓΟΪΥ ἴπ6 παράπτ. 0 
Αάδιῃ ἰηἰιογίηρ ἴῃ ϑἰηποτβ. Βυῖ ἰδ ἀθηοῖοβ 6 γὰ 
γδίθον ἴΠ6 οομῃρ]εἴίοη οὗ ἴΠ6 (Ἀ}} οὗἨ ΠυτλδηΐΥ ἰἰβοϊέ, 

Βπὶ ὙτθΥγΘ εἰμ τα ἰρη θὰ [οὗ δέ ἐπλεό- 
γασὲεν ἡ ἁμαρτία]. ὙὮΘΓΟ ἐλ νὰ8 δομρ]οίοα, 
σαπι6 ἴο [}} γονοϊδιίοθ. [|0 18 ΥΘΓΥΥ͂ βίγαῃ ρα {παῖ 
Βοῦδια γοζαγὰβ {Π6 Ὠθδὰ οὗ ἴ[ῃ6 νῆο]θ ἀραἀυοίίοη δῸμα 
οὗ δὲ το χάρις ἃ ραγοηποῦοα]. Οὗ ἴ8 ποῖ τϑιωρο- 
τὰ} (ατοίυΒ [06 ἤοιϊα, ΕὐἰΖϑοῖιο, ϑιδιιηρ].}, Ὀαὶ 
ΒΡΒΟΪΆ] (ογον, ΤΒΟΙ ΘΚ. ρουῃδρ8 Ὀοιἢ ; ἄπηθ θείης 
σοῃβίαογοα 88 8ὴ ΘΧρΏΒΙΟΥ ---[Ἕὔγδοθ ΘΣοΘϑ ΠΡ 
δϑουπάᾶσα (ιοῖ, πο ταοσϑ, Εἰ. .), ὑπερεπε 
ἐσσεισὲν ἡ χάρις]. ὑπερεπερισσεύειν 
διέργα ππιοάμνι γοἀμπα τυὶϊ] 18 βαρουϊαῦύνο [πος οὐ» 
ρΡδγδῖίν ἢ οορ. ὑπερπλεονάζ.», ὑπερνικάο,, ὑπε 
υὑψόω, ὑπερλίαν] ; (2 Ὅον. νἱ!, 4 [[πὸ βᾶπγῈ νοσγὺ 
1 Τίτμ. ἱ. 14. Ματκ υἱῖ. 37. 2 ΤΏοβα, ἱ. 8). 

γον. 3]. Τμδῖ, δ βίῃ τοϊχιϑὰ ἐπ [ποὶ προ, 
ΕΌ Το; [δημο, τι ἐδοϊοί, ὃν πιοαν8 97} ἀϑαῖδ [ἕνα, 

ΦΊΜΟοΥοΟΣ, ΜἘΟ ἰδ ἃ ῬὨΪΙο᾽ ορῖσαὶ ρυτὶδί οναα ἴο οοολδίοσ δὶ 
Ῥοάδηΐττ, ἰδίκο ἕνα Ὦοτο, δὰ πλθρϑδ βιίσικρὴν τελικῶς͵ απὰ [δὲ 
δοοπὶδ ἴο ποεῖ Ῥδασίδη [ΠΘΟΙΥ οἵὨ οἷῃ. 
ΑἸέοτὰ κονδθ δ ΟἹ ἴδ υπίΐοττρ [6)16 τοοδηΐπρ οὗ ἵνα 
1τ υπὰουνίοαϊν ἀοῃοίοι ἔη6 ἀσαΐμτι ἤθτο, Ὀὰϊ (6 πιϑώϊαξο 
οὶ [80 μἰἐπεαίς ἀοαέμτι, 18 ἰδ ΥῈΣ. 2].--Ρ. Ἀ.} 

νοῦ [86 ΒΡ 



ΟΒΑΡΤΕΒ Υ. 12-21. 
« 

ὅσπερ ἐβασίλευσεν ἥ ἁμαρτὲέι ἐν τῷ 
ϑανάτῳ. ΤἼπο βοοοηα ἔνα ἱπαϊςαῦθβ ἃ}. 6 Π2)0Γ6 ΓΘ» 
πιοΐε δῃαὰ υἱυϊπηαία ρυγμοδο οὗ ἴ)6 οομηΐηρ ἴῃ οὗὨ [Π6 
ἰανν, 85 [6 ἢγβὲ ἵνα, γϑσ, 20, ἀδποῖθβ [18 "θᾶγοῦ δῃὰ 
τθϊαῖθ αἷμ δηὰ οδδοῖ : [6 ἰπογθαβο οὗ 8βἰιχλ βοσνϑαὰ 
ΘΓ δ8 8 Πθδπ8 [ὉΓ ἴμ6 ΓΙ ρ δηλ δηὰ οἴθγμηδὶ 
τεΐ τι οἵ ὅτῆθο. Βοάρο: “ΤῈ ἀεβίρμῃ οὗ ἀοὰ ἱἰῃ 
ρῬοσιϊ τ ἰηρ βίη, δηὰ ἴῃ δ οσίρ 10 τὉ0 ἀθουῃά, νγγᾶ8 ἴ0 
Ὀγίησ σοοῦ ουΐ οὗ 6Υἱ] ; ἴὸ πα κὸ ἴδ (6 οοοαβίοη οὗ 
[6 πιοὶ οπάθγίι ἀἰβρίαν οὗ ΗΪ8 σΙΟΥΥ͂ δηἃ ρῦδοθ, 
40 ἰδν [ἢ6 ὈΘΗΘΗ͂ΙΒ οὗ γοἀοιηρίίοιι διιουϊά ἱπβιί ον 
ἰσδηβοθιὰ (Π6 ουἱ]β οὗἨ π6 δροβίδβυ."--Ρὶ 53.] ΑΧᾺ8 
ἐὐπι Ἡτυυρηῦ ἀσδίῃ, 80 ἀραΐη αἰὰ ἀφαϊῃ πόσ δίῃ (8668 
ΗΦὉ. ἰἱ. 14. Βαϊ Βοτα [86 ῥγου τυ ἱπ ἐμ6 βασιλεία 
ἰδ αβοτϊ υθϑὰ ἰὸ βίῃ. [{ γοϊσηεα [πογ.., {π6 ἰδίοτῖο 
Ραβι]. [Ὁ τοί ζῃϑ ὯῸ τοῦθ. ἐν Ὀρίογο ϑανάτῳ 18 
οῖ 8 δυῤδπιίϊαϊο [ὉΓ εἰς (Β6Ζα, ἀπὰ οἴ θτα). ΜΟΥΘΡ 
ΟΡΡΟΒ6Β αἷδὸ ἴπθ ὀχρίδπδίίοῃ : ΟΥ̓ ἀθαῖὰ (ΤΠΟ]υοΙ,, 
ῬΒΠΙρρὶ. οδῖι ἀθηοῖθϑ [86 Βρῇθγο οἵ (16 ἀοιηϊῃ- 
ἴο οὗἁ β'η. Βυὺ ἀσδίῃ ἰβ αἰϑὸ ἴπ6 πιράϊαπι οὗ {6 
τείχη οὗἨ βἷὴ ; 866 ἴ}6 δηιμοδίβ, διὰ δικαιοσύνης. 

᾿ς 80 8ἴ540 5ῖ8οθ ΣΔΔῪ χοΐζι, ἄς. [οὕτως καὶ 
ἡ χάρις βασιλεύση, καὶλὴ Τα αν που]ὰ 
8 Ὀγίηρ ἴἰ0 ῥμ888 ἴὴ6 ἀοπιϊμιΐοῃ οἵ ζτᾶρα;; δπὰ 11 
ΠΟῪ τοὶρΒ ἴῃ τοα]γ. ΤΏ πιαίουϊαὶ τηθάϊαι ἰδ 
τἰρ μἴϑουκιιοβϑ πμΐο (]Ἰεδάϊηρ' 10) 116 ϑἔϑστιδὶ ; 086 
ΡΘΙΒΟΙ8] πηραΐιπὶ ἰ8 Φο 58 Ο Ἴσιδι οὖσ Σιοχὰ ; ἀπά 
ὈΟΙΪΒ ἃγθ ἰάθηιοδὶ. ΤΠ6 ὁὀὲκ., ἀη ποῖ [Π6 ζωὴ, [8 
ΠδΙΘα 48 ἴΠ6 τηραΐατῃ οὗἁ {Π|π ἀοπιϊηΐου οὗ ζγϑοθ, "ὲ- 
3.86 ἴῃῇ6 ζωὴ αἰώνιος ἰ8 ἴΠ6 σοι]. Τα τἰὨϊθοιιβ- 
Π638 οὗἁ ἴδ! [ἢ δηὰ [86 τἱρῃϊοουβηοθθθ οὗ 16 ἅγ6 οοτω- 
ρεῖϊϑοα βαγὸ ἰῃ ἐδθ ἰάθα οὔ ἴ86 δικ. (βασιλεύσῃ ἷἰβ 
βοείϑβι, ποῖ ἔπαγε. Μογοῦ ἀραϊηδὶ Βαοίοιθ, 866 ἴωϊ. 
ἱ, 4. 

[{π| Ἰαδὲ σογὰ ἴῃ (18 βϑοϊίοῃ 18, ὅϑδβὰβ ΟὨ δὲ 
οὔχ Σιοχὰ, [6 οὨϑ ρ]ογίουβ δοϊυτίοη οὗ ἴμ6 Αὐἀδιηΐς 
[411 ἀηὰ τ|6 ἀδγὶς ργοῦίθι οὗ βίη. Αὐδιῃ ἀἰβαρρθδγβϑ, 
δΔηα ΟΠ γῖβο 8Ι0}}8 ΓΟΠΊΔΙΠΒ τλδϑῖον οὗὨ [86 [6] οὔ Ὀαϊ- 
ι16, μανίῃρ; δἰαίηῃ {π6 ὑγγαηΐῖβ, ἴῃ πὰ Ὠθαῖῃ. ΕὈσΌΘ8 
(ΠΟΙ 65 δῖθ ποῖθϑ οὐ Ποῦ). ν. 12--2} τ 0} (Π6 6χ- 
εἰδτηδίίοῃ (Ρ. 267): “ὙΠῸ σδἂῃπ γἶβθ ἔγοπι ἴΠ6 ϑίυαν 
δηδ οοῃίοιηρ δου οἵ ἰ})18 τοπάγουβ ραββᾶρθ, [}}} οὗ 
Βο ἢ; ρτγοίουπα νἱθὴβ δηὰ ργοζηδηῖ τηδαπίηρΒ, ὙΪῚ 
41} 115 νυ Οὐ 5} ΘΟ Ρ]οδἰοα γοὺ Ὀοδυ Ὁ} αἰδβουϊηγὶ- 
παῖδα σοἰδιίοηϑ δηὰ ἱμιθυϊδοθιαθηίβ οὗ πηοῖ 6 ΓΒ δα 
(Ππουρδιῖθ, τϊτηουῦ δὴ Οὐ γροΟνοτϊηρ, δαμπηϊγαοη δπὰ 
ἰγτοϑίβιῖ Ὁ]6 οοηνϊοίίοη οὗἨ [86 διρρεγλιυπαπ πιβάοτῃ 
παι μὰ Ὠδᾶνα αἰοϊαίοα ἰδ τηϊηι οί ἀοῖδ1]8 1 ""-- 
Ῥ. ΒΕ, 

ῬΟΟΤΒΙΚΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΔΑΙ, 

ἘΒΑΤΌΒΕ ΟΝ ὙΠῊ ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΟΥΈΒΤΊΟΝΒ ΙΧΥΟΙΕΡ 
τιν Βον. συ. 12-2].- -τ)9 δυϊμπογίαινο Ογεεα κίαϊοπιεπίς ΟᾺ 
ΦΕΤΟΤΟΟΟΘΙΟΕΥ͂ δηὰᾶ ΔΉΠΙΑ ΣΕ ΟΙΟΕΥ Τσῦπι ὑΠ|6 δε ποὰ οἵὗὁἨ Οτδῃρο, 
Δ. Ὦ. (οοτῶρ. ἣν Ολεγοὴ Ἡϊεὶ., γο]. 111}. Ὁρ. 866 44.) 10 
ΠΟῪ 1 προ σῦν αν 1648. Τὸ ἔδοθο ταν Ὀὸ δἀδοὰ 
ἵπο ᾳυδαί-ογϑϑάβ οὐ βϑοίο 8] ἃ: ἰθΙΩΡΟΓΑΣΎ ΔΌΪΠΟΥΪΥ, 
ἀτατσῃ Ρ [8 ἴδιο ἑρίοτοϑι οὗ ἱτηπιοάϊαῖο ἐτυρυϊδίϊοη δι, νἱδ., 
τὴ ἄθοσθο οὗ [86 ΕἼΘΠΘΙ οίοτιηϑα ϑυγωοὰ οὗ Οδασθηΐου, 
1645 (“5 2εοεγείπ ϑγηραϊ παίίοπαϊ ας Ἰοσίραίατιπι ᾿ο υτι μαίας 
γτῶπι Θαϊ πα Α. ἢ. 1646 ἀε ἱπιρωίαξίοης φρνίηεϊ ρεσοαϊ ογηπίδις 
Αὐἀανιὶ ροείεγίδ, σι ἐοσοϊδείαγμηι εἰ ἀοοίογτι φγοίεείαπίΐατη 

ἐπ δογίρίίς εογμῆε αὖ ΑὙΘΒΚΑ ΒΤΥΕΤΟ οοἰϊεοείο,᾽ ἦι 
α Ζῖνοὶ. οὗ Α. Ἀτνπτ, Βοίοτοα, 1660, ἴοτα, ἐξ, ῬὉρ. 

486-827); διυὰ 180 Ξυγηπμιέα σοπεεητας Ἡίυφηίσι, 16] ( 
ΝΙΝ ΒΈΕΒ᾽ 5 Οοἰϊδοίίο Οοηεεε. εγοντν. ΡΡ. 720-39). Οοτ., 
ἰὰ ραχτί, ΚΒ 6 Οονιραταίίυςε ϑυπιδοίνκ, ὈρΡ. δὶ 8, ππβογο 
156 ἤσουαι ὅῃ:6 ΒΥ 0] 16α)] ὈΟΟΚΒ 8ΓΘ ὁο]- 
Ιεοὐϑά. --ΤΏΘ ὩΥΣΒΟΤΟΌΒ ΜΟΣΪΚΕ οἵ Αὐούξτινε αραϊππὶ 18 
κπὰ Ζυϊίατι οἵὗἱ Ἑοϊδθθι. ΑΝ 
φγία. ρμεοοραίο. Βενπε, Τλεεεε ί 

ῬῪε εοπφρ»ρίμ υἱτρίπαϊϊ εἰ 
ἴοε οὧἷἐ Ῥέζσσαίο ογίβιίπίε 

(Ορεγα, ἴοτα. ἰἰΐ. ρρ. 804 εα4ᾳ.) ῬΡγοοϊάθηϊ Ερύλαρα, ΟΝ 
Οεισίπαὶ Βέη (Ῥρονκε, τοὶ. ἴἰ, 808-688.) ὅυτ. Μύν Ἐπ, Τῆς 
ΟἈνιεέίαπ Τοοίγιηε ὁ] ϑίη (186 πιοσῖ Ἔχ βαυδὶΐτο πογὶς ο [μὰ Ὸ 
μαρθ͵οοῖ, ΠΟ δοοϑαδί]θ αἷϑο ἴο ἔπ Ἐπ σ] 5 τοῦ. ΕΓ ἴῃ ἢ 
16 1 ἢ ρ2019 ἰσαιιοϊαδίξου, ἔγοσο ἐδ δὲ. (Ἰοστπλῃ οι ἰομ, ὉΥ 

:9 

Βον. Ἢ. ὕδσνιοκ, Εὐΐηῦ., 1868). ἘΒΒΑΚκΡ. Οἡγίςῖ. Ῥορημν 
ἐξ ν ὶ. ΡᾺ: δὶ} ΑΗ ; Κύ ονεν- πὰ ἐπε Θεξολιονι 
41866), ἰϊ. δυ4ά 1΄., δ88 ., ΗπΡρΡε, δορπιαίκ ἀέν θήρε το 
ότι. Κίγελε αἰἱἋ ἄεη Ομοίίεπ (1 Ρυ. 2041 Οππ. Πονοῦ 
(Ρεϊποοίοι). 7 λεοί. 9)" ΟΥἦ Ὑοσίὶς, 1846, ΝΌΒ, νἱ.-Υἱέλ,. 
οὐ Πρυϊοςοη, ῬΡ. 128 ἥ. ; ᾽πὶ Ῥυϊμποείοη ξεν. ἴοΣ ΑΡτίϊ!, 1800 
ῬΡ. 898 δ΄., αηὰ τονϊπϑοά οὐϊξίου οὗ οκεαπς (1δ04}, ΡΡ. 279-284 
ἈΒΟΗΣΒΑΣ ΔΙχ, ΠοΡοΚ (ΑἸ ἤδη), Ουξίτπες ὡ ΤΑεοὶορ, 
Νὸν Ὑοτῖς, 1860, ΟὔΔΡ. χυΐ., ὑρ. ὅ80 νῦ, Ὡ ΤΆ Ρ τε, ἐον- 
ΘΙ] ΔΙ 101685 ἰὴ ἰὴ9 απού ες ει, ἔγομλ βορὲ, 1861 ἴο Ὧδε 
1862. βΒῖκΡν, Η! ξίοτῃ ψ΄ Οἰνιξίζξαπ ϑοοτπε (1888), ἰδ. 152 8 
(απὰ ἐπον οἱ Οτισίηαί δέν, ἐκ ὨΪ8. "6 θοοῦγχθοβ διὰ Ἐκδαγπ, 
ΡΡ. 218-271. β.ν. ὕ. Βαιδν, Ζλε Σιγε ὐαπε ατώ (λε δεουπᾶ 
Τλε Κιολίπι Ξενοευϊεα ἐπ ἰδε Οτεαίιοῃι απαᾶ  εάετη 
ῬὨὲϊδά., 1860, ΡρὈ. 11-50, 806 Ε᾽., 410 8.,, 4744. ὦ. Ῥ. π, 
ΤῊΣ Αιιριαίιπίαπ απὰ ἰλε Τταώενταὶ Τῆελονγίες ῳῇ Οτιρίπαϊ δίη 
οοπιρατεά, ἴῃ ἰμῃ6 Δίηο Απιρίαπαδν ἴοσ 1868, ὑΡ. 468 ἢ΄.--, Β.] 

γε 9 Λέαῃ. 

1. θη ἴθ ᾿πίοθγηδι οουηροϊίοη οὗὨ [6 Βροοι(ίοῃ, δὲ 
611] 28 18 ογρϑηῃΐο σγϑἰδίίοῃυβ [0 Ἡδδὶ ψυγθοθᾶθβ δηὰ 
[Ὁ] ον, ΘΟ ρᾶΓΘ ἴῃ 6 ̓ηϑοτ ρὕοῃ ἀπὰ ἴπ6 ἰη ἰΓοἀποἴο ῦν 
[ουπαδίου οὗ πῃ χε. ΝΝοίδ5. 

[2. ΗΙΒΤΟΚΙΟΑΙ, ΚΤΑΤΕΜΕΝΤΒ ΟΝ ΤΗΕ ΡὈΠΡΕΚΕΕΝΊ 
ΤΉΒΟΚΙΚΒ ΟΡ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, 5Γ᾽Ν ΑΝΌ ΪΜΡρΌτατιοΝν.----ΤῺς 
ΑΡροϑί]6 οἰ ϑαγὶν ἰθδοῆθδ, δὰ ουν γο ζίουβ Ἔχρογίθηοα 
ἀδ ΠΥ φουδττην, [Π6 δοὶ οὗ {16 υπίνογβαὶ ἀοπλτηΐοι οὗ 
δὶη δ ἀθαῦ ονον ἴπ6 Ὠαϊηδη τγδορ, ἡ 1οἷνι ἀοχηϊμΐοῦ 
δοσβ ὑὕδοκ ἴῃ τ γοκοὴ ἰδ ἴο οὖῦ βγβὶ ραγθηίϑ 
88, Οὐ 6 οὔπαον μαπα, ἴπΠ6 ΡΟΥΘΡ δῃὰ ῥγίῃοὶρὶα οὗ 
τἱρὨὐθουξηθ88 δηὰ 116 γὸ Ὀδοῖκ ἴὸ Ψοθυδ ΟὨγῖβι, [6 
δοοομὰ Αάδῃ. ὅΐη οχίβίοα μοίογο ΟἸ ΓΙ βου Υ, δὲ 
ἀϊβοαβθ οχἰβιοα Ὀθίογο ἴΠ6 δβοίθμοθ διὰ δγὶ οἵ ᾿ιθα]- 
ἱπρ ; δηα, ονγανονῦ δχρ]δίηθα, τπ6 δία θονι, (ΘΥΡῚ Ὁ] 
ἴδοίϊ γοπιαΐηϑ. [Ὁ 18 4}}-᾿προτίδληϊ, 48 ἮΘ βίδιθα ἴῃ ιἸ}ς 
ἱμιΓο ἀπ οὕΟΥΥ τϑιηδγκβ, ἴοὸ αἰβυ ρου Βῃ Οἰθαυν Ὀθύνθοιι 
186 ἴδοι ἰϑ6 ! δὰ τἢ6 αἰδογοηὶς τηοᾶθβ οἵ οχρίδῃην. 
οη, οὐ Ὀεῖνγθοι ἴηὴ6 ῥγ να γυῖῃ8 οὗ [πΠε6 ΒΙΌΪε 
δηὰ ἴΠ6 ἀδογιιουρίνον οὗἩ ἢυσαδι, ΡὨΣ]ΟΒΟμρὶν δηὰ 86. 
ΟἸΟΩΥ. Βθιθ Ἰἴθβ 186 σϑαβοὴ ὝὮΥ ΟΠ γιβίάμῃ 16}, 
μο]αΐς ΥΘΓΥῪ αἰνεγοηΐ υΐονϑ Οἢ [ῃ6 ΨΥ διὰ ψ]ο16- 
ἔοτο, ΟΥ ἴῃ6 ταϊοιιαϊα οἵ ϑβευρύατο ἐγαῖ}}8, ΤΔΥ γοὶ 
μὰ (861 Ἰῃηπχοδὲ Ὠἤρασὶ πὰ χοἰ σίουβ οχμδγίθῃοθ θὲ 
ἀστορα, Τηὰ ΘΟΙηπι ὨἰΔίΟΓΒ ἤδνο ΒΟ [ὯΣ ἀνθ ]ϊ Ἰπα 1 ῃ- 
'Υ οὐ ἴμ6 πεσαξέυδ οἰαυδα οὗ Ῥδ0}}8 ρᾶγβ] ! 6] ἴδηι, Υἱλ.) 
(16 ργοραζδίοῃ οὗἉ δίῃ δια ἀθαῖ ἔγοι) Αἄδι : Ὀυϊ δ 
Ἰαγβα ἴῃ6 σμΐϊοῦ βίσοββ ὉὃὈΡὸῸ [6 ροδέξέυα οἴδυβα, (Ππ|Ὸ 
δηϊζγρο, δηὰ (6 ἢ δου πΐοη οὗἁὨ ὑπὸ }05}8 66 Ὀ6] νοῦ 
τ ]0} ΟἸ τῖϑι, τ ΠΟ ΡΓΘΡΑΣΟΒ {Π6 ὝΔΥ 10Γ ἀρ. Υἱ. 

ΤΊ [0] πο ἀγα ἴΠ6 ῥγίῃοῖραὶ τρϑοτῖθβ οἢ τ} 18 
Βυ ]6οῖ : 

(1.) Τὴ. ΡΑΝΤΒΕΙΒΤΙΟ δὰ ΝΕΟΕΒΒΙΤΔΚΙΑΝ ΓΠΘΟΤΥ͂ 
τοραγαὰβ βίη 88 ἃ}} ΘβΒ6 114] δἰἰγϊ θυΐο (8 ᾿πιϊιδι] 08} οἵ 
(86 δηϊίθ, δῃηὰ ἃ ὨΘΟΘΒΒΆΓΣΥ βίδρο ἰὼ ἴπ6 ἀθνοὶοριιθαὶ 
οὗἨ ομδγδοῖοῦ ἢ ἰδ ΘΟΠΒΘΟΑ ΘΏΘΥ ἀθβίσουθ ἴΠ6 τγδαϊΐοαὶ 
δηϊεροηίδιῃ Ὀοίποου ροοα ἀηὰ 6Υ]}, δια Ρ]ΆΟ68 ᾿(Β6] 
ουἱδίαθ οὗ ὉΠπὸ ΟΠ τ βιίδῃ βγβίθιῃ. ἸΒΟΓΘ 6 Γὰ 18 0 
ΓΘᾺ] 5[}), {πο γὸ 8. Ὧ0 ΤΌΟΙ [ῸΓ ΤΘἀοΙΩΡ ΪΟΙ.. 

(2.) Το Ρεμαοιαν ὨΘΓΟΘΥ ἀθηΐθβ οτὶρίηδὶ βίῃ, 
8Πα τοβοῖνϑϑ {Π|6 [8}} οὗ Αὐδῃ) ἰπίο δὴ ἰβοϊαϊθα δηὰ 
ΟΠ δ νον ὑγ ναὶ Ομ] ἀΐβῃ δοὶ οἵ αἰδβουδαάΐθησο, 
μι ἢ16}}) ἰηἀ66α δεῖ ἃ δαά εἐχαπιρίε, Ὀαὶ Ἰοῖν ΒΒ οἰδταο. 
[ΘΓ ΔΠᾺ ΠΟΤᾺ] ἴδοι [168 Θββϑη 14} }]}0 ἀπϊτηραῖγοα, 86 
{Ππαὺ ΘΥΟΓῪ 611 18 θοτη ἰμἴο ἴῃ6 ποτὰ 88 ἱηῃοσθῃὲ 
δα ροιΐδοῖ, ἐπουρἢ 68 (Ἀ}}10]6, 88 Αἀδῃὴ νγυ88 ογθαϊθη, 
1 οὔθ. Π0 δχρίδηδίίοῃ οὗ (86 υὑπαθηΐβοϊα ἔδοϊ οἵ 
106 ππνογδαΐ ἀοτηϊηΐοη Οὗ βῖι), τ ϊοἢ ΘΠ ὈΓΑΟ ΘΒ τοῖν 
᾿νασηδῃ Ὀοΐπρ ΜΠ [6 ΟΠ6 ΒΟ ΑΥΎ ἀχοθρίίου οἱ Φοϑυκ 
οὗ Ναζαγοῖῃ. [0 τοϑὺβ ΟἹ δὴ δίοῃιϑιϊο Δ ΙΓΟΡΟΙΟΡῪ 
ΔΠα ΠΑΙΊΑΡΪΟΙΟΡΎ, δηα 8 88 δῃ1-Βογρίιγα! 88 τ 6 ΟΡ 
Ῥοβίία δχίγοιῃηβ οἵ ραη ποΐβΏ. οἶδ δπ), ΤΠ δῶ» 
τἰαπίθπ), δηὰ Βα Οπα βπι Ἰκονβα ἀρ ΠΥ οὐ εἶπα) εἷῦ 
πα σὺ ἴῃ {Π6 ργυροῦ 86η86 οὔ {Ἰι6 ἴθι. 

(8.) ΤΕ δδουμηρίίοη οὗ ἃ ΡΒεκΑυα μι ΚΑῚ, οἱ 
411 θη, οἴῃ ον ἴῃ {}Π|6--ὸ 6... ἰῃ 8. δβίωϊθ ΟΥ̓ ἰηαϊνυα 
ρυδυ χίβίθῃος οὗἩ [86 500] Ὁγῖον ἴο 3 συππϑοῖῖ γ) π͵ῖὶ 



ἐ 

ι92 
ταῦ σπου ΚΟ, ἀθατοιναισο κτστοττον ανταν σας 

6 Ὀοὰγ (45 Οτίροι μοϊὰ ἰ0), οὐ ὥπλϑὶοβα δὰ ἰγϑῃ- 
βοοπἀθηΐαὶ (90 Ὦσ. 701. ΜΏΠΙΟΣ : σέ α᾿ιδιογζεϊἐολέν 
σγκιαίαπα νὰ ὕνγαίδ. ἸΤ 6 ἰα ἃ θοῦ ὨΥροΟΙΒοβίβ, 
φὶ μου δυρροτῖ ἰῃ υσηδῃ ΘΟηΒοϊΟΥΒΉ688, Δα ἰῃοοῃ- 
εἰδίδην τὴ 0Π6 ρ]δίῃ β6η86 οὗ Βυῃ. ν. 12, ποῦ, ἴῃ 
ΠΑΡΙΩΟΩΥ͂ τὶ θη. ἰἰϊ., ἀογῖνοδ βίη ἔγοϊη [116 οὔδ Ὠΐ8β- 
τογῖοδὶ Αἄδμ. 

(4.) Τὸ Αὐσυύβτινιανκ Οὗ ΚΕΑΙΙΒΤΙΟ ἸΒΘΟΓΥ. οὗ ἃ 
γθὰ] τδουρὴ ἱπηρ ΥΒΟ Ὁ] δηὰ ὑποοηῃδοίουϑ ρεγυοὶρα» 
ϑοη οὗ ἔα 8016 ὨυμμδΔη Το ἰῃ [86 [Ὁ] οὗ Αἀδπ), 
ΔΆ ἱμαῖὶνγ παυγα! Ποδὰ, 0 ΟΥ̓ ἷ8 ἱπαϊνυ8] ἰγϑῃδ- 
ξιοβϑίοη νἱεἰδῦθα τ6 σοηθσὶς υδῃ Ὠδίυγο, δα 
ἐνμηϑιηἰ θα ἴὸ ἴῃ {Π18 σογγαρὶ πὰ συ γ βίαια ἴο ἢ 8 
ἀοϑοθπάδηϊθ ὈΥ͂ ῬὨγϑοδὶ ζοποσγαίϊΐοη, ΑΒ δὴ ἱπαϊνὶά- 
δ] δοῖ, ΑὐλτΒ βίη δηὰ ρυλῦ γ88 ἢἷ8 οὐσῃ Ἔχοὶ υδὶν6- 
ἵν, διὰ ἰθΘ ποῖ ὈΓΑΏΒΙΘΓΆΌΪ6. ἢ0 ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΡ ἰηαϊνί Δ] : 
Ὀυΐ 48 16 δοῖ οὔ τηδηκίπα ἴῃ ὑποὶν οοἰ θοῖνο, υηαΪ8- 
ἐγ θαϊοα, δημα υπὶπαάϊνίαι411Ζοὰ ἸΌγιη οὗ οχἰβίοῃςο, ἰς 
88, ὙἱΓΌΌΔΙΥ ΟΥ ροὐθηθα! ]γ, [06 δοῖ οὗ 811 πο γογ 
ΒοΡι αἰ ΏΔΠΥ̓ ΟΥ ΒΘιῃ 8} οοηϊαϊηθα ἴῃ ἐποῖὶνρ ἢγϑί ρμὰ- 
ΓΘηΐ, 88 [μανὶ γγὰϑ ἴῃ (Π|6 ἸοἰηΒ οὐὗὁἨ ΑὈΌγδδδμπι (Η Ὁ. νἱ!. 
9, 10) δ εγδοπα οογγμηιρέέ παίωγαηι, παίωγα 007- 
γιπιρὶέ ρεγδοπαπι. ἴῃ οἵμος πογὰβ: Αὐδιη δ ἰῃαϊ- 
νἱάυλ) ἱ 0 Ταϑυ] θὰ ἴῃ ἃ βἰηία! παίυγο : 
ψἘ}}6, ἴῃ (6 σ886 οὗ Ὠΐβ ἀρϑοθῃαδηῖβ, [6 δ᾽ [Ὁ] π8- 
[ὉΓ6 οὗ ἀδργαῦθα ᾿1}} γαβυ]8 ἰῃ ἱπαϊ νἀ] ἸΣΔΉΒρτοβ- 
Βίοηϑ. ὅδε [08 ρῥάϑϑαροδ ἔγοιῃ Αυρσυδβίης αποϊοα οἢ 
Ὀ. 178, ᾿πϊρὰ Τοοκηοῖθ. ΗΪ8 νἱϑῖν τοϑὶϑ οἡ [118 ὅθ 0 
ΡΟ] σἱουβ ὀχροτίθησθ δηὰ }}}8 ἰηϊογργοϊδιίοη οὐ Βομ,. 
ν., Ὀυΐ ἰδ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΟΒ, 88 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ὈΓΟΓραυϊδῖὶῖο, 
[Π|6 οΥχῖη8] ογρϑηΐϊς υηἰῦν οὗἨ [0.68 Βυϊηδη Γιοο, ἃ ἀ18- 
εἱποιίίοη Ὀδίνθθη ρ υβοὴ δηᾶὰ ἠδίιγο (τ οἢ ταυδὺ Ὀ6 
τηδὰδ α͵80 ἴῃ ἴη6 ἀοοίτηο οὗ ἴῃς ΤΊ Υ δηά ἴῃ6 [ἢ- 
ΘΆΓΠΔ[Ϊ0Π). 8 ἃ ἸΏΔΥ ὈΘ ΡΒ ]ΟΒΟΡὮΪΟΔΙΥ δι ρρογίδα ὈΥ̓͂ 
(6 Ρ]αιοηΐοο-Ατἰβιυοιθ]δη γϑα] βὰ σοησογηϊηρ [86 
ἀοοῖγίπο οἵ [86 σϑηῆθγαὶ οοπμοδρίϊοηδ, 88 ἴμπ6 οΥἹρίηδ) 
ΓγΡ68 οὗ ἱπαϊνίἀυδ] τ ΐηρΆ. 

ΤΪΒ γϑα ϑοῖς νον οὗὨ 1π6 [8]} οὗἁ [6 τδδθ 'ῃ Αἀδη) 
Ὀθοϑιηθ ἴπ6 οὔηοάοχ ἀοοίγίηθ οὗἨἩ [86 1δη ΟἸγιγοῖ). 
τ ντὰθ ἀοίοπα οὶ ΟΥ̓ ἴπΠ6 γτϑαῖ βοῃῃοοϊηθη, ΑΠ56]1), 
Ῥοϑίον 6 [οιηρθαγὰ, ΤΊοπ)ν Ααυΐηδβ, ἄς. (γοῖ ν᾿} 
ἃ τολιθγίδὶ πη οαϊ βολίίοη οὗ Αὐρυδϑιϊηθ᾽Β οοποορίίζοη οἴ 
οὐ ίηδὶ βίη δινὰ κι, τ ἰοἢ βοο᾽ αϑῖϊο ἘΠ ΘΟΙΟΡῪ πη 
ἴο Θομϑῖβὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ9 [088 οἵὁὨ οΥ αἶμα] τὶ σ  ΘΟΊΙΒΤ688 : 
φι Ως ἰδ τηοτο 88 ἃ πεσαΐλ.'"6 βίαιος ΟΥ̓ ρυϊναϊίοη τ λἢ 
88 ροβίε να ΘΟΥΤΌΡΙ ΟΠ). - 10 γγὰ8 Θν ἢ ἸΏΟΓΟ ΘΑΓΏΘΘΙΥ͂ 
δηὰἃ Υυἱζογουβι πιδἰηϊδίηθα ὈΥ 11ὸ Βοίογαμθγθ, Ὀθιἢ 
1 ογδὴ δηθὰ αὶ νἱ ἰδεῖς (πο δἀνοσδίθα δἴγθϑ! 1116 
Αὐυρσυδηΐϊδη νἱοῦ οὗὁὨ ΠΟΡΘΟΣΑΥΥ δῖη δηα ρα ]ὺ ἴῃ 41} 
ἰι8. ϑονοῦγ). Τηδ γαγίοιιβ τι ηρδ οὗὁἩ [τπον, Μο- 
ἰδηο οπ, Ομ] νη, δα {116 βυῃο θα ὈοΟΐΒ. οὗ {6 
Ββ'χιθθυί σοι ὔαγγ, δοουπα ΜΠ Π αὐοίδιοιΒ ἀδηα τοιηΐ- 
πἰθοθῆοοϑ ἔγοιη Αὐρσυδιίθ οὐ ἴῃ6 ἀοοίγίμοϑ. οἵ δ᾽. 
Δηα αγδοθ. 

Βυῖ πιῆ 6 Αὐυρυβιυϊηϊαπ δϑγβίοα αἰβεγοηὶ 
εἰονβ οὗἨ ἐηιρμίαίξέοριι Ὑ616 ἀσυοϊοροι, δβρθοί! ἢν ἴῃ 
6 Βοίοτιμοα ΟΠαΓοἢ : 

(α.) Τηριιαίίοπ, ἱμιηιοα αἰα απαᾶ τηράϊαίε, 5 ὁ0η- 
Ἰοϊπορα δηὰ ἱπβθρασγϑῦϊθ. Τηΐ8. πηδῖτοβ [6 συ οὗ 
Αἀδη}Β ἔγϑι ϑίη ἱπιρυῦθα, ἀηα {16 ρα} οὗ ἱπιογθηὶ 
ἀθργαν ΤΥ ̓ ὨΘΘΡΆΓΆΌ]6 δὰ οοπαϊομα) ἴ0 Οὁμ6 ΒῃΟΙὮΘΣ, 
ΒΟ. Κὶπάβ οἵ ἰπιρυϊδιίίοι ἃγὸ μοϊὰ ἴῃ δοϊ - Ὀαΐ [Π6 
ἀἰδιϊποιίίοη ὑγαθ ποὺ πηρᾶθ Ὀρίοτα [6 βϑνϑθηϊεθηΐῃ 
εοηΐυγυ. ΓΟ οἰ ρδιοη ἰβ δβϑυπηθᾶὰ 88 ἐπ στουπά 

8. {76 τοιτηϊβοίομν ἐπιπισά τα! δ ΟΥ' απ σεείφη, απ πιρες 
δίε οἵ "σπεεημσπί ἰτορυ αἰίοσι, ι6 ἰγαοϑὰ ὃν Ταστοίη (7 δ}. 
ῬΑΓΘ 1. Ρ. 556, Ιζοστβ ΤΠ ἀθ ῥοσαίο, Θυ. ΣΧ.) ἴο Φοκῆπα ἂθ 
ἰὼ ΡΊδοοϑ, οὐ βαπιίηυτο (1696-1655), Τ.Ο 88 πὶ 1. 
ψαοϊίηρ ἰ( το ονδᾶθ ἴδ 6 ἔοτοθ οὗ ἴδ δσυποάϊοδὶ ἀσοίδίου οὗ 
Οδαδζοιιίουι, 1645. Αὐρτδίΐϊηθ απὰ {π6 Βοίογγηθγθ ἀϊὰ τοὶ 
Ὅ66 ἔξ, ἀιιὰ ΒΘΏ06 ἐδ γ 9 85 ὈΘΘΏ δοῖὴθ ἀἰδρηΐο δα ἴω ἰΠ6 δἱὰο 
δ ἩΒΙοΝ το υἷδοοὺ ἐδιϑ.) 

ΤΗΝ ἘΡΙΗ͂ΤΙῈ ΟΕ ῬΑΟῚ, ΤῸ ΤΕῈΒΕ ΒΟΜΑΝΕ, 

οὗ ᾿ρυϊεώομ. ΝΑῸ 6 οοττυρώου ἰδ ἰἰϑοϊ αἰπ, ον 
Πα νθ6 ρα δητηθηὶ 0Γ χυΐὶ ἱπουγγοὰ ἴῃ ΑἀΑΔῈ 
βἷῃ, ΒουθαατΥ ρυ}}} οοὔχίδὶβ ἩΪΓῺ ΠΘΓΘΟΙΔΓΥ αἷθ : 
ἸΏΒ ἰδ οομἀοιηηθα, Ὀοΐὰ οἢ δοουυμὶ οὗ ἴδῃς δοῖ οἵ 
ἀἰϑουοαΐομοθ ποῖ ἢ6 οοιμτηϊἰοαὰ ἰῃ [86 Ἰοΐῃμβ οὗ 
Αάδηι, δῃὰ ἴον θυ ΑΥΥ ἀΘρΥΑΥΪΥ. 

Βογο Μγ͵ὸ τουδὶ αἰδεϊησυΐθῃ ἃ Τοῖξοσ ἀδδε. 
Θπ06 γχαϊαϊίηρ ἴὸ 1.6 οτάὰεος οὗ ἵνο κὶπᾶθ οὗ πὸ 
Ρυϊδιίοι : 

(αα.) ϑοιιθ ραὶ ὑπηιδάϊαία ἰτηρυϊδιΐου) δς γε ῶο. 
ἀΐαῖθ ἱπ ἴπθ ογάϑρς οὗ ἱπίηρβ, ὅο Αυμηδιίης δηᾷ 
Ὠἰθ βύγίοι [0] ΟσΟΒ ἰῃ ἴ86 Οδίμοϊῖς Οδυγοῖ, δοὰ 
(Π6 Οαϊνὶ ἰδὶβ οὐ ἴπΠ6 Μοπίδυθδῃ βοιοοὶ, θενὰ Ρὰ- 
τοῦδ, Απάγον Ηἰνοῖ," τἢ6 οἰάον Τυγτοῦῃ, ἢ πὰ Ηεἰ»- 
ἀορχον; 1---τῖῦῃ (18 ἀἰδόγθηοο, μὴ ἐπ Βυΐοι δηὰ 
Ετεηοῖ αἰ ν᾽ ἰδ οὗ [Ὧ6 βονθῃζοθῖῃ ΟΘΏΌΓΥ Οὐτ»- 
Ὀϊποά, ψῖ0 τἴπὸ Αὐρυδιληΐδη ΨΒΘΟΣΥ͂ οὗ ρδτγι οἷς οι, 
106 ἔδάσογαὶ ὑΏΘΟΣΥ οὗ τοργεβοηϊδιίοη (566 Ὀεΐον, Νο. 
δ): δηὰ, ψἘ1]6 81}}} Ὠοϊἀϊπρ ἰο Ὀοΐ Καθ οἵ ἱπηρῦ» 
ἰαἰίου, [Π6Υ Ἰδϊὰ {πὸ οἰ οΥ βίγοθβ Ὁρο ἐμινεεάέαίε ἷπν 
Ρυιδιοη--οἴπβ ργοραγίηρς ὅΠ6 ἩΦΔΥ͂ [ῸΓ ἐχοίμδέυνε ἰτῃ» 
τηθαΐδῖα ἱτηρυϊδιοηΐδηι. 

(ὁδ.)} Οἰμοσβ ρἶνο νιδαάΐαίε ταρυϊαίύδοιμ,, οὐ [6 ἴτω» 
Ρυϊαϊίζοη οἵ ἱππογοαὶ ἀσργανίνν, (6 ἸορΊοα] ΡΥ, 
80 ἰμαὶ Αἀδπιδβ βίῃ 18 ωρυϊοαὰ τὸ 08 ΟὨΪΥ Ὀθοδῦβο ἰξ 
ὈΘοοΠ68 ΟΡ ΟὟ ΒΥ ρτοραρϑίίοη (0 Μἰϊεὶϊ βοῖῃθ 
δὰ, ὈΥ͂ δοίῃὶ ἐπα υλβαβιοι Βογὸ Ὀοϊοης, ἰῃ αἱ] 
ΡτΟΌΔΟΪ ἴγ, ΑἸ Βο τὴ διηοηρ, (δ 6 ΒΟ ΟΟΪτηθη, ἃ ΟΑ] τίη, ἢ 

4 (1 ορροπἰίίοῃ ἴο ΡΒ) βοεθΒ, δπᾶ ἐπ τὶ βίον οὗ τῃ6 
ἄθοσθθ οἵ ἴηι" 5χγηωοά οὗ Ομηγϑπίοῃ, ἔδ9 Του  8ῃοὰ Ῥτο- 
ἔθαβον Ηἱνοῖ, οὗ ᾿ογάοι,, τηδᾶθ αὶ οὐ] ϑοίέοι βϑοα ΟὉ 
ἱπηρυνδίίουι ἤγοτῃ ἴ86 Ἠοίοττηοα δὰ ΓΒ οΓαα ἴδικίοπα, 
δηα Ῥχοσαϊῃθηΐ ἀὐνίηθθ, δα αὶ νη, Βοσα, ΒΌΪ ἔρον, ΟΡ 
ξθδξ ΜΈβοιτπ4, Ψίχοῖ, Βηοδημβ, ῬοίοΣ , ὟΝ οἸ]ρῦ, 

ζαΐεοσ, Ὀασοηδηΐ, Ζδποῃῖθδ, ΟἹονυϊδηυβ, Ὀσείηυκ, Ρα» 
Σϑιβ, Ριδοαῖοσ, 7. σγοοῖίυβ, Μοδπορτῆοη, ΟΒοταηϊς, ἤυπ» 
εἶδ, δηἃ τῆϑτν Οἴμοτα (ἐπ 6] ἀ} τμ 8180 ἤοσῦδα Οδιο  ο). 
Βυὶ 1656 ἰροτ το ΐοβ ΔΙῸ (0 8 ὕτοαὶ οσίοηΐϊ '3Θῃοσαὶ,, αἱ 
ΤΏΛΊΚα 50 ἀἸδιϊποίοη Ὀοίν θη ἱτησηϑάϊηΐο διιὰ τρϑ αἴθ ἱταρῦ- 
ἰδἰίοῃ. ΤῈ οοἸ]οοδίου οὗ Εἰτοὶ ἰδ ἐσϑῃμβδϊαίθαὰ ἐπ Ῥδχί ἐν (84 
Ῥειηςείοπ Πευΐενν, νοὶ. χὶ. (1830), ὈνΡ. 545..--670.] 

Γ[Τὐττοῦμῃ (]. 6. ΡΩΓΕῚ. ἢ. 667) ποῦπεν ̓ τπρυϊαῖίου ΒΚ : 
“ Σηιριιαἰίο υοῖ εἰ ἘΉ5 ΔΙΙΒΝ, τυεἋίι᾽ ῬΒΟΡΒΙΖΞΕ. ΑἸ σμαπάε 
ἐνιρι παίων ποῦὲξ τά χμοα ποείγιενι ἐπί φεγεηια εν, 6μὸ εἐεπεα 
Ὠει8 τπιράμαί ρεοοιία Ῥεοσαίογτδια, φωος ΕΥ̓ : 
ογπιίπα ρμητί, σἱ ἐπὶ δοπὶς αὐρίν εεῖια Ῥλίπε ἐἰϊ τπρῶΐα - 
ίμς αὐ }μκι τσ ει {(Ῥ5. ονὶ. 41); αἰ ημσπαο ἐπιρμίπίεν τὰ φησὶ 
ἔξίὶ ἘΧΎΒΑ ΚΟΒ, ἢεὸ αὶ ποδίς εδἱ ρῬγιείίίι, σιονηοτίο ἡπεπ ζα 
ΟἈνκίὶ αἀἰσίαν ποῦτκ ἵτηριαανί, εἰ Ῥεοταία ποεῖτα ὑρεὶ τρις 
Ῥθας ἰΐρεί πεέὸ 1246 Ῥεοοσαίι ἱπὶ ἐς λαδεαὶ, πες πος μι.» 
ἐέαπι.᾽" 

ς [Το ογτηνἶα οοπφρησις Ἡεϊθείοα, ἃ διΣΟΏΡῚΥ Ῥαγεεδῃ 
Ἐῃοοϊοκίοαὶ Οοπϊοεβίου, ΟΥ̓ ὯΡ ἰῃ 1676 ὉΥ͂ οἱ 
Ζῶσι, ει ἐπ δοιἱοϊ τατῖοι οὗ Τισυϑτ οὗὁἩ ΘΟοπότα, δα Θοχ. 
Ἰὸν οὗἩἨἁ Β886], ἴῃ ορροαίϊξοτι ῬΆΣΗΥ ἴο 86 τιοάΐπίο ἱταραΐη- 
Εἰ ΟὨ τσὴ οὗὨ [μὰ ῬΊασΘ, λδδοσίθ ἐδ (ὴ 6 ὑἡπιριείαίξζο δσωῖρε ἴα τιοί 
[86 οοημβοαπρηοθ, Ὀὰϊ (6 οαἼδο οὗ ὅπ »γοραραΐίο υἱἐϊοεζα. 
ἐΐξ, ΟΥ 1π9 οσογγαρίίο Ἀενεαϊίατία, αιὰ οΘοημάδτμα ἐμ. 6 ἀοοϊτί Ὡς 
οἵ ἰοβο ψ͵ΠῸ “ἐμὸ ἱἐπιρμίαίζίοητε τπιεαϊαίδε εἰ οὐπεεσιεη 
πογαΐη τε, πὲ ἱπιρμίατίοηξηι απενιιίαποί γύπα Ῥεσραίέ (οἰ ανῖς 
δε Ἀργεα αγὶδ εἰΐαηι οὺ τοη ἦς ἀκδεγ ΜΕΝ τὸ ριγισωῖθ 
Ὁ), εἴμπε Ατῖβ. χ.-χὶϊ. (ἴὰ ΝΊΘΠΙΟΥ ΟΣ ̓ 5 ἐδοί.ν Ὁ. 1733). 

6 βδτη0 ΟΠ βδίοη ἔθϑθ 98 8130 ἃ ᾿ἰταϊ θὰ δἱοσοσηθηί, δὰ 
ΨΟΣΌΑΙ, ανο Ῥαποίθαι ἐπορίταιοι : Ὀὰξ ἰΐ οι Ἰοδὲ 81} δῈ- 
ἐμποῦν. ΕἸ σαγὰ (Κι νολοη» ὑπαὶ Φορηπιςηρεεολίςνίθ, κα]. ἢ. 
δ56) 08}18 ἰδ, ΣΟ Γ ἴ00 ϑούσοὶν, ἰδ “ὁ τἱ ἀϊδυίουβ δἴλοῦ- ἰσ ἢ 
οὗ ἃ δυτοῦο Π16Ὰ] ὉὈοοῖς.᾽] 

4 [Απροϊτὴ (2 οοπο. υἵγριν 6. Ὦ βῶγε τὸ δτθ Ὠοὶ ςΟὮ- 
ἀοτηηθὰ ὈΘΟΔΏΒΘ “ὁ ἯὙὯΘ ΟΌΣΕΘΙΨΘΒ δἰητιθὰ 10 Αἄητη, ὧα πὸ ἀἰᾷ 
ποῦ νοΐ οχὶϑῖ, δι Ὀσοαῦθθ τὸ ἯΘΙΘ 10 ἀρϑοδῃὰ ζγοσῃ ΕὐτῸ 
(-εα σμία ας εἰ Γμγὶ ἐγαπει8).᾽᾽) 
[ [τὰ ου Βοπὶ. ν. 17: ““Ἅ70 Ἀσὸ οοπδοτηθοὰ 007 186 

Δ1ὴ ΟἹἨ Αἄδτῃ πο ὉΥ ἵν ρυίθίίου ΔΙΌ 6, 88 ἐ ἐ 6 ΡΌ ΠΏ σα Θ πὶ 
οὗ 1} δἷῃ οὗ δῃοΐμοι τόσο ὁχαοίοα οὗ ᾽κ (γερά Αὐπ να] 
ῬεΥ δοίαπε Ἱπιριμαίίηπεια ἀαπιμπαπιμγ, ἀοεὶ αἰΐεπὶ Ῥροταζ .2- 
Ἰρονοίι α πουΐξ ρῶν), ὈὰῸϊῚ τ ὈΘΆΤΓ ἴτϑ ῬΟὨΒητοδτιξ Ὀδοδυεα 
"ὁ ἡ1Ὸ βμἜΪΕΥ οἵ [Π6 850 (φπία οἱ ομραα τις τεῦ, ἰὸ 85 
ἌΓ 88 ΟἿΓ ὨΒΙΏΣΘ, Υἱτἱαϊθὰ ἐπ δίτα, τα 16] ἃ θοππὰ πῖτ ἴδῸ 
Κα1Πὸὲὼὦ οὗ ἰπίααϊν Ὀρΐυτο αυὰ (σερίε πες εοιϊίοοί δὲ παζετα 
ποχίνα ἴῃ ἘρΙὴ υτέϊαία ἐπίσωμϊιίαέις τεαῖῃε οδειγ πρίων 
Ῥεμηι)."" Ἠδ ἴῃ 88 4 ΟὉ ἴο δῆ» 18αὺ νγὸ δσὸ ἵτι ἃ αἱ 
ὁπ ΤῊΒΉΠΟΥ Γοαίοσοῦ ἴο βαϊγα οὐ Ὁν ἴδ6 πτιοας α 
στ, τὶς. οὶ Ὀοόδυδο ἐξ ἰδ ἐπὶ Ὅλ, Ὀπὲ ἐξ ἐδ Υ εἰτνοῦ ὦ 
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διὰ ΒΟ ΠρῸΡ Ὁο ΩΡ ἔπο ΤΘΙΌΣΤΩΘΙΒ; " δηὰ, τότ μοδὰ οὗἩ [μ6 τβϑοϑϑ, (86 ΟὨῪ δηὰ οχοϊυδῖνο ζτὸ πὰ οἵ 
ΟἸΘΔΙΪΥ δηὰ οχργοδαῖυ, ϑιαρίος δῃμὰ Ῥνυοβίἀοης Εὰ- 
ἩΔΡΩΒ 7 ὙΠῸ ΔΓ ΟἰἾΘΏ ΠΔΟΓΌΓΑΙΘΙΥ αὐοίθα 88 ηι6α- 
αέα ἰτηρυϊδιϊοηἶβι8 ; αἰ8δὸ (06 οτγϊδβοάοχ [αἱ σαηβ οὗ 
ὅ.:6 ϑαυθηΐθθῃϊῃ ΟΘὨϊΌΓΥ.Σ [Ιζ 8 οοτίδίῃ ὑπαὶ τ 
ὅδνῷ 41} ἴο ὈΘΑΡ ἴΠ6 σον δόφμόησοδ οὗ Αἀδη)Β βἷῃ, 
δηὰ (}}}8 βἷῃ ἷἰβ {᾿πΠΘγοογο [Π6 σανίδα οὗ ΟἿΓ παίΐνϑ οοτ- 
κυρίου ; Ὀαὺ ἴδ 'ἰβ ποῖ ΟΌΓ ρϑυβοῃδὶ σείέ ἰηἀορθηά- 
ΦΏΠΥ οὗὨ 1:18 ΘΟΥΤΕΡΌΟΏ, δὰ οἂὖὖ ἀββθηῦ ἴο ἰΐ, 

δ.) λίε αί6 οΥ οοπιδοφωοηξ ἰχιρυϊδίϊοι! Τ,Δ 68 ἰῃ- 
Ὠθγοηῦ ἀεργαν ΠΥ ἀογίνοὰ ἔγουη Αἄδηι, δηὰ [8 8]06, 
[0 στουπὰ οὗἁ οοηἀριηπαίίοη, “Κι οδίίας Ῥγαωοοάίξ 
[0 ἱ " 80 [})0 Βοίοστωθα βοῇοοὶ οὗὨ βδυχηυν, 
ἴῃ Ετϑῃοθ, θβρϑοίδ!ν δοβῆυδ ΡῬΊδοβοιβ (μι ῬΙΔ06), γῇ 
ἀεπίοὰ (δαὶ ἴ6 ἱτωρυϊετίοη οὗὁἨ Αὐἀδιὰ ΒΒ βὶῃ τἴγ88 Ὀυΐοῦ 
ἴο, δι). Ἰπάοροπάρηϊ οὗ, ἱθγοηῦ ἀθρσαυν, Ὀὰϊ τ]|0 
οἰδϊπιθὰ ἰο Ὀ6 'ἰπ [}} ΠΑΓΤΩΟΩΥ Μ10} [86 ὑαδοβίηρ οὗ 
Οαϊνίηῃ οἡ {{||8 βυ)θοῖ, ΤΠΐ8 νυνί, “' 80 ΤᾺΓ 88 ἷΐ Γθ- 
διγοίβ ἰῃ6 ὨδίυΓο οὗἁ οΥγἱρίπδὶ βίη ἴὸ 186 τηϑτο Πογοαϊ- 
ἸΑΓῪ ΘΟΙΤΌΡΪο. οὗ Αὐἀδπιἷβ ροϑιίθγ ον, Θχουάϊηρ {16 
ἰρυϊδιίοη οὗ ἰμ6 Βτβϑὺ βἰη ὈΥ ποῦ Πα [6]}},.) ταϑ 
οοπαθιηηδα ὈΥ [86 ΕἸΕΠΟ Βοίοστηθα ϑ'υποά δὲ ΟἸ"α- 
τοηΐοη, ΠΟᾺΣΡ Ῥατγίβ, ἰῃ 164ὅ, γοῖ σι τπουῦ τηθη! οπίηρ 
.ὴ6. πϑδῖηθ οὗ ΡΊδοξουβ, Ὑῆο σοπιθηάοα τῇ ἢ6 νγᾶβ 
ηοῦ ἰουοποὺ ὈΥ͂ (18 ἄδογθο, βίηοθ ἢ δαπι δὰ ἃ 7,6- 
ἄἀιαίε τωρυϊδίίοη οΥ̓͂ Αἀδτη᾽Β βίη, σοῃβοαυθηὶ δηὰ ἀ6- 
ῬΡεϑπαρηὺ ὁη οογτυρίίοη. 

(ς.) “Ζνιοαάϊαία οὐ απίθοεάθηιε ἱπυρυϊδιίοη 88 ορ- 
ΡΟΒΘα ἴο τηϑαϊδίθ ἱπηρυΐξαίίουι, τη}. 68, ΟΠ. ΡΟΓΘΙΥ Ἰοσα] 
ιουηαβ, {μΠ6 δἷῃ οὐἠ Αἄδπ), 8ἃ8 ἰῃς βίη οὗ ἴπ6 ἔδάδγαὶ) 

Ὧ6 ὉΥ͂ κταίυϊξουβ ἐνηρυίϊαθίου (σγαέμίαπι ψιιδήτίι8 ἐπὶ 
ἰτοηεαλ. ἘΒνασὰ (οσπιαιϊτᾷ, ἰ..) Ὁ. δ᾽|2 7) αὐὰ Ἡ ΤΣ 
οιαης, Ὁ. 384) τοντοϑθιΐ Οδ νη 85 8 πιδαταίε ἰταρυΐη ΐοι"- 
δῖ ; ὕΠ0 ἴοστβετ δϑϑοηΐξίηρ, [80 Ἰδέϊογ αἰβϑοηῖειιβ. Οαὶνίη 
ἀρὰ 10 οίογπιϑὰ ΟΟὨ ἤρεδι δ ἄταν 0 ᾿ἦπο οὗ ἀοχπασοα 
Ὀοῖνπ 6 οΥἰχίλ] δ ἱτηρυ θᾶ δηὰ οχίρί δ] δέῃ ἱπβογοηί. 
ΟαΙνίη αἰ αγβ ρτιαχὰβ ἀραἰπβὲ 86 δρροαί(ίοη ἔπδὲὶ ΜΘ δ 
σοπδιυτηποᾶ δι ἈΣΌΣΪΣΑΣΥ ἱτηΡΌΪΔΏΟ οὗ ἃ ἴοσαΐμτι δοὶ 
ῬΟΥΒΟΏΝΪ ἴο Αὔἄδτη. 

8. (ΕὈΣαγ 5ηψα, }. 6. 1. Ρ. δ18 : “ΒΌ]ΠΣΠΘῸΥ ποῖγο οὗ βυ οἢ 
8 τοαίιι5 ΟὨΪΥ͂ ὙΓΕΪΟῺ ἰδῖκοθ Ὁ]806 ἰῃ ὍΘΏΟΘ οἵ [86 οογ- 
τωρίἑωο οὗ οιἰϊοείίας, Ὀνιδ ποὶ οὗ ἃ γεαίμα ὙὨΪΟῊ 18. ἢ 6 σαπδα 
οὗἨ ἐμ ἱπηδίθ οὐέοείακ, ΤὨΐ8 ψου]ὰ ὕ6 ᾿ἐἸκονγίβο σαθάϊδίο 
ἰσωρυ ον ΟὨΥ. Βυῖΐ ΘΟΙΏΡΑΣΟ ἴΠ6 ῬΘΘΒΑρΡῸΒ οὗ ΒῈ}ἸΠΡῸΡ 
φυοίοή Ὦγν Βίγεῖϊ, ]. α.} 

Τ{Τ.6 εαἷπὶ οὗὁἨ Ἑάδμπναγάβ, ἱῃ Ηἷβ τγροαϊδδβο οὐ Οτίαίμαὶ βέη, 
πτ θὰ ἀραϊηκὶ [8 Αὐτοϊηΐδιι, Ὦτ. Φολη ΤΑΥΊΟΥ, οὗ ΝΟΓ- 
πιοῦ, τῦᾶϑ [0 δῆον ἐμδύ ἰδ ἰδ ἢο ΔυκΏΣα ΟΥ ἱσῃ ροδεῖ Ὁ16 ἐπίῃ κ 
τ “6 ταρρ οὗ ΤἈΡΉΕΙΗΣ ἹΤῸ]Υ ἼΟΤΆΣΙΕΚΟΙ οὔ νὐκιῆνα ἡδμες 
ταῖ ἈΡΟΒΙΒΕΥ͂, 80 τ 16, ἴῃ ὧν απᾶ Ρῥτορζχίοίγυ, 

Ὀοόύταο ἐδεύ" εἶπ; βῃὰ ἱἰμπογοΐοτθ [86 βῖῃῃ οὗ ἴδ ἃ ΝΣ 1θ 
βοῖ (ΠοΙσα τ ΤΟΙ ὈφοΘΌΒ6 Θοὰ ἱταραϊθθ ἰἴ ἴο πόσα, Ὀυΐ ᾿{ δ 
[ΣὈῸ}Υ ἀπᾶ Ῥτοροῦν τμοὶγβ (Όγ νἱγίῃθ οὗ ἃ στοαὶ πίΐοη Ὀοίνθο; 
[8 σοοῖ διιὰ ἐμο ὈΣΆΣΟἾ 65 οὗ ΤΩΔ κα, οδ(8 Ὀ1]18η6 ἃ ΨΥ 186 
Δυίθον οὗ [89 υμίγεσβθ), δι οὐ ἐμπδὶ σγομηα ἀοἃ ἱπιρυΐθθ 
ἴ ἴο {ποτὰ (ἩΡονκε, 11. ἡ. δδ9θ).5. ἨΦΘ ΒαγβΒ, ᾿Δογθοῦοσ, ἐπαὲ 
156 ἀγμυταθηῖδ Μϊοῖ ὕσοῦο [86 ἀ ΓΑ  ν οὗ πδέασο, οδέβ Ὁ- 
1140} αδο ἐδ ἱτωρυιδίδου οὗ Αὐδσῃ Βχεὲ δορὰ τπδὶ ῬοΙὮ 
Τὸ ἑηοϊυ ἀοὰα ἴῃ 1.6 υϑ04] οὐποορίλοι οὗ ΟΥ̓ ἽΤι 4] δἰ, “ὁ ΤῊΘ 
δτδὲ ἀθργανν οὗ ποσί, δπὰ [86 ἱτηρυϊδίζου οὗἩ {πδὶ αἷῃι [οὗ 
ἃ 81}, ἃτο ῬοΓὮ ἐπ ΘΟΠΒΘα ΘΏοΘα Οὗ Πδὲ Θ᾽ δηθὰ πρΐοη 
Ῥοΐτϑοι Α ἄππι δηὰ δὲ ῬΟΡΙΘΠΙΣ; Ὀυΐ γοῖ ἴῃ σΌος ογάοσ, 

ἵμπιδς }:0 οΥἹ] ἀὐπροαϊ τ 8. Αγκό, πα {1} οὔ χυΐ!ε σοη- 
καμεπι, 48 ἢ ψ5 ἰπ {Π0 ολ80 οὗ Αάλχῃ ὐτηδοὶ7᾽ (Ρ. 644). 
Τῦρη, ἐπ δ ἰοοΐ-ποῖθ, ἢ6 αποίθϑ τὶς δου ἃ Ἰοπρ 
αχίχοοσοί ἔγοτῃ ιδρίοι᾽ 8 τλοδοσία ῬΡοίενιίοα, ἴο μα οὔσοί( {πδϊ 
80 πχοᾶἱδίθ πὰ ἐμὸ ἱπατηοαΐδίθ ἱτορυ δέοι δ ΓΘ ἐπθΟΡΑ ΤΆ Ϊ6, 
διὰ ἐμαὶ ὁη6 ΒΏΟ.] ἃ ΠΘΥ͂ΘΡ ὃὉ6 οοπιδίογοῦ τιΐζουν [δο οἴ. 
Ὅν. Βμοᾶά, Πίεονν 97 Ολτιείίαη Ῥοοίγίης, ἰζ. Ῥ. 168, δοσϑτὼὴβ 
το ὨοϊΪὰ ἐπδ δῆτῆο νἱονσ. Εἀπνασὰβ ἜΡΘ ΚΕ, Ὠονόνοσ, οὗ 1π|- 
ἰδίϊου ΟὨἹῪ 1ποΣ 6} }8}}Ὁ ; ἈΪ8 τὴ οδ]οοῦ παᾶϑ ίο ἀοίοπὰ 
6 ἀοσίγίπο οὗ πδέῖνο ἀοργαυΐσ ὈΥ ἰδ 6 ἸΏΘΟΣΥ οὗὨ ἰΔΟΠΕΙΥ ; 

ἴ, ε.., 8, ἀν 6] Υ οοῃδεϊ αὐθᾷ οτιθηθαβ οὗ Αἄδτὰ πὰ [16 ΣλΟσ, 
εἰ ἄλῤτθος πἷα Ῥοκίοσ ἐγ βῃο;]ὰ ὍΘ ὈΟΤΏ ἴῃ Ὦΐθ ΤΛΟΓΣΔῚ] ἔτοαρο, 
γὐτς μοὶ κΚοοᾶ οΥ; Ὁκὰ, Δοοογάξια ἴο ἐδ ἰδ [δὲ ᾿ἰτὸ Ὀδρϑίδ 

5 [{ὸ Τα ϑγαπδ Β6]ἃ (ἢ δὲ Π6 ἐπιριμαίίο ἰδ ΚΜΜΈΌΙΑΔΤΑ: 
ἐπ γμαπίπηι ἐξαίττππὸὲ αὐ ἰπ Αἄκπιο (σεῖα Αὐαπι γέργδ- 
δε ἔς 7ε{ϊ ΟἾΟΝ σμ8 δ πα ΠΌΤ); ἹἘΈΘΒΙΔΤΑ : πιεαϊαπίε 
Ῥοοοαίο ογίρίπαϊί ἱπάφτεν ΄, ἢ ηιαηζη ἵν Ῥγοργνίϊε 6 Γ80- 
πίς εἰ ἐπαϊοίἀμαζίίεν ὐὐῆυθ. Ὁ μδζθρς Το δαὶ 5 πιελϊαὐδὰ 
τὨροΌρ τ.06 δοοοηᾶ. (Ὀτρ. αιδασάϊ, Ουπιρεπαϊμη ΟΕ 
Σωριαίί, ν. 114 (84 οἹ. 1866) 1 

ῶ- 

ΟΠ ἀοσημδίζοῃ ἱπαάθροη 6} οὗ, δηὰ Ῥείοσ ἴο, Ὠδιϊν 
ἀΘΡΓΑΥΣΟῪ δηὰ ῬΘγΒΟ δὶ ΟΣ; 80 δαὶ 6. 
ΤΟΟΪΔΙΎ συ ργοοθθβ ΒουΘ  ΑΓΥ͂ δἷη, δὰ ποὶ υἱοθ- 
ϑεγδά, ἸΤΠ|8 Ἔχοιυδῖνο ἱπιτηθαάΐδιθ ἱτηρυ δ οη βιὰ 9 
6] ἃ ὈΥ ΑἸ ν πἰβὲβ οὐ 1.6 θυρτγα ρβατίδη δηὰ ἔδάογωὶ 
8000], δὰ σῖνοϑ ἃρ 186 Αὐρυδυληδῃ Τῦτο οὗ ρᾶσ. 
οἰραίίου. ἐδ Ὀεΐον, Ν . (δ) 0 δηϊδρο δια 
ἰο {18 νίον, [6 Νονν Ξοῃοο ὑΒΘΟΙΟΩΥ οὗ Νὸνν Ἐτμ» 
Ἰδῃὰ μδβ ἀδρατγίβα ἴο 86 Ορροβῖίθ Ὄχίζοιηβδ οὗ γεθοῖ- 
ἱπρ ᾿τωρυϊδείοη ὉΠΔΘΡ ΔΗΥ͂ οση. (866 Νο. 6.) 

(δ.) ΤΊ γεώογαί ᾿ἰΏΘΟΣΥ οὗ ἃ νἱοδτίουθ σϑρσθβθῃ- 
ἰαὔοη οὗἨ τιδηχίπα Ὦν Αἄδσ, 'ῃ νἱγῖας οὗ ἃ οονθηδῃὸὲ 
τηδ6 ὙΠῺ ἰὴ. [0 ΔΓοθῸ ἴῃ Ηο]]απα ἰῃ 16 βαύθῃ»- 
(Θ6}}} ΘΘὨΓΌΓΥ, δἰτηυ ἈΠ ΘΟΌΒΙΥ τὴ ἢ} 16 ἀδνο]οριηθης 
ΟΥ̓ γοργοδοηιδιῖνο ἔδαάθσαὶ ρουθγησηθηῖ, δηα ραϊηθὰ 
δανοοσδίοβ διηοηρ ΔΙ ν] ἰβϊς οὐ Ῥγοαγυθυδῃ αν η68 
ἴῃ Ετδῃοθ, Ἐηρ]απά, ϑοοιδηα, δπὰ (μη ὕπὶϊοα ταῦθ. 
1ι θύρροβοβ ἃ (οῃθ-δἀθα, μονόπλευιρον) οοῃίγαοῦ ΟΣ 
οονρηδηΐ οἵ ἴ86 δβονδϑγοὶρῃθ Ογόδίοῦ ὙΠΠῪ ἴΠ6 βγβῖ 
ΙΩΔΉ, (Δ)16ἀ [π6 οογοηδηΐ οὗἁ τοογχδ ( ζωάμδ ορογωηι, 
͵7αάμε παίωγα), ΔΒ αἰδβείποι ἔγοτα ἴθ δοονϑηδηὶ οὗ 
ϑταοε ( αάως σναζίω), ἴο ἰμ6 εἶδοῖ {παὐ Αἄδτὰ βμου]ὰ 
βίδῃὰ ἃ ἸΏΟΓΆΪ ῬΓΟΌδιΪΟΩ Οἡ ὈΘΠΔ]Γ οἵ 4}1 8 ἀὁ- 
Βοοηἀδηΐβ, 80 ἐπὶ 18 δοῖ οὗ ορϑαΐϑησδο οὐ ἀϊβοδϑαϊ- 
ΘΩ66, ΜΠ 41} 109 Θομβθαυθηοοδ, βΒμουϊὰ Ὅδ υἱοὶ 4} 
ἱρά ἴο {ἰθιη, οΥ δοσουηϊθα ἐπ οἷΓΒ ἰῃ αν, ΑΟΔΠ᾽ 8 
Ῥοβίζἰοη '8 οοτηρασϑὰ ἴο ἴ6 γο]αϊΐοῃ οὗ ἃ γοργοβοηΐα 
ἔνθ ἴο ᾿ν8 σομβε  υδηϊ8, ΟΥ ΓΑΙ]ΠΟΡ οὗ ἃ ρυδιαΐϊδη ἴ0 
δὶβ ταγάϑ, βίποϑ ἴῃ }}18 οδϑα ἴΠ68 ἮΔΡῸΒ 6.6 ποῦ ΘΟ0Π- 
Βυ] 6, δηὰ αἰὰ ποῖ ουθὴ ὀχὶβὶ δ [Π6 ἄπιθ οὗἨ ἢ}8 
δΔρΡροϊηθπμθοῦ, ΤΏ6 ὑγαμβαοιίίοη πιυβὲ Ὀ6 γϑϑοϊ θὰ δἱ 
ἰαβί ἰηΐο [6 ϑονϑγοΐσῃ ρθαβυγο οὗ Οοὰ." 

ΒΓ ἀρδίη νγὸ τηυδὺ αἰδύ συ ἑδἢ ὕνγο ΒΟ} 0018: 
(α.) 16 «πμριδέποιδάσναί ΒΟΒΟΟ] ἰβ ἃ ΘΟ» 

ἰΐοη, δῃὰ βυρογδα β 86 δ 6 γα] βοθμ8 ΟἹ {πὸ Γϑὰ]- 
ἰδιῖς Ὀδβῖε οὐἨ ραγιϊοϊραϊίοη, 80 ὑδαὺ ἱτηρυαϊαώοῃ [8 
846 ἴ0 γαοϑὺ ΟὮ ΤΟΓᾺΪ 88 Ὑ6Ὶ1] 88 ἰϑραὶ στουηάδβ. 
ΤΙ8Β γὰϑ [86 νἱον Οὗ [86 ἰουηάοτα δηὰ οἰϊοῦ δανο- 
οδίθβ οὗ [86 ἔδάθτγαὶ ἐβουσυ, Οοοοοίυδ (οτ χί Δ }}} Φοθη 
Κοοῖ, οὐ Οοοῖς, Ὀθογῃ δ Βγοθθῃ, 1608, ἀἰοα 88 ῥτο- 
ἔρβϑογ εὖ 1ογάοπ, 1669), Βυγτηδπη, ὟΥ ̓ἰδίυ8, δηὰ ἰβ 
ἰαυσίιο ὈΥ͂ 17Πη68 ὟΝ οϑἰταηϑίον δίδηδγάβ, ἡ δηὰ ὀνθὴ 1} 
[Ὡ6 Οὐπλεηδιδ Ἡεἰυείέοιδ, αἸΠου ἢ ἴῃ ὑμπὶ8 [6 Αὐυ- 
υριϊπίδη ἰάθα οὗὨ ραγι οἱ ραϊίοη 18 4] πηοδβὶ δβογθα Ὁγ 
ἴδια ἰάδα οὗ [ῃ6. σονθΏδηῦ Σ 

(δ.) ΤΊιΘ ρωγοῖν γοάφγαὶ βοθοοὶ (ἔγοιη ποταΐπα]- 
ἰβύϊο Ῥγθηιΐβοβ, δοοογαϊηρ ἴο ΜὨΐοι [ἢ6 σΘΏΘΓΑΙ (ῸΠ- 
σΟρ ϊοη8 ΓΘ ἸΏΘΓῸ Ὡϑη168, ποὺ {ΠΙΏΡΆ, Βα )θοίῖνε δὉ- 
βιγαούοηκ, ποῖ οὈ]οοιίνα ΓΟ] 1168) ἀθηΐθ8 ἴΠ6 Αἀδπιὶς 
αὶ οὗ ἐπα γδοὺ ἴῃ ὑῃ6 Γοδ] δι] 6 Θ6ΏΒ6, ΘΟΩΒΘΟΌΘΗΓΙΣ 
Αἶδο 411 ραγιοἱραϊίοι οὐ Αἀδπιβ ἀοβοοπμάδηϊβ ἴῃ ἴἰε 

Φ ΓΒε0 ἴδο ἀἰδγοης ἀοβυηΐοηβ οὗὐὠ {πὶ6 άπ τιν 
ἔἴροτα ἔθ τ υϊπρε οὗὨ σοοσοοίαα, ΤΙ δῖπθ, Ἠοίαορκοῦ, ἄχο.. ἴῃ 
ἩδρΡθ᾽" Φορτηαίίκ, ὈΡ. 304 10 ἰ5 οδ!]Ἱοὰ μρέάως μονό- 
πλευρον, μία πῆι ἑαπίμηι ραγίϊ8 αϊδροείίἑομε εἰ »γυ» 
γιϊξδίοπ δοη ἴαΐ, 88 ἀἰδιίϊηοί ἤἥγοτα ἃ γα πε 9. ΟἹ ὃ ί- 
πλενρον. ΤὭΟΥΟ ͵8 πο βογίρύασο ὑτοοῦ ὙΒΘΙΟΥΟΣ 01 ΒΌΟ 
Δ ῬΓΪΊΧΩΔΙ οονοσδηΐ. ΤΏ. βο] ἔλ ΥῪ απυοἰϊοα, Ηοροα τὶ. 
Ἴ: ΦΈΕῸΡ {δον (ΕΡὨσχαίγζο δηὰ 9 π84}}} ““ ᾿Σϊζθ στῆθι} (ποῖ, 
« Ἰἶκο Αἄδσζῃ ἢ ““δνο ἐχδιηιβυτοθδβο ἐδ οογθηδηΐ,᾽" Σοίοση (0 
ἴη9 Μοδβαῖο οοσαμβδῃῖ. Εν ΤΌτγγοῖίι (Σηδι. Ἰλεο]. εἰδηελέίον, 
Ῥασδ 1. γΡ. δ10, οὗ ἴδο Ἑὰάΐπρ. παὰ Ν. Υ, οά., 1847) δὐἀπιΐ 
188: ἰξ ἐδ ἱποομοϊ πδὲνο, απἃ ΣΩΑΥ ὉΘ οχρί αἰποὰ οὗ [9 ἐποοῃ- 
βίατζιον οἵ τῶϑιι, “μέ αὐἱσανίων ἰγαπερτοιεί Κάμε εἰσ ἤσηι 
πρὸ 7αςενγο δοϊθηί, χμΐ ξια παίμγα υαπῖ, ἰεσεξηαμς εαπὶ οἱ 
,Ἄδεπι δορο ζαϊ τι.) 

τ ἐπα (86 Ὑ  δἰχηϊπδίον ἀἰνίηθα, βθο Βαϊγὰ, ΕἸολύη ὃ 
πεαϊεα, Ῥρ. 89 Ε[., δπὰ ΘΕΡΕΘΙΒΙΙΣ {86 Ἰοατῃοᾶ ατίϊοϊο5 οἵ ὃ») 
Τιαιάΐβ ᾿ὰ το Φαποῖί ίειο ἴον 186]-62.} 

1 [Ατὶ. Χ.: ἢ δίει ἤει Κάϊν ορένγμπι σιπὶ Αὐαπιο ἐπι έθτι 
ποπ (απίαπε ρΥῸ ὑρσο, δοι οἰΐατι ἐπὶ ἱρδο, εἴ ΘΑΡΙΤῈ οἱ ΒΤΙΆΣΕ, 
οὐ ἰοίο θη τε Μηϊα δ, .. . ἴα Αἀατηε ἱτγίξίὶ ρνοϊαῦειη 
ποὴ ἰδὶ ἀμπίαπαι κεα ἰοὐΐ οἰἦαπι ωπμινιο σφη δὶ, «0. ὁ 
ἐπι αΐίεγο ργονκίδει ρον αἰ. Οσ. αἷ8οὸ ἐδ ραδδδῦθέ 
αποϊοα Ὁγ ἩΡΡ6. 1. 6. Ὁ0. 228 { 



ι94 

κοῖ οὗ [26 ρῥτίπμδὶ ΔροΟΘίημδυ  γοὶ ἰδ Βοϊἀβ ἴδπδι, ὉΥ 
γΥἱγίαθ οἵ ᾿ΐ8 ἔθάθ γα] μοδαβμὶρ οὐ ἴπ6 σγουπὰ οὗ 8 
Βογογοίμζτι δυγδηροιηθηΐ, ὨΪ8 εἷἰῃ δηὰ συγ ἰυ ΔΕ}, 
ἀϊγοοῦγ, δηα ἱπιιμοιϊδίο Υ ἰτηρυϊθὰ τὸ ἰῃθ. Τ7|16 
ἱπωρυϊδιίίοι οὗἨ Αὐἀδη)}8 βίῃ, δηὰ ἴῃ {}}0 Βα πη 6 ὝΆΥ 8180 
[6 ἱπιρυϊδίίοη οὗὁἨ ΟἸ ἰδ. 8 τὶ χῃυθουδϑη 688 ΟΥ 7υδι1Εοε- 
οι, ἰδ ὑθυβ τηδὰθ ἃ ρυγο νῦν ἔογθηδὶο ργοοθθθ, Μοὶ 
λϑϑοίβ οὔ ἰοζδὶ γοϊδύίου, Ὀνὲ ΟΥ̓ ΩῸ πιθ8ῃ8 ΟἿΡ ΤΔΟΓᾺ] 
ΘΒΆΓγβοΙοΣ, 

Τοΐθ ἐογθηδίο ὑῃΘΟΌΥ οὐ ἱπιρυϊαίίοη, προ ὁχΧ- 
οἷυάοθ ρατγιοϊραϊΐου ἴῃ Αἀδπι8 βίη, ἀδῖθβ ἔγοπι (86 
ἐπη6 οὗ Τυγτοῦη, ἰπ (ἢ6 ἰδίου ραγὶ οὗ (ῃ6 εἐθνϑῃ- 
ἰΘΘΏΪΏ ΘὐῃΌΓΥ,  δπαὰ ἷδ ὈρΠ6]α ὈΥ ἃ σπῦογ οὗἁ Οἱ]. 
γἱ ἰδέα αἰνίηο5 ἰὴ Επρίδηα δηὰ Απποτίοδ, Ὀυϊ π88 0 
δὐνοσεαῖο οἵ ῃοίθ, ΔΒ Ὧν δδ 1 ΚΗΟΝ, διηοης τηοάσγῃ 
Οοπεπεπιδὶ ἀἰϊνίποδ 

[μοζα] τοργοβοηϊδίίοη βοοηθὰ ἰὼ οἵδ 8ὴ ϑδδίθγ 
τὶ αϊοδιίοη οὗ Ὀἰνίηο ᾿υδέῖοα ἴθδῃ (6 Αὐυσιϑιηΐδη 

Φ [Τὐτταῦη, ἰκο οί οκρον, ΠΟ] ἀδὲἐη ἀϑοὰ ἰο 8 ἀο. 0}}6 ἈΠΙὲγ 
οἵ 106 ταοῦ νῖτε Αἄδαι, 8 Ὠβίυ 8] ΟΣ τοὰὶ], δη ἃ ἴδιιθσαὶ οὐ 
βογϑηδ᾽6, ὈϊΓ ἢ6 ΟΥ̓ΔΘΒΕΥ ἰαὶ ἐι 189 οἰοξ δέγοδ ΡΟΣ (δα 
Ἰαϊῖοτ, δῃῃι ἃ ργοραγοα ἐἶ9 ΨῸΥ ἴ0Γ αἰ νίηρ ὯΡ ἴΠ6 ἕοττοοσ, ΗἨθ 
δΑγ5 (ῃ Βίο 7παζιδι, θταὶ ρῃ ] φμϑὰ ἰῃ 1688, Ῥατο 1. Ρ. 557, 
Ου. ΧΙ): “Αααπμ αἀμρίιἰοἱ οἱπομίο ποδίδουπε ἡμποίμα ἐδ: 
(1.) Νατυβδιτ, φμαίεες ραίεν «εἰ, εἰ ποε ς)ι6 Αἰ ἐξ; (3.) Ῥὸ» 
ὭΣΤΙΟΟ αὖ ΤΟΞΕΝΒΙ, σμαίσημε ζω ργίησορε εἰ σαρμὲ τεργέεεῃ» 
( νπα ἰοἰΐμα ροπενίας Λμπανί. δωπαάαπε πὶ ἐΥρὸ ἱπιρυ» 
Ιαἰἑοπΐ 8 πον εεἰ ἑα πίεπε σοιπτπμνΐο παίξεγαίτε, 4μδὲ ποδὶ σης 
Αἄαπο ἰηπέεγοοα [--αἰἰαε οπία ἐρείωε Ῥερκαία ἀεδενεηΐ ποδίξ 
ἐπριματί--ϑεὰ ΡῈ ΞΟΙΡΌΝ ΜΟΒΑΙ, Δ δἰ ΤΑΡΈΒΑΙΑ, ΡΥ μα 
“ἡ ιοίμτα εεἰ, τῷ σις ομπν {ἰΐο, ὧἱ σαπκ ηοείγο σαι, ΖακίιΣ 
ρερίρεγί. ὕπαε Αἀὐσπαμε δὲ πδαδε ἐπ {10 ρεοοαίο, ποη 
ΡΕΒΒΟΝΑ ῬΒΙΎΔΤΑ, δ εὖ ῬΟΒΙΙΟΔ εἰ ΒΕΡΒΕΒΕΑΝΤΑΤΊΥΑ σι 
“ἔα πὲ δμθε γὸς ἐμ αοξίοπε ἐἰὰ τεργισαοσί, σα) με ̓ γὸ- 
"παν ἀεπιεγιίμτ σα οαποα ρεγίπε!.," 1ὴ Οὐ. ΧΙΠ. ἢο ᾳαοίδω 
σῖἢ ἀρργουδιίίοη ἤγοπι Δυμκιυδιὶπο, δ ἐπ ἐο πὸ παιμί πε 
ἰοτπὸ ἐγαηί,," Δὐάϊηρ. Ὁ ΤΥ οὐ οχρὶ δηλτίοτι, "’ μη τ αέε ἤθη Ὧρν- 
οἾἤσα υοἱ πιμπετγίοι, ξεαὰ ρανέϊρε ὈΝΤΙΤΑΤΕ ΟΒΙΟΙΝΊΔ, σία σηβη δ 
62 πὸ δμηΐ δϑαπρμίπρ, Ῥαγ πα ὈΝΙΤΑΤΉ ἘΕΡΕΔΒΕΝΤΑΤΊΟΝΙΑ, 
μέα ὑπμε οπεπίμα ΔΟΥμΙΝ, Τρ γδδσηία ἐς ονγαϊπδ δεῖ." 
που, ΧΥῚ, ν»ῃ. Υ, ἢθ οἰ] η θα ἢἷ8 γον τόση Βοτα, τ. 
12-ἰ|:4. Ηδ βαγε υ πάντες ἥμαρτον ΟΟΥΤΟΟΙΥ, ἐμαί ἱξ ὁδπηοί 
τιΏθ8η ἐδ δ! οὗ αἰη, ποῦ ποτὶ οοττυρείοι, Ὀαὶ δοΐυδὶ 
δὶι οοτησαϊτ θὰ ἰε 6 Ραδί ( πρπ αἰν αοἰμαίε, ἰάχως 
ὑγείεν πα), τ ὉΪΟὮ δὴ ὉΘ Ὧυ οἵμοῦ ΦμμΏ [86 κίῃ οὗ Αἀδιη 
(5ε1(( πθη ἐρρ αἰζιμὶ ἐκδε, φμα τα ἐρλμπὶ Αὐαπεί Ρϑοοα- 
ἐμπα}} Ὀυξ Πδ6π Ὧ6 [ΣΕ ἰϊ ἰηἴο [Δι τπιοαῃΐῃς οὗ Γοργοσοηϊδεΐνο 
δἰ ηπὶρ : “ Ψ᾽)ρὴ “0 μϑῦσανμε ΟΈΝΒΈΆΝΤΟΕ εἰ ἐμεὶ (249. 
Ἐδ »γονϑδ τα ἤγοτα [ἢ 6 δηδ] οὗ ΟὨυὶδὺ : “1 Ολνίςίο 
7ωπἰἰ οοπείι μέ πεν ρὸν }ιεί ἐδ τα ριμαίίοπεηε; ἐγρὸ εἰ μεο- 
φαίογας τη “Δαν ἢὲγ ρέσροιίν ρει ἐπιρι αἰΐοηξνη .᾽" πα 
ὶθ Ῥσγϑοί οὶ Υ ἴδ ΟΣΧΘ οὔ Ὧν. Ἡοάχο, ὀχοορὲ ἴμλὲ Τυτγτο- 
ἐπ ἰσαπδίαιθα ἐφ᾽ ᾧ, νίἢ Αὐρυσίη, ἐπ φυο (νὶκ., Δ΄αα 0), 
ψἢ}}6 Ἡσάκο, ἤοτθ ὀογγθοί ν, ἰδῖκοα ἰξ 86 ἃ οοῃ)αηοίίοηῃ. 

Γ[2 15. Εἰ άσοιν, θοαάγίάμο, ͵ αἰῖδ, δηὰ συπηΐηρδῆδσα, 
οὔ ϑοοιϊαῃὰ (ἴπ Η κἰοτί οι Τῆροίοσν, ἘἙΔιηδ., 1868, νοὶ]. ἱ., 
Ὁ. δ1δ, δηὰ ἰῃ ἷ9 είονιιονε απὰ ἱδλε ΤΑΡΟΝΥ ψ ἰκ» εδον- 
»μιέίοπ, Ἑκ]λ Ὁ.» οἱ (18 κἰάδ. 1862, Ρῃ. 371 Β.), το οουηςθ 
Ὧν, Ηοάμα, οὔ Ρ Ὦ, ἰθ (Π9 δοϊοδί δἀνοοδίθ οἵ ἱτηπηθ- 
ἀϊαξθ ἑογοπαίο ἱταρυϊδίϊοπίστα. Ηθ βέαλϊϑα ἐδ (ου ἥοπισπε, 
Ρ: 2710) 88 ἰο ον : “Το ἀοσίτίηθ οὗἉ ἰχαρξαίίοη ἰα ΟἸ ΘΑ ΣῪ 

Ὀμδῦ ἰῃ ἐσ ρδδεαρὸ (Βοηι. ν.). ΤῊὨΐα ἀοσιγίῃο ἀοσθα ποὶ 
ἰβοϊμὰο ἢμ6 ἰάρα οὗ 4 τηγβίοσίουβ ἰἀϑην οὗὁὨἨ Αἄδτ δπὰ 
Εἷα ΓΒΟδ, ΟΡ δαὶ οὗ αὶ ἸΓΒΏΔΙΕΣ οὗἨ [ἢ ΤΙηογδ] ἰπτρί πὰρ οἵ 
Ηἷν αἰὰ ἐὸ δα ἀοδοδῃήδοῖα, Ιὲ ἀοδθα ποὺ ἴθδος ἰδδὲ ἰδ 
οὔἴδθιιοθ Ἧ85 ῬΘΓΒΟΠΔΙΪΥ ΟΥ ῬΓΟΡΟΥΥ ἰδ αἰ οὗ 4}1 ταϑῃ, οὐ 
ἔπι ἷβ δοὲ ναδ, ἰὼ ΘΌΥ 1 τὶ ΟἿΌΒ ὅη 8οὶ οὗ δὶν 
ροπέοτέγ. Ναὶ ΠΟ ἄοθο ἰξ ἱπὶ 'γ' ἦν, τϑίογαμοο ἴο ἴδο τὶ ρδῖ- 
ΒΟΌΞΘαΝ οὐ ΟἸ Γὶδὶ, Ὧι Η ἰδ τα θοῦ διιθηθ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ῬΘΓΒΟΏ- 
ΑἸΨ ἀρὰ ἱΠὨΘΓΘΏΙΥ οὔτ, οὐ ἐπαὶ ΗἾΞ ΤἸΟΣΘΙ ΘΧΟΘΙ]Θη06 ἰδ ἴῃ 
ΔΉ ΜᾺΥ ἐγδηϑίογγοα ἤγοϊα Ἡΐτὰ ἴο Ὀσδ᾽ίονθσβ. ΤΏ πἰῃ οἱ 

πὶ, ὑμπογοίογο, ἰΒ Ὡ0 μτοῃῃᾶ ἴοὸ 15 οὗἨ ΣΘΙΏΟΓΒΟ; δηὰ 180 
γἱσϊθοῦδηθαδθ οὗ Οησγίηξ ἰδ ἢο ατοιμιὰ οἵἁ 56) [- ΘΟ ΡΙΔΟΘΤΟΥ ἐπι 
Ἢ 96 ἴο σλοτα ἰὐ ἰς ἱπαραϊοα, Τα ἀοοίτῖ πὸ ΤΔΟΓΘΙΥ ἴθβοθο 8 
ἐιαί, ἰῃ νἱγίθθ οὗ ὑπὸ υπίοη, τοργοδαπίατγ9 πὰ πδίηταὶ, 
θοίψοθῃ Αἄπσὰ πὰ [119 ῬοκίογιΥ, Ὠἷδ κὶπ πὶ {πὸ μτοπῃά οἵ 
ἐβοῖτ οοπιἀοτρηδιίοη---ἔπαὶ ἱμ, οὐ ἐμοῖσ βαήθοι πα ἴο ῬΘΠΑΙ 
ἐξῳ Ἀρααν τθῦν τὰ δλυιδάρ οὔ τὴ δ υα δος Ἀπ αξῷ ἐπα 

ΦοΡΙΟ, Ηΐδ γἱὶκ 655 [6 ἐπ «τουπά οἵ ἐῃοὶν ᾿πισι18- ' 
Ἀετ ῷ Τα ἀοσίτίπθ ἰδ [ΔΌΡὮΣ δ᾽ταοδί ἰΏ 80 ΤΏΔΩΥ͂ πογὰβ ἴηι 
φοτϑβ. 13, 16-19, Τί 18. 8ὺὸ οἸ ΘΕ ΥΥ "ἰδία, οο οὗἶδη σοροϑίθα οὐ 
βεσυτοοά, διὰ 6ὸ ΤΟΙΤΑΆΠΥ ὑτουϑά, ἐπδί γΟΎῪ ἴον οοϊαπιαοπίθ» 
ἴυεπ οὗ ΔῈῺῪΥ οἶδ. ἕὡϑὶ} (0 δοκηον)εᾶρο, ἰῃ ΟἿ ἔοτπι οὐ 8ῃ-' 
οἴπον, ἑηδὶ ἰδ ἰδ τὸ ἀοοίτίπο οὗ 1πΠ6 ΑΡοβι19.᾽"" Το Ἰαδὶ ἰα 
Δ τοΐδξακο, 86 ἯὌὸ δὺφ ΒΏΟΝΩ τθ ἰῃ9 δ, Δοινκ. Ὦγ, 
ἩἨρήδο᾽ 6 Βοοιι ιν ἴο ἐμ γϑαϊἱοί 
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α Αὐυμκυπιπιδλη νἱον ὑχο- , 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΨΑΌΪ, ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝδΆ. 
᾿φδειεεαιε:πεσιναεαϑα σαμεν 

γον." [κ ἰηνοῖνοα, ὑπαουθίθαϊγ, δὴ οἰθηηθος οἵ 
ἰσυΐι, δαὶ, ΕΓ ἀοίδομθὰ ἔγοσα ἴμ6 ἰάθδ οἵ πβόγαὶ μὰὶ 
εἰοἰραιίου, ἰδ γοβϑοῖνθθ 186} ἰῃζ0 ἃ πιϑγοὸ ἰορδὶ βοιέοη͵ 
Ἀπ ΡΟΔΟΥ ομμδησοθ (06 αἰ Ποῦ οὗ (806 ρεοῦ]οια 
ΟΥ̓ τοιρονίης ἴΠ6 Ὀοδὲ ΓΟΏΒΟΠμ [ὉΓ ἱτπαρυϊδιίο. ρὲ 
ΒΟΥ σδῇ δὴ ἰπβηΐοῖν ἰυδὲ δηὰ μοὶ]ν αοὰἂ ρυπίοῦ 
ΘΟυ 1688 ΤΠ] οη8 οὗ Ὠυμδη ὈδὶΏ )5 ΒΙΠΏΡΙΥ͂ δηὰ ϑοίο. 
'γ ἴον {8 βίη οἵ δποίδογ, ἰπ πιο ἘΠΕΥ͂ δὰ Ὠ0 ρεαεῖ 
ΜΠδίονοῦ ἢ Τ06 ρδϑδδασο, Εζοϊς. χυἱ!. 1-4, ποτε 
Οοὰ γϑῦυκοβ (ῃ6 [προ] 66 ἔον υδίηρ ἰ86 ργογνογὺ οἱ 
1:6 ΒΟῸΣ ατᾶροδ, νοὶ ] Δ οὗἁ υδλ Ληὰ Ἰι1ε 
ΒΥΤΩρΔιΒΙΣΟΓΒ Ὠδνθ αυοϊοὰ σα παυϑεαηὶ διζαϊηδι [1.6 
Αὐυρυδιϊηΐδη ΓΏΘΟΓΥ, τοϊΌΓΩΒ 6 γῸ τὴϊὰ ἀουῦ!ο ἰογοα. 
ΤΊ δηδιοσΥ οὐὗὁὨ ἰογϑῃεῖο ᾿υθε βοδίίου '8 ἢοὶ ἴὸ [6 
Ῥοίηϊ, (οΓ ἴ06 εἰχιϊοουδβηθ8δ οὗ ΟἸγίβε ἰ8 ποὶ ἱπρυϊοι 
ἴ0 ἴ6 ἱπηροιίθηῦ βίπηθν, Ὀὰδ ΟὨΪΥ͂ Ου ἴΠ6 βυθ)]οοίνο 
οοπαϊείοη οὗ ἔαΐτ, ΟΥ̓ πίοι ΟἹ γίϑὺ ἰδ δρργοθβεηάοὰ 
δὰ τηδὰθ οὺνῪ ονῇ. Φυθιβοδίίοι: ῬγοϑΌρροΟϑοθ Γὸ- 

πογδίίοι, ΟΓ δὴ δοϊΐοῃ οἵ [6 Ηοὶγ ϑρίγὶι, ὈΥ πϊοὶν 
6. οὔοδίεθ γορθῃΐδῃοο οὗ ΟἿΓ δη8β δηὰ ἰγυβὶ ἴῃ οϑυδ 

Ο γα, δῃιὰ πραῖσθθ 8 οὔθ πὶ} ΗΠ. ΒΥ “Πνοηρ ἴῃ 
Ομιγῖϑι ᾿" 18 τωϑηῃξ, ποῖ ἸΠΘΓΘΙΥ δ πουίμαὶ, ρυϊδίνα, οἱ 
οοηδίγυοι γα γοϊδιΐου, Ὀυϊ ἃ στοὰ], βυθϑίδη ταὶ ὑ10Ὰ ; 
ΒΟ 880 οὐὖν “Ὀοίῃα ἴῃ Αἀδηι,᾿" ὉΥ πιιίοὶ ἴς οἴμποῦ 
"οἰκείου ἰ8 ἐΠΠυδιγαϊθα, 18 γϑαὰὶ δηὰ νἱῖδὶ, Τ]ι.}8 δηδὶ.- 
ΟἿΥ͂, ἐμιογοίογθ, ἰθδαὰβ ἴ0 116 Ορροβῖῖθ οοποϊυδίος, ελιπὶ 
ΤΠΟΓᾺΪ ραγ οἱ ραξίοη, οἰζοῦ ρΡούθη δὶ ΟΥ Ῥογβοηδὶ, ΟΥ 
Ὀοΐῃ, ᾿ωυδὺ Ὀ6 ἴπΠ6 φστουπὰ οὗἩ ἴ[Π0 ᾿ἰωρυϊιου οὗ 
Αἀδη)} βίῃ. 

(6.) Το Νδνν ὅσιοοὶ Οαϊνὶ ἰδ οὗ Νὸν Εηρϊδηὰ 
(βίηοο (86 ἀδγβ οὗ ἴμ6 γουησοῖ Εαπδγάδ), ἰὰ γδάϊοδὶ 
ορροθδίτἴοη ἴο Ῥευϊμοοίοῃ, γεῤθοῖ ἱπωρυϊειίου αἰ οροίμοῦ; 
Ὀυϊ τηπἰηϊαὶῃ ὑπδὶ 0[ὴ6 δἰηα Π6 68 οὗἨ 106 ἀσβϑοθῃηαδηῖβδ 
οἵ Αἄδιὰ γεϑυ}8 τί ἐπ αἰ δέε οετίαἰπέν (ἸὨΟυΡὮ ποι 
ὙΓ}0}} πιδοοαδὶέψ) ἔγοτῃ ἢἷ8 ἸΓΔΏΒΩΤΟΗΒΙΟΏ ; {ΠΠ6 οὔδ Οοἶδδε 
Βοϊάϊης ἴο ΒοΓΘαἸ ΔΣῪ ἀΘΡΓΑΥΟΥ͂, ὈΥΙΟΓ ἴο δἰ Ὁ] οἢοΐοα, 
{|| ΟἾΠΘΓ οἶδϑα ἐϑδοδίυςς (νἱτἢ ἢν. Ν, Υ. Τάνΐον, οἵ 
Νον Ηδνθ) (μδὺ [Π6 βΒγεὶ τὩογᾺ] οδοῖοα οἵ 81] ἰ3 υπὶ 
ΨΘΓΒΑΠΥ βίηΐα!, γοῦ πὶῖ [86 ρονσοῦ οὗ ΘΟὨ ΓΕΓΥ͂ οσὨοῖσα 
Το ἴθ ἃ δου δῦ πιοαϊβοδίίοη οὗ (6 Ῥεϊασίαπ οοῺ 
οορίίοη οὗ ἐέδογμηι αγδίέγίωπι͵ Ὀὰϊ αἰ 6 γ9 ἴγοιι ἴΐ ἰπ 
πιδκΚίῃς ἃ πίοα αἰδιϊη οπ ὈΘύΘΘ ἢ ὨδίαΓΑΙ ΔΌΣ ΠΥ δπὰ 
ΤΏΟΡᾺΪ Δ γ.7 

(1.) Το βκμ:- κι ΆΟΙ ΑΝ, δηὰ ἴΠ6 οορηδίθ ΑΈΧΙΝ- 
ΔΑΝ τποογὶ68 (οὗ πιΐςι 186 ἔογτροῦ, βδίποα [86 δ. ἢ οδι- 
ἴΓΥ, [88 χαϊποα ἰᾶγρα ἰαθυθησα ἴῃ ἢΠ6 [(δείη, [86 ἰδί- 
ἴθγ, δίηοθ ἴΠπ|ὸ βουθηίθοηϊ ἢ ΘΘΌΓΟΓΥ, ἴῃ 8 σομπδὶ ΘΓ ΪΘ 
Ρογίίου οἵ ἴῃ0 Βοίουτιηοα ΟΠυγοί68, πὰ τὰ δἀοριοα 
ὈΥ͂ {᾿| Ὑ ὁβ]οσαη Μοιιοα βι8), ἰμουσὰ ΟΥ̓ ΠῸ ηϑϑῃᾶ 
χροὶ δηὰ απϊΐογτη οἡ [1118 Ροΐπι, ἴη (δι 106} 
δαάτηΐν ἴΠ6 Αἀδηηὶς υὑπΐῖγ, δηὰ (Π6 αἰδβιϑίσουβ οἴϊβοι 
οὗ τ6 ῥγΐπμαὶ ἈρΡΟΒΙδΒΥ ὕροῦ ἴΠ6 Ἡμοΐο ροβίογιν οὗ 
Αὐδπι, Ὀιὲ τορζαγὰ [Π6 παῖ Οὐ Πογθ ΑΓΥ ΘΟΓΓΌρ.- 
τἶο! οὶ ΡΙΌΡΕΓΙΥ 88 δίη δηὰ γσυὶϊϊ Ἔχροδίηρ 8 ἴο 75: 
Ρυ δ τχθαΐ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 88 δὴ ουδί, Δ ἱπβσγιοϊεΥ, πιδ]8ν 
ἀν, δπὰ τσηϊβίογίυπο, ἴος ΜὨΐο [Π6 τηοδὺῦ Ὀδηδνοϊεηὶ 
Οοά ρῥτγονίἀθὰ ἃ βυβῆοίθηϊ ΤΟΙΏΘΑΥ [ῸΓ 41}. Ζυίορὶ 
ἰδυρῆ ἃ δ᾽ Π}}}18Ρ νον, δηὰ αἰβεϊηριυ!δϑ)ιθα οτγἰσί δ] εἰν 
88 ἃ ΙὩΟΓᾺ] ἀοίδοϊς οὐ ἀΐβθαϑθ (μ6 Ἵδι)ϑὰ ἰΐ, ἱπ ἴδω 
ϑιν 88 αἰδ]οοῖ, Θγεδίδη) ἔγοτῃ δίῃ Ῥγορθγ. ϑβθιλ.Ρ εἷδ': 
εἰαπἶϑηι [0148 ἃ τηοάΐυπι ροδίείου Ὀοίποοι Ρεϊαρίδι» 

οοθάκ, 1 (ἰηῖς, ἤγοσα ἃ τοϊβυη ογο απ δἰπα. Εα ἀοοδ Ὡοὶ ἀϊο- 
ΟΕἱροἑ ἢ ὈΘΊΝΤΘΘΙ ἃ νἱτ!Α)] οὐ ρῬοϊοπῆδὶ, πὰ 8 ΟΣ 
ἱπαί νἀ )Α] οοδχίδίοποο βοὰ ΟΥ̓ οἵ ἐῆοὸ τῶοθ πῃ Α ἄντα, 
Α ἰδυσθῖ ἴμὸ ἔοττηοῦ ΟὨΪΥ͂ ; (π6 Ἰδοῦ ἰ8 ἐπὶ ὃὉ!ε 
κηᾷ αὐσατ, ὉΠ]686 πὸ ΠΟ] ἰξ ἐπ (86 ἕοστω οὗ ρτϑὸ 
ν Ό τ|π ἘΣΡΓΟΗΣ τοὐ)οοία.] 

«“Ναία, ακο ᾳφαυϊοὰ Ὀγ Ῥτοῖ. ΕἸ ΘΈΟΥ, 1. ΤΆΔ 506, πλῖτοῖὶυ 
οοπζρϑδος ἑθαῦὺ Ὧ6 που]ὰ αἰωὰϊν τϑποῦυσοθ {Βοῦτγ {7 δὲ 
οου]Ἱὰ Ηπὰ δῶν οἴδοσ ΨΑΥ͂ ἰο υἱπάϊξοαϊα Ῥγουίάθιοο, 

᾿ (Ὀπηθὶ ἴυδτὶ δὰ ΒΑΤΏΘδ ΟἹ Βοτι. τ. : Ῥχοῖ, θθο. 
Εϊλμοτ, ΤΠ Ῥυγίνοοίοη εοίει οἡ 1Π6 ΤΟΘΟΝ ΤΟΙ Ὧτ. Τὶ 
Ὗ,. Ταυϊοτ," ἐπ [6 δεῖν Ζηρσιαπᾶεν Δ Αὐτὴ]. 1888. 



ΟΠΑΡΤΈΒ Υ͂. 13.931. ᾿1θὺ 

δὰ ἀπά’ ἐπα ἀγρβη τα καὰς Αττηϊηΐδηΐβιο ἩΔΥΘΓΑ Ὀ6- 
ἐπθθ ϑβοιηΐ- Ῥοϊαρίδηίβιη δα Οαἰ ν᾽ πἴβτη ; ὈΟΐἢ ΤΩΔΥ͂, 
δοοογαϊορ ἴο (}|ὸ οἰαβιὶς πεΐυγα οὐὗὨἨ σοτηργοχηῖβοθ, ἰθδἢ 
ὨΟΥ ΙΏΟΓΘ ἴο ἴΠ6 ΟΠ6, ὨΟῪ ἕο [06 ΟἰδοΓ Θχίγθῃιθ : 
δι ρ]οτίηρ δἵ {1π1|68 (ἢ6 Αὐρυστίηἶδη ΡὨΓΑΘΘΟΙΟΘΥ͂, Ὀυϊ 
φυ(ίην, δἴϊον αἱ], ἃ ἀἰδογοης ἰη ογργοίδ 9 Ὁροη ἰϊ. 

ΤΏ ΒιδυϊΟΏΔΓΥ ΔΗ ΠΣΟΡΟΪΟΩΥ δηἃ ΒΑΙΔΡΠΟΙΟΡῪ οὗ 
4:6 Οτνεοῖς Οδυγοὶ ὁσουρὶθβ ἃ βἰγαϊϊαν ροαϊἰίοι, Ὀυΐ ἱἰ 
ὉΘΥ͂ΟΥ ῥαϑϑοα ἰπτουρὴ ἰὴ6 τοῦ] οΥΓἹ ΥΥ ϑϑίθγῃ Θοη[[Ὸ- 
ἀρόφής, δα ΓΟΠΙΔΙῺ8 [0 [Π}18 ΟΑΥ ὉΠ ΘΟΪΟρΊΟΔΙΥ ἱποοτ- 
φιοίβ. 

Μοβί ουδηρο) ϊοδὶ αἰ νη68 οἵ [86 ργϑϑθηῦ ἀδῪ δα αἷ- 
νἰἀοα Ὀεΐνοοη ἴπ6 Αὐραδβιηΐδη ΟΥ γοϑὶ βίο, [ἢ}6 ἔθάθγαὶ 
ΟΡ ογοῃβῖο, διὰ ἔῃ Αστηϊηΐδη ἐῃθοσίοθβ, οὐ ἐΠΘΥ͂ ἰΙοοὸῖκ 
(ὉΓ ἃ 88}1}} τηογὸ 880 β οΟΥΥ βοϊαὐΐοη οὗ πὸ αἰ δῆ ουϊ! 
ῬιΟΌΪΘτὰ ΟΥ̓ ἃ διΐαγο Αὐρυδίπο, ὙΠῸ ΤΩΔΥ Ὀ6 8016 ἴ0 
δάνδῃςο, τοι ἃ ἄθορογ βίυαν οὗὨ 1π6 βογρίυγοβ, τἢ6 
Κηοπ]οάρο οὗ ἴπ6 Ομυγοῦ, δπα σϑουμοῖϊα τ ῆδς ΠΟΥ 
ϑθόῖη ἴο Ὀ6 ἰγγθοοῃοῦ Δ Ὁ]6 οοηἰγβαϊουίοηβ, [{ Βδου]ὰ 
6 τοι ὈοΓοα (ἢας ἐΠ6 τηδίη αἰ ΠΠΟΟΕΥῪ 1165 ἰῃ ἔπ ζαοὶ 
ἰἰθε1 [-τίῃ 6 ἀπά θη δ Ό]6, δια θοτι, ὑΘγεὶ 16 ἐδοῦ---οὔ τὴ 6 
ἀηΐνοσγβαὶ ἀομϊπίοη οὗ βἷη δπὰ ἀθαΐῃ ὑνϑῦ ἴῃ6 ΘηΓΘ 
Τλρα, ἰπΠ ἢ 8 88 Ἧ͵76}} δϑ ΛΠ ΚΤΟΎΤΗ. ΒΙΠΏΕΓΒ. ΝῸ 8γ8- 
ἔδτ Οἵ ΡὨΠΟΒΟΡὮΥ ἰϊα8 ουϑὺ ρίνθῃ ἃ ἴΏὩΟΓΘ Β8.ἰβίΔοΙΟ ΓΥ 
δχρίβηπδίίοη τμδη 186 στοαΐ αἰνίποθ οὗ ὑἱμ6 Οπυγοῖὶι. 
Ουϊδίἀςα οὗ τὸ ΟΠγίβώδη στοἀοιιρίοη, ἴΠ6 [8]}, πὶῖἢ 
115 τηοταὶ ἀοϑοϊατίοη δὰ τυΐῃ, τοιμδί δ δὴ ἱπῃρ πο ίΓἢ- 
ὃ]6 τηγεΐθσυ. Βυῖ ἱτηπηθαϊδίθὶ Υ ΔΙ [ἢ 6 (Ἀ}] ΔρρθαγΒ, 
ἰὼ τ86 ῥγοπχῖβο οὐ ἴ86 βογροῃ ογυϊΐδογ, ἴη6 βϑοοῃὰ 
Αἄδῃι, πὰ ἱΠΓΟῪΒ ἃ Ὀτὶρῃν ΤᾺ οὗ ἰορθ ἱπίο 188 
Εἰοοιῃ οὗὨ ἀοβραῖγ. [τ ἴ06 Ὁ] 688 οὗὨ [86 ἔπι6, δοοογά- 
ἰηρ ἴο Οοα δ ον οουηδοὶ, δ Δρρθαγθὰ ἴῃ ΟἿΓ ὨδίυΓΘ, 
ἴο Γοραὶγ ()6 ἰο88, δῃὰ ἴο γϑρίδοθ [ἢ ΤΟΙ ΡΟΓΆΓΥ Γοΐη 
οἵ βἷη ΨΥ [06 δνογϊαδίϊηρ τοῖρτ οὗἨ ϑβυρογαθουμπαΐηρ 
στβοο, πηϊοῦ πόνον οου]ὰ αν Ὀδθη γουρδὶ θὰ ἴῃ 8]] 
[8 ροτγον πίϊπουῦ (6 [Δ}}.Σ ΤῊΘ ρϑγβθοη δῃὰ ποῖ 
οἵ τἰι6 βϑεοομὰ Αἀδῖῃ δγὸ ἴῃ οπϑ ρἱογίουβ βοϊυϊίοη οὔ 
[86 ργΟΌΪΟΙ οἵ ἴῃ6 βγβί, δπὰ {πὸ ὑτϊπτρἤηδηΐ νἱπαϊ- 
οὐἰΐοη οΥἨ Ὀίνίπο ἰυβίίοθ δῃὰ τοσοῦ. ΤὨΐβ ἰ8 "Π6 
τηδίη ροΐηϊ [ὉΓ 811 Ῥγϑοῖϊοδὶ ῬύγρΟΒβοΒ, ἀπὰ ἴῃ (88, δἱ 
ἰφαϑι,, 8}} ἔστι ΟὨ γἰβιϊδηβ ἃσὸ ερτοοὰ.---Ρ, 8. 

8. [1 Ιδηρο, Νο. 2.7] Οἰνδέοῖδηι οὐ ἐπα Αὐσιε.- 
ἔπέανι ἀοοίγίπο ὁ δία. απα Ογαςθ. Αὐυσυδίϊηθ, ἰὼ 
.νἷβ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ τὰ Ῥοϊαρίυθ, πᾶ8 ὑυηαουθδίθα!γ ὁχ- 
Ῥτοθδοὰ δὰ ἀοίοπαδα [Π6 ΟΠ υΓοἢ ̓ Β Β6η86 οὗἉ γε] ρίουβ 
ἰγαϊῃ, δη ἃ ἘΠΟΓΘΌΥ ὈΘΟΟΙΠΘ ἃ το βοῦγοθ οὗ Ὁ] ββίῃρ 
τἴο Ῥοδίοση ΟΠγίβίθμάοιῃ. [Ι͂Ὁ οληηοῦ Ὀ6 ἀθηΐρα, 
Βόνόνοσ, ἐμΠδὺ 16 {ποο]ορίοο-ἀορτοδὶοδὶ οχργεββίοη 
ΟΥ̓ ᾿ἷθ 686 ΟΥ̓ {γ01}}---οϑρ οί Πν δΐ8 ἀοοίτπα οὗ 
ογἰίῃ8] αἱ η---ἰαν γα μϑοθηβ {π6 βου ρίυγΑ] ὈουΠαΒ, 
δηἃ ἢδ8 ἀοηθ ἤδίτη ὈΥ̓͂ [18 ΘΥτοηθοιϑ ἰθαϊυγοθ, Αὐὖ- 
ξυβεῖηα 88 ποῖ ΟἿΪΥ ϑυρρογίθα, Ὀυ αἰ8δὸ ορβίγυοίϑα 
ἐπα Βοίοττηδιίοη. Ηἱΐβ ὀχρίδπαϊίοη οἵ ἐφ᾽ ᾧ ἴὩ Υϑυῦ. 
12, πο μα8 οὐδβουγοὰ ἴΠ6 Θχοροϑὶβ οὗ [18 μαββϑαρθ 
Ἔγοῃ ἴῃ Μογον (ποῖ ἴο βροϑαῖ οὗ ΤΠοΪυοΚ δηὰ ῬῈΣ]) Ρ- 
Ρί), ἰδ οὗὨ ᾿ἰ(ρ6! Υ ἃ βυβιοίοης ὑαβυϊ θη ΩΥ οὗ ἰμϊ8. 3.66 
(δ Εἴχεσ. Νοίεδ. Ιὶ βοῖβ δδὶἀς [9 γογγηιαΐ ἴγθεάοιῃ 

Φ (ΤῊῖς ἑᾶοα 68 Τσπηὰ διτο αν σχρτοδαίοπ ἰὼ ἀουοίΐομ δ] 
ἴηθο σον δα ἐμοδϑο οὗ δι : 

“ Τῃ ΟὨγχίδέ ἐὯ6 ἐτῖθου οὗὁἨὨ Αἄδτὰ Ὀοαδὶ 
Μόοτο Ὀ]οδεῖπισα ἔμδσι ἐποὶν διθοΣ 1οπ.᾽" 

δίαδον ἴδε (Ολτίείίαπ ὕεαν, Βαπᾶδν ποχὲ Ὀαΐοτο Εδβαίου) : 

“ οὶ Αἄδλπ) ἀἱὰ ἀπιΐδα, 
Ταχηθὰ ἴἰο οὖσ οῃ ἶθε8β ὉΪ148 : 
Ο ΒΆΡΟΣ εἴη, ὙποὮ ἴο δίοῃϑ, 
Ὅτον ΕἸ116] Θοὰ ἴο Ἰεδνθ ἰδ ΤΏΓΣΟΙΘ ἴ" 

ἃ, ὦ,, ἨΠΠΙΒΟΌδ : 

“4 Ἐδγίδ 88 8 ον ποῖγοι ἰπ ἨρΘνΘΏ-- 
Τὴο πον τε οττι 6806 οὗ δὲπι ζογρίνοα ἢ 
ὙδΆΣΕ οὗ δ ἢ Ῥνῦτο απ ἄθορ ἀοϊ ἐμ , 
Ὧο δῶχοὶβ ὶ Ὡόνοσ ἀἰτητηδὰ γΟῺΣ εἰσὶ.) 

ἡ ΒΟὮ το] ὴ8 θυ ἩΠΙἷῃ {π6 ηισέεγίαὶ γοηῃᾶδρν 
Δα Β]ΑΨΘΓΎ, δα ἩΒΙΟὮ, τᾶ ϑν ἔμ ΡΟΤΟΓ οὗἁ βίῃ, Ὀ6 
ΘΟΙη68 ἃ λαμβάνευν οὗ ἀδδίδ ὈΥ τηθ8}8 ΟὗἨἠἁ υπὈθ]ϊοέ 
Ὀαϊ, ὑπᾶθν ἴ(Π6 Θχθσοῖβα οὐὔ ἴΠ6 σγαξέα »γαυεηδοη, 
Ὀδοοη68 ἃ λαμβάνειν οὗ {Π|6 τοῦτ οὗἁ δα νδξίοῃ Ὁγ 
ΤΩΘΔΩΒ ΟΥ̓ ἔα. [{ ἰμ8 ἀδΒΙΓΟΥ͂Β ΟΥ ὙΘΑΪΙΚΘΏΒ {86 
οἰ Βοαὶ βἰρηϊ βοδίίοη οὗἁἨ [86 λαμβάνειν ᾿18617 [ΘΟ Ρ 
ΥΘΙΒ. 11 δηὴὲ 17, δῃὰ δοίθ] ἴῃ [Π6 ἰηΐογοβδὺ οὗ (ἢ 
Αὐυρυβιϊηἰδη ἀοριηαῖίοβ. Τπ6 ὈΪΌ]οΑΙ ἀοοίτίπο οἱ 
οτἦρίμαὶ δίῃ ἷἰβ αἰβι  ρυϊθηθα ἔσο [86 Αυρυδίηϊοι 
ΤΩΔΙΗΪΥ ἴῃ ἴἢ6 ΤΟ] ον ΓΟΒΡΘΟΙΒ : 

(ὴ) Το ΒίΌ]6 ἰδδοῦθβ δὰ δἰ ῃίοο- ἢ γβῖοαὶ [4}} οὗ 
(886 Ὠυμηδη Γβοθ ἴσο Αἄδιη, 88 ἃ [8}} ἐπ γγίποὶρίε ; 
Αὐυγσυδιίίΐηθ, ἃ Ρῃγείοο-οἰΒίο8] 1811 οὗἨ [86 πυμηδὴ Γδορ 
ἴῃ Αἄδηη, 88 ἃ οοπιρίεἰεα 7αεί.5 Ἰδογοίογο Αὔρυϑ 
πο ἱζῆογοβ ἴ86 αἰδιϊποιίου Ὀούπθθ {ΠπΠ6 ἑπλερέξαπον 
ΟΥ̓ {πὸ ΡΓΟΡΘΠΒΙΕΥ͂ δηὰ οΌΓΒΟ οὗ Βἷη, οὗ οἵ ἀθεὶῃ--- 
Ψ ὨΪΘὮ ἱΠ ΠΟΥ Δ 66. ΟΡΡΓΘΒ868 81} ΨΏΟ δὲ Αὐἀδιῖο8}}γ 
Ὀοροιθῃ---δηᾶὰ 106 Θἰ πὰ] αρργοργιαξίοπ οὗ ἴῃ6 600Γ- 

ΤΡ) σι Αὐρυβεῖηο, [86 1464] ἀπιὰ ροίσπέίαὶ .) 1 Αυ αὐ 86] Δ 60;- 
ἀϊάοη οΥὁἹ οοηἀοιηηαίίου---Πδὲ 8, [86 οοπαορεπαδίθ. 
π688 οὗ τηθῃ, ἀραγί ἔγοιῃ σγεἀοχηριίοῃ.--οοἰ ποῖ. 68 Ἡ1ῈῈ 
ἃ ᾿υαϊοία!}}ν οοπιρίεἰεα οοπάϊΐοη οΥ̓ οοπαεπιπαΐξίοη ; 
(Βογοῖογο, τι Ὠΐπι, τϑαρθιηρίί οι 8 ὈΓΟΡΘΕΙΥ ἃ ΠὨΘῈῪ 
ογθαιίοῃ. 
() τ Αὐρυδιΐηα, ἴΠ6 Ἔχθγοῖβ οὔ ζγϑοθ, οἵ 

[86 ἴοροβ, δπὰ οἵ (ἱὸ ϑρὶγὶῦ οὗὨ Θοά, ἰβ (ῃϑοογδί δ} 
Δα Θοο] δἰ δϑι ο}}Υ Ὀου Πα δηὰ ᾿ἰηιϊϊοὰ ; ἷ8 ΟἸγδὺ ἰδ, 
ἴῃ βυυθθίδποο, ποῦ σγδδίον [μη [Π6 Ἔχίθηϊ (γαψοη) οὗ 
ἴμ6 ΟΠυτοῦ : {Πογθίοσο Πα ἀ068 μοὶ ρεγοοῖνο ἰἢ6 σγα- 
ἀαίίον οἵ ἰῃ6 Πυθα ΓΥ Ὁ] αβίηρ δηὰ οὗ {π6 μογϑαϊ.- 
[ΔΓ ουγβα πἰδηΐη [06 ΚΘΏΘΓΑΙ οογγυρὕύοη οὗἉ τηδηκίηά, 
δηὰ 811}} 1688 (Π|6 βἰρηί βοδηοθ οὗὁἨ ἰΠ6 δηι 6818. ἷσ. 
οΒΔΡ. ἰϊ. 14, 1δὅ, πὶ [06 πο]. ποῦὶὰ. ἨΠ8 δοοῦρ- 
ἰαϊΐοι οὗὨ ζτρϑγὰ στ βίο οὗὨ ον] ἀν γα Ϊγ, ἰδ ἱῃ 
οοὨἰγδαϊοζοι τὴ ἢ ὨΙΒ. ΟἾΤ βυδίθῃῃ. 

(4) Α οομδοαυθηοθ οὗὁὨ {ιϊ8 Θχίγοιης υἱοῦν οὗἁ 
ΟΥ̓ ζΊη4] βίῃ ἷ8β ἢἷβ δχίγοσηβ Υἱθνν οὗὨ ἰ86 ρονογμιηθηὶ 
οὗ σγαοο. Ἦδς Ὠδὰ ἴῃ τηΐπα, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, (Π6 ρτοδὶ στὸ 
Ἰἰχίουβ ὑγαῖῃ οὗὁἩ [ῃ6 αἰλίοαί ἱττοϑιβυ ὈΣ ΠΥ οὐἁἨ 8]}- 08. 
αυογίης ἰόν  Ὀυΐ ἴῃ Ὠἷβ {π6ο] οσῖο8] βυϑίθπι ἢ6 σαν 
ἶτ ἃ 7αἰαί  δἰῖο οἰιαταοίον ἰπ ορροβίοη ἴὸ ἴογπ)δὶ ἔγϑο- 
ἄοῃι. 

(6.) Βεοδυθα, Μὴ δῖτα, ἴΠ6 ἰὰ68] δπὰ ρούθῃιἾα) 
σοπαοιηπβίζῃ οὗ 8}} ἰβ ἀρρρταναϊθα ἰηϊο δὴ δοῖιδὶ ο0- 
ἀϊώοι οὗἩἨ σοΠἀοιηδῦοη, Ὧ6 ΠαΒ 4]80----ἰἢ ΘΟὨΒΘΟΏΌΘΠΟΘ 
οὗἨ 186 ἴδοις τιμῇ ΟἹΥ͂ 8 ρατὶ οὐ Βυταϑηΐο τυ πη [86 
Θδοοϊοβίδϑίϊοὶ ραῖὶθ οὔ 818 ποῦ ὰ Ὀδ]ῖονο δηὰ δγθ 
βανοα---Ἰἰτϊιοὰ τ86 οχίθηὶϊ οὗ (μ6 οϑδοίβ οἵ [86 ᾿ά648] 
δῃὰ ροΐοητα] δικαέωμα, οὐ τὶρίθουβ δοὶ οὗ Ομ γίβι ; 
πὰ Ῥαὺ] ἰδοῦ θβ ἴμδὴ [06 δικαέωμα ᾿.88 ΟΟΙη6 εἰς 
δικαίωσιν ἕωῆς ὑρόοη 41] τηθη. 

[Τιιογ 'β οἰ ΘΓ Ὁ] 6 ἴοσοθ ἰπ [Π 686 ΟὈἠΘοΙ 08 
ἴο ὑπ Αὐρυδιϊπίδη ϑυβίθτη ὙΠΟ. ΔΡΡΙΥ ἃ 7ογίδογὲ ἴὸ 
Οαἰ ν᾽ πίθβιω. Βυΐῖ {Ππ6 Ὺ σαπποὶ αἰτπηϊἶδῃ ἴπ6 στθαδί 
τηοτῖτβ οὗ (πὸ ΑἸ τίσδῃ ἔλῖ πον, το βοδγοῃθα ἴΠπ 6 Ῥσοῦὺ- 
Ἰοῖὴ οἵ βἰῃ τότ Ὁτοίουθα! Υ ΓΠΔ ἢ ΔΗΥ͂ αἰνγὶπ6 ὈδίογΘ 
οὗ δον ἢ. Ηο νδβ τ ῃῦ πὶ ὑθδομίηρ ὑῦ6 (νἰ τυ] 
οὕ Ροίθῃι4}) [8}} οὗ ἰῃ68 016 γϑοθ ἴῃ Αἄδι, ανιὰ ἴῃ 
ΕἸ] η688 οὗὨ ΟΡ παέμγε, οὐ ἀοργανθὰ οἱ 88 ἰῃ6 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ 4}} δἰ πα] τσ ἴοηΒ, τοῦδ, απὰ δοίβ. Βαϊ 
ἢ ἀϊὰ ποῦ ἰακο ἰπΐο βυβδοϊρην δοοουῃῖ (παὶ [ΠΟΥ ἱδ 
Ὁ Ὀἰνίπο πάρεσις ἀπαὰ ἀνοχή, ΜΒΐΟΠ ΒΟΙΪἀ {Π|6 δ. 
οὔ Θοά᾽ δ ὀργή, ἀπὰ βυβροῃὰ ὑπὸ γι δῃὰ ἥηπαΐ ἐχϑ' 
ουὔΐοη οὐὗὁἨ ἴ6 νοὶ] -ἀοϑοσνοὰ ἰυάρτηθηῖ, πη] τωθῃ 
τηδῖζο ἰῃ6 }} οὗἨ Αἄδιῃ ὑπ οἷγ ρθυβοπαὶ, ἱπαϊνίάυδὶ δοὲ 
διὰ τοὐοοῦ τὸ ΟΡ οἵ τοἀδιηρίίοη (οοπρ. [19 τὰ 
ΤΑ 8. οἡ Ἐοπι. ἰἰϊ. 94, 2δ, Ρ. 184. Ηδποθ Αιροϑ 

Φ.((πῖρ.. ΠΟ ΘΥΟΥ, Τὰν σοι σα ὁπ ΡΡ. 118 »ν» 19}." 



πὸ σοηβίζη8 ουθη 81} ὑπρϑριϊζοα οὨ]άγθη ἴ0 οοῃάθῃ)- 
πεαϊίοη, δἰ ἐπουρῇ ἰῃ [6 το] ἀοδβὲ ἔοστα (2.6 »δοὸ. ον.» 
8. 86: ““Πιΐαηυ ροεάίοπα ρωπδων, σμῖα ρμεγίποὲ 
σι πιασσανη, ρεγα ιοηὶδ.) πολίγ., ὁ. θὺ : “ Δί δεῖ. 
Ὅα καλ ογλιδώηι ρώπα ογὰξ δογιώη, φιεὶ ΡῬγΩΙΘΡ 060. 
φαίιων φιοά οὐσίπαία ἔγαχο ὠπί, τρίζεγα ἱδΡρ ΩΡ κί. 
ἀῥάενωπ!.)) [Ιὰ [18 γόβρθοὶς θνθὴ [86 εἰτιοῖοβὲ (α]- 
Ψἱ ἰδεῖ. αἀἰνίηθ98 οΟὗἨ οὔὐν ἃρθ ἀθοί θα] Υ ἀϊθϑοηΐ ἴτοῖῃ 
Εὲπα, δηὰ ἀγὰ ἀϊθροθοά ἴο Ὠοϊὰ ἐπᾶξ 41} οἰ] άγθη τγὴοῸ 
ἀϊο ἴὰ ἰμέδμου, Ὑποίο Ὀδριϊζοα οὐ ποῖ, Μ1]1 ὉὈΘ 
ϑενϑα ὉΥ {}}6 ἰηῆπη!ῖο Δ ΓΟ οὗ Οοὰ. ΤὨἷ8 ομαγι δ] 
ὈΘΙΙοΥ δηὰ "ορα Πὰϑ ἃ βίγοῃρ βυρρογὺ ἴῃ [16 πηϊϑφογ- 
ΒΔ] 80 ΠΟΙΘΔΟΥ οὗ 6 δἰἱοῃμοιμοηΐ, δηὰ οθροοΐλ!ν ἴπ 
μ6 ψογὰβ οὗ οὐὖγ ϑανίοιγ οοποθγηΐῃς [1010 ΘΠ] τ ῃ, 
δροϊζθη ππουῖ αὐ}: Βοιτίοι ὧγ ᾿ἰπϊ δου (Μαιῦ, χὶχ. 
14; Μὰγκχ. 14). ΤΏογα σὴ Ὀ6 0 Βα]γδίΐοι συ] ἢ- 
ουῖ ΟὨγίδι, ὄνϑὴ [Ὸγ οἰϊάτοπ ; Ὀὰὶ αοἀ 18 ποῖ Ὀουπὰ 
ἴο [06 υϑ8 οὗ ΕἸΒ οῃ Δρροϊπίθα τρθδη8, ὈΥ͂ Μί ἢ τἢ 8 
ἌΕΕΝ οὗ Ομγῖβὲ ἃγὸ ογαϊ δῦ} Υ ἀρροἃ ἐο τη6ῃ.--α 

4. Οη ἰδ6 αὐοβιίοῃ ΜΠΥ ἄὐδ ἰ8 ποῦ ἐπ6 ΟἿΘ 
δυμμδη Ὀοΐϊηρ ΟΥ̓ Τ ΒΟ. βίη οαιμα ἰΐο [86 ποι]ὰ (Ρο- 
ἰασίυβ ἀπὰ Αιηθγουίαβῦο ἤανθ ΓΘΆΙΥ͂ ἰο] ἃ ἐμαὶ Ενθ ἰ8 
τη θΔη Ὁ), συράγο, ἰὼ Δαάϊοη τὸ ἴ6 δχοσ. Νιοίδδ, 
ΤΒΟΙυΟΚ, Ρ. 216. 

ὅ. Το Αροϑιϊθ ἀοδθβ ποῖ βρϑαὶς ἔδγὸ οἵ ἴ86 γε 
οὐ σὲπ οὗ δὶπ, ὃν οὗ [6 [8}1 οἵἨ βαΐδῃ, ἃ5. ΟΠ τὶϑὲ ἀοθὰ, 
Φομῃ νἱῇῖϊ. 44. ΑἸΓουρἢ ἢπ6 ἀοοίγίμθ οὗὨ ε6 ἀονὶ] 
8 ὈΥ̓͂ ΠῸ ΤΩΘΔΠ8 νγδπηρ ἰῃ 8 πε ἴηρα, 0 068 
ποῦ βίδηαὰ οὐ ΥΘΡΥ Ργοιϊηϊποηῦγ. Ηδώ ἰογὸ ΒρΘΘΚΒ 
τ ΘΓΟΪΥ οὗὨ [86 Θηΐγαηοδ οὗ βίῃ πο οὐν λπαπ ποιὰ 
ἴγου) 4π ἀηκπόνῃ ποῦ]ὰ Ὀδγοπαὰ ({ἰ||8, ΨΏΘΡΟ ἰὺ 18 
ἀΘΘΌΠηΘα [Πδὺ 1( ΔΙγοδαν οχίϑυθα ἰπ ρογϑοηϊβθα [Όγη]. 
Νον, [δ]8 απ ποῦ] ͵'8 ποῖ ποῦ τ86 πο 1]6 αηΐ- 
γΘΓΒΘ, ΠΟΡ ΠΊΘΡΟΪΥ υτηδη ἡδίυγο, Ὀυΐ ἴ1η6 ΠυπηδΠη ΓΆΘΘ 
ἰπ σορηθοιοη π||ῖ}, [Ὧ6 ϑαυτῦ ἀηα [Π)}6 σοϑηγῖο ΠδῦιγΘ 
ὯΒ Κι ἃ ἷξ 'ἴ8β ΟΥ̓Ζαηἰ σα ]Ὺ σοππθοίοα τὶ] τη (866 
2 Ῥοῖον {Π|, 10, δηὰ οἴδον ραββάσθ5). 716 ρουθοι!- 
οϑύΐοῃ οὗ βίη ἀπὰ υὗ ἀσδατ!) Ἔχ ἰ 118 Ὁ; 848 (ρϑοθυάο- 
[οστηδίῖνθ) ρυϊηοίρ θα τῇ} μαναὰ ροτνδάθα {Π6 οὐζδη- 
θυ οὗἨ {π6 ἢαμλδη ποῦ], Ὀὰὺ ὑπ 6ν ἴΠ6 οὔ 164] Θ0η- 
αἰτοηβ πάν γῃΐοῃ ΠΟΥ σλη δου Ὀθοοτ6 ὉΠΟγουρὮ 
ἀομηϊπαηῖ. ΤῈ6 ἱπάϊνί 1] τηδη, ἴῃ ἷβ ογραηΐο Ππὰ- 
ἴαγο, ἰΒ Θοῃηθοῦθα Ὑ10} υπλδηΐτΥ, Ὀὰῦ 88 δὴ ἱπαϊνὶ ἀ- 
1.4] ᾿π 6]] θοῦ] Ὀδΐπρ 6 88 8 θχίβίθηρθ ἴῃ ἢἰταβο 
Ῥεϊδρίαβ ἀδηϊθὰ ἰμ6 (Ὀσπιοῦ, τπρ11}]}6 Αὐσαβιίηθ. ἢδ88 
ἰδύζοῖν ἱσηογθὰ 16 ἰδίου. Τη6 ογρϑηϊο οοηπηθοϊίοη 
Ἰπλ0]168 τἰ16 ργοραρσαίίοη οὗ (ῃ6 δ᾽ η[} ρΓΟΡΘΏΒΙΥ δηὰ 
Ζυ]ῖ, δοσογαϊηρ ἴο Φο;η ἱϊ]. 6, 88 γχ}} ἃ8 δοσογιϊηρ 
ἴο οἴαρ8. νἱ.--Υἱϊ, ΟΥ̓ επ|89 Ερί816. [Ι͂ἡἢ τη6 Ὀτοδάον 
86η86, ΟἸγἶδὺ 4180 δίοοἂ ἴῃ [}}0 ογρϑηὶο σοηπρϑοίϊη οὗ 
ΠυΠΔΗΪΥ͂ 88 ἴῃ 6 ὅοπ οὗ Μϑη, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ἴπ τἢ6 Ὠἰδιογί- 
68] 8θη86θ. ΤΠηογοίοσο Η86 Ὀοτο (Π6 Ὀαστγάθη οὗἁὨ ἢι:- 
τδηΐ ἴον 1039 τοοοπο )δίίοη. 

6. ῬΑῸΪ 4118 ἴῃ6 βίη οὗ Αὐἀλπὶ παράβασις, 
88 ἴα ἐγαπδργοκδίοη οἵ ἴ86 Ὠϊνπα σοιητηδηατηθηΐ 
διδηἀϊηρ ΟἸθαγν Ὀθίοτα ᾿ἶ ; παράπτωμα, 88 
ἐἰ6 9ἴη γον τοϑυ θὰ ἴθ ἃ Κα; ἁμάρτημα, ἃ 
ἃ δίαγ(ϊγιγεροῖν! ΟΥ̓́ ΠΙΔΗΥ͂ ἷἰπα; παρακοή, 848 678- 
οδειέφηοο ἴο {Ππ|ὸ πον Μ}} οὗ ἀοά, Τῆο86 ἀοπίρτια- 
τἰ0Π8 αἰνὰ βἰδιοιοιῖθ 8αῖ αϑο δῇ (ΠοΟΥΪ68. οἡ πὸ 
οτἱρίη οὐὗἁ δἷη 5. τικὶ οὗ 7. ΜΉ]. (δῦ ὉΠΘΡΟ ὙΤᾺΒ ἃ 
Ῥγονίοι ΟΥ ({π60 1038 [4}1 οὐ (Πα Ὠυτηδη 5800}8), δπα 
εἰιαῦ οὗ Η. Κοι!ιο (δῦ 5[η. τὰ8 ἴη6 οΥ χίπαὶ, ΔΌΠΟΥΙΑΙ 
ϑοηαϊιϊοιι οὗ ᾿νε μαηἶΥ ργοροράϊηρ ἔγοιὰ (Ὠοἷγ τηδῦο- 
τοὶ ςοποκ τοι). 

Ἴ. Τιις νοϊατίου οὗ εἐπ ἐο ἀδαίδ. βίη ἐδ ἀθβίῃ, 

4 [Πε]α σίας, ἐπ Πὶβ σαροτγβοΐαὶ δοτημλθοίασν οὐ οηαπε, 
[πέτα 1) ἴῃς ψοΥὶ5 οὐ Φότοτηθ δῃΒᾷὰ ΑὈκσιιδέΐηθ, ΘΧΟΊΔΙΩΕ 

Φος ἀνθρωπον : “6 κιη, Ἀϑηιίπδ)η, Εναιι."- Ὁ. 5.} 

ΒΑΥ͂8 Φοθπ (1 Φοϊῃ 111. 14, 16); δἷη δγίησειδ γονέλ 
ἀθδίίν, Βα γ8 Ψδηιθθ (οὮδρ. ἱ. 1δὅ); δ 88, 88 118 
ΟΓ Ρυίϑημθηῖ, ἀ880}} ΒᾺ ἃ ὁοῃϑοχάσιοο, δα αυ 
ἰβώκα νἱ. 28). Τβ ἰ8 δ} τ) δᾶπηθ γείδιοι,, αὶ 
τοῦλ αἰ δυθηὶ ροϊηΐ οὗ νον, Τα ὈὨγδὶοα] αἀγίημ 
οὗ (λῃ6 ογοδίυγο ἰῃ ἰΐθο ἰ8 ηοῦ ὑΠΟΥΘΟΌΥ τησβος, "πὶ 
186 ΡΟΥΘ Δ]Θη6 88 οὗὨἨ ἴ:6 ογοδίυγο 18 ἱπογϑαυοα Ὁγ 
Οὐ 108] οὐ βρί ταδὶ ἀθαίι (Βοπι. νἱ}].) ; δηθὰ ἴπὸ οΥ 
Ππδὶ ἰγδηβίογιηδίίοη ἀυδίϊηθα 0 γ πηδῃ (2 Οον, τ. 1 (5) 
ἢ)48, ὈΥ̓͂ δ'ῃ, ὈΘοοΙη6 ἔραγί} ἀθαῖμ, ἴθ ςοηποοου 1 
οογγυριίΐοη δπὰ 6 ρίοοπι οὗ ϑίιθοοι. Ἰμοτγοΐοεθ 
Βοδίῃ ᾿ἰ861} ἴθ Θομᾳαδγοα ὈΥ ἴδ ἀθκ}}} οὐ Οἰνεῖβε, Ὀ6- 
οάυδο [8 Βιίῃρ 18. [Δ ΚΘῺ ἴγοτη ἰὲ (1 ον. χν. δ], δ6λ 
ΤΏ οἰἴμῖοα] οπαγδοίου οὐ ἀθδῆ πὰ ἰἰπ6 βαϊναιίου οἵ 
ἴΠ6 τραθοιηθα ἴγοιῃ ἀθδί ἂτὸ Ὀγουμῆϊ ἴο δῖ οἵ ΟἿ]Υ 
ἴῃ ἴδ γοϑυιτθοϊίοῃ, Ὀὰϊ 8180 ἴῃ [88 γονοιδιῖϊοι οἵ τἰϊε 
οἱ ρίηδὶ ὑγαηβίογπγαιίοη αὖ ἔῃ6 οιὰ οΟὗἩὨ [6 πογὶὰ (1 
Οον. χν. δὅ1); νῇἢ}]6 [Π6 ἀΠρΌΑΪΥ, ἴῃ βρίϊα οὗὨ [86 χϑῖν»- 
ΘΓ] γοβυγγθοιίοη, ΓΘ βυῦ)θοῖῦ ἴὸ ἴῃ6 βροομὰ ἀθδιῃ 
(Βον. ἰϊ. 11, χχ, 6, ἃ... . 

8. ἴῃ τΠ6 ρογοα Ὀθέτθοη Αἀδη αηὰ Μοβοα, ἀοδῖὶ 
Δρροδγοὰ ἰὸ Ὀ6 ΠΊΘΡΘΙΥ ἰπ6 οταάὸν οὗ παῖυγο, Ὀθοδυϑ8 
1ῃ6 ραγρα βδῖ.8] ἰδ Ὁ δα αἰδαρροαγθὰ ἔσοῦλ Κπυν]οᾶρα 
ΟΥ̓ (ῃ6 (8]}, Δηὰ τῇς Μοθαῖο ἰὰν δὰ "οἵ γϑὶ ρροεγχοά, 
Νονογ 6 1688, ἢ ᾺΒ 4180 δὲ ἰπδῦὺ {ἰπὶ6 {Π|6 ΟΘ ΒΔ ΠΥ 
οἵ ἀθδνῃ, Ὀὰΐ ποὺ 848 [ΓΔ Θρταβϑὶομ ἴῃ (Π6 ᾿ἰσίις οὗ Ἰεραὶ] 
Κπον]θάσο. Τ}6 οοποθδ]οα βίη ἀριϊηβὺ τὸ Ἰὰτν ἀντο }}- 
ἰηρ ἱπ 41} τπηϑη (οδδρ. ἰἰ. 14, 16) πτδϑ, ἰηἀεοά, διιοϑι. 
οα ὈΥ̓͂ 1πΠ6 τηδηϊοις, ὑγγαηπῖοδὶ, δηὶ τΘγγ 16 ἀομιϊηΐοη 
οἵἠ ἀοϑίι. ὅδϑἴη, βαγ8 Ῥδϑιυὶ, ἰἴ8 ποῖ ᾿ραῦοιὶ πΠΕΓΟ 
86γθ 'β8. η0 Ἰ᾿α τ --οἰῆδῦ ἰ8, ηοῦ Χ1}}ν βου] ἀπ} (6 
αν. Βιυΐύ δἰηοθ ἴὉ 16 πῖῖὰ [86 ροθρθὶ ταὶ τ86 [Ὁ]} 
βϑ' ηϊβοδηςθ οὗὨ [16 ἰαὺν ὈΘΟΟΙΏ68 ΟἸθαγ, ἰὑ [Ὁ] ον {παῖ 
σΟὨ ἰθηληϑίϊοη 681) ΟὨΪΥ σοπλ86 Μὶ ἢ ΠπᾺ] Βαγαἀοηΐπν οἵ 
186 Ποαγί ἀἰῴαϊηβὺ [6 ζΌΒρ6]. 

9. Δ4“4:π| δηὰ Ολγὶδέ ἈρΡρΘαΣ ἤθΓῈ 85 ρυϊηοὶρ]6β οἵ 
ἴπΠ6 οὰ ἀπηὰ μὸν Ὠυπηδηΐϊ, οὗ [6 ἄγϑὶ απ βϑοοηά 
8601), 80 'ὰγ 85 ἰποὶγ ροϑίύθγΥ 18 ἀοίογιηϊ θα Ὁν τη οἷν 
18. Υ̓οῦ ἰῦ 8 οΐ Αἄδι ἴῃ ᾿ν] π|861 ψῃοὸ 18 ἴπ6 ῥυίη- 
αἷμ] οὗἩ βίη ἀηὰ ἀσαίμ, Ὀὰϊ Αάἀλ ἴῃ [18 ἀδθά--ἰν 8 
ἀἰβοθεάϊεμποο, τοι ἐπ παΐαγο οὗ βὶπ, [86 ἀϊδβοῦθ- 
ἀΐθποο (παρακοή) σαπηοΐ οοἰηοίϊάθ ἴῃ ᾿ἷπλ πσῖε]ν ροῦ- 
ΒΟΒΆ ΠΥ. [1 ΟἸγίβῦ, Οἡ Ὁ06 ΘΟΒΙΓΑΥΨ, ΡΟΥΓΒΟΙΆΠΕΥ 
δηὰ [Π6 οὨϑαΐθημοα (ὑπακοή) τὸ ὁὴὩ6. ἴῃ τοΐδγθηςθ 
ἴο ΡῬΘΙΒΟΠΔ] ἰθϑθας, Αἄδιὰ 8 ἴῃ6 πδΐαγΆ] δησοδῖογ οὔ 
[6 πῇοΐο δὴ γᾶοθ. ΟἸ γίϑὺ ἰ8 [Π6 ερίγιτηδὶ ἔυπηά- 
δῦ οὗἩΐΠ6 σοὺ Ὠυμηλη τᾶσο, Βοῖι σοηϑιϊίυίο ἴοὸ- 
ΒΟΙΠΟΓ ἃ Πϑγιῃηοηϊουθ δ 0} 6513 ἰῃ βίου σαὶ ὁοηϑ6. 
ααθηςθ (1 ον. χνυ. 46. Βυῦ {ΠΟΥ͂ τοργοϑοηΐ τῃ6 
Ρυϊηοῖραὶ δη Ὁ} 6818 ἰὴ 80 [ἌΓ ἃ8 βίη δῃὰ ἀδθϑδιἢ) ῥγο- 
ςοθασδὰ τοι οὔθ (᾿Ὠγουρὰ Ὠΐτω), δηὰ τὶ ξδουβινθεϑ 
δΔηδ 16 ἔγοιῃ {π6 οἵου. Τὴ ΑΡροβίῖα βοῖξ ἔογι ἢ 
ὍΠ656 Δη  0Π08689 ἱ) 8 560Γγ168 οὗὁἨ ράγΆ]} 613, ἴῃ τ οὶ, 
διϑῦ, {πο ῖὶῦ Ποιμοοη ΘΟ. ΒΏ 658. ΘΟΙΏΘΒ. ἰἴο ΘΟμπδί οι, 
ἐΐοη (06 ἐδγομσὴ οπιδ, 6 οὐρᾶπὶς ἀθνο]ορτηθηῖ), δπὰ 
βοσοηά, ἴμ6 (155: ΠΣ ΕΥ̓͂ (πὸ πὶ οἢ πιο οα ΟἾ γβι᾽ 
Ῥαυῦ); {θη 1Π8 ΤΟΙΏΟΨΑΙ οὗὨ βἷῃῃΒ: ὈΥ στᾶσα, διὰ τς 
ὑρϊαπλρ} οὔ [Π6 ΠΟῪ ρῥεϊηοῖρ]α (80 δῦ 88 ὈΥ͂ τ 8ῃ8 οἵ 
ὍΠ6 Ἰανν δ Ἰπακ68 δ [0861 βουν θα ]8 ἴο [18 σίονγλ 
Οη ἴδ σοπδίγιοιοη οὗ {1}1680 ἀπο 6868, ΘΟ ρδΓΟ ἴδε 
δθηΘΓΆΙ ρστουπήνοτι οὗ (6 Αἰτεσ. δοέεξ. 

10. ὙΥΗ1|6 ἀοοίτγί 4] ὉΠ ΘΟΪΟΡΎ [88 δϑογὶ θὰ ἴὸ {1}|8 
ἰαιο ἃ (Ὠγοοϑίο! ἁ 088 ΟΥ ρΆΓΡΟΒΘ (ὉΔῚ οὐ Ὀγία]θ, τηΐγτογ, 
τυ]6--Οἶζῆρεῖ͵ ϑρίοσεί͵ Πεσοῦ, ἰῃ8 Αροβι] 6 βθρῖῃνβ ἢθτθ 
ἰο δδὰ 4 τορι φεαγένδ, ΟΥ γαῖ. ν. ργέημεδ, ἴῃ 90 ἴδ δ8 
.)0 ΒΑΥ͂Β ὑπαὶ {π6 ἰὰνν πηυϑὴ ἤδνὸ Ὀτουρὶνξ δἷη τὸ (Π 
την δβιλιϊοη πα ἀθνοϊορπιθηῖ, Τηΐ8 ἐπουρῶλὶ ἷξε ποῖ 
ΔΙ ΟΠ ον ἱηοϊυἀοα ἴῃ (6 86 οἵ {16 ΤλΐγΓΟΥ (866 τἰτ6 
Εἶχοσ. )οί68), Ὀὰὺ ἴτ 18. τηοϑὲ ἱπυϊπηδῖοὶν οοηῃπϑοῖοά 
ἢ ἰ. ΑΒ ([ῃ6 Κηονίοασο οΥἁὨ δ πλιϑὲ ΟἼτηα ὈΥ͂ 
{Ππ|Ὸ ἰανν, 80. 4180 ἐδδ γννείαέϊοη, ἐδλι6 ὀγξνισίπσ οὗ νη ἡ 
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Νσλί, τουδὶ ϑοθ ὉΥ ἰ80 ἴδτ, ἸἘΠο ΔῈ ᾽δ8 ποῖ ὑτὸ- 
ἰυςοα τοδὶ ἱητγδυα βἷη, Ὀυϊ, {πὸ ἃ ομιογηΐοδὶ δἱϑιηθηί, 
[Σ δ ἰηἰτοαυοσὰ ἃ ἤδοττηθηϊίηρ, ὈΣγοοοθ8 ἰηδο Ὠυπη81.» 
ἰγ, ἰὰ πιοϊοῦ Ὠυμηλη ὩδΙΌΡΟ διὰ αἰ] 068 δϑοσῃ ἴ0 
06 ΙάΘῃ 68] ; δὰ ὈΥ τΐα Ττη68η8 ἰδ6 οχίθγηδὶ σδηΐϊ- 
(δβἰαιίίοη οἵ δἷῃ ἰ8 δηΐβι θα, ἴῃ Ογὰθν ἴ0 τοπάθν ροδαὶ- 
υ). ἴα αἀἰδπ]αϊί οι δὰ Βορδγαῦοῃ ἴσοι ὨσπηΔΠ ὩΔίΌΓΟ 
ἰδνοϊῖ, ΤᾺΘ ΠΟΙΐπ6β6 οὗ (ῃἷ8 οἴοοι 18 ρῬγορ ῦΥ ὑπ ά6Γ- 
οοα ὙΠ6} νῸὸ αἰδιίησυΐδη ῬσοροῦΥ Ὀοίπθοῃ [86 ἰῃ- 
παγὰ δἰ διὰ ἰϊ8 ουὐπασὰ τϑα]ζαιίοῃ, 18 ῬΏ886, ἴῃ 
ψ ἰοῦ [Π6 ᾿υάκτηθης ΠΔ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οοτηπιθμοθὰ. ΗθΏοθ 
ἵε ἰ5. οἶϑδρ ἴῃδὲ (πὸ 086 ΟὗἨ ἴΤῃ6 ἰδῖν ἰ8 (Π6 οἤεοϊίηρ οἵ 
ἐἴ6 Κηοπ]οαρε οὗ εἰη, Τ}0 τοδηϊ οοϊδοι οἵἁ βἷῃ ἴον 
ὑεϊπρίης ἴο Ρᾶ88 [0 ζποιοϊδάσα οὗ δβἷη, οομθδ ὉΥ [86 
αν, Τ6 ἰαΝΝν| αδ ἰσίδγ, ὯΔΒ οοιηρ!οιοά [6 ἀευοσίορ- 
ητον" οὗἉ ἴῃ; [Π6 ἰΔνν, 88 ἴῃ: τοογά ΟἿ ἐδ6 ϑρέγέξ, Ὧδ8 
Ὀεουρὶ {Π6 ρογίδοϊ ἐποιοίρασο οἵ δἰη. 

11. ΑἸΙουρσὰ Ῥαυὶ, ἰπ (δ 8 ϑϑοου, [88 Τρ ΒΥ 
φοηϊτγαϑίοα ἐλε πιά Οἡ [80 ΟὯ6 εἰάε πῖὶῖὰ ἐδα νιαην 
οἢ ἴ86 οἵδιον---Ὀθοδυδβα {Π|8 ΟΣΡΥΘΘΒΙΟΙ τηδῖζθθ ΣΩΟΓΘ 
δΔρρδγθηῦ {πὸ ρτδηάθιγ οὗ ἴΠ6 ἰυπἀδιηθηἝ8] ἀθνοὶορ- 
τη ἴγοιῃ [ἢ 0Πη6---θ γαῖ ἀθοίαγοθ ἀθβηΐ6}γ, ἴῃ 
τοῦ. 18, (Πδὲὶ [Π6 δικαίωμα οὗ [Π6 οὔθ ΟἸ γῖδὶ ἰβ δναὶ]- 
8016 ἴῸΓ 41} τοϑῃ, πὶ (86 ΘΠ ἀΘΠΟΥ͂ τὸ ὈΘΟΟΙΩ6 ἴοΓ 
{ποτ ἴἢ6 δικαίωσις ζωῆς. 

12. ΤΠ Αροϑεὶθ αἰδι δὰ Ριοιπΐῃθηϊ ἱῃ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΒΥΘ 
(6 στοδῖ ρ»γεροπάογαπος οὗ ἴῃ6 δι 6868 οὗ σγασα 
Οὐαν {16 (Ὦφ6868 οὗ βίη, ΤῈΘ διιῖπον Οὗ βῃ ὈΘΟΟΙΏ6Β 
ἴο ᾿ΐπλ ἃ ὨΔΠ16]688 Ὀοΐπρ, ἮΠΟῸ 8 ορροβοᾶ ΟΥ̓ Θοὰ 
ἴῃ Η]ϑ στῶςθ, δῃὰ ὈΥ͂ {116 τῆδῃ 6808 ΟἸγβὶ 88 16 ρογ- 
θ0Π8] σὴ οἵ σταοθ δίῃ ἰἰ56}} [8118 ἱπιιηθαϊδίο! Υ ἰηῖο 
(δὲ κρῖμα, δη τηθοί8 ἰΠ6 κατάχριμα. Βαϊ ἴπ6 ποτῖς 
οὗ ξγϑοθ Ὀγθδκβ {πτουρἢ ΤΏΔΏΥ ΟἸδΏΟΘΒ, 88 1 ἰην θὰ 
δηὰ δυρηιθηῖθα ὉΥ͂ ἴδοι, 1 ἃ τιουῃίδίη βίγθθιῃ 
ἔτοσα ἴῃ6 το ΚΥ Ο1Πἔ[!ς ἀπὰ τῃ6 ἀοιωηϊπίοη οὗ ἀθραῖῃ Οἢ 
ΟὨρ δἰάθ 8. ΟὨΪΥ͂ ἃ ΠθΆβιιγο οὗ ἐδ6 τηυοΐ ΤΏΟΓΟ ΡΟ οΓ- 
ἴω] τονοϊδίίυῃ οὗ βζῖδοθ οὔ ἴπ6 οἱβοσ. Βυΐ ἐπ6 δο- 
ΦΆ]6ὰ ἀποκατάστασις, 88 ἃ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ͂, ὨδίΌΓΔΙ γα βυ]! 
οἵ βαϊναιϊίοῃ, 18 ὩῸ τογθ ἀθυϊατοὰ ἰπ {86 πάντες οὗὨ 
γον. 1ὅ, ἔπδη [Π6 Ἔοχργοδϑίοῃ οἱ πολλοί 18 ἀθϑί πὰ ἴὸ 
ΔΟγί ἀρσο ἰ06 ὈΠΙνογβ ἐγ οὐὗὁἨ ρσραοθ, ΤῈ οἰ ῃΐοαὶ ραγὶ 
οὔ [86 ογρβηϊζϑα ργοοοϑθ, [6 λαμβάνειν ΟὨ ΟὯΘ ΟΥ 
4Π6 ΟΥΠΟΡ δἷάθ, ἰβ ορροϑϑὰ ἴἰο βυοὶι ἃ δομοϊυδίοῃ, 
Νον γί 688, ἰς ἷἰβ [6 Αροδι]ο᾽β δἰταὰ ἰὸ μου ῦ 016 
ὈΠΙΔΙΠΒΟΙΔὈ]ΘΏΘΒΒ, ᾿τ ΘΑΘΌΓΘΌΪΘΏ 688, δπα ᾿Ἰ}πι 1 180]6- 
ὍΘΞΘ οὗ [86 δίγοδσῃ οὗ , 8πα ἰΐϊδ8 ΔΒοΪυΐθ δηα παηὶ- 
ψ ΓΒΔ] ἰσίατηρίι ἴῃ [86 Οἰβύοτγ οἵ {π6 πογὶά. 

[“ διπ τοΐψτιβ ἱῃ ἀθδίῃ, σταθα γοΐρτιβ υηΐο 1186. 
θὁη ἐμϊ8, Ὧν. Ηοᾶρθ σϑιμδῦῖβ (ρΡ. 279): “Τηδὺ [Π6 
ῃποησβία οὗ τοἀριηρἝίοη 88}.4}} ἰδσ ουϊποὶϊχἢ 1Π6 οΥἹ]8 
οΥ̓͂ (86 [8]], 18 ὮδΓΘ ΟἸΘΑΡΙΥ δβθοτίοδ, ΤῊ}8 ἯΘ σδῃ ἴῃ 
Δ ΠΙΘΑΔΌΓΟ ΟΘΟΙΏΡΓΟΠοηα, Ὀθοδυδο, (1.) ΤῊΘ ὨσπΌΘΓ 
οὗ [86 βϑαγϑὰ 88}8}} ἀου δύ] 688 στθϑῦΥ οχοοθα (6 ἢυτ.- 
Ὀον οὗ ἴΠ6 Ἰοϑὲ. ΐποθ (9 Πα] οὗἁὨ τηδηκίπα αἷθ ἴῃ 
ΠΙΆΠΟΥ, δῃα, δοοογάϊηρ ἴὸ (μὸ Ῥτγοιοσθίδηϊ ἀοοίτίησ, 
ὯΓΘ ΠοΙΤΒ οὗ βαϊνδϊΐοῃ  δηὰ βίηοοϑ, ἰῃ ἴππ6 διϊυτο βίδῖθ 
οὔ τ00 Οδυγοῖ, [86 ππονίοαρο οὐὗἁἩἨ ἴπ6 Ιοτὰ ἴα ἰὸ 
ΠΟΥ͂ΟΡ [86 ΘΑγίῃ, πὰ αν γοϑϑοη ἰὼ Ὀ6]᾽ονο ἐμδὶ 180 
ἰοδὲ 53}}4}} ὉΘΑΓ ἴ0 [86 βανϑὰ πὸ ρτοδαῖθγ ὑγορογίοῃ 
ἐπδη (6 ἰπηγηγαίθδ Οὗ ἃ ὑσίϑοῃ. ἀο ἴυ ἐμ τη888 οὗ [86 
σου} γ. (2.) Βοοδυβο [Π6 οἰδγηδὶ ϑὅοη οὗ Οοα, 
Ὀγ Βΐα ἱποαγηῃδίίοη δηὰ τηϑάϊαζίοη, οχϑ]β Ηΐβ ρϑορὶβ 
ἢυ ἃ ἴδ πίρθον βίαίο οὗ Ὀεδΐηρ ἴμδὴ ον τϑοο, ἰἢ υῃ- 
ἐαἴοπ, ὁουὰ ΟΥῸΡ ἤδῦθ αἰϊαϊπθὰ, (8.) Βεοοδῦδϑο (89 
Ὀθοποδία οἵὁ τοἀοιηριίίοῃ ἀγὸ Ὡοὶ ἴο Ὀ6 οοῃμδησά ἴο 186 
ΒΌΤΙΔΓ το. ΟἸἾσίδὲ ἰδ ἴο 6 δἀπιϊγροὰ ἰῃ Ηΐδβ βαϊηίβ. 
ἴι ἰΒ τῃγουσὴ (π6 ΟΒυγο [μαὺ 86 πιδηϊοϊὰ πϊϑάοι 
οἵ Θαοὰ ἰδΒ ἴο Ὀ6 τονοαδὶοϑᾶ, ᾿πγουρῃοῦὶ 411] αρζϑβϑ, ἴο 

᾿ῃοῖρα} 168 δὰ ρόνοῦβ, ΤῊΘ γοἀειηριίοι οἵ πιδῇ 
10 Ὀ6 ἴπ8 στοδῖ βουγοῦ οὗ Κποπίθαὰρο δπὰ Ὀ]68θα- 

2660 ἴ0 ἐπε ἰμι οἰ χοηΐ ἀπίνοτγβο." ---ἴῷ αὐὰ 8 ἤπιο ρα8- 

-αἰι΄΄ὸῇὸ͵ στ πεν, 

ἴσοι Ὧν. Βἰοδαγὰ Οἴου (βουιηοη οὐ Τίξιθ ἰὰ 
11, αυοῦθα ὮὈΥ Εορὰ) : “Οτδοθ τὶ} } ποῖ Ὀ6 οομβηθρα, 
ον Οοὐ δ κοοάποδβ οδῃποὶ Ὀ6 οσχῃδυδίϑα. Ηθ 
ἀξυδδ ἐπ ὀπιπαδ, βαϊτι ἰ.6 ΑΡροβίϊ, γον) δπουρὰ ἴοι 
811 (χ. 12). [τ ἰβ δῃ Θχοϑ ]θηὶ αἰϊγ αϊθ, πΐεὶ ἰδ 
ἴνϑῃ ἷπι ὮΥ 81, Φδῖηθδ, πολυεύσπλαγχνος [᾿ἴῃ δο)9 
ἔΕΒ. Ὀυὺ (80 υδυλ] τοδαϊΐηρ πῃ Φάσιο8 ν. 11 ἰ6 πολύ 
σπλαγχνος.---. 5.1 1ᾳ Οο(δβ τρθροΥ, ἴμ6γὸ 8 ΟΣ 
εὖ ἀπὰ πολύ: ἰδ ἴΒ ὈΟΪῈ ἴτοθο δπὰ τίος ; Ὀοίὰ Ἰλ 
ἐΐοϑα σἐ οορίοεα (ῬΒ. ΟΧχχ.), Ὀοΐὰ ὈουπΕ ι] ἀπὰ Ρ]6Ώ»- 
{π] : ποῖ ΟἿΪΥ περισσεύουσα, Ὀυσβύηρ ἴοτί τουπά 
δθουϊ, τουμπὰ δϑουϊ 41} αροβ, σουμπά δϑουξ 8}} ὩὨδΟὨΒ, 
τουπὰ δρουξ Δ}} βογίβ, Ὀυϊ ὑπερπερισσεύουσα (νεε. 
20}, δυγτουπαϊηρ 411} ἰΒοϑθ τουηβ, δπὰ τὶς δυγρὶυ 
Δ δανδηίδρο οὐθιβονίηρ 411, 1 βαᾶὺ, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
πλεονάζοῳσα, δὴ δρουηῃαΐπρ στδοο, δρουπαϊΐηρς υπίσ 
811, ἴο ἰ!6 ν 8019 πογὶά, Ὀυὲλ ὑπερπλεονάζοισα (1 
Τία.. ἱ. 14), ἃ ζτδαοθ βυρογαδουπαΐηρ ; (παῖ, ἰΓ (ποτ 
ὝΘΙΘ ΙΏΟΤῸ ποῦ 8, σταοθ που]ὰ “ Ὀγηρ δαϊναίίου ᾽ 
φυϑ ὑπο ἔθη 411. δ... Ῥαὺυ}]Β οὐ ρδγ] οὶ δι} 
οηὰ {ηΐθ ροίης (1 Τίτω. ᾿ΐ. 4. [ὑ 8 αοἀ δ ἩΪ| (Βδὲ 
“ 8}} τηϑῇ βου]ὰ ὃὉ6 βανγοά.᾽"-", 5.] 

ἩἨΟΜΙΣΗΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Βαϊ (ΟἸ]ΟὟΒ ἔγοσω ἴ.6 οοτηραγίβοῃ οὗ Αἄδπὶ τ} 
Ομνϑε 1. Τηδὶ Ὁ [86 ον δ Αάδχη, βίῃ, ἀδαίῃ, 0 ἢ. 
ἀδτηηαίίοη, δηᾶὰ ἐπα ἀομϊπίοη οὗἨ ἀδαῖϊῃ ἤδνα σΟΠιῸ : 
2. Βυϊ ὉΥ ἴδο οπό ΘΟ γίβι, ἴθ, τ ιὐθουβηθ88, δηὰ [0 
ἀοτοϊπίοη οὗἩ βτδοθ βαῦθ ΘΟ ὉΡΟῺ 8}} τηθῃ (νυ ΓΒ. 
12--21)..--ϑ. δηὰ ἀδαῖῃ ραβδϑθὰ ὑροη αἱ (νογβ. 12-- 
14).--ὰΤιη 89. (86 οδδβα οὗ ἀραὶ : 1. Οτίψίμαὶ βίῃ : 
2. Βίηβ οὗ οοχηχηϊβδίοη (γον. 193).--- ΤΏ} ἴου Ὠαγὸ 
β'πποὰ πῦο δανθ ποῖ δοιῃτἰ 6 [6 ΒΒΙΩΘ ΠΑΒΡΕΤΕΡ. 
Βίοῃ 88 Αάδτῃ ; οοῖῃρ. σὮΒΡ. ἰϊ. 12 (νοῦ. 14).--.--ββ]} κἷῃ 
ἷθ ὑγδηβρσγοαβίοη οὗ ἴῃ ἰανν, Ὀυΐ ποῖ ἴῃ (86 βδῖὴηθ ΝΑΥ͂ 
(τον. 14).---αἄδσῃ ἰβ ἃ θσυγο οὗ Ηἰπιὶ μὲ πὰβ ἴο 
ΘΟΙῺΘ (νον. 14).---Μδὴ ἃ βγυγο οὗ [89 ἕοη οὗ δι 
(νον. 14).--- ΤῊ 9 ἄσϑὶ ἀπὰ βοοοπὰ Αἄδπὶ: 1. Ἐδβθῃ)- 
Ὀΐαηποα. 93. Ὀιβόγθησο (νοσβ. 14--19).---ΤῊ6 ἀΐδῖον. 
66 ὈΘΙΘΘΩ δίῃ δηὰ οἷἵϊ, [( οοπβίϑίθ πογοΐῃ: 1. 
Τρδῖ, [Ὠγουρὴ ὑπὸ βἷι οὐὗἨ ΟἿ, ΤυΔῃΥ͂ αν αἷοα, Ὀὰυΐ 
{δῖ ὁ ἰπ6 οἴδοῦ παπᾶ, αοα δ στϑοθ δηὰ γ᾽ μανὸ 
ἔγϑοὶυ δυουπάθα υθΐοὸ ΤΏΔΏΥ ; 2. ΒΥ ΟὯ6 Π)8}}8 βίη 
ΤΩΔΏΥ δδνθ Ὀθοοὴθ οοπαοιῃηρα, Ὀυϊ οη6 ΕΝ 88 
ΔΌουηἀρα ἔτΟΠΣ ΤΩΔΏΥ͂ ΟἸΈΠΟΘΘΒ ἴ0 τ ἢ ὐΘΟυβη 688: ὃ. ΒΥ 
186 βίη οὔ [δ6 οη6, ἀδαίῃ [88 γτεϊζῃηϑᾶ οὐδὺ ΏϑηΥ, ὃυΐ 
ὈΥ ἴ86 οῃ68 Φεβὺ8 Ομ τίδὺ Μ}}} ΤΩΔΗΥ͂ 81}}} τηογα γε)οΐοθ 
ἴῃ [6 ἀοιίπίου οἵ 116 (γοτβ. 1ὅ--]7).--- 6 δοία τῆδῃ 
ψαβὺβ ΟἸγίϑι : ποὺ ΟἹΪΥ (1.) οὔθ, Ὀσὶ αἷϑδὸ (2.) 189 
ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 οὗὁἨ Ηἰἷβ Ἑομδγδοῖοῦ (νου, 1δ).-- οὐ ον αἰ ἔοτ- 
Θῃΐ 8 [86 ἔγι δ οὗἨ βίη δηὰ τ ρῃμιιθουβηθδὶ 1, ΤῊ6 
ἔγυϊν οὗ [16 ἔοττηον 8 οοπἀοιηηδίίοη ; 2. Τη6 ἔγυϊ! 
οὗἩ 186 ἰδίου ἰβ ᾿υβυϊβοδίίοῃ οὐ [6 (νογ. 18)....--Α.8 
οοπαοιμπῃδίίοη 8 ΘΟ 6 ὑπηΐ0 8]} Τη6ῃ,, 80 8180 8. [.3]- 
Βοκίίου οἵ Ἰ᾿ἰΐο (νον. 18).- 6 ἀμ  νογβα  "ν οὗἁ Ὀινίηθ 

ὑτουμὮν [0 Ρ688 ὈΥ ἴδ6 τἱρῃύθουδβηοββ οἵ ΟἸὨγὶβὲ 
ΤΡ 18).-ΤῊο αἀἰδογθηι οἴδοὶβ οὔ Αὐἀδην ἀΐβοῦο- 
ἀΐθηοθ διὰ ΟἸἾγίβιβ οὐδάΐθηοα (νον. 19).---Ὸγ τ πδὲ 
ΡΌΓΡΟΒΟ αἰὰ [86 ἴὰτν Θηῖου ὃ 1, Νοῖ πιογοὶν ἴ0 πη κῷ 
δἷη ῥγοιηϊμοηῖ: Ὀυῖ, 2. ΤῸ Ὀτγὶηρ ἰδ τὸ ἃ οτβῖβ ἢ πᾷ 
80, 8. 70 Ῥγορδγο ἴὉΓ ζτδοθ ὮΥ ΨΦεοδυδ ΟὨγῖβι οὐιν οτὰ 
(νογβ. 30, 21). 

{Ὺτηξε ; ΑΒ Αάδιὰ [85 σοτειυρίοα τ8 Ἡῖ(ἢ (γε ρῺ 
βίη υἰϊῃουῦ οὐὖῦἦ δα}, 80 68 ΟἸγῖϑὶ ϑανοί τι ἢ 
[ογοΐῃ αταοο νϊμβουῦ οὐν τηϑεῖν (νοῦ. 14).-  οῦίοα 
ἰδ Ἦθ ρϑβκβ Πογα οἵ οὐὔἱκχίμαὶ δἷπ, ψ ῃΐοἢ ἢδ5 οΟπ 
ἔγοπι Αἀμηι αἀἰδουγοάΐοηςο . ἐπογοίοτο ὄνοῦν ἐδ ς ἰθ 
ΒΓ} πῇ οἢ ρονίαϊπϑ ἴ0 υβ (γαγ, 18).--- 48 Αὐδηνν 
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ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ, ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΕ, 
μσννκν ἐπαμαατισαμ,ειάξαδρνν. 

δἷἶπ 8.88 ὈφοοΘ Οὐν ΟἾΤΏ, 80 888 ΟἸ γα 8 γεἰχιίθουδ-  Ὠ18 βίη, ἰδ γίομοῦ ὙΠΠ1 ὈῸ ἷδ τοοορὥώοῃ οἵ κζῖδϑα 
ὨΘΒ88 ὈΘΟΟΙΘ ΟἿΓΡ ΟὟ (ΕΓ. 19). 

Βενοκι, : αἀοαδ οἷδὰ ἰ8 στρα, βοπίηρ ἔγτοταη (86 
Ἑαΐδοῦ ὑροη Ηΐπ), δηὰ ᾿ῃτουρὴ Ηΐι ἴο υκ. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΒΘ ΘΟ ἀγα, ΟΥ̓ [06 Βρίτξυλὶ 116 οὗ 
[06 ΠΟῪ Ὀϊγῶι, γοϊρηϊηρ Κίημχθ ΟΥ̓ΘΡ δίῃ Οἡ ϑδγίἢ, 88 
ΠΟΥ͂ 8}14}} 4180 Ὀὸ (6 }Π]1ον-ἰεϊηρβ ἴῃ ἔμ Ὠοανοῃ οὗἉ ρίουγ 
(νου. 17).---Ο πρΐνογβαὶ ρστδοο οὔ αοα, ὈΥ πϊοὶ 4}} 
ἸΏΔΥ 6 βανρὰ ὉΥ ΟἸγίδυ} 1 Τί, ἰἱ. 4; Αοἴα χνὶϊ. 
80, 81 (νοι. 18).---α 8114}} ἀγὸρ οὗὨ μγβθθ οδὴ ο8]πὶ 
διὰ σησυ ἢ ([λ6 ταρίηρ, Νάνοθ οὗ οοττυρίίου (νον, 20). 
--ΟἜΑΜΚΕ: ΑΒ ὯῸ 026 ΟΒῃ ΟΘΩΥ͂ παῖ ἢ6 ἰ8 τ πῇ 
80 αἶϑὸ τλυϑὺ ΠῸ ΟἿ ΒΑΥ ἰδαὺ ἢδ6 8 ποῖ δ η[Ὁ] {Υ Γ, 
14).---λΛῦουα Βιδί, Τὰδ. : ϑῖη ὯΔ8 84. τὰκ Υ Κιηρχάοιῃ 
διὰ ἀοπιίηοη. χε ΠΟΌΟΑΥ γοζαγὰ ἰδ 88 8Π|8}} δηὰ 
οοηὐθιμρο]6 1 Υαι ἴδ6 Κίηρσάοῃι οὗἨ στδοα ἰβ τωυσὰ 
ΤΔΟΓΘ ταῖν. ΤΏ6 ράτγροβο οὗ ἰδ Ἰδοῦ ἰβ ἴο ἀο- 
ΒΟΥ [86 ἴοττηοῦ  ψὮθγΘ ὑπο Κἰηράοιη οὗ χτγϑοθ ἰῃ- 
ΟΓΘδΒ868, ἴπ6 Κἰηρσάοιμμ οὗἁ βἷη ἀθο] 68. ΤῊΘ ἔογπιθῦ 
ἀδν ἰδ, 1Ὁπ66 Ἰαίζο ν ἀθδίῃ. 

ΒΕΒΙΔΟΗ : ΤΏΘΓο ἰβ (8 στοαὶ αἰ όγοηοθ Ὀθίπθθῃ 
[86 οἰἴθοίδ οἵ 186 [Ἀ]} ἀπὰ οἵ γοἀδιηρίίοη : 6 οβθοίβ 
οὗ [δὸ ἔογπιοῦ δομϑίδὺ ἴῃ 8 ΒΙΣΟΙΘΙΥ ἰο χα] ἰυἀρτηορηϊ, 
Μ]ΟὮ τασδὶ ΘηΒΌΓα σοπαἀσιμηπδίιίίοῃ ἰῃ οοηδοαυθῦοσο οὗ 
ἃ δἱηρ]ο ἰγδηθρτοδβίοῃ ; Ὀυΐ (Π6 οδδοὶβ οὐ ἴΠ6 Ἰδίῦοῦ 
ΔΙῸ ἃ ἴγοο κἱς, πο πηδὰθ διηθηὰβ ποὶ ΤΏ ΘΡΟΪΥ [ὉΓ 
ΟὨΘ βίη, Ὀυΐ ἴ0ν δὶ (ὼθ τοροιϊοηδ οὐ Αἀδπηβ ἴγιπβ- 
ἡλῥραμᾳ [μδὲ Ὦδνο αὐίϑϑι" ἔγοσῃ ὑμμδὺ ὅσγθι οὔθ: δῃὰ ἱἰΐ 

Ιη866 διῃθπὰβ βὸ οοῃρίθυοίγ, ἵΠπαὺ Ὁ ὯΔ8 ΓΘΑΙΪῪ 
οἴεοιοά ἴῃ (Δ]|16 ἢ θ ἢ πὸ τἰρῃυδουϑηθθα γοαυΐγοὰ ὈΥ 
[86 ἰατ (νθγ. 16).-ϑοὸ ρον ΡΥ ἀοθ8 ζγδοθ ορθγδαῖθ 
οἢ ἰοϑθ το ᾶνο γϑοοϊνοα [18 ἔ] πθ88, [μδὲ (86 γ, ὉΥ 

00, Ὀθούηιθ τΌΪεΓΒ ἴῃ 116 τπγουρἢ ΨΦο8βὺ8 ΟἾ γίδὶ 
γον. 17). 

[μι800 : Μαπκίπα ἰβ υηϊοὰ ἰη Αἀδπὶ δηὰ ΘΟ γίβι : 
ἐογοίογα [86 βίη οὗ Αἄδηι Ὀδοδιηθ [Π6 δβἰῃ οἵ δ]], δηὰ 
Ομ γίβυ᾽β οἤδβεΐπρ Ὀσοαπιὸ [Π6 ρῥτορὶ ἰδίίοη ἔογ 8}. ΑἊΑβ 
ΘΥΘΡῪ ᾿οαῖ οἵ ἴμ6 ἴγθο διεῦδγε ὮΥ αἶβοαβϑο οἵ ἴ86 τοοῖ, 
ΒΟ ἀΟ6Ά ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΟΩ6 γέσῦδῦ ὈΥ ἰϊ8 γοδίογδιίϊοη : ἴῃ ἴΐ 
8 τὶ ἢ τηληκίηα ἴη Αάδιη δηὰ ΟὨγὶδὲ (νοτβ. 12-- 21). 
--͵-οδῖὰ ἰδ τς στθὴν ΟἹ] (μαΐ τγὰ8 Ὀοχοϊίθη ὈΥ͂ βίῃ 
(νετ. 12).---486. Αἀπιη δ δίῃ Πηθ ὈΘΟΟΙ.6 ΟἾΓΒ, 80 δ.8 
Ομ γδι᾿β γἱ κυθοιπη 698. ὈΘΘΟΙηΘ ΟὟΓΒ (ν 6 Γ, "ἫΝ 

Βιεακε : Τα Π00}6 ράβϑημα ἰβ 88 [Ὧ6 ΡὈἱΠ αν ΟΥ̓ ἤγο 
πῃ (Π6 Μ]] ΔΘ Π688 , δεῖς δινὰ (γοαϊθηΐπρ ἰοναγαὰ (ἢ 6 
Ἐργρι ίδη κῃ ἱτπηροηϊοηῦ, θαῖ Ὀτίρἢὺ δηὰ οἶοαγ τοναγὰ 
186 Ιβγμθ] 68. ΤῊ 8 ράβθβαρα Πἰμοηβ δηὰ Ὁπυη 618 
ἀραϊηκὺ Παρὰ ΑἸ ΠΠΘΓΑ, ὙΠῸ ἰγοῖῦ ΘΥΟΡΥ τὨΐηρ ΧὨ ; 
Ὀαῦ ἴτ 58:1 π68 ὙΠ [ἢ ἸΟΥΘΙΥ Βρίοηάοῦ οὗἨ σγᾶδα ὑροὴ 
ρθοηἰζοηΐ αη πηχίουβ 8018 (νϑγ. 20). 

Ηκύδνμα: Τα ἀοιηϊηΐοη οἵ Ββἰη ἰπ [86 που]ὰ 15 
ποῦ (006᾽5 ποῦ, ὈὰΓ πη η 8. ρυ}}0.---ΤῊν ἀν ΓΒΆ ΠΥ 
οἵ σογγιρίίοη Βῃοι]α ποῖ οοπιίογι, Ὀὰὺ Ὠυτ  Πἶαῦθ 8 : 
Ἰ. ὙΥὙὰα μοι} δ ἢ Ὀ6 Ἀβϑῃαιηθα ὈΘίοΟΓΤΘ 41} ἴῃ6 τοι : 
2. ὙὙὰὸῪ 9Βου ἃ Ὀ6 ΔΘἢδπηοα Ὀοΐογο ἴῃ 6 ἱπῃπΌϊβηι οὗ 
οἴμβογ πουὶ 8, γῆο ρόγῆδρϑ ἀο ποῖ ΚΠΟΝ ἈΠΥ͂ (Πἰηρ 
δϑουϊ δἷη : 8, 6 Βῃου]ά 80 τη πσἢ ἴῃ6 τηογὸ ΘᾺ ἴῃ 
τοϊη, ὑπαῦ, ἀ}}}} τ6 ὉΠΙ ΟΓΑΘΙ Αἰ ΠἍΪ]ΠΘΉ8, τὸ 8}}4}} 
Ὠού Ὀ6 {π6 ΟὐΪν Ριγο οπθϑ: 4. 6. πριιδὶ ὑΠοΓΘΙΌΓΘ 
πογὶς οὐδ ΟὟΓ κα ναι! οη (6 ΙΠΟΓΕ ΘΑΓΏΘΒΟΥ͂ ΟΥ̓ ̓ ΓΑΥ͂ΘΓ, 
Δηΐ (ἈΠῈ ἴῃ ΟἾγῖϑε (νογ, 12).-τλ δηλ 18 [86 παΐαγαὶ, 
Ομθεδὺ ἰβ τ1Ἐπ6 Βρ᾽γίυαὶ ἈΠΟΟΒΙΟΡ [06 [ὈΓΠΠΘΓ 18. 1Π6 
ΓΒ!) Β0Γ ΟὗἨ [6 Ὀἰνίπο οομηπιβηἀτηθηΐ, ἴα Ἰαιίοῦ 
[86 (]ΠΠ}1ὸν οὐὗὁ [η6 σῆοϊο Ὀἰνίπο ἂν . [86 ἔργον 5 
[86 οδ;86 οἱ ἀθαῦῃ απὰ Ὠπιηδη οογγαρτίοη, ὑπ6 Ἰα τοῦ 
6 αὐἰπογ οἱ [{6, τοασυϊρίίοη, ἀπ ΠΟ] 688. (νοῦ, 
14).- «Το ΓοᾺ] στουμαὰ σἂν (μΠ6 ορογϑίίϊοη οἵ Ὀὶνῖη6 
ΕτδοΘ ἰβ ἃν ΠΏΪΘΓΒΑΙ 48 (ἢ6 5 πᾷ] οογτυρύϊοη ἴγῸΠ) 
Αάλιη, ἰ8 1Πἷ8 : {πε σγασε ΚΏΟΝΓΘ ὨῸ ΟΘΡ [1 πλ}18 (Δ 
"(Ὧοδ6 ὙΠ 6 ἢ τθδπ ἰΠ,861 8βοῖβ ὈΥ͂ ὑπ 6] 6 (νογ. 17). 
“-ΤΌο ἀχόγο τωδὴ 8 ροαγναδεά ὈΥ ἴ6 Κπονϊοάρα οὗ 

(μα νἱῖ. 47). 
Βκάβεκι: ΒΥ ὴ6 ὕροη 8}} (τον. 12-.-231).-- ὴε 

ΒΑ ησ σου η86] οὗ Οοα διδ5 Ὁ] 'νγ8 ὈΘΘῊ ΟἿ6 διιὰ ἰδς 
ΒΔΠ16 ἴ0 8}} τπϑθῃ, ποῖ Ομ] 0 ἴ6 οἰ! άγοι οὗ Ασα, 
᾿δ1, ὑαϊ ἴ0 4}} ι1γ0ὺ δοη8 οὗ Αἀδῃὶ (νον. 13)..--1 ολῖν, 
Βανίηρ ποθ δίορροὰ ἰὼ ἴοοὶ ἱπίο ἴδ6 ποσὰ, δ 
ίο [19 ΜΔΥ͂ ἴ0 8}} πηθῃ (νον. 12).---πἰίη Βὰ8 Ὀεουϊηθ 
ἃ ΠδίΌΓΑΙ ΡΟΉΎΤΘΙ ΟΥ̓́ΘΓ ρΟΓΒΟΙ 9, ΠΟ σδῆηοῖ ὃς αἰθ. 
Ιοάμοα ὈΥ τ.6 ὈϊΪοτνα οὗ δὴν οἷν : Ὀυϊ γχταοο--- πιο 
ἀοββ ποῖ θείας τ᾿ ΘΟΙΠΡΌΪΒΟΓΥ ΡΟΤΘΓ, Ὁ νὰ τὯ6 
ον δε ἶ 8] ἀγαπίηρς οὗ ἰδ ποτὶ οἵ ἀοἀ---ἰδ δο 
ΡΟΝΘΓΡΙᾺΪ ἐμαὶ 1 ὈΓΟΔΚΒ ἴὩ6 ῬΟΝΘΓ Οὗ Ὠδίυτο (νοξ. 
12).-εαί[ᾳ γεὶ ὙῸΙ [ὉΓ υϑ8 ἰδὲ [89 18 βαϊ ἃ 
ἃΒ Οὗ ἃ ΓΌΪΟΓ πδοΟ ἷἰβ ἀοδὰ (νϑνγ. 17).---Τ)6 πον ἀθ- 
οΓθ6, “" Υου 58})8}} 1ν6,᾽) πο 8 πναγγαηϊοὰ Ὦγ ἴα 
ΘΙΩΡΙΥ͂ ζτανο οὗ Δεβὺβ ΟὨγίϑι, 1 Ὠίρσθ ΟΡ δηὰ βίγοη σοσ 
1πδη ἴμ6 οἷά ἄδογθο, “ ου πυδὶ ἀϊ6,᾽ ὙδϊοὮ 18 οου- 
βιτηϑὰ ὈΥ τα] Ο ἢ 8 οὗ στανϑβ (νον. 17).--Ἴ πὸ Αρόβαθ 
ΟὯΟΘ ΙΠΟΓῸ σϑοδρίἰυἱδῖθα [Π6 δουπάδποο οὗ ἀοςσίΓηθ 
πο ἢ [48 ἀοσιηοηδίγαιοα δ|} δίοπν ἴγομι ν τ. 13 : 
ϑέπ, ἀεαιλ, σγασε, τἱσλίεομπηδδδ, ἰδ γ76. ΤΏΘΒο ὅνα βιαπὰ 
(δὺ8: ρτδοθ γίβοβ Ὠἰσηθθὶ ἴῃ (86 τἰάά]ε: ἴῃ6 ἵνὸ 
ΘΟΒα ΟΣ ηρ κἰαπίθ, δἰῃ δπὰ ἤοδιδ, δὺ ἰδ ἰοῖ ; [80 
ἀουθ]ο ργίσο οὗ νἱοίονῃ, Εἰσῃιθουξηθθθ δὰ 106, δὲ 
[86 τἰχῃϊ  δυὰ ονὸῦ ἴ86 Ὀυτγίοἀ πδηο οὗ Αάδι [ἢθ 
Εἰοῦν οὗὨἨ 106 πδιηδ οὔ Φαδϑυδ Ὀϊουπιβ (νον. 21). 

ΚΟΗ ΚΕΙΚΕΜΆΟΘΒΣΒ, οη νον, 19: ΤΏ οδδοῖβ οὗ 6 
ἀϑδίὴ οὗἨ ᾽16 Βοάθοιωηδγ, 80 (ἌΣ 88 ἰΐ ἮΩΒ ἃ πνογὶς οὔ 
ΗΐΪ8 οὐράϊΐθῃοθ.---ΠΕΙΟΗΕΚΤ: Ηδ8 [86 Ομ γῖβὺ το αἷοὰ 
ἴογ υ8 Ὀδοομλθ ἴπ6 Ομ γίϑὶ τὶς υ ᾽-- ΗΟ τυυςσἢ 
τοῦτο Ὀϊοθϑοὰ ἴὸ ᾿ἴνθ υὑπᾶάθὺ σύδοθ ἴλη ὑπάοῦ ἐπ 
ἰδν 

Πναε: Αάδ δηὰ ΟἸμγίδε ἱπ [ῃ6 ἰπίογοδὶ δηὰ 
ἰδιογὶοδὶ 1ἰ8 οὐ πηδηκίπα. -- Αἱ δ]} πιθ διὸ δοϊηργο. 
Ὠοηαρὰ ἰπ [Π6 [Ἀ]} οὗὁἨ Αἀδπι, 80, ἐπα δι}}} τηογο, δϑ 
ΒΟΥ ἰῃ ἴ86 τ ρῃὐθουσηθθθ οὐὗὁἨ ΟἸγίβι.---- Α8. δἷὶπ ἀπὰ 
ἀσδί δυὸ αϑαυηθὰ [86 Δρρϑδγβηοθ οὗ ρογβοηδὶ, 
ΡΓΠοΟΙΥ ρότογ, ἰ οὔθ ἴ0 οχιϊηρυ  βῃ ἴ[μ6 ροσβοῦδὶ 
116 οὗὁἨ τωδηκίηη, 80 ἀοθβ ὑπ Ῥϑγβομαὶ αοα διχαὶπ 
εἰοναῖθ πηθπ, ὈῪ (Π6 Φ]ογίουβ ρεγβομα ιν οὗ ὼ ΘΟ τίβὲ, 
ἴ0 ἃ ΡΟΥΒΟΠΔ] [16 ἴῃ τοῦδ] ἔγϑϑαυπ).---ΤηῈ δηξῖῖῃθ. 
βὶβΒ Ὀοίτοοῃ Αὐδπὶ δηαὰ ΟἸσίδυ : 1. [ἢ ρογβομδὶ οἷς 
[οοἰα (νον, 16); 2. ἴῃ ϑεβθηῖίδὶ οἰδοὶβ {νϑγ. 16): 
ἃ. [π1Π6 ἀοδίγυοίίοη οὗὨ [π6 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ͂ ρΟΓΘΟΠΔ] [ἰδ 
ΟΥ̓ βἷπ, δηὰ ἴΠ6 γϑαϊογαιϊοη δὰ ρμ]ογβοδιίοη οἵ 186 
ἴγυ 6 ῬΘΙΒΟΏΔΙ [6 οἵ ρζτδοθ, οὐ Ὑπὸ [Ἀ]86 δηὰ τΠ6 ἵγτιθ 
βασιλεύενν (γον, 17); 4. [π᾿ ἴ6 δπαὶ δἰπιβ οὐ "οι 
(γεν. 18); ὅ. [πη τὰ6 [}} τηδηϊρδίδι!οη οὗ Ὀοιῃ ἴῃ 
ἴΠ6 Ἰσῃϊ οὗ 16 ροδροὶ (νογ, 19).--- ΤῊ ρΊοτΥ οὗἉ σιν} 8 
ὅταοθ ἴῃ ἴμ6 δχογοῖβα οὗ ἰΐ δυϊπογγυ. Ηονπ ἰΐ δ 
ποῦ ΟὨΪΥ͂, 1. Οοπαπογοα βἷη δηὰ ἀρϑιῇ : Ὀθσϊ, ἢ. Ενοη 
τηλᾶὰο [Ποῖ Οὐὗἁ δβουνΐίοο.---ΤῊς Ὀἰνίπο τ οὐ ἀϊδβιϊῃ- 
υϊϑῃΐηρ ἴπ6 οἴἶδεοῦ οὗἨ 1}10 Ἰανν.-ἼἋ ὸ ὑὉτοο]ὰ σἤδγηο- 
ἴ6Γ οὗ ἴῃ6 ἰδ: 1. ΑΡΡΆΓΘΏΓΨ 8 ργοιποίζοῃ οὗἉ δὶ}: - 
Ὀυΐ, 3. ΗΘΑΙΙΥ 8 οοπιημαπίοδιϊοη οὐὗἁἨ γτδοθ.---αὐδηι, 
Μοβοβ, ἐπα ΟσἩγῖϑι.-- -ον αν ἀοοθβ Μοβοβ δρροϑδγ ἰὸ 
βίδηἃ οἡ Αἀδπ}}8 βἰἀθ : Ὀτπὶ ΠΟ ἔν ἀοθ8 ἢδ γδί δῇ 
βίδηα οὐ ΟΠ γι᾿ 8 δἷάθ "--Ἴ 6 ὑπο] οθοὶ οὐ ὑ8μ8 
ἴανν δηὰ οἵ ἰορδ! ν ἴῃ ἰμ6 ἰδίογυ οὗὨ 1868 πογὶ ἀ.--- 
ΤΟ Ὁυοΐουϊα σαγθα ΟὗἩὨ ἴΠ6 Ἰδὰτ : 1. ΤΠι6 ουγθα οὗἩ 188 
ανσ, Ὑ611 υπάοτγβιοοά, ἰοδὰβ ἴὸ βαϊγψαϊίοη : 2. Τ8ε 
οὔὕγθο οὗ 1Π6 αν, τηϊδυπαογβίοοά, 6845 το ταῖπ. 

[Βυκκιττ (. οηἀοπαθα): Ενογν δίῃ πὰ σουγτἶξ ἴῃ 
ἀοβδησο οἵ ἐπ ἐπγθαϊθηΐηνβ οὗ Θὰ ἰβ ἃ [ΔΕ ΥΪΏ 
οὐὗὁἩ Αἀλη}ν}δΒ το] ἴον ἀραϊηϑὲ αὐ. Οὐυν ἀσαίγυσ ἢ 
ἰ8 ἰπ ΟἼΓϑΟΙν ΘΒ, ὈΥ̓͂ ΟἿΡ δοῖα] γϑῦ ] θη : δηᾶὰ αἵ {Ππ6 
ἔτολϊ ἀΑΥ͂ ΤῸ Β8Π.8}} σἤαγρο ΟΡ Βῖπ δηὰ τη ΘΟ ΥΎ ὈρῸΝ 
Οὐγποὶ νοβ--ηοὐ οἡ αοα, ποὶ οὐ ξειδη, μοὶ οἱ ἰπιθέΓῃ- 
τηρηΐδ, Δηαἃ οῖ ΟἹ ΟὟΓ ἢγθὶ μαγοηϊθ.--ἥνκνεν: ᾿ξ 
ΓΟ ὃν (Ἤγιϑι δηὰ Ηἰδβ γἱριιϊδουβη 88 θη]. ᾽ο. δηδ 
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ἱμαιδιϑα γἢ, πις Γὸ ἀπὰ ρτϑδῖδγ ὑυίγ ϊοροα ἔδδδη ντὸ 1οϑὶ ' ἰδ Ω 8016, ἰξ ἰθ οὐ» ἀυτγ ἀπὰ ἰπύθγοϑε τὸ ἐσυϑὲ Βαιη]} 
Υ ()6 οἴδδπηοο οἵ Αὐδη. ΤῊ ῥ]δβίον ἰ8 νὶ ον τΒδη  δηὰ βυδιη βαΐνοΥ τ0 (6 ἱπβισυοιίοπβ οἵ Ηΐπ χ0 ἧ 
ἔθ πουπά, ἀῃὰ τηογο Βα] ΐηρ [μ8η τ86 νουῃὰ 18 ΚΙ}]. [16 Οπὲν Η7δ6.---Ολακε: ΤῊ ρτάοα οὐ τ86 ροεροὶ 
ἱπρ -ΘΌΟΤΥ : ̓πβίοβα οἱ ροτρ οχίηρ οὐυγβοῖνεβ δυουΐ [ ποῖ ΟὨΪΥ γϑάθθῃβ ἔγου ἀθδὶἢ δηὰ γοβϑίογοθθ ἴὸ ΤᾺ Ὀμ 
[6 ᾿ΠΟΟΙ ΓΟ ἈΘΏΒΙΌΪῈ Ὀσΐ τοδὶ τἰραίθου αἰδροηβα. [ Ὀτὶ 86 δοὺ] ἱπῦο βυο ἃ γϑἰδιοηβμΐρ πὶ αοὰ 
ὥου οὗ ἀοά, ἱπ Ῥϑγτηϊεἰϊηρ [86 ΘινύγΆμ 06. οὗἁὨ βίῃ δὰ 1 δῃὰ ἴπίο βιοἢ ἃ ρασιἰοἰραϊίου οὗὨ δίθγπαὶ βίου, ἐδ πε 
ἀθαῖμ, ἰϑῖ υ8 ἰθαστι ἰ0 δίάογθ Ηΐβ σγδδθθ [ῸΣ ργονίαϊῃρ 1 βαῦθ πὸ Δ ΒΟΥ ἰοὸ Ὀοϊΐονα πουἹὰ μαννα Ὀθοὴ :ἢς 
Β0 Δαθημδίθ ἃ ΓΟΙΏΘΑΥ (ῸΓ ἴμὰὶ αν [Ὁ] σαἰδβίγορο.--- [ ρογέίοῃ οἵ Αἀδπὶ ἰπιβεὶῖ, Βδὰ μ6 ὄυθὴ Θἰθ ΏΔ]Υ το. 
4.2 οἂν ΟΠ] ἀγθὴ δανα γοϑεϊνϑα ἃ βίη [Ὁ] πὰ βιδυϊηρς [ ἰδίποα ἢἷ8 ἰπηοσθηοθ.---ἤορθε : 6 βῃουϊὰ πονοῦ 
Ὠδίυγο ἔγοιῃ ἴΠ6 ἢγδὶ Αἄδπι, ἰοῦ 18 Ὧ6 ϑιἰγτθὰ ἃρ ὈΥ | γἱοϊὰ ἴο ἰδηιρίαιου οὐ 186 ργουπὰ {πὰὶ (Π6 5'ῃ ἴθ 
Οχαΐν ρβίῃβ δῃὰ ΒΟΓΓΟΥΒ ἰὼ Β66 ῖς [ὉΓ (μδπὶ [86 ὉΪ688. [ τ] ἢ Μν6 ἅγὸ βο] οἰ δὰ ἀρρθᾶγβ (0 ὃ6 ἃ ἐγ (τηθὶ εἱς 

οὗ 186 βοοοπὰ Αἀδιωβ τὶ βιιδθουβῃθββ δηὰ βαῖνδ- [ ϑδτηρ ἃ ἰογυἱάθι ἔγυ), οὐ (μαι ἰε ἰδ θὰϊ [ῸΓ ομ66, 
εἰοη.-- -ὙΚΒΊΕΥ (βοείου οὐ Οοα 8 ζουθ ἰο Μαζξίοη ] Βοτηθθον τ[Ώ6 οπα οβδηοο οὗ ομδ δῃ, ΗΟ οἰΐθη 
απ, οι. ν. 1ὅ): ΤῊΘ Ἰηοτθ γ ἀθ8ὶ οὔν Ὀτγοβά ἴο  Π88 ἃ τγδῃ, ΟΥ̓ 8 (πη γ, ὈΘΘῺ σταϊποὰ ἔογουοῦ ὈΥ ΟΠ6 
[86 ὨΌΠΡΤΥ πὰ ΟΟΥΘΡ [Π6 πακοὰ νἢ χαγιρθιβ, δὰ | αἷῃ 1---Οοτωραγο ἴβδαδὸ ἀθ ἰδ Ῥθυγογοῖβ 246) δεζονε 
ει 6 τότ Κἱπὰ οἰῖσοβδ ν ἀ0 ἴο ἴβοβε ἴδιαι ρτοδῇ υη-  Αἀἄαηι (ουάοη, 1666), ἰῃ πὨϊο ἢ [86 δαῖμον δἰξοϊαρί 
49 γ 186 νἀγίουβ 1118 οὗἩ δυπιδη ᾿ϊἴδ, [86 τηογθ οοτηΐοτι [ἢ ρῥῦονθ ἐμαὶ ἴπΠ6 γβὶ τωθη Νθγα ογοαϊθὰ Ὀοίοσζο 
ἯΕ ΓΘΟΕΙ͂ΥΤΟ ΘΥΘῺ ἴῃ ὕΠ6 ργθϑθηῖ ποῦ], δπὰ ἔμ ρΡοδί- ἰ Αάδι, δηὰ ὑ01}48 ἃρ ἃ ουτίουβ ἰμδοϊορίοδὶ βγϑίθι 
ΟΓ [80 ΤΘΟΟΙΏΡΘΩΒΕ ἯΘ δα ἴῃ ΟἿΡ ΟὟ ὈΟΒΟΙ,.--- [ἰ Οἢ (Πδὺ δυρροδί[οη.--- ΟΟἸηρᾶτα αἰδὸ ἮΝ. ΒυσΚΙΑ ΝΟ Ἐ 
ὕπτιον: ΤῸ δυδ᾽οοὶ οὗὨ πιοταὶ οΥ]]} ἰδ ἴ00 οχίθηβῖνα [ ἤηφιένῳ τοὐλείλον ἐδλ6 ϑομέοποο οὗ Τοαίδ, Ῥγοποιιποοὰ 
Διὶ τηγϑίθγίουβ 0 Ὅ6 Θοιηργοδοπάθὰ ὈΥ οὔὐνρ ἀπάοτ- αἱ ἔλα Καὶ! ο7 Δίαπ ὁποϊωμαδα ἐδ ἩΡλοὶε Απέηναὶ (γε. 
κἰδηἀΐησ, Μδηγ ἰ(δΐηρβ οοπηοοίοα πὶ ἰξ 110 πο} | αὐέονι, ΟΥ̓ Ἰτοαδ γοδίγἐοίδα (ο ἐλ6 Ηωριαπ αοο. 1,οὩ.- 
Ὀρνοπὰ ον γεδοῖῦ, Βαϊ ὙΠογΟ Κπονιθαὰρο :8 ὑπαῖ- ἰ ἀοπ, 1839.---ὖ, Ε. Η.] 

ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΗῪ ΒΕΜΑΝΚΒ ΟΝ ΤῊΕΝ ΟΟΝΒΤΕΠΟΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΠΑΡΤΕΝΗ͂ ΥἹ.- 11}. 

Αἴορ [86 Αρουβίῖίθ μδβ8 ὀχ ἱνοὰ ἰῃ6 δηι ποδὶ 2. Βυϊῖ ] ἐὸ δὲ ἀραά ἰο δἷπι ΤΩΘ8 8 αἷϑὸ ἐο δὲς ει. 
οὗ Αἄδπὶ δῃὰ Ομεῖβὶ πὶ [8 ῥείποῖραὶ οὐ δππάδταθηΐδὶ, ἐο ἐλδ ἔπι, ΔΒ. ψ6}} 88 (μ9 γϑύυθγβο, ἔμογο (Ὁ]Ποννϑ ποίω- 
ἴοστω δηὰ δὶ ριΐδοαησθ, οἾδΡ. ν. 193-291, 6 Ῥᾳ8868 οχ 1 ἱπῃρ ὑμδγοίγοι) ΘΟ ΓΆΓΥ ἴ0 ἴπ6 λοίέπμδδε οὗἩ ἴῃς Ἰὰνν. 
[Ὁ Θσμὶ δῦ (86 βδῖὴθ δι τ μοβίβ ἰῃ 411] [18 οομδο-  Τ86 ἰδ, ταῦμον, νγ88 ἀεϑίζηδα, ὈΥ̓͂ [1ϊ8 σοῃδίδης Ορογδ- 
αυδηοθοδ, ὅτϑὶ οὗ 8}} [ὉΓ ὑδ]θνογβ, ὈὰὺΣ [θη 4180 ἴὉγ ἴοι ἴῃ δνγακοηΐηρ δηὰ ᾿πογοδβίηρ [6 οοηβίοι πὶτν 
186 ποῖ ποια, βίῃ, ἴο οἴϑοι [16 ἐγαπδίτοη ἴγοση 86 βίδίθ οὗ δ' ἴὸ 

ΤῊ πογαέέφο πἰὰο οΥ̓ (18 ΘΟμβϑαῦυθῃοο ἰ8 ὀχ εἰ ὈΪ0.., {86 βίαια οὗ ζτβϑοο ; οὔδρ. Υἱὶ. 7--2ὅ. 
οα ἷπ οἴδρα. νἱ. δπὰ νυἱΐ. : ΤΟ ἀγίηρν πίι ΟὨτδὶ 1 Π. Τῶι βεοοῃπὰ οὐ. ροβὶ ἴνο ρμαγῦ ἰ8 (ἢ π8 ργοραγοί, 
βίῃ δὰ ἴο {86 δπίϊγε οἱὰ (Ὅττη οὗ |1ἴ8. ΤῊΣ οοπῃαϊίου οΥ̓ Ὀοϊ ον τ ἰβ ἔγοθς. ΘῸΠ 411] οοπάθιη- 

ΤΠ6 »οεὶϊξέσο δἰὰθ ἷβ Ἔχ Ὀἱϊοὰ 10 ομδρ. Υἱῖϊ. : ΤῊΘ  παίίοη, Ὀδοδυδα, ἰπ ΒΒΓΙΊΟΣΥ ΜΓ ἐδ οδαγδοῖοι, ἰΐ ἷ8 
Ὠ6Ὴ ᾿ἰἶα ἴῃ ΟἸγίδι, ἃ ᾿ἴδ ἰῃ {π6 ϑρί τί οἵ ΟἸγίβδι. Βυῖ ἰξ ἰβ ἃ 1᾿Ξ6 ἴῃ 1Π 6 

1, Τὴ ἔγϑι ἀἰνίβίου ἰ8 δζαΐπ αἰνϊἀθὰ ἰηϊο ἴὉυν  ϑϑρί τ ϊ τ Ήΐοἢ ἰβ ργοραγθῦ ὈΥ ἴδ6 βρίγις τὨγουρὶ 1Π6 
αἰοτιβολιίοη οὗ (86 ὈΟΑΥ͂ δπὰ ἰδ πῇοϊα πδίυγο : ἴον 

4. Α6 Ομγίβιίδῃβ μβανθ ΤὈη ἀδτυθηί}}} (οὈ͵οοῖῦδνο- [6 ϑρί τί, ἃ9 1η6 ϑρίτὶὶ οὗ δΔἀορίίοῃ, 8 186 τβὺ 86- 
ἰγ Ὁγ (86 ἀδδ οὗ (ἸἾ γῖβὺ Ὠϊπθο] ἢ, δηὰὰ δυο ν οἷν , οὐΤΙ ἔογ ἰϊ, ἀπαὰ [86 ὈΘΙ ́σΨΟν 18 οογίδίη οὗ ἰΐ ὈθὌτο- 
ἐΠγουχἢ ἴ.6 (ΑἸ ἘΠ δοα] θὰ ὉΥ͂ Ὀαριΐ8η}) ἀϊοα νί τ ΟἸγἶϑι 1 μδῃὰ ἰῃ Ὁ] ββθὰ ἤορο ; οδδρ. υἱῖῖ. 
ἴο βίη ἴῃ ογάὰδὺ ἴοὸ νγαὶκ ἴῃ Πρ 688 οὗ 116, 80 βῃουϊὰ 4, Το 1" 6 ἴῃ [86 ϑρίγις πον ἀδιηδηάβ, ἤγαὶ οἵ 
{ΠΟΥ δοῖ δβ ἴῃοϑα ἼΟ ἅγὰα ἀδαὰ ἰὸ δίῃ. Εοὺ ἱμοίγ 8}]}, (ῃ6 ἰαγίην οἱ ἴῃ 186 οοπάιποῦ οὗἩ πα ΟἸγβιίδῃ, 
ον 116 ἰδ δῇ οὔρϑηῖϊς οοπηθοίίοη πῃ ΟἸγίβι, δὴ | οὗ ἃ}} σιγηδὶ Ἰυδί8, το τουδὶ, ΒοΉΘνΟΡ, Ὀ6 αἰδιϊπ. 
ογρϑιὶς ἀδνοϊοριμθηῖ ; γοῖ ἰξ 8 ῃοΐ ἃ 116 βυ]θοῖ ἴο ᾿ συϊδῃοα ἴγομπι ἃ ροβι ὐγ ΘΙ Υ δδοοῖΐο του βοδίοῃ οὗ 186 
[Δἰ8188165 ἡδίυγα! ἡροοσβϑίίν, Ὀυΐϊ, ἴῃ σΟΠ ΟΥΤΩΣ Υ σι ἢ ὈΟΑΥ͂ : οἤδρ. Υἱῖὶ, 1--10. 
[ὉΠονϑἷρ πίῦὰ ΟΠ γίβί, 1 ἷβ ἃ 116 ἴῃ ἴσα ἔγθθάομ, ἃ8 8. Α,Χ8.18)6 ἣρίτγίι οἵ Οοἀ τρϑι1868 ἰο δἀορίίοῃ, 80 
[16 δον Αἄὐδπθ ἴα8 Ὀδθὴ Ο᾽6 ἴῃ [8186 γϑϑάοι, οὐ [ 4068 ἰΐ, 85. ἴπὸ ϑρί γὶϊ οΥ̓ (86 τίβοῃ ΟἿ γίβι, ϑδοῦγο ἰἢ9 
1Π6 βϑοηηΐηρσ ἔγθθίοι οὐ μαρὰ βουνίουὺ. [Ὁ 18. ἃ τὸ- ἱπῃουιίβποο---ἰΠαὶ 18, [Π6 γοη γα] οὗὁἨ [ῃ6 ὈΟΑΥ͂, κπὰ 
εἰριουδῖν οὐ οἰ 681} ογχζαηΐο γοϊδίοη : οὨδρ. νἱ. 1- 11. 16 μον βοδιίοη οὗὨ 116; νϑῦβ, 11-17. ΤῊ 6 οογίμ ἢ. 

1. Βεοοδυβο Ὀθ᾽ΐονοσΒ ἅττα ἀοδὰ ἴο βἷῃ, [ΠΟΥ͂ τὸ ἿΣ οὔ τ8ῖ8 "] 886 Βορα ἰβ Θβι Ὁ] δηθὰ : α. Οἠ ἰδς ἀθ- 
ἴτε ἔγοπι ἰ18 ἀοπιϊπίοη. ΤΈΏΘΥ βῃουϊὰ ἱμογοίοτο ἴδκὸ [ νο]ορηιθηὶ οἔὗὨ ᾿ἰο ἴῃ (58 που], νοτβ. 18-80:; ὃ. θη 
κηπον]οάρε οὗ τ6 ἔιοὶ (δαῖ [ΠΟΥ ἅγὸ ἀοἰἑνογοα, δηὰ | ἐπ [ζυγθ Οὐ ΠΡΆΡΘΗΪΥ δα τα δ ΓΑ Οη. ΟΥ̓ [Π6 ἴονὸ οἴ 
Κορ τιον ϑ ἔγοπλ ἴδ6 δοηάαηε οὗἉ βἷπη  δηὰ ἰη Οοὰ δηὰ (6 σγαο οὐ Ομ γίδι, ψ Βΐο ἢ τηαῖκο 4}} (ἢ9 
8:6 ρονοῦ οὗ {πεῖν ἰγοϑάοπι, ἐΠΘΥ͂ 8ῃου]ὰ γἱο]ὰ [Ὠθτη-  ἔΌΓΟΘΒ παὶ ΔΡΡΑΡΘΏΘΓΥ σομῆϊοι τὶ Βα] ναϊο) ουθῃ 
θΕΪνοβ ὑπήθν βταοα 0 6 ἴῃ δογνδιίβ οὗ τἱρῃθουβ- ἰ ΒΕΓ ΟΘΔΌΪ6 ἴο 118 ΓΘΔ᾿Ζαι ἢ ; σ ΓΒ. 81--89, 
ΒΘΩΘ ; ΟὮΔΡ. Υἱ. 12--28. ΜογοΥΒ ἱπϑουρ 0) ΟΥ̓ΘΓ ΟΠΔΡΒ. νἱ.-Ὑἱὶ ῖ, [8 : “ Ετἢ. 

Ο. Βυὲῖ ἐποὶρ Ὀοΐηρ ἀοαὰ ἴ0 βἷπ τλθδπηΒ αἷδο ἰδ οἱ Εἴἴδοὶθ οἵ ἴπ6ὸ δικαιοσύνη ϑεοῦ. ΟἸδρ. νἱ. ἢ 
(1:97, δϑ ἐῇοβθ ἯἼ.Ὸ ραϑβοῦ ἰηΐο ὩΘΉΎΏΘΒΒ οὗὨ ἰδ, αν ΒΟΥ 8 ἴπαὶ [6 δὲκ., [Ὁ ἔγοιη ρνῖηρ αἱὰ ἴο ἱπηπηο.- 
γοοοϊνοά ἱπ ὑποιηβοῖνοβ 86 ΠΘῊῪ ρῥγίῃςοῖρ]ο ΟΥ̓ ᾿ἰΐο, ] ΓΑΙ ΠΥ, ἴα τ1η6 ἤγδὶ ἴ0 ϑχοϊυάθ 1ἴ, δῃὰ ἰὸ ρῥγοπιοίορ, 
Μαϊοῦ 1) τ ρὐδουδηήσθθ, οὐ ἴπ ἱπνσαγὰ βυθδίδποο οὗ | γοδίοτο, δηὰ νἱϊ}]}}Ζ6 νυἱγίαθ  δῃὰ οἤδρ. υἱϊϊ. Ἔχ Βἰ ἱ1, 
ὸ ἰδ. ἸΤΠογοίογο, ὈΥ̓ ΟἸγῖβὲ, ἸΠΘῪ ἃσγὸ ἀραὰ ἴο τ  [Ὧ6 ὈΪεββοὰ οοηάϊθίοη οὗὨ ἴπο86 ψΠηο, Ὀοΐηρ 8864. 
ΜΝ ἧ: [1.9 ὨΔΙΓΟΊΤΘΓ Β6η86, ἰῃ ὙὨΙΟΙ ἐπΠῸΥ ᾿ἰνοὰ ἴῃ ΔΘ ΤΟ ΓΑΙ ἴτ᾽" ὙἘΤΒοΟΪΌΟΚ : “1 ὯΔ8 ὈΘΘῺ ΒΒΟῊΝΓ 
πδιτἠπιοηίαὶ Δ] ποθ. ΤΏΘΥ βθου α Βοσυρ, ποῖ ἴῃ ουὔ- [ ἀονῃ ἴἰο {πὶ8 ροὶπῦ ΒΟΥ τυ (Π6 ΟἸ γίβιϊδη πὰ8 τὸ 
Μασὰ ογαϊηδηοοβ, Ὀὰϊ ἱπτγασὰ ργϊ ποῖ ρ]6--ΔΌΤ [86 ἔογοο  οοἰνοα ὉΥ τὉΠαὲ δικ. πιστ. ; οἴδΡ. ἱ. 17. [ὲ ἰδ τὮν 
οὗ σταορ, ἴῃ6 ἰπηριῖδβα οἵ {86 δαὶ . οἶδρ. νἱὶ. 1-ὅ, | τηδπιΐοι οὗἁὨ [Π6 ΔΙ]Π658 ΟΥ̓ Κτδοθ οδ]]δᾶ (ογῖδ ὉΥ (δε 



- 

200 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΒΕ ΒΟΜΑΝᾺ. 

ροπὸνῦ οὗὨ εἷῃ, [μὲ πον Ἰοφϑὰβ ἰμ6 Αροβῆῖθ ἴο ὌἽχμίδίι [ τὶ τ ποι ομδρ. ν. οοποϊυὰοά." Τη6 Αροδίΐ6 ἀοϑα 
[6 ΤΩΟΣΔ] ΘΟΠΒΘαυθΠ068 οὗ [88 οοιητηπηϊοδίοι ΟΥ̓] ἱπάθοα, τοΐυγῃ 00 ([ἢ6 δδγ9 Ῥοΐμὶ τι πμϊοὶι, ποι [86 
ιδοο, ὑἹΒΐ οι ἴῃ ὕμστι Ιοδὰβ αἶγα ζαγίμον (οΒδρ. Υἱΐ). [ 8016 οὗἁὨ Ἄοδαρ. ν. οοποϊυὰοά, Ὀὰϊ πῖϊλι τ μῖο ομαρ 
10 {86 ϑίἰαϊοτλεηὺ οὗ τ186 ἱπβυβοίο ποῦ οὗἨ ὕὉ86 Ἰεραὶ) ν. 11. οοποϊυάοὰ, Ὀὰὺὶ ἰῃ ἃ Βοη86 δἱίοροῖμον ἀἰδοτοηῖ, 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ - 8πὰ ᾿ δη Π|6818 ὑμογοῖο (οδαρ. ν]]1.}), [ ἐἰπαβτωῦοῖ 88 ἔγοπι σἤδρ. ν. 12 ου, 89 Αροβῖϊα Ὀγίπρϑ 
ὕο 6 πιογαὶ οδβοίβ οὔ [86 ΘΟΟΠΟΙῚΥ Οἵ ρτδοθ δηὰ ουϊ, ποῦ τπηϑγοὶγ [86 ἀσξμαῤ διηϊδροηίδτη οὗ 58 διηεὶ 
ἴα βαψίῃφ ἰββὰθ; 80 δαὺ ἴ86 Αροβίϊίθ, δέν ὅταω- [5τ866 ἴῃ ὨαπιδηΐΥ, 8 Ὀδίογε, Ὀαΐ 16 ψγίποίρέαϊ δὲ» 
Ρἰι γίῃς δηὰ θῃγοδίηρ ἴμ6 οχρίδηδιίοπθ Ὀεΐπεθῃ  ἰδροπίδιῃ οὗ [89 ὕνο ργίποϊρ!ϑϑ ἴῃ 118 οι δῖοαὶ ἃπέ 
Θἤδρ. ἱ. 18 δηὰ οἶδρ. ν., τοίυγηβ 0 [80 δβδσῃηθ ροϊπὶ  ογζδῃΐο δϑρθϑοί. 

βαοονῃ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 7. οοπίγααέοέέοη, ὁσίιοεθη, δἷπ απ σταοΉ. 716 οαἰϊίνιρ οΥΓ Ολγεδέέαηδ ἰο πειοιιοδ οὐ ἐϊγε, 
δίηοο ἐδδν Ἰοῦγ ἰγαηδίαίεα ὃν δαρίζεπι ἱπιίο ἔλα ἀκαίὴ, ο7Ὑ ΟἾνὶδέ ζγοπι ἐλδ δρλονϑ οὗ δὶη αν ἀδαξὴ ἐπές 
ἐλα δρῆϑγο οὗἩ δε πε ἰΐ76. 

ΟΗΔδΡ. Υ͂Ἱ. 1-11. 

] Ὑνηδί β8}8}} γγ βΒ8Υ τἤϑθη ἢ ἢ8]} ἬΝ ἢ ὑπὸ Θοηἰζηυθ ἴῃ βίη, ὑμδὺ σγδοὺ πη 
2 δρουπᾶ ἢ Οοὰ [οΥὐϊὰ [1,οὐ ἴὉ ποῦ Ὀ6 1]. Ηον 888}} νψο, (δῦ τὸ ἀϑδᾶ [πᾶῶο ἀϊοα 
8 ἴο Βίῃ, ἢἶϊνψο ἈΠΥ ἸΟΠΡῸΓ {πογοΐϊη ἢ πον γ0 ποῦ, πδ΄ 80 ΤΏΔΗΥ Οὗ υ8 848 [8] ψγθ 

ὙΠ0] ἡ σοῦ ὈΔρΌΖοα ᾿ηῖο Φ68ι8 ΟἸτ]ϑῦ [Ὁμεῖοι 6808]  γοτο Ὀαρύϊζοα ἰηΐο ἢ}8 
4 ἀοαΐῃ ἢ ἸΤΠογοίοιθ 6 τ [σγ6] ατὶθα ψ]Ὸ} Βἷπλ ὈΥ [του] Ὀδρϑτη ἰηΐο 

ἄθδίῃ : ὑῃδαῦ [1 οτάϑγ ὉΠ80] |κὸ [σνπὰ 1116] 88 ΟἸσῖβῦ νγὰβ ταϊβοα ἋΡ ἔγοτῃ [88 
ἀρδᾶ ὈΥ [πγοὺρ] τἴη6 ρἷογν οὐ 16 ΕΔΊΒΟΥ, οσθῃ [οπιὰ Θσ 60} 80 70 8180 Βῃου]ά 

ὅ ΜᾺ]Κ ἴῃ ΠΟΥ Π6Β8 οἵ ἴθ. Εον 1 τὸ ἢᾶνα Ὀθθὴ ρ]δηϊοᾶ τοροῦδονῦ ἴῃ [ὈΘΟΟΠΙΘ 
πηϊ6α " ψ10}]}  ὉὍ06 1 ΚΘη685 οὗ 818 ἀθδῦϊ, γγχθ 8}8}} Ὅ6 4180 ἐὲ ἤωιλ] ἔλα ἐΐζξδηιθ58 

6 οὗ Λί8 τοβυγσγθοοη: Κπονσίηρ (18, τ οὖν οἷά τῷϑη ͵ἴβ [08] ογυοιῆῖθα ψ10} 
λίγι, ὑῃδῦ [ἴὰ οτᾶθυὺ {8840}  τὉ86 Ὀοὰγ οὗ βίη ταϊσηῦ Ὀ6 ἀοβίσογοα, τ[μὰϊ Ποιοοἔοττ 

Ἴ ψ ββουᾶ ποῦ ποῦν [06 δ 95 “1 βίη. ΕῸτΥ 6 {ῃδὺῦ 18 ἀοδα [δ ἜΜΕ ἾΒ 
8 ἔγοοα [δοᾳαϊτ0684] ἔτοπι βἰῃῆ. Νον 1 ψὸ Ὀ6 ἀεδᾶ [ἀϊ64] ψῖῦι ΟἸγιβῦ, νγὸ Ὀδίϊοψο 
9 {πδῦ ννὸ 8}}}} 4180 ἴἰν σιῦ ἢϊπὶ: Καοσνίηρ ὑμαῦ ΟἸγιβῦ Ὀοὶηρ τγαϊβθὰ ἔγοτῃ 

[Π6 ἀοδα ἀϊαῖ ἢ πὸ ποτ ; ἄδδιῃ μδῦἢ πὸ τλοσγο ἀομπληϊοη ον ον τα [ἀοπηϊπΐοῃ ΟΥ̓ΘΥ 
0 Πὶπὶ ΠΟ πιο 16]. ΕῸΓ 1π ὑπδὺ [ὁν, ἐλ6 ἀδαϊᾷ ὉΠ807 Β6 ἀϊοα, Β6 ἀϊθα υηῦο 5 Ομ οΘ 
1. [ον 8411: Ὀαΐ ἴῃ μδὺ [ογ», ἐλ6 ζξζδ 081] ἢθ Ἰινοῖ, ἢ6 ᾿νϑίῃ υπῖο αἀοᾶ. 1άκο- 

χλος [ ἢ18] τϑοϊζοη γ6 δἰβὸ γοῦγηθν δ ἴο 6 [οπί [0 6] “ἦ" ἀοδὰ 1ηἀ 666 ππϊο 8βῖῃ, 
Ὀαῦ αἷϊνθ απο αοα ἰβγουρῇ 9688 ΟὨγσίϑῦ ουν Ἰωογτὰ [ἐν Χριστῶ ᾿]ησοῦ, ἴῃ ΟἸ τοὶ 
6818, οπιΐ ον [,οτα].᾿" 

μα υυῦ 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, 

Δ Ψοτν, 1.--ἰ[Ἴδ9 τοαδϊηρ οὗἨ ἐμ Ζεο. (ἐπιμενοῦμεν) 18 ῬΟΟΣΙ͂Ψ δυρροτίοἃ. Α. Β. Ο. Ὦ. Ἐ. τοδᾶ ἐπιμένωμεν ; κὐορίδὰ 
ὉΥ͂ Οτίοβθδο, ΤΩΔΏΠ, Τἰβομοιπάον, ἐὐμιϑῶ, ΑἸέονὰ, ογάονο ΤῊΘ δῦονϑο οτμθηἀδίξουι ἰ8 σα ρροσίϑα ἘΥ ἐμ [ἰωδὲ 
ἔνο οαἀϊΐογβ. ὃς. Ἐ΄., απιὰ βοτηθ συγείνοα, αν ἐσιμέν ομεν. 

3 Μῶν, 2. --[(Μὴ γένοιτο ἰ5 ἃ ὙΟΙΣῪ ἰογΟΙ Ὁ]6 ποκαιΐνθ. ον ἐξ ἐμου]ὰ ὉΘ σχαπδοσϑά, ἐδ ῬοσΒδ Ρ8 8 τοδίξοσς οὗ ἑδείο, Ὀπΐ 
[86 Θυᾶ 7ονδια Θχρτϑαεθα 1(8 ΤΌτο ὈΙ]ΘΏ ΘΝ 88 πΠῸ ΟΥΠΟΣ ἸΣΒῊ ΡΣ 886 ὁ. ΟὐτορΡ. Θαϊαίιαπε, ἰ,. 17; Ρ. 49, ἠοΐο. 

3 ον. 8.--ἘᾷἘἼῊ9 Ἐὶ ,, ἴβ ᾿ἰΤΘΓΆ]Υ οοττοοῖ, Ὀαὺ [6 τοίθσθ θα δοϑῖηβ ἴο ὉΘ ὕο ἴΒοδο Ὀδρεξθὰ Δ8 ἃ Ὑ8016 (ΜοΥοΣ); Βοτιθα 
πὸ οὐπομἀδιζοι, τ σἢ ἰβ δΔἀορίοα ὃΥ ΑἸίοσά, Υογάβποσίν, Ατπον. Βί 016 πίοι. 
ἃ 4 Ὑ νει Ἰπα πῃὰ ἃ ὩΌΤΩΌΘΥ ΟὗἨ Οιυχβῖγοβ δηὰ ΖΑ ΠΟΣΒ, οτηἱν Ἰησοῦν. ἸΤΏ6 ΟΥΘΓ ἰὴ δἰτηοσὺ 811 δυξδογίξεοσ ἰα 
ριστὸν Ἰησοῦν. 

δ σον. ὅ.- -ογαβνοσε σϑηάοτα σύμφντοι γεγόναμεν: ἧδαῦυε δδοοπις οοππαίε το. Τπὶδ ἰδ ἢ γὰ] ἀπὰ ὄχϑοῖ, 
Ὁμωϊ ορηπαίε που ἃ ΒΟΛΓΟΘΙΥ ὯΘ ὈΓΟΡΟΡ ἴῃ 8 ΠᾺΡ νοσαΐοη. ἈΟΥΘΡ, προ: ὁ ζμεκατεπιεηρεισαοΐϑενι, ρτοισπ ἰοσείδετγ. 
σηπϊμὰ (ΑἸΐοτα, Αταογ. Βί)]6 ὕπίου) ἰβ δάορ ἰπ Ἰίοα οὗ α ὈοϊίοΣ ποσὰ. ΤΏ Εἰ Υ. : ρίαπέεα ἱορείδπεν, ἰ8 ο" ὃ 
στ ΥἹΟῪ οὗἁ [Π6 οἰντμυϊονν οὗ σύμφντοι. 

4 οσ. ὅ.--ἰ 7 οἱ [89 Ε. Υ,(. ἰ5 ποΐ Ἰοπηᾶ ἰῃ 89 Οτοοῖς. ῬἩΡ δ, ἴῃ θΟΓῺ οἰδῦεοδβ, ἰδ Ὀοττονεοὰ ἴγοση σύμφυτος. ΑΔΥ 
στ ΠοΣ οτηθηδειίοι τηυδὲ Ὀ6 Ὀδβοὰ οἡ ὁχοχοῖσοαὶ νίοτνη οὗὨ ἐἢ 6 σϑγβθ. 

ΤΌ ΨοΣ, θ.--ἰ Ἵνα, [6]10, ἴη ογΥ ὅλαι. ΤΏΦ παχὺ οἴδυδθ 18 0110 4160 ; Ὀαξ 88 ἃ ἀ! δογοτιὲ Ἰοττα ἰ8 ὁβόδοῖ ἰὴ Οτεοῖς, ἐξ ὃθ 
θεῖος ἴὸ 1οὺ ὕ86 αἰταρ]9 ἐλαέ γοτραῖῃ. Αὐτοῦ. Βὶ0]9 Ὁππίοι σόνθσβοθ ἔμ μοβί οι οὗ ἐπ ογᾶεν δαὶ, ἰδλαὶ, Ἰοανίπς ἰξ πη οῦ οὐτθ 
νι ἵδοὲ ἰῃυ ΒΕτεῖ ΟοἸδΏδο 15 (6116. 

8. Ὕογ. 6.-- ὙΠῸ νου δονλεύειν ταθ8}}8, βτϑί, ἴο ὍΘ 8 βεῦυϑιῖ, οὔ βἷαυϑ, ἔθη, ἰο βοσυθ. ΤῊΘ Ῥογβοηϊβοδέϊου οἵ αἷμ, 
Μμαρ 9 ἱπ [κἴ6 Ῥαβδαρθ, τμαϊκοα [816 ῬΓΪΠΊΑΤΥ ΠιθΔΏἑΠβ Τλοσὸ οογτθοῦ Πότο, δὰ εἴασες 18 Ὀχοίδγβ 6 (0 δεγϑαηές, ὋΣ οὈνίοια 
ΡΊΘΖΟΠΒ. 

9 γος. Ἴ1.- -ἰ ΤῊ β νϑγοθ ἢ88 83η δουτίε (ἀποθανών) ἰῃ {πε Βσει τον δης ΦΡοτΙΧΙ (δεδικαίωται) ἰδ (πὰ ϑοοοχά. 

βεα 
γον. 8.--[ΤῊ9 τυδαΐπρ σνυνζήσομεν ἰ8 Τοιιηὰ ἴπ δὲ. ΒΙ. Ὁ. Ἐ., ἀπὰ ἰθ ποὺ σΘΏΘΓΑΙΥ λἀορίθὰ. Ζεο. : σνζήσομεν 

ϑουδὰ ἰπ Β1. 1. Ο. Κ. πανο συζήσωμεν ; υ "Ποῦ ΤΔΏβο οομιδίοτα Ἢ 1058] οοσγϑοϊϊσῃ ἰο ἐμ δοείβδηνν. Εἰ ὯΔ» συνζη 



’ ροθρᾷ [0 ἐδμΐθ ἀεβηΐία ἀοαῖῃ. Ἧς 
ὀγοβδίοη, ἐμογοίογθ, οἱ ΣΩΘΓΈΪΥ οὐἁ “ἤγοθάοηι ἔγοπι 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΓΙ. 1-1}. Φ0Ὶ 
σπιωιπιτσυ-τττοτστυδοκόςεσι. 

“2 Ψα;. 10.--{18}0 
δ ϑρὼ ρϑψὰ 

, 6Σ. ἘΠ ρὠδὸς ὶ 

οἵ . Ὁ. Κ΄. 1, κοῖὴθ νογβίομδ κληὰ ἔδίθοσθ. Τὶ 

ἙΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΏ βοοδοι οὮδρ. νἱ, 1-11. ϑασνεν ΤΒθ ἀρεῖ 
οἱ ΟὨ γι βεῖδηβ ἴο βίη, διὰ [ποὶγ ΠῸῊ ἰἰ6. 

α. Τηοὸ οὔνδος διὰ ἀδιρδηὰ οὗ στάρι : ἀθδί δηὰ 
πο, νϑγϑ. 1, 2, 

ὃ. Αοουγνάϊηρ ἰο Ὀαρὕϑιη, νοτβ. 8, 4. 
ς. Αοοογάϊης ἴοὸ {πὸ οομηθοιίίόη τι ΟἸὨσίδυ ἴῃ 

Ηΐδ ἀξφδῖῃ δηὰ γοβυσγοοῦοῃ, γογβ. ὅ, 6. 
ἀ. Αοοογάϊηρ ἴο ἴ!6 ΡΟΝΘΥ δηὰ ἱπιροτὶ οὗὁἨ ἀφδί, 

Θρϑοΐβ!]ῦ 88 ἃ ἀγίηρ πὶτὰ ΟὨγίδι, υογα. 7, 8. 
6. Αοοογάϊηρ ἴο ἴ86 ρόοπτον οὗ [86 ΠΟῪ 118 ἃ8 δὴ 

ἱποογσγυρε!ο 16 τ 0} ΟἸὨγὶβὶ, νογβ. 9--11. 

νον. 1. δὶ ἴδϑα 5}4}} τωὦο δαν ἢ ΤῊ οὖν 
ἱπίγοάυσεβ [86 γα ΘΟΠοΟΙυδῖοπ ἔγομη [86 ῥγουϊουϑ 
γΟΓΒΘᾺ, οὔδρ. γν. 20, 21, ὈΥ͂ τϑρϑὶ ]ΐηρς {86 ἔα|86 60ῃ- 
οἰυδίοη ποῖ πλὶρῦ Ὀ6 ἀράμπορα ἔτομι Ἡβαὶ ἷ8 βαϊα 
ἴΠογο. [ἐπιμένωμεν, τ86 ἀο} Ὀγαίνο βυ᾽ ποῦν. 
866 ποῖβ οὔ ἔχωμεν, Ρ. 1600.--Ρ, 5.] 

γεν. 3. 1 δὲ ἰδ ποὶ ὈΘ [μὴ Χο το. 5366 
σδδρ. 1, 4, 6 [ἀπὰ 7χέναί Λίοίε ", Ὁ. 1123.---, Β.]. 

Ἠον ὯὩθ Ὅδο ἀἱοθὰ ἴο ακἰῃο [οἵτινες 
ἀπεθάνομεν τὴ “μαρτίᾳ.}] Οἵτινες [ἀθ. 
ογϊ δίῃ (Π6 φιαϊέέν}, αα δμοὴ τοἦο. Ἰανὶηρ ἰῃ αἰ 8 
αἰ Υ οοὨἐγδαϊοἴοσΥ ἴο (δ ὁμαγδοῖον οὐἨ ΟΠ ἰδ ῖδ}}8. 
Απὰ τ6 σοὨ γα ϊοίοη 18 ὙΘΕΥ͂ ἰδ η8θ, Ὡοὶ ΒΙΤΩΡΙΪΥ͂ 
Ὀδαδβυβο οὗ [Π6 ἀνθσβίοῃ δῃὰ γορυϊδίοη Ὀοίποοῃ Ὠδὲι- 
ΤᾺ} ἀεφαὶ δηὰ Ἰἰἴδ γοΐδετοα ἰοὸ ὈῪῚ Βυηρίυβ (866 Τπο- 
Ιυοκ)." ὙΤδο ΟἸ γίδια ἰδ βρθϑοΐβοδ!!ν ἃ ἴο Ββἷῃ ; 
διὰ (6 ἐξ ἐπ δὲπ, 88 ἃ ἀεἠβη είν πῶ ἰ74, ἰδ οΡ- 

γ6 ΠΕΙῸ 80 6Σ- 

41} 116-61 ονβῃρ τλτ ἢ βἰῃ ἢ {: ΜογοΡ], Ὀὰΐ αἰδοὸ οὗὨ 
ἴα ροδίεἶνο δοῃίγδαϊοοῃ δηὰ γορυϊβίοη Ὀδθίνθθη δίῃ 
δηὰ Οσπμγιβύδη 6. ΤΏ τοϑ]ν οὗ ιδΐ8 οοηίτδαϊοιίοη 
ἰδ ἀοοϊἀοά, βιρυταιίνο Ἔχ ἱ ἰνοθα, δια βδογδιηηι 
Β6 8] ὉΥ ὈαριίδηΠ. Υ̓οῖ πὸ ΑΡροβίῖίθ ἀοθϑ ποὶ βἰτι- 
ΡΙΥ Ὀοιτοῖν 18 δχργοθδίου οὐ ἰδ ἔγοι Ὀδριίδπι  Ὀαϊ, 
ταῖδον, (Π6 ἀφαῖῃ δηὰ γεϑυγγθοίζοη οὐ ΟἸγίδὺ ἀπά 6- 
᾿ς 0 Βρυτγαῖνο τἸηϑδηΐϊηρ οἵ Ὀδρίϊδβῃ). 

[ἀπεϑάνομεν, τὸ αἰδά (οὶ, αγε ἀδαά, Ἐ. 0), 
ἷθ [06 ἰἰδιοτγία δογῖϑὶ, δδ ἥμαρτον, ν. 12, ἀῃὰ ἀπε- 
ϑάνιτε σὺν τῷ Χριστῷ, Οὐ]. 11. 20 ; σοταρ. Ο(!. ἰἱ, 
19, νόμο; ἀπέθανον; Ἐοιῃ. νἱΐ. 4. ΤῊΘ δοὶ οἵ ἀγίηρ 
τοίεσε ἰὸ ὑπὸ τἴτηθ οὗ Ὀαρδιηη, νον. 8 (Βοηροὶ, Μόγγαν, 
ῬὮΠΡΡί, ΑἸέογὰ, Ὑ ογάδιπνγ), ποῖ, ἰῃ (86 Αροβ- 
(οἷς ΟΒυγοι, ὈΒΌΔΙΙΥ οοἰποϊἀοα τ] σοπνοσοίοῃ δηὰ 
ρβϑη ἡραι δηὰ ἱτρ θὰ 4 ρἰνίηρσ υρ οἵὨ [ἢ ΓΌΓΙΩΘΡ 
ἰίε οὗ βίη, δῃὰ ἰδ6 ΠΕ ΔΕΗΝΕ οἱ ἃ ὨΘῪ Ἰἴ6 οὗὨ Ὠο]}- 
Ὧ088. Το τγϑιηΐβδίοη οἵ βἷῃ, τὰ ἢ ἷβ αὐ ΠΟ] Ὁ βεϑυγοὰ 
δηά δραϊ θα ὈΥ̓͂ θαρίζδσ, ἰΒ (86 ἀδαιὰ οὗ βἷη. δίῃ ἴογ- Ὁ 
εἰναη ἰβ μαῖθὰ, εἷθβ ἀπέογί θη '8 φογίβῃθα, ΤΉῊΪΕ, 
ἴοο, δΟἾΒ [Π|6 ᾿ΠΘΟΡΑΓΔΌΪΟ οοπηθοϊίοη Ὀούνθοι [υθῦ,- 
βοδιίοῃ δῃὰ δαποιβοοϊίοη : δηά γοῖ (ΠΟΥ ἅγὸ Κορὶ 
ἐϊειίποῖ - (πΠ6 υδβοι ἰβ βδῃοι θα, ποὶ υἱο6 υδγϑά ; 
ἔτγοι τὸ δὸ ἔγοϑ ἔοι [86 σμέϊ (γεαίιι) οἵ δἰη, ἐδ 6 ἢ 
ὅοτα [86 ὡονειίπέοη οὗ εἴη; δπὰ γγἀ δγὸ ἔγοοὰ ἔγοῃιη 
ἴδ9 ὁῃ6 ἐπ ογαάδυ ἴὸ Ὀ6 ἔτοοὰ ἤτοι ἐμ οἴμβεσ. τῇ 

Φ [(Τοϊσοῖς ατποῦδα ἤσοπι Βασιρῖτ : “ διρπύβοαί ποη τηοῦο 
φηΐραγενι οδείίπεηίζίανε α ο φοιοαπαέ, εεα 
ἐς ν σμαϊέ ἐξέ ἐπίεν ππογίιιοδ εἰ υἱοο:.".-.-- 

ΠΡΕΒΕΘΝΕΡΗΘΕΡΒΝΕΟΥΝ ΠΟ ΒΝΝΝΝΟΟΝΕΝ ΜΗΡΑΝΟΝΕΜΕΡΈΗΝΕΝ ΒΕ ΒΕΜΕΘΒΣΊΡΕΒΕΝΝΝ ΕΙΒΕΣΙΝΝΗΝΕ ΝΣ ΕΕΙΣ ΠΡΘΡΙΣ ΕΣ ΒΕΣΒΝΝ ΜΡ ΒΒΕΘΒΗΣΉΕΟΝΕΝ ΠΡΕΒΕΒΕΒΕΟ ΜΙΝ ΒΞΞΘΌΘΕ ΤΕΣ ΘΝ ΉΝΕΝ ΘΕΒΕΕΒΕΛΝΕΝΣ ῬΡΕΘΗΗΕΜΗΝΕΕΡΟΡ ΘΕΟΣ ΒΘΒΕΒΉΕΝΕΘΜΜΕΝΘΟΝ ἘΒΕΕΘΕΝΕΒΕΝΟΝΝΙ 

δτασοϊοδϊοδὶ Ὦ Γοθροσοίίηρ ὃ ἰ6 ἐπάϊοαιθά ὉΥ ἔΠ0 ἔπτο γσϑηδογίηρο οἷνϑα ἰδ ὁδοὶ Ἰδοεοῦδεξ αἱ 
ἰπξντοττια. οσνψα ΒΆΙΩΘ, ΤΕ οι όνος Ρὸ φἀουνίκα Ξ: 
, ἘΠῚ... ἰμδοσέ εἶναι 410 νεκροὺς μέν, δ). 

18 γογ. 11.--[ΤῈ6 Ἑ. ΧοΞ ἰο υπΐοστταμαῖο ἴῃ σοπὰοσίτπα ἐν, (ἀγοιοδ, αἷποο ἔδο ροϊπὲ οὗ ἐμ τΏ0]9 Ῥδδεαρο 
ΔΙῸ πἰἶτο ἐπ νἱσέυθ οὗ οἿξ πηΐου τ. ΟἸχίκί-ἰ ε., ἐπ Ολτι ἐλ βἰωρβαν τα 

ἶιο ὝΟΙΣΟΒ δῖὸ οσωοϊ θὰ ἰὰ Α. Β. Ὦ. Ε΄, τωοδῖ 

δι δ 

ἢ ἐξ: οπλλιϊθὰ ἐπ Α, Ὁ. Ἑ. Ἑ. Θ.. ὃ 

ἰα, τ δι᾽ νι 
9 ες. δᾶὰδθ τῷ κνρίῳ ἡμῶν, 0π [29 δΔϊΒοΣ 

γαζαίοηδ, ὉΥ͂ ΤΏΔΩΥ δίδει. 

ἁμαρτέᾳ, 88 [ἊΣ 88 τοράσαβ βίῃ; ἰὲ ἰδ 16 ἀδίλγα 
οὗ τοίδγθποβ, δ Θαὶ. ἢ, 19: 1 Ῥεῦος ἰΐ. 24. ΝῺ] ἴω 

| ΟοἹ. 11. 30 Ῥδὺϊ υϑο8 ἀπό τῖϊὰ ἐμ ρμοηϊενο ἰῷ (δ 6 
ΒΔΠ1Θ θ6Ώ86. Α Βἰπλ 8 Γ ῬΉΓΑΒΘ ἰ8 σταυς οὗσϑαι τῷ 
κόσμῳ, ΘΟ]. νἱ, 14, ἐο δε ογιιοι δα ἰο ἰδ6 τον 80 88 
ἴο ἀδδίξζου δ]} νἱΐδ] οοῃμῃποοιίΐοῃ ψῖ τ ἰΐ, ἀπὰ ἰο ᾶνὸ 
ὨῸ ΣΩΟΓΘ ἴο0 ἀο ΜΙ ἰδ, Θχοθρῦ 0 ΟΡΡΟδΘ δηὰ δμιδῖδ ἱὲ 
πῶς ΟΧΡΓΟΒΘ0Β ἐΠ6 ῬοΟΒδΙ ὉΠ γ, ποῖ 18 ἀδηΐϊθα ὈΥ 
[86 ᾳυεδοη (Μογοῦ), ἘΠ ἃ (δοϊϊηρ οὗ ἱπαϊσηδίίου 
ατοιίυβ : ἑπαάϊσπωρι 68 δὲ ἰοίὲ ἐπ ἰμέωπι γευοίυϊηλιι). 
ἥσομεν ΟΟΥ̓ΟΙΒ (δ ἩΠΟΪ6 ἔλζυτο, ΤῸ ᾿ἷνθ ἴῃ βίῃ, 

ἴ0 Βο]ὰ ΔΩῪ οοῃποοίΐου πὶῖὰ ἱδ, 18 Ὠδποοίουι ἢ δηὺ 
ἔογονϑν ἱποοιηρϑί]6 τ ᾿υδδολίοη.---Ρ. 8.] 

γον. 3. πον γὸ ποῖ [ΟΣ ἃζϑ ψγὸ ἱξηοχαπῖ, 
ἢ ἀγνοεῖτε;)]. Τμΐδ ἴοττῃ οὗ Βρϑθοῦ, |Κκ6 οὔδρ. 
Υἱ]. 1, 18 ἀπμΠἀου ὈΚΘΟΪΥ ἃ γοτηϊμάον οὗ ϑοσηθι ἰῃρ᾽ ΔΙΓοδα νυ 
Κηοτῃ ἴἢ0 τ6 γοδάδτβ (Ἰποϊυοῖ), γοῖ ἰδ ᾿τηραγὶβ δἱ 
106 ΒαΙη6 {ἰπι|6 ἃ ΤΏΟΓ6 ἀοβηϊΐνο σοηδβοίουβιιοϑθ δηὰ 8 
[Ὁ]16Ρ νΐονγ οὐὁ νῆδὶ ἰϑ Κηόσσῃ, “[ὑ 8 σϑγν αυοβίϊοι- 
8Ὀ]6,᾽) βΆγ8 ΤΟΙ υοἷκ, ὁ’ πὨΘΙθ ΟΡ Οὗ ΘΓ ἈροΟΒΌ]68 Ἔχ ὨΪ 
Ὀδρίδιη) τ [Ὧ6 βϑιὴθ τηγβίίοαὶ γοίουμ ἀμοϑθ 88 
Ῥαὺὶ ἀϊά." Βιυῖ 1 Ῥοῖον 1ϊ]. 17--22 ἰδ ἃ τ οα  βοδιίοη 
οὗὨ 116 βδ)6 [πηἀδιηθηῖαὶ ᾿πβουρσηΐς. ἔο, ἰοο, 1 Φοδῃ 
ν. 4-6. [᾿Ὀ᾿Ῥαὺ] ον ἀθϑυγ τεραγά θα Ὀαρίξθται ποῦ Πρ ΓΟ 
88 ἃ δῖριι, Ὀυϊ 4180 848 δὴ οὔδοῖ 76 τηθδῃβ οὗ ρτδος 
τόρ, ΟΝ. ἰ, 27. Οὐ]. ἰδ. 12. Τίϊαβ 11. δ, Ερ]!. 
νυ. 26) ; οἶβο ἢ6 πουὰ ἴδτα τοπιπαθα .ἷβ γοδάθγα οἵ 
(οἷν ΘΟΙΟΥΒίοἢ γαῖθο ἴμαρ ὑμεῖς Ὀαριδη. ἯὯ,9 
Τηῦυδῦ ΔΙΉΎΑΥΘ τοιοῦ, Βονόνοῦ, ὑπαὶ ἴῃ ἴ6 Βτϑὶ 
ΤΑ ΒΘ ΟΠΔΓΥ ἀκα οἵ ἰῃ6 ΟμυγοΒ [86 Ὀαρίίετῃ οὗὨ δα] 
ἱπηρ] ἰο, 88 ἃ γι ϊθ, βϑηυΐπο οοηνογβίου..-- 6 Ὀαρίΐδπι 
οὗ Βίπποη Νασυβ Ὀδΐπρ δῃ Θχοερίοη.--Ρ, 5.] 

Ταῖ δο ΣΒΔΩΥ͂ Οὗ τ5 (411 τῪὸ το "ψοΣ0)}. 
ὅν ο.; φυοίψωοί. [11 ἀθῃοῖθθ αηΐνογβα Υ, αδπαῆν 
Ι ΑΓ μι ἀκ, αἰῤ τοϊέῤομὲ ἑοη, Ὀαὺ ἐξ ἰΒ Ποῖ ΒΙΓΟΠΡῈΡ 
᾿τἤδη οὕτόνες, ἩΔοΣ ἱπαϊοαῖθβ ἢΠ6 αυδίδιγ, δμοὶ Οὗ ὧϑ 
αΔ.---. 81] ΤὩθ ρθγαθθ βαπτίζειν εἰς τοϊδίπβ 88 
τοοϑὺ ἀἴγοοι βρσυγαῖϊνο γοΐογοῃοα οὗ Ὀαδριϊβῃθ. [1 
ΤΩΘΔῚΒ ΒΕΓ ΟΌΥ, ἴ0 ἰπητηογθα ἰηο ΟἸσίδι (Εὔ οἰκο ν}- 
(δαὶ ἰδ, ἱπῖο τ6 [6] οπτεμΐρ οὗ ΟἸσίβι, [Οοταρ. νοῦ. 
4: βάπτισμα εἰς θάνατον ; ὍΘ]. ἰἰϊ. 27 : εἰς Χρισ- 
τὸν ἐβαπτίσθητε; Μαῖϊ, χχνὶϊϊ. 19 : εἰς τὸ ὄνομα. 
ΑἸογὰ : “"“Ἰπῦο ρανγιϊοὶραίίοη οὔ, “ ἰπίο υπίοῃ πὶ" 
ΟἸγβῦ, ἰῃ Ηΐ8 σαρδοῖγ οὗἉ βρί γί τυ] Ναδίογεῃίμ, Ηϑδὰ.- 
ΒΡ, δηὰ Ῥαϊίζογῃ οὗὨ οοῃίοιτηϊγ."-, 8.} ΤῊ οχ- 
Ρἰδηδίίοη οὐ Μεγογ [δοοορίθα ὈΓ Βοάρδ], (διαὶ. ἰΐ 
ὨΘΥΘΥ ΤΏΘΔΠΒ ΔΩΥ͂ ᾿Πΐηρ 6180 1ῃ8 0 δαρέϊεε ἐπ. γε 7 γ- 
ἐποε ἕο, υἱδὰ γείαίέον ἰο, Δηὰ τὶ 1ῃ6 Τηοτο Βρθοὶῆσ 
ἀοβηϊυοηδ ταιδὲ αγῖϑο ἔσο ἐπθ οοπίοχι, [8118 ἴὸ ἀ0 
͵αδίίοθ ἴο {π͵8 οΥρῖηδὶ τηθαπίησς. [(ὐρ. [,8ὴ 
δηὰ ΒοΒδ οὴ αῤλειο, ΡΡ. δδδ (7εχίμαί δ οίθ Ὗ 
δδ1, δῦὅ8, ὅ60.--. 8.) Βυΐὶ (πὸ Ὀδριεϊσίπρ ἱπίο 1} 
ἴ2]1, ᾿ἱνίπρ [6] βηΐρ οὐἩ ΟΠ γι, ἰδ, δ 1Π6 Αρυβῆϊο 
ΤΟΤΔΑΤΪΚΒ, ἃ Ὀαρίΐατη ἰπῖο {86 6] τε μὶρ οἵ Ηἷβ ἀθδί. 
Απὰ ἱπογα ἰδ ἱρ] θα Ὦογο, δοοοτάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἰάθα οὗἁ 
ἃ σονοῃμηύ, ἐπ6 Ὠἰνῖπο δαὐυαϊοαον, οἵ τ8ΐ8. Βαυ πᾷ 
[6] ουσβΐρ οα ὑπ 6 οὯ6 ἢδηα, κηα ἴῃ 6 Ἠαπιδῃ ΟὈ]}}[ 8» 
ἐἰοΏ ἴῸΓ δῇ δι ἶσαὶ σοπεϊπυδηςο οἵ 1016 [6] οπἝ Πρ ΟὮ 
186 οἴποῦ. ΤΉ οχραπεϊίοη οἵ Οτγοῦίι8 δπὰ οὐδιετα, 
ἐμ6 ἑάοα οὗὨ ἐπιϊαζίοη, 1ῖ8 αἱστοβεῖνο, διὰ θα κοι (ἢ 6 
Β6η86. 8,566 64]. ἰἰϊ, 27 . ΟἹ]. 11. 11; Τίζαβ 11]. δ. 

γεν. 4. ΤὨοζοίοσο 'σο σεχοὸ Ὀυχίοα υὔἱϊδ 
ιὮ [συνετάφημεν οὖν αὐτῶ διὰ τοι 
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ὠμη ἐς τα θμ εἰς τὸν ϑάνᾶτον. 70 δὲ 
γιδα 18. ἃ ΒίΓΟΏΣΟΡ Θχριοβδίοη ἴμδη 0 ἀΐδ, ἴῸγ 186 

ὈυΓῖαὶ οοηϑστῃβ ἀθδίῃ δηὰ γαΐβθοα 'ὰ Ὀσγοπὰ ἀουδὶ ; ἰΐ 
ὙΠΟ ΒΣΑΒ ἰμ6 ἀοδὰ ἔἴγοπι ΟΌΡ β'βμῖ, μα δηη ἰδ ὐθ8 
Εἶπ, 88 ἰὑ το. ΤῺ βάηθ ἔφυγα ἴῃ Οὐ]. 1], 12. 
ΤΊ γϑῦο σύν ἰπ συντάφομαι, δ8 8180 ἴῃ συγναπο- 
ϑνήσκω, συσταυροῦμαι, ἃο., δἰ ριίῆθ6 [86 ἐἐγο-υπίοη 
οὗ ἐμ6 Ὀδ ον τὴ ΟἸσίϑὲ ; δοιηρ. ἴπ6 γϑιηαγκϑ οὗ 
ὙΠΟΙΪΌΟΚ, Ὁ. 281 ἴ.---Ρ. δ Βυτγοὰ ἰῃ ἀδαῖὶῃ , δὴ 
ΟΧΥΤΔΟΡΟΠ, δοοογαϊΐηρ ἴοὸ ἩΠΙσὮ Ὀυγίαὶ ᾿γθοθθβ δηὰ 
ἀθαῦ [0] ον, 88 8 "1 υδἰγαῖθα ἴῃ ὑ8μ6 ἰτηπηογβίοι ἰηϊο 
(6 ὈδΔ} οὗ ὈαρώδβιῃΩ. ΤῈ6 δηδιοζουβϑ ἔδαϊυγο ἴῃ ἴΠ6 
116 οὗἩἨ Ομ τῖβὶ γδ8 Ηΐβ γοϊθοϊοῃ ὈΥ̓ ὑπὸ νου ὰ, δῃὰ 
Β!]8 νἱοϊοηὶ ἀθαΐῃῃ οὐ {86 οσοβϑ. ΤῊΘ ὀσχρυγοββίοῃ ἀ6- 
ποὺθ8 ποῖ ΟἿΪΥ 8 Ὀυγ141 Ὀοίογο ἀθαῦ δηὰ [Ὁ ἀθδίῃ, 
δὲ ἰς 15. ΚΘ 86 δὴ Θχργοβϑίοη οὗ ἴ86 ἀθοϊδβίοη δὰ 
σομμροίίοη οὗ ἀοδίὰ, δῃ ἃ, θη4}}ς, ἃ γοίδγθῃηδο ἴο (86 
ΤΥΔΏΒΙ ΟΠ ἔροτα ἀθαὶῃ ἴοὸ τἴ6 τεβυγτοοίοη, ΤῈ δη.- 
ἰβῃϑὰ κατάδυσις, 88 ἴ86 Ὀτϊηρίηρ δοουΐ οὗἩἨ Ϊ86 ἀνά- 
ϑυσις ; Οὐ]. ἰΐ, 12." 

Τηῖο ἀϑαΐῃ [εἰς τὸν ϑάνατον] ΤῈ 
ἀοαὶ οὗ ΟἸγίβι ἰβ ποὺ Ἰπ ΓΟΙῪ ἃ ἀδαὶῃ οὗ ἰδ6 ἰηάϊ- 
ν᾽ ἀυι] ζοθυβ, Ὀὰῖ [86 ἀδαῖἢ νοι, ἴῃ ΡΥΪΠοῖρ] 8 ΟΣ 

᾿ΠρΟνΟΡ, ΘΟ ΡΓοΒομὰν 811} τηδηκίπα, δπὰ πο 40580- 
ἰυτ 7 βοραγαῖθθ [86 οἷά ποῦ ὰ δηὰ [Π6 ΠΘῊ νοῦ]. 
ΤὨοτγοίοσο ἱϊ πηυϑὺ ποῦ ἤθγα Ὀ6 ραγιουϊδνῖζοα (ΟΔ]ον. : 
(μ6 ἀϑοϊαγοα ἀδδῇ οὗ βίη ; οἴμβοῦβ χίνο αἀἰϊδεγοηΐ ἰη- 
ἰοτργοϊαι μι), [Εἰς τὸν ϑάνατον τηυδὺ 6 ΟἸΟΒΘΙ͂Υ 
οοπηεοίοα π|0ἢ} βαπτίσματος, Ὀαρυΐδηι ἰπίο (Π6 ἀθαίῃ 
οὗ ΟἸγῖβι ἔοσ ἴἢ6 δρργοργϊδίίοῃ οἵ 118 (]} Ὀσποῆϊι, 
Υἱξ., ἴἰῃ6 ΓαΠπ)ἰβϑίοη οὗ 81:8 δηὰ γϑοοποί ]δϊίο τ} 
6οὰ.---Ρ, 5.] 

Ζῃ οτᾶογ ἴπδὶ, ἃ5Β ΟἾχίδὶ 'νδϑβ καϊβοὰ τρ 
δῷ ὑςπὲρ ἠγέρϑη Χριστὸς ἐκ γεκοῶν 

θΘ ιὰ τῆς δοξης τοῦ Πατρός, καιτ.λ.]. 

Φ [ΑἸ] οοταχωοηϊδίογα οὗ ποΐθ (αχοορὲ βέπιδσι δὰ ΗἨοᾶρο) 
ΟΧΡΤΘΒΑΙῪ δάτα! ΟΥ [4Κο ἐΐ ἴοῦ ρτηϊοὰ (μπαὶ πῃ {18 νοῦδο, 
Θαρ ΟΠ ἴῃ συνετάφημεν τι ἡγέρθη, [6 ἀποίοῃξ ργουδὶ!- 
ἴπρ τ)079 οὗ Ὀαρτ πὶ ὈΥ̓͂ ἱπητηογ βίος δηἀ ἀπιογϑίου ἰ8 σα θὰ, 
Δα μκἰνίηρ βἀάϊζιομαι ἤογοῦ ὕο ἴδ ἰάθε οἵ 86 ᾷροίπς ἄονῃ οὗ 
πο οἱἷὰ δπὰ ἴδ τἰ εἰὴμ ὮΡ οὗὨ ἔμα πον 8. γυβϑοβίοτω οὐ 
Φομη ἐϊϊ., οι. χχνυ. (4]. χχίν., Ορῃ., ἴοπι. υἷι. Ὁ. 151) : 
ἸΚαθάπερ ἐν τινι τάφῳ, τῷ ὕδατι καταδνόντων ἡμῶν τὰς κε- 

,) ὃ παλλαιὸς ἄνθρωπος θάπτεται, καὶ καταδὺς κάτω 
ὕπτεται ὅλως καθάπαξ εἶτα ἀνανενόντων ἡμῶν, ὁ καινὸς 

ει πάλιν. Ητ πόδ αποίθα (0]. ἰΣ. 12; οτα. νἱ. 6. 
ΒΙοοτηβο!ὰ : ““ ΤΏΘΓΟ 8 ἃ Ἀ]αΐῃ δ]]τιβίοη ἴο Ὁ)ν0 δηοϊοηῦ τηοᾶθ 
οἵ Ὀαριίδϑεῃ Ὀν ἐτητηθγδίος ; ΟἹ ΌΣΟΙ, βο0 ϑυλοθῦ 5 7λέεξ. πὰ 

Πα Β Δφμσιίέίε4.," Βάτηθα : “ὁ [{ ἰ8 αἸΐοσοίογ Ῥγοῦα- 
Ὁ]6 ζαὐ [09 ἃ Θ ἢ88 Δ᾽] πο ἰο πο ουδίοτη οὗ Ὀαρεϊζίης 

ἱπαπιοτπΐοι."" ΟΟΈ ῬΘΟΣΟ απ Ηονβοῖ : “ ΤὨϊΪδ ᾿ Θ 
οδοί Ὀ6 υπάθογθίοοα, Ὀπίοθ5 ἐϊ Ὀ6 ὕὈοττθ ἐπ ταϊηὰ 1 αὖ {ἰϊ0 
τὐσηλῦνο ὈΔρΡι θη τν88 ΌΥ͂ ἱπιτηοτϑίοιι.᾽"" Ἐ οὐείος ἀπὰ Ὑ 1]- 
χμκοτι :  ΘΟΌ [1685 {}|6 τ 8 Δἢ Δ] υδίοῃ! ἴο ἱπλπλογδίοι)» 88 

[πὸ ὉΘΌΛΔΙ πχοὰθ οὗὁἨ "αρἕδιηι, ᾿πίτοάιοθαά ἴο Βῃ οὟ [μαΐ ὈΔΡ- 
εἶδτο βδυτωθο θὰ 4|80 ΟἿΓ βρ σ᾿ Δ] σοθυγγοοίζοι, ὥςπερ 
ἠγέρθη Χ.᾽"» ΟὐΟΤΩΡ. 680 Βοιροὶ, Βὔοϊεοσι, ΤΟΙ ΠΟΙ, Ἀέονογ. 

6 οὐ᾽οσοιι οὗ ΡΗΣΣΡΡΙ (τυ, Ἀονγονθῦ, ἘΪΤΩΒΟΙ τοσασαᾶθ 
τα δι] δῖοι ῬΤΟΌΘΌ]Θ ἐπ τοσ. 4), [δὲ ἐπὶ [18 8386 8 ΑΡοΒβ- 
4190 που Ἱὰ Ὧανθ 9 ἐγαν Καὶ Ἡλύλικν ψριμὸ [80 ΒντΆ 0 0}10 δοί, ἨΆ8 
ὯΟ ἕογοθ ἰδ νον οὗ [80 Υ ΡῬγδοιίοο οὗ Ὀπρύβιη. Βαΐ ἰτ- 
ταοτχπϊ οηἱδία, ὁπ ὑμ6 οἴμοῦ μλπά, τη ῖζο δὴ ἢ ψασταηθα 80 
οΥ̓ 18 {8 Τί βου ἃ Ὀ6 τοτηουλοτϑὰ, ὑπδὺ ἱσητηθγβίοσι 
ἐ ποῖ οοπεΐδαπὰοα ΒοΣΘ, Ὀθϊ δίσ ΗΥ͂ αἰ) πἀοὰ ἴο, απὰ ἐμαῖ (δ 9 
ἐπιπιετείον, ΟΥ κατάδνσις, 15 ΟΠΥῪ οπ6 ρμαγὺ οὗ [86 Ὀδρ(ϊθηδ] 
μοι ἘΠ ΡΟ ΒΩ. 180 ρκοίΐπᾳ ἀοτῃ οὗ [9 οἱᾶ τλδι, οὗ κἷῃ ; 
85 ὁ (09 δηεγείοι, ΟΥ ἀνάδυσις, οὗ 6 ὩΘῪ πὴ οὗ 
τἰρὈϊθουδηθδα, 1». ᾿υδὲ ΔΒ ΘΕΘΘΏΑ] ο Θοταρὶϑὶθ ἐμ6 ἰάθα, 
Ἦοιιοο, ιἶνοὸ οὗὨ οὔμοῦ οομπδί ἀογϑίλοσιβ, ἴὴ6 βου δίϊα- 
δου οὗ [ὴ6 οποϑιἀθὰ δῃὰ βοου αν ἴϑστῃ ἐπυπισγείον ΤῸΣ δαρ- 
ἐέφπι, ἴῃ ἃ τοτί βίοι οὗ ἴῃ 6 ΕΠ Ί 8 ΒίΌ]6, που]Ἱὰ ρμὶνθ ἃ σῆθτο- 
'γ πορβέϊνο νἱονν οὗὨ ὕπο τηϑαπῖπρ οὗ [86 βαογβηθηῖ. Βδρ- 

πῃ ἴα οοτγοβρυηᾶΐηρ νοσὺ, τη ]]οἢ Ὦδγτθο Ἰοτρ αδἰπὸθ 
Ὀυοσοϊῃθ πδίογα ἰξοὰ ἴῃ ἰὴ 6 ΕΒΓ ἢ Ἰαηρθπμρο, Ἀ8 ΤΟ 80 
86 ΟἈνίσί, ἀροςείϊε, ατρ.}, ὅθι, ΣΘ ἐδ ὈἿΪΥ ΤΘΥΙΏΒ [Ὁ ΕΧΡΙΘΔΕ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ [89 υδὸ οὗ πγαΐοῦ ἴοι νυσογεά, ϑαοταπιεηίαϊ Ἐν ἀρῆς 
δηὰ [Π9 ἰάθδ οὗ σοδυστϑοίοη 88 Μ6]] 88 οὗ ἀϑδῖ;: διβὰ Ὀὑυγίαὶ 
ψ᾿ τ ΟἸτφε. [στ τοουδίοη ἐβ υπὰἀου 64] Ὁ ἃ ΤΏΟΓΘ ΟΣΡγθθεῖνθ 
ἴοστα ἴμαπ βρεἸ ς ; γυ [86 ΘΘΌΠΟΥ οὗ [80 βδοταζβοῃΐξ ἀ068 
δοΐ ἀοΡΘΊΚῚ ὩΡΟῺ τὴ 6 ΘΌΔΕΙΥ ΟΣ 4 δ} γ 
Ἃ ὁ τοοᾶὰα οἵ ἐΐδ Δρρ) οδέϊοιῃ.--. Β.} 

οὗ μνναῖοσ, ΟΣ ὍὭΡοῃ ἢ Οὐ. Ο: 
Ι Εγϊίζθοδα, βπὰ ῬὨΣ ρὲ ἐπ ἰυς.--, 8.} 

ἸῊῈΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΊ ΒΟΜΑΧΆ. 
᾿φραυπασπσπαστκορ αι τσταασος παν 

Ῥύτροδο οὗ ἁγίηρ τὶ ΟἸγῖδι. ΤΏ6 μόνος [πλὶ ταλβοὰ 
ΟΡ [ομὰ τ ἴθ δόξα οὗὨ ἴδε Ἑαίποσ. Ἰδαβ ἔνε 
Γεβυγτθοιίοη οὗ Ομ τίβὶ ἷἰβ ἰγδοθὰ ὕδοῖὶ ἰὸ (Π6 πἰρθηοαὶ 
δυβοθ. αοἀ ἰδ ἰμ6 Εαϊδιον, 8 Οτίσίπ δηὰ Ααἴδμον οἷ 
186 βρί γί] πουϊὰ σοιργομθηαοα ἰῃ Ομτδι. Βοΐοιθ 
186 ἘΔΙΠΟΥΓ ΒΒ δηλ ὑπ 6 ογοδίυγο- τ ἃ δϑοοπὰθ ἰπίο 
1.0 ϑρ τι] ποῦ ἃ, ἀπὰ ἴῃς δρί γί] πογί ἃ ἱθ οοὺ 
λοϊποὰ ἴῃ [80 ἕοη. ΤῈ μίοσυ οὗ (86 Βαῖδπερ ἱ6 ἐδιε 
οοῃοοηϊγαιοα σγουο᾽δίϊΐοη οὗ 8]} πὸ διισϊυίϊθα οὗὨἩ 6 
Ἑδίδον ἴῃ τοῖν υπΐῦγ, οθροοΐδ!ν οὗἨ Ηΐδ οτπηϊροΐθμοθ 
(1 σον. νἱ. 14. Ερᾶ. ἱ. 19), νυἱβάοπιν, διὰ οϑα: 
οΥ οὗ Ηΐβ οπιηἱροίθης Ἰονα ἴῃ 118 [Αἰ {Ὁ]πόβ88 απὰ οὗ 
Ηΐδ8 ῬΘγΒΟ ΘΙ Υ ἴῃ 118 τιοβὲ μ]ογίουβ ἀθοὰ. 5 Βοΐοτθ 
{16 ΖΙΟΥΥ οὗ [86 Βδῖμον ἴῃ Ψ 8016 ᾿ἰνίηρ ποτὶ ἃ ζοο8 
ἴο τυΐη, 18 ἀοοιμθα ἴο ἀθδίδ, ἰη ογάον ἐπδῖ [86 ἀοδὰ 
ΟὨγίδὺ ΤΩ ΔῪ Ὀ6 πηδὰ6 αἰΐνο δ Ῥγίηοοα οὗ ἴΠ6 γοϑυσγθο- 
ἤοη. Αρρ]οδίίϊοηβ οὐὗἩ 1856 δόξα ἴο ἴδ6 αἰνιηίν οἴ 
Ομεβυ (Ἰποοάοτοις [ἡ οἰκεία ϑεότης], ἀπὰ οἴδογ), 
δν γίογιδπι βαϊν (Βύχα [ἰ 18510]6 οὐ δοοουπὶ 
οὗ ὀνά πὶ 116 φ“οηϊν6}) ; ἐπ ραίεγπα σίογία γὸ- 
ΒΌΤΡΥΟΣ ἐ ἀὐλλμο νι 

ΕΎΟΣ ἴδο ἄρθαᾶ, ἐκ νεκρῶν. Τδε ποιὰ οὗ 
[16 ἀοδα ἰ8 Οὐ δ8 ἃ δοῃπηθοῖθα βρῆῇοτο. Α1δῸ 
ΔΓ οϑἷα ἴο εἰς ϑαάνατον. 

8ο ἴνϑ δ]δοὸ βΒῃουϊὰ τσδῖῖκ ἐπὶ ποτσεθαβ οὗ 1ἐδθ 
[οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς πε- 
ριπατήσωμεν͵]. [1 πδιονόδε οΥ ἐδζε ,; τδδὶ ἰα, ἴῃ 
ἃ ΠΟῪ κἰπαὰ δηὰ ἰόγ οὗ ᾿᾿ἴ6, τ οἢ 8. δυθθοαυθηι 
ἀρηοίοα 48 ᾿ποουΓΌ ΡΟ ὈΣ γ, δῃὰ τῃογοίοσε 8150 ὉΤΥ 
πὰρ οαἴου. 845 σου] ΘΠ 688 δηεὶ ρογροίι) το- 
ΠΘΥ͂ΤΔΙ οὐἨ οχἰβίθηοθ. ΟὈΠΒΘα ΘΗ, πιοτὸ ἴπδὲ ων 
καινή (ατοιυ5). 8} [Μογος, ΑἸ ογὰ : “Νοῖ “ἃ ΠΟῪ 
᾿ἰΐο : ̓ πο Υ ΓΘ Βύο; ΘΧΡΓΘΗΒίΟΠΒ νοῦ ἴο Ὀ6 ἀϊϊυιϊοὰ 
ΔΉΔΥ ἴυ8."-- Ο.85.] Μϑαϊκ χῖνοβ ργοτοΐμθῃοο ἴο ἴ[δ6 
Ῥτγδοίϊοδὶ ργοοῦ οὐ 18 ποτ οββ ἴῃ ὨΘΥ, ἔγϑα σοπάιοῖ 
οὗ |1ξ6, 

γεν. δ. ΕἘΌῸΣ ἐξ ττἷᾷ}Ὃόοι αν βιοῖσῃ ἴοβοῖῃϑι 
[εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν]. ΤὙἘ[κδ εχ 
Γοβδίοηῃ σύμφυτος, ἀδηοίίηρ ΟΥ̓ ΊΏΔΝΥ ἐπδοτη 

[μπκαιο]} ὀογπ υὗϊὴῃπ [οοηροηῖίαὶ, σομηδίθ], τα δη8 
66 ἴΠ6 88Π)6 88 συιμφυής, φγοῖοπ ἑοσείλαν ὃψ παίωτε. 
[τού : εοαϊνμέπιμα,; ΤΒοΙυοΚ, ῬΒΠρρὶ, Μοτοῦ- 
Ζιιϑαγηπιοπσεοιοαοἦ δέῃ, υονιοαοΐδεη τη, οοπογείμδ; δῖα 
αΥζ : ἐεσοηιθ ἀοπιορεπόομ; ΑἸΐοτὰ : ἐπέυπαξείῳ αν ἃ 
»Υυσγεοδδίυοῖῃ πὶ οά, -Ὲ|, 8.1] ΤῊΘ Θχργθββίοι οον- 
»ίατιαἰὲ (Υαἰραῖο, υἴμ ον [Εἰ Υ. : ρίαπίοα ἐο οίλεν]}) 
Ββο68 ἴο0 ἴδγ, δῃὰ ἴ8 ηοὶ ᾿υϑι βορὰ ὈΥ ἴδς ᾿Δῃ ἮΣ 
Ὑ8116 [Π6 ἱπτογρτγοϊαι!οη φγαχίοα ἱ. ἐο (Ἐταβιηθδ [Ὁ αἱ- 
νίη, Εδβιύυθ, Ομ θθαγ ἀπά Ἠονβοῃ], δὰ οἴδιογ) 
ἀοοβ ποῦ Ἔσργθϑθ δῃουβρῇ δορὲ [πὰ που]ὰ γραυΐγο 
ἐμφύτευτος, ἱπδίἐβξέιει.--- Ρὶ 5.1] Τμ6 βσυτνο ἀσποῖθδ 
Ὀο ον ΟΣβ 88 ἃ ὉΠΊΥ οὗ αἰ δγοιῦ ὈΣΔΏΘΠ ΘΒ ἰῃ οὔ τοοῖ 
ΟΥ Οπ6 ἴγῦῃκ. ΤΈ686 οΠαγδοίουβ, πϑϊοῖ τὸ υηϊϊοὰ 
ἴῃ ΟἿ 8βρίγὶῦ, δϑ 16 ζταρεβ οὗ ἃ οἰαδίον, να βρτυ πῇ 
ἔἴτοπη ὁπ 6 βΟΌΒΡΘΪ ΟΥ ΠΟῪ Ὀγηοἶρ]6 οὗ 6. Τὺ Ὀδ- 
Ἰίονθυβ αν σγοόνῃ ἰηῖο. δῇ ἑηθμασο ΟΥ ἀπαίοσιι οΥ̓ ἐδθ 
ἀφαιὴ οὗ ὅοεβυβ (τῷ ὁμοιώματε, ἀδῖνο οἵἉ ἀΐτος. 
(ἴοη), Ὀὰϊ ποῖ Ἰτοΐέῤ δυο δὴ δῃδίορυς (Μόγον, ΤῊ. 

Ὁ [δόξα ἀπᾶ δύναμις ἃΓΘ οΟἸΟδΟῚῪ Γοϊαίϑὰ ; οοταρ. ἔβα Η.. 

ὈΓΟῪ 2, ἀπὰ τὸ κράτος τῆς δόξης, ΟΟ]. ἱ. 1.. ΜΟΥΟΥ ΟΣ. 
δκ δόξα, ἀἰε σίοντείεἶ,ε Θεξαταικί οἰ κοι εηΐειί Θοίες.-- 

{80 4160 Ἑορρο, Ποίοϊιο, Βευλγῖ: “" τὴς ᾧ ἦι 
Ιτορησὰ 866 8 ΗἨθὈτγαΐβιϊο πα ἸΠ ψπίοι (86 δτθξ ὩΟΌΥ, α.Ὁ- 
Ῥ θα [6 Ρυἷδοο οὔὐἠἨ [μ6 δἀ]θϑοῖϊνα,᾽ Ὶ {πῖ9 αξ]αῖο.., 
ΟΟΙΩΡ. ΟΣ, Ὁ. "11, ΜΟΥΟΣΥ απὰ ΑἸδοσὰ ἐπ ἴοο. ΤὨΘ βδ'. 
εἰγαοῖ ποι κ νθ8 ἰδιρκῳ Ῥτοσαίπααιοῦ ἔο ἐμο χιδι- 
ἱξγ οὗἨ πεισηέεκ, ψὨΪΟΣ ἰ8 ἔδα οΐοῖ γοΐπὶ Βεσο; οὐαρ. 

[σύμφντος ἰδ ποί ἀοτίν, τὴ φντεύω, ἰο ρίαν (ᾧνταν- 
τός, ὑπο ὉΥ Ρ]ἴο), ὈυὰΣ ἀὐτὰ φύω, ΟΥ̓ ἦν ῦτσω 

86 αἀἰεσγοσιξ τοϑαπίηρα οὗ σύμφντφ,. ξβιδίοδιο 



ΟΒΑΡΤΕΚΒ 
᾿ϑαττρικαχετελαο. κρανσσασενεθη. 

ἰ.οἰ}, πὶ το τὸ οδηηοὶ Θομηθοῖ ΔΩΥ͂ ΟἾΘΩΡ 
ἐπουχος, ΓΡΣΣΡΡοὶ ἀπὰ Μογον οχρμίδϊῃ : ζτόνῃ ἴ0- 
Κοίδον, οὐ, ᾿πύτδίου οοπηθοίθα πίῖ τ 6 ΠΠἸΚΘΏΘ88 
οὗ Ηἰδ ἀοδὶὴ ; ἰδ9 ὁμοέωμα Ὀοΐπρ βρὶ για] ἀοδί, 80 
ἐμαὶ (Π6 τησδηΐῃρ ἰδ: [7 πὸ ἃγὰ βρυὶ8}}}7 ἀσδὰ ἴοὸ 
8'ῃ, ἃ8 ΟἸ τῖϑὲ 8 ρἐ γδίοαἹν ἀοαὰ, ἄς. Ξο ἴῃ [86 
οἴδιον οἰδβα ΟΡ βρί γίτ.4] γοϑιιγγθοίΐοῃ ἰδ [86 ὁμοέωμα 
οὗ (6 ὈΟΟΙΙΥ ταβυγγθοίίΐοπ οἵ ΟἹ γὶβι.--ρὶ 5.1 Νοῖ- 
ἴδον δὴ τῷ ὁμοιώματι ὃ6 ἴῦ6 ἀδιϊνα οἵἁ ἰηδίσυ- 
τηθηῖ: 9,6. ᾶνθ μτόνῃ ἰοροῖμον Μ 10} ΟἸγῖϑε [τῷ 
Χριστῶ Ὀοίης υπαοτείοοα 88 πῃ τοῦ. 6] ἐφγουσὰ ἴῃ 
ταθοι ΐδηοο οὐ Ηἰΐἱβ ἀθδὶ- θαρυίβηλ, ὑπὸ Πἰκϑῆθαθ οὗ 
Ηἱδ8 ἀθδί (Εγδβηγυβ [Βοζὰ, ατγοι 8], Ετ ίσθομα, Βδογ 
[ὑδη Ποηροὶ], ἀπὰ τηοϑὲ οὔ] ουβ). Εὸν [(μἰ8 ποιὰ 
Γοαυϊγο αὑτῷ ϑοσς σύμφυτοι, 8η4] Ὀ6ΙΊΘΥΘΙΒ δγο ποὶ 

ΜΏ ἰΟΟΙΒΟΡ ὉΥ ἴπ6 ᾿ἰκοηθθβ οὗ [06 ἀθδίῃ οὗ 
Ὠγῖϑο, Ὀὰϊ ὮὉγ Ηἰ8 ἀδαίῃ ἰἰ86} Γ ἴῃ ἃ τοι ϊρίουβ 86η86, 

ΔΒ Θσα086 (ΤὨτυυρὶ ἴ86 τηράϊαση οὗ [Π6 ΕοΒροΙ), ἴῃ 
ογάρυ ὑπαὶ, 848 δὴ ογρδηΐϑη), ἰΠ6Ὺ Βῃου )ὰ ὩΟῪ Οχ ἰοὶϊ 
ΔΒ ἃ ΟΟΌΥ ΗἰΪΐ8 ἀθδὶῃ ἴῃ ἴΠ6 6116 68] 8686. 

7.9 5881} ὍὈ6 αἷδο ἱΐῇ δἷβ. σχοδβυσσχϑοϊίοη 
ἐδ πλο καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεϑαΊ. 

6 δῃ {Π|6 818. 18 βιγθηριμβοπθὰ ὉγῪ ἀλλά [πϊοἢ 18 
ὨΒοα βομηοῦπ)68 αἰθὸ ὮΥ͂ [116 οἰαβ5168 ἴον ἴ86 ταρίὰ δηὰ 
δι ρμαίΐο ἰηϊγοἀμποιίοη οὗὁὨ 186 δηςῃοιϊοαὶ ἰάθα ἴῃ {6 
δροάοϑίβ δήοσ ἃ Ὠγροιμοιίςδὶ ῥγυϊαβὶβ: 866 Μουοῦ 
ἐπ ἰοο,, δηα Ηδιίυην, δαγίἐκείϊελγα, ἰλ. Ρ. 40.---Ὲ|,, 5.1. 
Ὗγ 6 8})4}} εἰδὺ υὲ ζγονῃ ἰο μον πὶ Ηΐπι ἱπῖο [86 
ἸΣΚθῆθθβ οὗ ΗΪ8 γοβυγγθοϊίΐζοη (Βοζα, ἀτοιίυβ, θγογ, 
ΡΙΗΙρΡΡΙ ἸΠοϊαοκ: “ αὐθτονίδιθαὰ σοιηραγδίῖνο ἢ). 
Νοῖ σύμφυτοι, τῆς ἀναστάσεως (Ἐταϑιηυβ, Οαϊνίη, 
ΟἸδβδδυδθη, δηὰ οἴμθγ8)." ΤΠ6 τϑίθγοποθ οὔ ἴΠ6 6χ- 
Ργδβδίου 0 ἴῃ 6 γοβυγγθοίοη οὗ 186 Ὀοαγ (ΌΥ Τογία]- 
ἰἴδῃ, δὰ οἵ γβ8) ἰ8 ποῖ ἴῃ ΠΡ ΠΟΣΥ͂ τΐΐ [ἢ6 οοπίοχί 
(866 νοῦ. 4): γοῦ 8 αἰνοροίῖπον δυϊμογζθα ὈΥ νϑὺ, 
9, 17 νὰ τορεγαὰ {πὸ πον [16 88 ουπεπυϊης ἴοὸ ἐῃ6 
ὈΟΘΙΥ τοπυσττοούοη (Πογθίογο δὴ Θ Ἶ68] δηα ρἢγεϊοδὶ 
τοϑυττγοοιίοη, Μοἢὴ ΜΟΥΟΡ πὰ ἸΒΟΪΊΟΚ ΟΡΡΟΒΘ). 
Το διΐυτα, ἐσόμεθα, ἰδ ἱπάροά ποῖ ἱπρογαεῖνθ 
(Βείονια [ΟἸβιιαυβθη, ϑιυατὶ: οχργθϑβῖνο οὔ οὈ]ρα- 
1100]}:; ποῦ ἀο68 ἰξ ἀρῃοῖο νη] τ τθ85 (Ἐν Ι [ΖΒΟΠ6), 
ὉὈυξ (6 οογίδἰ ιν οὗὁἨ [86 γϑβα]ῦ, [6 ΠΘΟΘΕΒΑΡΥ͂ ΘΟΠΒ6- 
αύθηοθ οὗ ἀνὶπρ τοροῖμοῦ σι ΟἸτίϑι [ΤὨΟ]αΟΚ, 
Μέογετ, Ηοάρο], [ἢ τὰ υπάἀογβίδηα ὙΠΘΓΘΌΥ ποὺ ΤΠ ΘΓΟΙῪ 
ἃ Ὠδίυγαὶ ΘΟηβραῦθηο6, θυ δὴ οἰ 8] Ομ θ, ν᾽ ἢ ἰῃ- 
γοΙν 8 δὴ δυο. ἩΠΠΠΙΏρτοθ6, ΤῊ 18. ΠΠἸΚ νυ 86 ἰη- 
ἀϊοδίοα ὈΥ πιβδὶ ἱπηγηθαϊαίθ!γ [ὉἸ1ΟὟΤ. 

γεγ. 6. Ἰπουίΐηρς ἰμϊ8. Τηδὶ οὐ͵οοῖῖνθ το ὶὰ- 
ὥου οὗὨ [6 γοβυγγθοίίοῃ 18 ποὺ ΟὨἹΥ οοηδτιηρὰ ὉΥ͂ (Π6 
58] ον οοηβοϊουθηθ88 (ΜῈ 6760), Ὀὰϊ 10 18 4180 ὁοῃ- 
ἀϊοηοδὰ ὉΥ ἱϊ. 

ΤΒαὶ οὖσ οἹὰ δ [ὁ παλαεὸς ἡμῶν 
ἄνθρωπος. ΜΕγον: οἱ οἰά ὁσο. ΤὶΙν8 'θ Π140]6 | 4 
[0 τη ϊβυηἀογβίδηἀΐηρ, δ ἃ Θχρτοβ865 ἴ00 τοῦ, ΜΘΥΟΡ 
ἔσῖμοῦ οχρίδίηβ: “" Ῥεγσδοηϊβδοδίίοῃ οὐὗὁἨ ἰδ δῃξίγθ 
᾿δἰδῖθ οἵ δ ῃ[] 689 Ὀδίογο ἴπ6 παλιγγενεσία (ϑοδη 
Ὧϊ, 8; Τιϊαβ ἢἰ, ὅ ; Ερ!. ἷν. 22; ; Οο]. ἰἰϊ. 9). ΤῊ Ϊ8 
ΘΙΡΓΟΒΘ6Β ἴ00 116. ΤΉ οἷά τηϑη ἰδ {ΠΠ|6 ἢ 0]6 β'η- 
ξα]η688 οὗ τηδη, Ὑ ἱοἢ, ργοοδοάϊηρ ἴγσοσα Αἄδϑι, δηὰ 
Ῥογνδάϊΐημ 86 ο]ὰ νοῦ]ὰ δηὰ τρακίηρ 1ὑ 014, 88 δ6- 
ΘοΙη6, ἴῃ ἰμ6 οσοῃογοῖθ Ὠυγηδη ἴτοιρο, [ἢ ρβοθαο- 
ἄφειε πτι Ρβδηίοιι οὗ πυϊηδη πδίυγο διὰ ὑπ6 ὨΌΤμ8} 

ᾧ (8666 οὔδρ. νἱ!ϊ. 8). ΤΟΙ οΙκ᾽8 Θχρ᾽δπαιίοι ἰδ 

9. (Οτδσοσλδ σα! ν, ἰἶ6 16 ποῖ ἐτα ροδαὶ]6, δἰτιοθ σύμῴντος 
46 οὐῃοιστισίθά πὶ} Ἰμ6 κοηξείνθ 88 611 88 τί ξἢ ἐδ ἀαίϊνο ; 
Ὁπὲ τῇ Γεσε ποῦ] ἼΠ5 ΤῈ πρεδ τοῦτο ἀπόῤτούτο ἴπ 18 
8860 ; Ἰ6)09 ἰΐ ἱβ Ὀοέΐασ ἴο ΞΌΡΡΙΥ σύμφυτοι τῷ ὁμοιώματι, 
8Βὸ ἰ8δὲ τῇς ἀναστάσεως ἀὐβεπς ὭΡΟΙ τ. ὁμοιώματι.--, 8.] 

Τ [ΘὯ9 οὗἩὨ [ζδηρο᾽8 Βαγάσδι βε πίοι ϑα: “ 296» αἰδὲ Δίεπει ἢ 
ἐπὶ 1ε οἰπλείτοῖε ϑδησαλαπέρκεῖξ 64 Αἰονιδοὴει., τοίθ εἰὸ υϑὴ 

εἰξ ἀωνολείολοπα πα φιν σί! θ᾽ 
Ἅ. ϑιμπ »ὲ 416» 

ΥΙ. 1-11. 20 Ὁ 

δἰγηοϑὶ πηἱη ο }}!ρ 10 ]6 : “ Ιπἀϊοδέϊνοα οὗ ἰδ εγο οὗ 1864 
ΘΌΓΙΪΟΓ ΡΘΙΒΟΠΔΙΠΥ ; δ8 ἱῃ ἔσω ἄνθρωπος, ὃ κρυπε 
τὸς ἐν τῆ καρδίᾳ ἄνθρωπος, 1 Ῥεῖδε [1]. 4.5 

ὝΜαδ [τοι :8, 88 ἴῃ 6 Ε, Υ.] οχπιοίπϑα τ! 
τὰ [συνεσταύρω ϑη, ΘΟ. ΘΑ]. ἰϊ. 20: Χρισ- 
τῷ συνεσταῖρωμαν" ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, καῇ δὲ ἐν 
ἐμοί Χριστός. ἐς ΝΈΠΊΕΙΥ, δὖ ὑθ6. μπηθ σ θη ΚΘ 
γ6Γ6 ὈαριϊΣοα," 88 γ5 Μογον [τεϊογγίηρ 0 νο}5, 8, 4) 
Βιυλ ὑΠ18 8 ΓαΒΟΡ ἃ ΒΡ ΓΗοΙΑ] υἱον, Βαριίβιθ ἰνϑ 
ΔοίΌ }]γ δηὰ ἱπαϊν! ἀυ8}}} γθα] 126 ἃ Θοπθοο ἩΝιοῦ 
δα Δἰγοδαν Ὀ6ΘῊ γϑδ 26 ρο θὨ Δ} δηὰ ροῃόΓΆ}}γ 
ἴῃ τ06 ἀσδίῃ οὐ ἐῃ6 ΟΓΟΒΒ: 866 2 Ὅν. ν. 14, 1δ; 
6 4!. ᾿ξ. 19: Ο]. |11. 1. ὙΒΟΙυΟΙ : ὁ’ δον 8 βαγ8 γῸΓ 
ῬΓΟΡΘΓΙΥ δραϊηβί ατοϊΐυ8: σύν ΠΟῊ ΒΙΜΙΠΙΤΌΌΙΝΕΝ 
ποίαέ, υεγιῶη ΒΙΜΌΣΤΑΤΕΜ, μὲ ἑία αἀίσαηι, εἰ σομμσ- 
ΝΚΙΟΝΕῈΜ. ΤῈ ΔΟΟΘΒΒΟΥῪ ἰάθα οἵ ραϑΐῃ, οἵ οὗ σταάυδὶ 
ἀδαῖῃ [δἀνοολίαα ὈΥ ατοιίυδ, διυατγί, ΒΑΓΠ 68], οου]ὰ 
ΠΑΡΪΥ ἤν Ὀδοῃ ἸΒουρδὶ οἵ ἴῃ 1818 ΘΟΠὨΘΟΌΟη ὉΥ͂ 
[06 Αροϑι]6.) ΥὙοὴὶ τῷ δγθ δ'8ο τουγϊῃἀθα οὗ ἴΠ6 
Ψἱο] 6 ποθ δπὰ οδοιϊϊνο ΘΠΟΓΡῪ οὗ {π6 ἀθαΐὰ οὨ [86 
σΓΟ88 ὈΥ {Π6 [ὉΠ] ον : ἴῃ ΟΥοΡ δὶ τΓΠ6 ὈΟᾺγ οὗἉ εἰ 
τηϊρῃξ 6 ἀοδβίγογθα, Τμὸ ἀοδίγυοσίνα ρόνεῦ οἵ [9 
ἀθδῦῃ ΟἹ {6 ΟΡΟΒΒ ἱὭνΟΙνοΒ ποὺ ΤΘΓΘΙΥ͂ ρϑΐῃ δη ἃ 80Γ- 
ΤΟΥ, Ὀυΐ Α͵8ο ὑὴ8 ἱρῃοιίηῦ οὗὁὨ [Π6 ογοβϑ οὗ ΟἈγῖδί, 
Ασροογσάϊηρ ἴο Μογοῦ, Ραὺϊ ΟὨΪΥ πηδάὰθ υδὲ οὗ [86 6Χ- 
Ῥγοββίοι, Ὀθοδυβ ΟἾτῖδο δὰ ἀϊοὰ οἡ [6 ΟΙΌΒΔ. 

Ϊῃὼ οχάοϑσ ἔμαῖ ἴ89 Ῥοὰν οὗ κυ σοΐϊρῃὶ 6 
ἀϑείσογθα [ἵνα καταργηϑῆ τὸ σῶμα τῆς 
ἁμαρτίας; ὀοιρ.- τὸ σῶμα τῆς σαρκός, Οὐ]. ἸΙΙ, 
11, δῃηὰ τὸ σῶμα τοῦ θανάτου τούτου, Ἐοπι. Υἱ,. 
24]. 11 ἴ8. βοε εονϊἀθηΐ, ἔγοπι Ῥϑὺ! δηὰ 1.6 ψῃ0]9 
ΒΙΌ]6, ὑαῦ τ γὸ 8 βοΐ [86 5810 νοβὲ τϑίδγοηοθ ΘΓ 
ἴο ἃ {πιοτα!] ἀιδιγαοίοηῃ οὗἩ ἴ6 Ὀοὰγ [ἐ. 4., οὗἁὨ (δΐ8 
ΡὮγβΙ 8] ογρδηίβιῃ τῇ ἢ 18. ΟὨΪΥ αἰββοϊγθὰ ἴῃ ρὨγϑὶ- 
68] ἀδαίῃ, δηὰ ποῖ, ἰηδίοδα οὗ Ὀδίηρ δημὶ ἰ]διθα, ἰδ 
ἴο Ὀ6 βαποβοά: οομαρ. 1 Οοτ, νἱ. 20: 1 ΤΏοδ8. ν. 28: 
Βοαι. χὶϊ. 14.-Ρ, 5.1. ΑΒ “186 οἱὰ πιδὴ ᾽ ἰβ. [86 
ΡΒϑυο-ρ]βιηδίῖο ρῃδηΐοτῃ οὐ ᾿η8}, 80 8 “τὴ6. ὈΟΩΥ͂ 
ΟΥ̓ βἷῃ "ἢ {Π6 ΡῬῃδαπίοιῃ οὗἩ ἃ ὈΟΑΥ͂ ἴῃ τηὰπ ΘΟΠΒΙ δ πρ 
οἴ ἷβ ψΟ]6 Β ΠΌΪΠ6ΒΒ ; δῃὰ 80, ἔγῦΠοΓ. ὁ, ἷβ [88 
ὈΟΑΥ οἵ ἀθδῖὰ (οἰναρ. υἱξ. 24) ἴπ6 ρβαπίοτῃ οὗ ἃ οογ- 
Ῥοῦθαὶ ρόοῦγον οὗἨ ἀθαῖὶῃ δῃοοιηραββίηρ τὰ. [{ ἷβ τ- 
ΓΔΑ ΚΔΌ]6 [δύ πιοϑὲ οὗὨἨ [86 δῖον Ἔβχροβίϊονβ (ἡ 1} {Π6 
Θχορρίΐϊοη οὗἩὨ ΡὨΠΡΡΙ, Ρ. 210 4.) τοϑθοὶ 6 οομβίγυο- 
το ἴΠπῶὶ ΓΘ Ἰποδὲ, ὩΘΑΓΙΥ δογγθοῖ, ἴῸ 8 ϑι1Ὁὖ6 [ΟἹ 
ἴἤοτα Οἴοτθ τ ΏΙΟἢ ἀγ αἀυΔ| 8116. 

1. Εἰσωγαξυε οχρίαπδίίομα, βδ΄'ῃ;: πάθον (86 ἤσωγε 
οὗ ἃ νοαγ. 

α. Ἴπο τοι] ν οὗ βίη (Οτίροι, Οτοιί 8). [πτγ- 
Βοϑίοτῃ : ἡ ὁλόκληρος ἁμαρτία. Οαϊνίῃ : “ ΟὈγΡιδ 

ἐΐεολεηι ϑολείηδιίἀε ἀσν Αεπεολεπηαίν ππὰ Αἤεηεο δ οπ σοειαἱξ 
δισοογάξιι 183..) ΤῊ ἸΪΚΘ ἸΏΒΈΏΠΘΓ Ὧ6 ΟΧΡ 3118 “1Π6 ον οἵ 

ἀδπῖ,᾽ υἱ!. 94, ἀπιὰ “419 ΙΔ ἐπ ἴδ ΣΔΟΙΩΌΘΣΒ,᾽" ΥἹΪ. 23, 1} 
ΤΟΙΈΓΘΏΟΘ ἴο [6 Ρῃγβίο]ορίοδὶ δπιὰ στη οαΐοη] ἀοσίγί πο οὗ νίδοτωι 
διηὰ ὑῬϑο 05 0185Π|8, 88 ἐΪ ῬϑῸ] μαὰ ὉΥ ἱπέπί τος ποςϊϊεἰραϊοὰ 
ἘΛΟΠΕΓΙ Ε ἐὐτρλιε ας Σ δ} ἀροῦν; ὙΠΕΡ 

[186 παλαιὸς ἄνθρωπος 6 σάρξ Ῥοτρου βοα, οὐ [6 
ἐγὼ σαρκικός, ὁπ 6}. νἱ!. 14, 18---ἰ, δ... [86 141161}, 5:7] Ὧδ- 
ἰπυγο ὈΘΙΌΓΘ ΤΟΩΘΏΘΣ ἰΐοιι, ἴῃ ορροβλεϊοιι ἴο {80 καινὸς, ΟΥ 
νέος Δρέρυβον, ΟΥ ἔΠ0 κ' κτίσις, πο Υγοοτνοά, χοροί οἷ 
ταβη ; 00], δὶ. 9, 10; ἘΡΉ. ἰν. 859-24. 5 Οὐχ. γ. 11. ΤῊΘ 
ἴοστῃ πιαὴ ἷἰβ πδοὰ ὈΘΟΔΌΔΟ 5 ΘΟὨΓΤΟΪΒ (6 ἮΏ0]Θ ῬΘΙΒΟΙΆ]}» 
ἰΐγ, 88, ΟὉ ἴ8α οἴδοῦ Βεμπᾷ, σοροηθγα οι ἰ8Β 8 σα ἶοα] ΟΠ ΏβΘ 
οὗ ἴπ6 8016 τῦδὰ τ] ἢ 81} Πὶθ ζασῃ θ8 δπὰ αἰκροβί ἰοι!. 
ΤΟ ΡὮγχηβο, τ}.5 οἷα πιατ, (δ πιά 27 εἶπ, ἷα ἰτασοᾶ ἤ0 χη μι» 
168] ογτῖῃ Ὁ Βοποξίροη, ΒΙοοταβο]ά, Κἰπαγε; Ὀπῦ ἴΠ0 Ρ88» 
βαρ ᾳαὐοΐοα Ὁγ ϑομδίίμοι ἥτοστα 10:9 ΘΟσα ρασ Εἰ ΥΟΙῪ γοοδαῦ 
ϑοδπατεολη ἀαεὴ (Βτεῖ ρα βῃρᾶ ἴῃ 1599) Π88 8 ἀἰ βοτοηΐ πι 68}. 
ἕῃρ, ποοοσάϊηρ ἰο ἩΒο πο, ν. 287. 6 Ταϊσηυᾶ, ὨΟΟΤΟΣ, 
6:1}8 ῬΈΘΟΙΣΟΝ “( ὯΘ0ὉΥ στρα το.) βηα θα γκ οὗ (Ὥστ ὁ 1η 6 
ὌΘΟΒΙΘ ΔΑ [1{||}6 ΘΒ ΙΓΘῚ :᾽" 566 ρθε θῆμςς ἮἩροτν. ἰ. Ὁ. “δα 
Ἴ042.; Ὑοϊδέρία ἀπὰ Μογος χὰ 2 ὗοτ. Υ. 17. ΔΙΟΥΑΣ 
ΒΑΥ͂Β: “ΤῊΘ γἼονῦι οὗ [Π6 ΘΧργοβαΐίοι (καινὴ κτίσις) 15. ΓΑ» 
ὈΪηΐ68) ; 790. (Ὧο ἘΔΌΝ᾽ 6 οοπεϊδοχοὰ ἃ σοῃγνοατί ἴ0 δυάαΐδχι δ᾿ 

ΓΕ ΓΙ ΓΤ. Τῆο Ομ εἰ ϑείδα ἑώεα οὗ ἐδθ σαλεγγενονσ..α 

οἱ οοὔδο, ἦφ ΤῈΣ ἀθσραι."--Ε. 5.) 
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οοαΐί πον ϑαγπθπι οἱ ο836, δοά πιαδϑάτὶ ἀοδίσπαι ̓  
ΟἵΒ ΔΟΟΌΓΔΙΘΙΥ ς Β΄ῖῇπ ἰ8 ρογβοηϊβϑαὰ 88 ἃ ᾿ἰνὶπρ' ΟΥΔ}- 

δι ἩΐΓ ΤΩΔΗΥ͂ ΤηοΙμὈοτθ (νἿ668), το ΠΔΥ Ὀ6 ρυϊ 
ἴο ἀδαίῃ. 850 ῬΒΠρρὶ: “226 Δ΄αεεε ἀεν δῶπω» αἷε 
φρεσί οἀδνίον ΟΥσαπὲεηνιιδ.,") ἘΒΙοοιηβοϊὰ : “ Τὸ σῶμα 
τῆς ἁμαρτίας ἰθΒ ἴΠ6 βᾶτὴθ ἩΠῊ ὁ παλαιὸς ἄνθϑρω- 
πος, δηα Πλ6Δ}8 ὑδικὺ βίη 8 ἃ ὈΟΔΥῪ οομδίβιϊηρ, οὗ ΠΙΔΠΥ͂ 
ΡΑΓΌΘΟΪΑΓ ΓΩΘΙΔΌΘΓΒ ΟΥ νίοϑϑ, δὴ ὑπιρογίμπι ἵπ ἐπιρέ- 
φίο.".-Ρ. 8.] 

ὃ, ΤΏΘ παίαγο οὐ βυθαίδηοσοσ οὗ βίη (βομδειχθῃ). 
6. Ἴὸ συγο οὗὨ δἷ'η πιΐ τοΐθγοποθ ἰὸ [ἢ6 

οἱ {1|ὸ ογιοἰβχίου (δῖον. Ἦ οἹΥ, διὰ οἴ θγ8). 
ἀ. “Το ἰοπάθῃου οὗ αἰϊαπαίίοη ἴσοια οὰ διὰ 

ΘΟ ΟΥΤΑΪ ἴὸ ἐμ6 ρἰθαθυροθ οὐ ἴπθ ποῦ " ({. 
Μα] ἴον, δθὰ οἴμοῖϑ; ΤΏΙ οΚ, Ρ. 290). 

86. Μοτο βιγσοησὶγ: Τὴ πῇοϊο τὴδη ἴῃ ιἷ8 ἀ6- 
Ῥδείυσε ἔγοιῃΒ αοα: ἴδ πδίασγαὶ τὴδη (Αυρτιβιίῃ, 
ἱμαῖπον, σαι νη [Ἐοάεο: “ ΠῊ 9 ΒΟΑγ οὗ δβἷῃ ᾽, 'β. ΟὨΪΥ͂ 
ΔΏΟΙΠΟΣ Πδπι6 ἴογ “ἰδ οἰὰ τχδῃ,᾽) οὐ γδῖμιοσ [Ὁγ 1 
ςοπμοτγοίαθ ἔογη] }. 

7. Βοαμπορά ἴο ἃ πιϊηίπιυμη : Βδὰ Βδὶϊ (Ῥοἰαρίυ8). 
ὥ. 1Μίεναΐ Ἔχρ᾽δηδίίοδ : 
α. Ἴ16 868}: 88 βοδὰ οὗ βίη, σὰρξ ἁμαρτίας (Βο- 

ΒΟΠΠλ 11 6γ). ᾿ 
ὃ. “ΤᾺΘ ὈΟΑΥ͂ Ὀοϊοηρίῃρ, τὸ [6 ῥσχίποίρ]α οὖ δβἷπ, 

(80 Ὀοὰγ γυϊοὰ ὈΥ̓ αἰπ." Το οἱ τδῃ [δὰ βυοὶ ἃ 
ὈΟοάγ, δηὰ (6 σῶμα, α8 αν 88 ἷξ ἰΒ ἃ ὈΟάγ οὗὨ δἴῃ, 
Δῃηουϊὰ 6 σοιμρ]θίο! Υ ἀοϑιτογοα ὈΥ͂ οτιοϊχίοη ἢ 
ΟὨγίβι " (Μεγοῦ). Ἀπ υἱὸν οοηξιοίου οὗὨ [86 ἤσυγα- 
εἶνα δηὰ ᾿[ἴ0Γγ8] οοηϑίσυσίου, [Ὑ 'πορ, Ογαπιπι., Ρ. 
171. 16 ὈΟΑΥ͂ πρΐϊοῃ Ὀδϊοηρϑ ἴο βἷη, ἴῃ ἩπΙοἢ δἷη 
888 ἰΐ8 ἀχἰβίθηοο δηὰ ἀοιηϊπίοι, δἰιηοδὲ ἴΠ6 βαπιο τὶ τῇ 
σῶμα τῆς σαρκός, ΟὐἹ. ἱ, 22. ϑϑ πλεῖν ΔΙέογα, δἴτογ 
0  οῖῖο: {π6 ὈΟάγ, νηΐοῖ ὈΘΙΟΏΡΒ ἴ0 ΟΥ ϑοῦνθδ βίῃ, 
ἰπ ΜΠΙΟᾺ δίῃ τ] 08 ΟΥ 8 τηληϊέθεϊοά, ΞΞ τὰ μέλη, τϑῦ. 
18, 'ἴπ προ ἰ8 ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας, γἱῖ. 28. 
Ὑογάβυγορι : (16 ὈΟΑΥ͂ οὗ βἰπ 18 οἷν ὈΟΑΥ͂, 80 ἴδ 88 
ἷς ἰ9 [6 βοδὶ δηά ἱπβισυαμηθηϊ οὗ βίη, ἀπὰ [86 δανθ 
οὗ 5βίη.---, 5, 

ο. ΤΏ6 ὈΟΑΥ 88 σῶμα τῆς σαρκός, ἀπὰ {86 ἰαιίον 
ἴπ6 δβοαὲ οὗ βίη (βίον, ὕβίοσὶ, Βὔοξκογι, ΒἰυβοΩ, 
Βοίμο, Ηοΐπιδπη ; 866 ΤΒοϊαοκ, Ρ. 290).» 

8. ΤΊο δης-ἀυλ] 5016 ἐχροκίίοσθ, Το ἱπίογργοῖθα 
(εἷ8 σῶμα 88 ἴἢχ6 τοδὶ ὈΟΑΥ͂ οὗ (86 παίυγΓαὶ τδῃ, 6 ΓΘ 
ΘΟ ρΘ ]οα ὑ0 τοπάθν ἱπυργοροεὶΥ ἰΠ6 καταργηϑῇ, 88: 
ουαοσμαγείμγ, ταῖσῦ ὈΘ τὴλάθ ἱπορογαινο δηᾶ ρονοι- 
1.86. [Του ἴδῃ, Α ἴῃ : δἷδο ϑιυδγὶ δπὰ Βαγηθ8: 
παϊρὶιὶ Ὀ6 ἀορτίνοα οὗἉ οὔϊοίθπου, ρόσγογ, 6. ΑἸ ογὰ: 
γομαογϑα ῬΟΥΤΘΡΪΘ68, Δ ]] 6, 88 Ὁ 88 γζδιβ θΏ6γ- 
ΕΥ͂ δῃηὰ δοιίυἹγ.--Ρ, 5. 

Τοδὶ ϑημοοσίοσϊ ἢ 'ἴνο βῃοιϊἃ ποῖ ὍὈ6 εἷανοε 
ἴο αἷπι. [Οαϊνίη : “ ποι αδοἰ ἐἑοπὶς ποίαί. ϑίη 
6 τορασάθα 8δ8 {π6 οοῃιγο ΐρ ΡΟΥΘ (866 το. ΤΩΣ 
Φοπη νἱϊ, 44, ΙΓ τηΐβΒ ροτον 8 ἴο Ὀ6 Ὀτοκθη, [86 
ὈΟΑΥ͂ οὗ 5βἷῃ τηυδὶ Ὀ6 οτυοϊδοα, 76 τϑδϑοὺ ον 1818 
ἰϑ χίνοῃ ἰῃ πῶδὺ [Ὁ] οτθ. [τοῦ μηκέτι δουλεύειν 
ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ ἴδ ἃ ὭΟΓΘ δΘομοτοίθ ΘΣργθβαίοῃ οὔ 
ἴδ αἷπὶ [ῃδη ἴθ ργυθοράϊην οἷα ἵνα καταργηϑῆ, 
κ.ιτλ. 866 Υ ΠΟΙ, Ρ. ὅ69.---Ρ, ΚΒ. 

γος, 7. ΕἘῸΣ Ὧ6 ἴῃπδὶ παῖδ αἰϑὰ ἐβ δοαυλιιοὰ 
ἴοτὰ αἷἰπ. [Ὃ γὰρ ἀποϑανὼν διδικαίωται 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας; οομρ. 1 Ῥοῖον ἵν. 1: ὅτι 
ὁ παθὼν ἐν σαρκὶ, πέπαυται, ἁμαρτίας. ΤῈ ἰη- 
(αετφοίδι 985 οὗὨ εἶθ ραββάρσα ἀδροηὰ Ὡροη ἴ0 6 68}. 
Ἐξ οὗ ἀποθανών, πϑοίμον ἰδ ἰδ [9 6 ἰΔΚο ἢ ἴῃ ἃ 

ΤΟ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΕΗ͂. 
Γ 

ΡὨγοίσαὶ, οὐ ἰῃ ἃ πιογαὶ (ἰοραν, οὐ ἷῃ ἃ αρίγίξ2δὶ (πγδ. 
110) Β6πθὸ ---Ρ᾿ 5.1] τμο οἰαῖ διὰ ομἱν αυοσίοῦ 
ΒΘΣῸ 8 ἠοῖ δἰ} 68] ἀγὶτ ρος, οὐ ἀγίηρ τι ΟἸείος (Εσωδ. 
Ἰη08, αἰ νίῃ, Οοοσοίυδ, Βοηρεὶ, ΟἸδδαβοι [6 ΓΚ εἴϊα, 
ῬΏΪΙΡΡΙ], δἀπὰ οἶμογβ. Απὰ {ΠπῸ6 γϑϑϑοῦ ἴον [δ ΐ5 ἰα, 
βτβὶ, Ὀθοδῦδο [υϑ δολίου τυδὲ ποΐ Ὀ6 τοχασγάθὰ δᾶ 
6 Θοηβϑαυθησο, Ὀὰῖ (Π6 οδυ86 οὗ δ 6 οἰμῖοαὶ αἀγίης 
πὶθ Ομ γιβί, ϑιοοοηά, Ὀθοδαδα ποῖ ΤΠΟΓΘΙΥ ἐπ8 ὄὐδδς 

8. ιυδεθοά ον ἔτεα ἴγοτα δίῃ δου ὰ Ὅ6 ρῥγονεα, ἴῃ 
οὗ ἰεβ6 , Ὀαὶ τὸ Ὀοΐηρ ἰυββοά οΥ ἔγοθὰ ἔγοιῃ βίη ΕΥ͂ 
ἀοαίῃ. Ἀπ οασίϊογ, δ γοδὰυν ργοθθηῖ, ὑμῖν ογθδί, ΠΟσαὶ, 
δηὰ ΓΒοοσγδιῖοδὶ ἰδν οὗ [16 ἰ8 08 υϑοὰ ἴὸ 1 υδιταίθ 
10 ὨΘΥ,, το ἰχίουβ, δπὰ οἰ ΐοαὶ ἰὰνν οὗ ᾿ξ ἴῃ Ολιγῖβ.- 
ὐἰδηΐϊν, ἴῃ ἴῃ6 βΒδῖὴθ ᾿ἯΑΥ [δδὶ οἰδρ. Υἱὶ, 1--ὅ μ48 τοΐδε.- 
ΘΏΟ06 ἴ0 86 ἃ ἰδαῦ. ΤῺΘ ὈΠΙΎΘΕΒΔΙ Ῥσί πο ρ]6 τἰοδ 
{89 ΑΡοΒΕ]θ τοδίζοβ ἢϊ8 στουπάποσκ ΠΘΓῸ ἰῃ ἴα συγ 
εἶν δσργοββίοῃ, ἰδ τῃ6 πογὰ ἴῃ νϑσ. 28: 779 τρασέι 
ΟΓ δἷπ ὲ ἀδαίλ. Τμὸ Οτγθοίδῃ δηὰ Βοπιδη ἔογια οὗ 
118 ΔΕ Π 668 τᾶ : ὈΥ ἐχϑουϊίζοη μ6 οἴη ος πὸ χτὰ 
ἰθοὰ δηὰ βοραγαιϑα ἤγομι ᾿ἷ8 ογίπιθ (ΑἸ ϑίδιδουδ,  ΟΉΣ, 
δηὰ οἰμοσθ). 10 ᾿πϑοογδίῖϊο ἔσσω ῬὙῸΔ [06 βδσλδ 
ἄθογϑο οὗ ἀθδίῃ ἴον βίῃ, δοοογαϊῃρ ἰυ ὅθ. ἱἰϊ. 17: 
ἰχ 6. [,ν΄.Ψ χχὶϊ!, 1 Δ ΤῊ βἴπποῦ ὙΏΟ ΜΔ τηδὰθ ἃ 
ουΓβο-οὔογίηρ, Οἤθγοῖη, ΜῊᾺΒ ΙὩΟΓΑΪῚῪ ἀσδίσογοα ἰῃ ἃ 
ΒΥΓΩΌΟΙ 68] βοηβο, Ὀυϊ, αὖ [ῃ6 βδηδ τἰπιθ, δἷβ 
830, 48 γ76}} 88 ἢΐ8 ᾿ἰΐδ οὗ βίῃ, νγὰὲ ἀρδισογθαὰ ἴἢ ἃ 
ΒΥΠΙΌΟΪ 68] ϑ6η86. ᾿Ασοογαάΐηρ ἰο ὕδφη. ἱϊ. 17, (86 
Βατὴ6 [Ὠΐηρ μοϊὰ ροοὰ οὗ παΐιγα)] ἀδδίῃ, ποῖ 80 ἴδ 38 
ἴδ, 88. ἃ ΠΙΟΙΩΘΠΔΡΥ ΡΟΥ͂ΤΟΡ, Ρυΐ 8 οπὰ ἴο ἐδ 5 πε Ὁ 
Ρτοβθηΐ )ϊΐδ (Ογγϑοθίοπι, δῃμὰ οὐμογβθ), Ὀαΐ γταῖποῦ ὕὈ6. 
68.186 ἰἴ Ἰηδά6 ἃ ρ6παὶ δυδοτίηρ ὀχιθηαϊηρ ᾿μἴο οὐογείεν 
(8601} [πΠ6 ρῥυμπὶϑῃιηθοηὶ οὗ βὶπ. ΑΚ} ἴμθ86 τηοαΐβοα, 
ΟΠΒ 8.6 στουροα ἴπ [6 Ὀγϊμἱἶνο ἂν : ἀδαΐλ ἐδ ἐδλά 
τσᾶσες ΟΥ δἰπ ; δῃὰ {Π|8 16 [Π6 ἰδ νι ίο [6 ΑΡροβεὶο 
ΤΛΆΪ6Β. ἴῃ 6 ἱπιαρσο οὗ ἐΠ6 ΟἸ γίβοδη ἰανν οὗ 6. ΤὨ6 
ΟΠ γβυϊδ ἀΐδβ ἴο βίῃ ὈΥ͂ Ὀοΐῃρς ογαοϊβοα τὲ Ομ γίϑς, 
Νοντ, ἐπ 6 Ὀοΐηρ 7υδεδοα ἀοθ8 ποῖ πηϑϑὴ ΘΓ ϑε186» 
τίου ὈΥ ΓΑ ἰη ἰἐθ6 1 (Δ Ππουρ ἀγίηρ τὶ ΟὨγὶβὲ 8 
σοπηθοίθα {πογο}), Ὀὰΐ ᾿υβυβσδιίίοη 88 ἃ γοίθαϑο 
ἴγοιῃ βίη ὈΥ 16 ἀθαίῃ οὐὗἩ ἴϊΐπὸ βίῃπονγ ᾿ϊμηθοὶί, Β6- 
οδι86 ΜΘΥΘΡ ἱρτότοθ ἴἢ6 οομῃρίοῖο Ο]ὰ Ταοβίδηηθης 
ἰάθα οὗἨ ἀφαίῃ, ἢ6 αὐὔίδοκβ [)6 βιδῖυΐδ οὗ Φ6 18} {ἰ|6- 
ΟΪΟΡΥ : ἀδδίμι, 88 (6 ρυῃἰβῃιηθηὶ οὗ εἴη, δἴοῃθβϑ ἴοσ 
π6 συ οὗ δϑίη. Ηδ δχρὶαΐηβ ἐῃ6 ΑΡροβϑ θ᾽ 8 ἀθοΐδ- 
Ραϊϊοῃ ({ΠῸ8: “Ηδ ἷβ τηδάβ ἃ δέκαιος ΟΥ̓ ἀδδίῃ, ποὶ 
ἃ8 ἰἢ 6 ὝΘΓΘ ΠΟΙ͂ ἴγθο ἤτοι ἴπ6 συ οὗὨ Πἰὶβ εἷῃβ 
δοχππλἰτἰοα ἰῃ Ἰἰΐδ, Ὀὰϊ 80 (ὯΣ 828 ᾿6 βἷῆβ ΠῸ0 πιοσο. 
Το οχρίδπαιίίζοη οὔ οἰ πιΐσδὶ ἀθαῖῃ πὶ ΟὨτῖδὲ (ΒοίΒ6, 
ῬἘΠΠΙρρὶ, δπὰ οὔμοτθ δ ΓΟΔαΥ ταθυ!]οη6 4} ΠΟΓΘ τολῖκοθ 
αὶ 18 ἴ0 Ὀ6 ργονϑὰ {18 ῥγοοῖῦ 1186} (48. Μοσοῦ Ῥτορ- 
ΘΥΙΥ γοιμασ 8). ΜΟΥ͂ΡΟΣ γοίογθ (06 ραβϑᾶχε ἴο ρὨγβίοδὶ 
ἀδδίῇῃ 88 οχὶϊ ἴγοι {πὸ ργθβοηὶ [}}10- ὦ νἱὸπ ἴῃ πιιϊοὶ 
Γογχαγὰ 8 ποῖ ραϊὰ (0 ροπαὶ βυβδετίηρ," Βοῖϊον τπδη 
1} 18 18. (π6 νίαν : ΑΒ δου! ο6 4868 ἰῃ ἰἢ6 ἀοδ, δοὰ 
δίη τὰν ἰΐ, δο 9ϑῃουϊὰ ἰῦ αἰϑὸ ἢ τὶ γοὺ πΏΟ ἢδνο 
αἰοὰ πῖῦ ΟἸτίδε (ἸἸ ποοαογοῖ, Μοδηομ μοι, Οτοιβ). 
Βυῖ (ποτὰ ἰδ [86 βαῖῃθ ἱπδαραυδλίθηρβθ οὗ ἰδῆς οοἴω 

ἴδϑοὴ, ΤΟΙ οἰ ἜΧροδιτίου 8 αὐ Υ] ἀπ οηδΌῖα 
ἢ τοίδγοποο τὸ Οαϊνίη, Βοηροὶ, ὄρθῃθν, δηὰ οὔ- 

6Γ8), [δὶ δἷια δῃουά ἤθγθ Ὀ6 τοραγαθα 88 ἃ Ἵγϑάϊιοσς 
ΜῈ}0Ὸ 48 }ι.8ὲ ο]αἴτηϑ Οἢ τη8ῃ, ὅτο. ; [ὉΓ, ΜἘ1]16 ἃ ἀϑῦϊος 
18 το θαϑϑὰ ὈΥ ἀθϑδί ἔγουα ἢ18 σγϑαϊζογ, ἔπ θγ ἱβ ὉΥ δὸ 
ἸΆΘΔΏΒ ἃ δικαιοῦσϑα: οὗἉ ἴῃ0 ἀθοϊοῦ ἔγοτα δὲκ ἀουε ἢ 

4 (ΜΟΥΘΙΒ υἱοῦ ἰδ, ἐπαὲ ἣθ τδΟ ἰδ ῬΌν αἰοδ ιν δορὰ ἐθ ἔἦρθθ 
ἐπαρὴν ΒΘ ͵8 ἦγϑϑ ὕγοϊω εἰ σαν, τὰ σσαὲ αἱ εἶδ ἔγοτα βὶῃ, 

Βυΐ εἰ 848 ῬὮὨΪΕ ΡΡΙ Τόσο ῖκα, ἰβ ΘΟ ΣΑΣ ἰὼ ἐδ0 
διὰ τς ΜΕΓΡΙΟΡΟΙΘΕΥ ΣΕ, 3.) 

θ 

Ἠξ, πιὰ Ηοάρθ: 



ΟΒΑΡΤΈΕΒ ΥἿἹ. 1-11. 

Ψον. 8. Νου ἱἰξ τὸ ἀϊοὰἃ τοὶ ΟὨτίαϊ, δα. 
[Εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ]. δέ 
ΔΩΠΟΌΏΟΘΒ ἐμ6 ἰσδηβί 0 ὑὸ ἰδ6 ΠΘῊ (πουρῃῖ, ἐμπδξ 
ὈΔΙ ΘΥΟσΒ, μανίην αἀἰοαὰ πὶ ΟὨγίδι, που]ὰ 8180 1ἷνθ 
πὶ Ηΐ. Βυΐ [Π18 'β ποὶ ἃ 3:6 γθ Θοῃοἱυδίοη ἔτοσῃ 
[09 Ὀείηρς ἀοδὰ ἰο ἴῃ6 ΠΟῪ 116 ; [Π6 δοοθηὺ γϑϑίβ Οἢ 
(6 ᾳυδ]δοδιίΐοη εσλ Ολγέκί, Ὀσσδυβα ΟἸγίδυ ᾿νϑβ, 
ΑΒ Μὸ 81Ὲ ἀοδὰ πὶϊ ΟΠ γῖδὶ ἰη Ηΐ8 ἀθδίι, ἰῃ 118 ὑσο- 
(ουμπάροεδι τηοδηϊηρ δὰ οβθοι--- ὙΠ] ἢ ἀσλιἢ ΟΟΠΡ 868 
[06 ϑορδγαδίοη ἴσομ {6 θη εἶτ ο]4 που], δηὰ ἰΐ8 βὶπ 
διὰ τδηΐιγ--8ὸ ἀο ἴσϑ Ὀοϊέονο ἰδμδὶ νὸ 868}}81} αἷἶδὸο 
νο τὰ Ηἰπι [πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζή- 
σομὲν αὐτῷ } ἰὰ ἴδ δαρΓοΙΊΘΙΥ εἰχινοδὺ δὰ ποδὶ 
ἰηίθηϑθ 116-- 6} 16 18 εέαγπαί, δα 8 Δ οἴδγῃδὶ 
ἐπε. ΜΟΥΟΓ οιηρἠδβῖ268 βίων ὑμ6 ἰπέογθησθ ἔγοτω 
ἐὨ6 οἰ] ο 8] ἀδαὶὰ ψῖ} ΟἸγίθι ἴο δἰ ἶς8] ραγι οἰ ρδιίοη 
ἴῃ [Π6 ΠΟῊ διὰ οηάυσίηρ ᾿ἰΐε οὐ ΟἸγδι, Ηδ 8 υοἢ 
ἴῃ ούτοῦ ἰὴ δχοϊυάίϊηρ ποτ [ὑπ ῬῺΠΙΡΡ1] (δ 6 ἰάθα 
οὗ «6 Ομ νβυδη 8 ἔυϊυσο Βμαγα ἴῃ [6 ὈΪοβθοάμποϑδ οὗ 
06 εἸονίδεοὰ ϑανίους (θ0ο6 οὔδρ. υἱίὶ.), δὲ Οτίζθῃ, 
ΟΒγυβοδίομι, Οτοίυβ, Εδίοῃθ, δπα οἰ 8 δθ ἴῃ ὁ0ῃ- 
Βηΐηρ συζήσομεν ἴο ἴΠ0 δηιΐυγο ᾿ἴ6. Βοθοηχηἴ!]!ογ, 
ΤΌοΪυοΚ, δἀηὰ οἴμογθ, παῦθ ῬΓΟΡΟΓΥ δοταρτίβοα ὈοΙὰ 
[686 οἰοτηθηΐδ : γοῦ [Π6 ΟὨοΥ οἰ ρμδδὶβ σοαῖϑ ὕροὴ 
[86 ΔΕΔΌΓΔΠΟΘ οὗ ἴΠ6 Ὠ6Ὴ οἰΐο8] 1116 88 ἱτωρ᾽ γίηρ τῃ 6 
(}} (γϑϑάοιη ἔγοση 8]}] δίῃ ἴῃ {86 [6] ουσβηΐρ οὗ ΟΠ γῖβι, 
ἸΒοίυςϊκ, πιο Ετγαθηυβ, σα] νη, δὰ οἴμογβ, οιωρἢδ- 
εἶσζοθ ὁποῦ 70ν αἰΐ [ἐφάπαξ, νοτ. 10] 88 δὴ δίθγῃδὶ 
ἀροιπδιίοι ἴο πον ἰδ, ΤΠ8 ἀοδυμδιΐοη 18 σοσωτηθῃ- 
ϑυγαῖο τ ὶτἢ [6 ΟΘΓΔΙΠΙΥ ΟΥ̓ Ὀοΐπρ ἀοαα πὶϊ ΟἾγίϑι. 
Υοῖ, σταηποηρ [}} ἔογοα ἴο {86 οοποϊυδίοῃ, ὲ 18 8}}}} 
δῃ οὐ͵θοὶ οὗὨ ἰδ! (πιστεύομεν), πη ΐοῃ Γοϑίϑ τη Δ ἢ) 
Οἢ ΟἸτίβε δϑ ἴΠ6 τίϑοῃ πο, (δι δδγοηὶ ἰηϊογργοῖα- 
ομβ οὗ πιστεύομεν: Οὐμπβάσησθ ἰη Ὠἰνίηθ δϑαὶβὺ- 
δηοο, ΕΥΖϑοῆ6 ἴῃ ἴΠ6 Ὀϊν6 ῥγοιγἶβο, Βαυϊηραγίθῃ- 
Οτγυείυβ ; ἴῃ Θοἀ 848 ἴπ6 ΕἸΠΙΒΠ ΟΣ οὗ ἐΠ6 οοτηπιοθπορὰ 
ποῦκ οἵ γστβοθ, ΡΒ ρρὶ [οορ. 1 ΤΊ68θ. νυ. 934. 2 
ΤΏΘρΑ, [{ἰ|. δ : 2 Τίτα. ἰϊ, 117}. 

γον. 9. Ἑυουίσᾳ, ἂς. τοι δι ἢ ἴῃ [Π6 τῖβϑι 
Ομ6 τΠ6Γ6 δίβοβ [}):6ὸ οοσίδίῃ Κηοπ)]ορσε (Πδὶ 6 Πο6- 
(ἢ Ηθ οδῇ Ὡονον αΐθ.: Ὀδοδῦβα Ηδ οουἹὰ ἀΐθ Ὀαΐ 
οὔδο, ἰπαβεηυοἢ 88, στη ἴΠ6 κοΐ οὗ β'η, Ηο διδὰ 
δδϑυσηθὰ αἷδὸ [Π6 ἰυάρτηςπὶ οὐὗἨ ἀφραῖ. [ΑἸΙογά: 
δ εδῖῃ οου]ὰ ποὶ Ὠο]α Ηΐτη, απὰ "δὰ ἢο ρΟὟΤΟΓ ΟΥ̓ 
Βίπα ἔσο. ἴπδῃ ὈΥ Ηΐβ οὐσῃι βυδογαποο : Ὀυϊ ΡΟΤΤΘΡ 
οὐον Ηϊΐτη ἱΐ δὰ, ἱπδβπηυσὶ δα Ηρ αἷθα, Μονοῦ: ΤῊ6 
πιριεύενν οὗ ἀδδίῃ οὐονρ ΟἾ τὶβὶ τὰ ἀἰθογοοὶ ὈΥ Θοὰ 
(ν. 8--10), ἀπὰ Ὀγουσης δοουῦ Ὁγ ΟΠ ίεἰ᾽9. νΟἹΠΠΙΔΡΥ 
οὈοάΐοποθ (δοίη χ. 18 ; Μαϊϊ, χχ. 28). ΤῆΟ οοηνῖο- 
τἴοη ναὶ Ομ γίδὲ ᾿ἴνθϑ (ῸΓ ὄνον Διγηΐβηθθ τ[ῃη6 σγουπὰ 
δηὰ βυρροτί ἴὸ οὔν οὔσῃ 1ἰδ-πίοη πῖἢ Ηπ).] 

γεν. 10. Ἑοσ ἴῃ ἴμαὶ 6 ἀϊοά, ΟΣ, τὴ9 ἀθεῖδ 
ὙΠΟ Βο ἀϊοὰ. Τῆς οχργοβδίου, ὅ απέϑανεν, 
ΤἸὭΔΥ ΠΙ6ΔΏ : 8.3 [ὯΓ 88 ΗΪ5 ἀθδίῇἢ ἰβ οοποογηῃοὰὶ (ΥΥ ἴΠ 60): 
ΟΥ, 88 ΤῈΣ 88 (0 ἀραΐῃ πιο Ηθ ἀΐοα 18 σομοοτποὰ 
(θεὲ ὙΥ οι) , οὐ ἐλαὲ εὖ οἦ δ αἰφά, 80 (ἱᾶῖ ὅ ἴδ 

ἴο 056 Ἦδο 16 δρ᾿ τ πιῷ}}Ὺ ἀρθὰ δ ἕο δἷχι---ἰ. ε., πὸ τημαῖ Ὁ6» 
θύτης ἴγϑο οἵ ἐΐβ ἱπθυσποθ. ἘΒ]οοϊωβο]ᾶ : Ηθ τ Ποθ6 οὐτττρὲ 
Βλιοτο Ὧ85 ὈΘΟῸ οτιοί ρα πὶ ΟὨσ δ᾽ ἰδ ὕγοοϑα ἔγοτσῃ [8 ῬΟΊΤΟΣ 
τὰ αἰατοσυ. ΑἸίοσὰ : Α5 ἃ τη 88 ἐδπδὲ ἰα ἀδδὰ ἱκ τοίσανεὰ 
ἔἴοτὰα αὐὐἰἱλδ διὰ Ῥομάδρθ ἈΙΠΟΏΒ ΣΩΘῸ : 80 8 ᾿η8ῃ {πη δ88 
ἀἰοὰ ἰο εἰπ ἰδ βοατ! εἰοὰ ἤγοσα ἔδο στὶὶέ οὗ βἷζι δηὰ γοϊοδερὰᾶ οἵ 
"δ Ὀομάαρο, βοὸ [δῖ βίτι “ροσβο 64) π88 0 Ιοσο οἰ αί στην ΟἿ 
Εἷπει, οἰ ΠΟΥ δὲ 8 ογϑάογ ΟΓ ΔΒ ἃ τη ΟΣ, ΘΟ ὩΠοἱ ἀρίαϊη Ἠίτη ᾿ πιρὰ 
δ᾽ ἂς 
γον οὗ ᾿ομ8] ἔγοοδοση ἤγοσῃ, ἐπ γσυΐϊ]ὺ οὗ δι. (Εταβογ, ΗΔ]- 
ἄδειο) πὶ (86 ἰσιίογρσχοίδείος οὗ δρί γί ἔγοθίίουο ἔγοτῃ [δ 6 
ϑοναν δηὰ ἀοτηληΐος οὗ δβ[η. “116 0 δ᾽ 88 ἃ ἡ ΠΟ]6, ἐο ἰἐδ 

ὉΥ 89. ΜῸ6ῸῚ]} 88 10 [ἰδ στε, ἐμδὺ 16 θ᾽ θνοῦ ἢ88 ΥἹΓΓΌΒΙΥ 
τ ἰη γρνω: δι βῳ ἘΡΡΕΞΤΔΙΚΕΙΤΕ απ σαθοϊ πἴο." ΑἸ} 18 

ο ΤΟΙ δΟΟΟΤΏΡ] ἷ 8 τ ΟἸσίδί, γοῖ γοπηδὶπβ ἴο 
πἰϑκα εἴα , οὐ ἐϑοίνον ἔῃ τὴ Ὀσ] ον τ Β γι 8] ὀοχροτὶ- 
δΌζΟ, ἩΒΙρἢ ΟΣ ὉΘ ὀοξαρ!οῖθα Ε}} αἴξοσ '"8ο όσα] ἀδδξῃ 
Ῥ ἴὃυ Ὀοὰγ.--Ἐ. 8. 

ὯΟΣ δὰ0 Ὦΐχη [ὉΓ βογσυίοο.ι. Ἐοσῦθα οοχη πος [ἢ 6 

208 
----.--- .. π- παν 

Υἱονσοα 88 [80 δυῦ᾽θοί [οΥ ταϊλεσ δα ἴΠο δοουβαιίν οἵ 
[86 οὈ͵θοΐ ; οοταρ. 6]. ἱΐ. 30 : ὁ δὲ νῖν ζῶ.--Ρ. 8.1. 
ὟΥ6 ργϑίεσς (δ ἰαδὶ ὀχροαϊ ἄοῃ, Ὀὰϊ ἀο ποὶ τοίου εἰ ὁ, 
πὶ Βοηθοκο (οἶον ΗΠ αγῖαβ, ἐπὰ οἰ μΒ6Γ8) ἴ0 [86 0 ;- 
[4] ραγὶ οὐ Ομ γίδι [ὑμᾶς πο ἀἰοὰ ἐπ ΟὨκΐ8ι], υὰὶ 
ἴο ΟἸἾγίβυβ σγεδαῖ ἃπὰ ὑμποχδιρὶοὰ οχρογίθμοο οὗ 
ἀθαιθβ. ΑἹ] ἷ8 ἀγίῃρ τγῶβ ΔΌΠΟΣΤΟΠΟΘ οὗ δἷμ, ἱπἀυορα 
ΟΥ̓ βἴη, ἀϊγθοίθὰ δραϊμπδὺ βίῃ.-- -σηϊο δἷὰ 89 ἀἰφὰ 
ἰτῇ ἁμαρτίᾳ" ἀπέθανεν]. ἘχΧρΙΔηΔΙΙΟΙΒ : 
αὐ εχρίαπάα ία (Οτοῖίυβ, ΟἸΒΒαυβθῃ): οσ, σὰ 
ἜΑ ἤρμεν εἰ ἰοίεπάα ̓  (ΤὨο]υοῖς [Βοΐονο, Ἐτίζβο 6], 
ῬΈΔΙΡΡΙ); [ογ, ἴἰο ἀδθδίσου 10:6 ρόνοσ οὗ βίη (Ὁ γγ- 
βοβίοῃ), Βοζβ, Οδ]νίη, Βϑηροὶ, Εἶπα] ὰ}]}). [πἀοβαϊνθ 
ΤΘίοσομοθ ἴο ἀοδὶὰ (Εὔοκογὶ, ἢο Ἦ οἵίθ [ ΑἸ ογά], δυὰ 
οἴμοτθ). Μογοῦ: ΗΪΐ8 ἀδδὶδβ. ραϊᾷ ἰμ6 ἀθὺϊ ἴοὸ εἷῃ, 
Δηὰ ΠΟ ἰξ ΟΔὴ ἤαΥθ ΠῸ [ΠΟΘ ρον οὐοῦ Ηΐηι. 
Ἠοΐπδμη: ἍΠΒ Ηΐ8 ἀθδῖδ, 411 ραδεῖνθ τοϊδίοη ἰὸ 
δἷῃ .)8Δ8 οοδϑοὰ. Οσίδι ]} [ῃ6 ΡῬΆΓΑ]]οὶ ἰῃ τον. 11 
[νεκροὺς τῇ ἁμαρτίᾳ} ΒοοΙηβ ἴ0 τϑαυΐγα ἃ δίνη αν 
τοησοείησ. Ὑοὺὶ γ͵ῤλ τηυδὲ ποὶ ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀτίηρς ουἱ 
ῬΓΟΣΙΪΘΏΘΥ [ῃ6 ΓΕρυ βίνθηθαβ οὗ δ'η ἴὸ ἴδ 116 οἵ 
οβυθ, Ὀυΐ τί ἴΠ6 σορυϊαίσοηθαα οὗ Ηἰβ ᾿ϊθ τὸ 
δἷη---ὙΒ 1 ἢ ΤΟΡυ δίνθηθθβ ῬῺΒ οοηῃδυϊηδίοα ἰὼ Ηἱδ 
ἀθδιῃ, Βοῖδ ἰοχοίθασς οομδεϊζαϊο ὑμ6 δοθοϊυῦθ βθρ8. 
ταϊίοῃ. 

Ουοθ [ἐφάπαξ] Οποθ ἴον δὶ], [186 οῃθ 
Βδογῖθοθ Οἡ [ἢ ΟΓΟΒΒ, 88 ἴΠ0 Ββοσίβοο οὗ ἰμ9 ἰηβηϊΐθ 
δοη οὗ Θοά, [δ8 ἰηδηΐζθ γαϊυθ ὈΟΐδἢ 88 ἰοὸ οχίθηϊ δηὰ 
ἔἶπλ6, δπὰ ἤδη οχοϊυάοβ σοροϊοη ; οοτορ. ΗθΌ. 
ΥἹἹ, 27; ἰχ. 12, 26,28; χ. 10: 1 Ῥεῖ, 1, 18.-, Β.] 

Βυῖ ἴῃ ἴμδὲ δ ᾿ἰνοῖῃ, οὐ, ἴμ9 19 ἰμαὶ ὨΘ 
Ἡνοῖμ [ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ]. ΑΙ] 8 Ιἰΐδ, 
Ηἰΐδβ σῇ016 ρἱοτγίουβ 116, 18 7ογ Ο ΑΔ Ηἰβ ἀρδῖὶ 
οοπδίβιθα πῃ 0}}} ἴῃ ἐπ οἰ μΐοαὶ τοδοίύοη αραίπϑὲ δίῃ, 
80 Ηΐδβ 16 οομπεῖβϑιβ ΠΟῪ ἰὴ οοπβοογβίίοῃ τὸ Οοὰ, 
ΗΪ8 Βουοτ, δῃὰ Ηΐθ8 κίησάοτα. [Ἐπ εὶβι" 118 οὴ θδυίῃ 
ἯΔ8 680 ἃ ἰἰἴἶὸ ἴον αοα, Ὀπὶ ἰῃ οοπβίοὶ τἩὶλ1}} βίη δηά 
ἀδαῖ, ονον πηΐοι Ηθ ἐἱυρῃοὰ ἴα [86 γοϑυττθοιίοῃ. 
--. 5. ΤΒΘΟρΡΒΥΪΔοΙ ΒΒ Υἱ ον ἷἰβ πστοῦς : ΟΥ̓ ἴδ6 
ρονοῦ οἵ αοά. 

γοσ. 11. ΤΏ σϑοΐϊσοῦ ψ͵}͵ὸ 4150 ψουγχεϑῖνϑο 
ἀπ βραν ψγουσεοῖνοβ) ἀοδὰ ἐπᾶοϑθα υμῖο βίῃ 
Οὕτως καὶ ὑμεῖς λογέξεσϑε ἑαυτοὺς γε- 

κροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ]. Α λογίζισϑαι οἵ 
Ομ γίδὶ ἄοθβ ὨὩοῦ βϑίδῃαᾷ δὲ 8 ραᾶγαβ] οὶ ἴἰο λογέζεσϑε 
(μοι ἰβ ἱπιροσαῖῦνθ, απὰ ποῖ ἱπάϊοδιϊνθ, δα Βϑηροὶ 
που ϊὰ μανὸ Ὁ τ ββου]ὰ ταΐμον Ὀ6 ἀοείνοα ἔγομῃ 
ὕπ6 τρρδηΐηρ οἵ ἴ86 ἀθαὶἢ οὐὨ ΟἸγίβί, δοοογάϊηρ ἴὸ 
σον. 10, 

Βυῖ αἰῖνο υπῖο ΘΟ οὰ ἴῃ ΟἸὨτίβὶ ὅϑευβ [ἐν Χρ. 
᾽1ησ.]. Τμαὶ ἰδ, ἰπ 16]]ονβμΐρ, οὐ ἰνίηρς υπίυπ πίϊ 
Ηΐπη (μοῦ ππογοὶν ἐῤγουσὴ ἈΗΐη)}Σ [Ὁ τϑίοτβ ποῖ 
ΒΙΠΙΡΙΥ ἰο ᾿ἰνίηρ ἴο ἀοἂ (Βὔεοκετι, θ6 ὕοιῖο [ΑἹ. 
ἔογα] Ἴων αἰδὸ ἴο Ὀοίηρ ἀδβὰ ἴο βίη [Βεἰεἰιο, Μογ- 
61]. Τὴ λογέζεσϑε τοχυΐγεβ ὁ Ομ γίβιϊδηβ (μαὺ ἔπ 6} 
Βῃου ἀ υῃάογβίδηα μα ἸΠΘΥ͂ ΔΥῸ 88 ΟἸ γι βιϊϑη8, 88 
ΠΙΘΙΏΌΘΙΒ οἵ ΟὨ τὺ, δοοογάϊηρ ἴὸ {Π6 ἀυπ168 Οὗ σοι. 
τὴ ζ6]]οπβηΐὶρ (Τποϊυοῖκ, ῬΆΣΠΡΡΙ) ; Ὀυΐ ποῖ ἐμδὶ 
ΠΟΥ͂ Βῃου]ὰ διἰἰδίῃ [0 [μ]8 σοπάϊιοη ὈΥ Ἰοοταὶ οδοσὶ 

Φ. [ΤῊο ἀδίΐνο οὗ σϑίοσοσιοθ οὐ σο]αϊέοι ; ἴῃ ροίῃξ οἵ διοῖ, 
ἦπι [8:6 0886 ΟἹ ἀμαρτίᾳ ἰξ ἴα ἐΠ0 δαίτυμξ ἱπιοοηνπιοαϊ, ΟΥ 
πεπίΐ; σΠ16 ἴῃ 1η9 ποχὺ οἰαῦδο τῷ θεῷ 16 ἐἰδ6 ϑαΐ. οοην 

ἐ.--“- . 

Τ [ΤῈ9 ἱπαάϊοδενθ ψου]ὰ ταίθοτ σοηυΐτο : οὕτω καὶ ἡμεῖς 
λογιζόμεθα, ἱπαίοηὰ οὗἨ [86 εροοπᾶ ρβοσβϑοῦ. ΑἸήογὰ ἰῷ αυλίφ 
τοϊδίβ θη, ὙΠΘΩ ὯΘ δΕΥΒ: “ΜΟΥΘΙ ΟὨ]ν Βοϊὰς ἱἐΐ ἰο ὃὉθΘ τ 
αἰσα!θο.,"" Μρογοτ, οἢ (86 οο {ΓΆΣ}. ἔδίχοα Ἐῤδϑω ῖο ὃὉθ 
86 ἐπιρεγα! ἶνες, ἴῃ ΒΒΙΓΣΩΟῺΥ Μὰ ἰδ 9 πογίδελνο ὁμδγαοίος οἵ 
ὙΠ. 701]108.---Ρ. 5.) 

ΦΊΜΟΥΟΣ : ἐν Χ. Ἴ. ἴο ποὺ μοῦ Οδνυίείιω θθθυς, 
Ἐτϊίσβομο, αἰ.}, πὶ ἀθποῖθα πὸ σίεπιεηΐ ἐπὶ υλίοΝ Ῥεΐῃέ 
ϑιδς δῦ Ῥοΐηρ αἰΐνθ Βοϊάβ. Οοσαρ. ἈΓ ἴποσ, Θγάπενι., ρ. 8364 
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(Βαυν). ἸΤμαὶ ἰδ, ΟΠ γίβιϊδη 18 ῥτοοθθὰβ ὕὑροι ἰδ 
ὈΘ] ον ργοϑυρροβί ου οἵ ΟΣ οοτηρ!οιίοι ἰη ΟΠ γίβι : 
Ὀσὲ [816 οοπρ!οἐΐοη ἰ8 ποῖ, γονογβοὶυ, Ὀσουρῇϊ ἴ0 ῥ888 
ΟΥ̓ ἃ τρογὰ] οὔοτί, Οἵ οοὐυτδο, 18:6 ἴ6110 σοταρίοἴοη 
[μ6 πιοοίῶ ἴΠ6 ῥγϊποὶρίαὶ σοταρ οι 88 1} ζ086] οὗ 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1 86 [6 δγοϊπιέπανῳ Ἰεηιαγῖδ οὐὐ ΟἾΔΡΒ. νἱ.-- 
πεῖς δῃὰ δ ἰηδογίριου ἴο 1Π6 ργοϑϑηὶ βϑοίίοῃ, ομδρ. 
.1-11. 

ὦ. Οπ οἶδρ. νἱ. 1. Το {8186 οοποϊυδίοη τὶς ἢ 
ἀποπιϊαη ἴδηι, ἮΔΒ ΘΥΘΡ ἀσεγι γοὰ ἔγομι ἔμ6 ἔβοὶ [Ππαὶ δίῃ, 
ἰὰ ἰζ οομηροίθ ἀθνθορηιοηΐ, οοοβδϑίοπθ ἃ 8(1}} τροσο 
εἰοτίουβ γοτεἰδιίοη οὗ ζτδοθ, γϑβϑίβ οἢ [8 ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ 
Βαρροβί(ίοη ὑἱπαΐ ἰῃ6 δἰἶοαὶ δηὰ ογζδῃίο γοϊδίίοη οἢ 
ὈοΓδ 8᾽ 68 8 ἃ ΡῬυΓΟΙῪ πδίαγαὶ σοἰδιΐοη, ἢ οἢ 08.18.68 
(0 δὴ δἰνοροίμοῦ ραβϑῖίνθ οομπάποϊς ἴῃ γεϊσίουβ δηὰ 
ΤΩΟΓᾺ] τπίηγβΒ. Τἢ1Β ΔΠοΟταΐδηΐἶβη) ἈΡΡΘΑΓΒ ἰη [πα ΐδη 
ἰιδαψΘη ἀοΠ), 88 τὯ76}} 88 ἰῃ τηοάθυηῃ Ὠυμλλη Αγ δηΐβπ, 
ΟὨϊΘΗ͂Υ ἰῃ ἃ ρβηϊμοίβιϊο όσα. Βαὶ ἴῃ ΟἸτίβιίδη γο- 
᾿ἰσίουβιη 88 ἰὉ ΔΡΡΘΔΓΒ ΟὨΪΥ Βρογβα 811} ἴῃ 1}}19 ἔοτηι : 
γοὶ τιοϑῦϊγ, ΟἹ {116 οἶμον Ὠδηα, ἴῃ ἀιυ δ) 5(᾿6 {ὈτΠη8. 
ΤῊ ἰδ 88 πῃ σῇ 88 ἴ0 Β84Υ, ἱμαῦ ἰδ ἴΠ6 ἤδβ Ὀ6 ἰῃ- 
ἀυϊχοά ἰῃ 118 Βρῆογο, ἴΠ6 Βρὶγς ψὶ}} 1 ννῖβα τηαἰηίαίῃ 
[86 ΔΘΟΘΩΔΘΩΟΥ͂ ἴῃ ἰΐ8 θρἤΘΓΘ; ΟΥ, ζτᾶοθ Μ|Π]Ὶ ονϑῦ- 
ΘΟΠ1Θ 8ἷη, δηὰ ἴῃ |κὸ. Βαῖξ ἴῃ ΘΥΘΡΥῪ ἔογπλ (ἢϊ8 ἀπο- 
ταϊδηΐβτα ἷἰβ [0 [Π8 ΑΡΟΒ(]6 δὴ οὔ ͵ δθοῖ οὗ γα]ϊρίουβ δῃὰ 
ΤΏΟΓΔΙ ΔΌΠΟΤΤΘΙΟΘ, ΜΠ Οἢ ἢΘ ΘΧΡΓΟΒΘΟΒ ΟΥ̓ μῇ γένοιτο. 
Ἐδ ορροϑβοβ ἰμιΐϑ ἔμ1β6 οοῃοϊυιβίοη ὈΥ [86 γι οὗ 1Π6 
τοϊαϊΐοη δοοογάϊηρ ἴο πῇῃΐοι [Π6 πῇ016 οὗ ΟἸ τ δι δηὐ Υ 
ἷθ τοοϊρα ἴῃ ἃ ᾿ΓΠπΟΓΟυΉΪΥ τγοϊϊσίουθ δηὰ τρογὰὶ δβοῖ-- 
[Π0 ἀοαίἢ οἵ ΦΔοθυβ. 

8. Βαρίέϊεηι, ἴῃ ἴζ8. [11 τηθδηΐϊην, 8 ἃ ἀγίης ὙΠ 
Ομ γῖϑι, ποῖ ἰ8 Ρουθ η τ} στουπαθα ἴῃ (Π6 ἀγπαμὶςο 
ταθαπίηρ οὗ Ηΐβ ἀγίης ἴῸγ 411 (2 ον. νυ. 14), δῃὰ ἰβ 
ΔΟΙΌΔΙΥ τγϑα] ζοὰ ἴῃ (6 ἀγμηδηνοαὶ ρϑηθαὶβ οὐ (ἢ. 
τ (Ὁ]] ον ἔγοπλ 0.158 ὑΠδὲ ἰξ 18 Ποῦ ΟὨΪΥ Δ ρᾶγιϊ] ρυτὶ- 
βοδίίΐζοη οὗὨ (ἰδ ᾿ἱνίηρς εἴπποῦ, Ὀὰϊ ἢΐ8 [πη ἀδιθηίαὶ 
ΡῬυνγβοαίζοη ΟΥ̓ ἃ Βρί ἰϊ4] ἀθαϊῃ δηα Ὀυγίαὶ : 18], 
ἔαγίμον, ἰδ ἢοὶ ΤΘΓΘΙΥ ΓΟΡΓΟΘοη 8 ΒΘΠΒΙ ὈΪΥ͂ δηα 868]}5 
[Π6 δἰ ρὶθ ρδγῖὶϑ δηὰ δοῖβ οὗ (6 Ομ νι ϑυδῃ 116. Ὀυδ 1 
γγΠ|0]6 ᾿υδιϊβοαίίοπ, ἰῃ 811} 118 ραγίβ: δηά ψῃογοίοτο 
ὑπδὺ ἰδ ἷδ ναὶ] Ό]6, ορογαιϊῖνο, δπὰ ΟὈ  ζαΙΟΥΥ͂ ΟΠ 
ἴογ 811, 1 90]]1ογ8, Βα ν, (μδὲὺ Ὀαρίΐβηη ἰθ ποὶ 5[]η1- 
ΡΙΥ δη ϑοοϊ δϑἰαϑ σαὶ δοὶ ρογίοττωθα οἡ {πμ6 ἱπάϊνίἀυα], 
ψ θη ἴπ6 ἰηπαἀϊνίἀυ.4] 18 ραβϑῖνθ, Ὀὰῦ δὴ οἰ ῖοαὶ οουο- 
Ὡδηΐ-γδηβδοίΐοη Ὀούνγοθιι ΟἾγῖβιὶ δὰ [86 ὁπ6 ΤἼΟ ἰ8 
μαριἰζοά ; πῇηθγοίογθ ὄνθη ἐδ Ὀαρίίϑτα οἵ οὨ]ΠάΓοῃ 
ὈΓΡΟΒΌΡΡΟΒΟΘ ἱπ ἴῃ ΑΑΤΩΙΥ, 1ὉΠ6 Ῥδτγοηΐθ, ΟΥ {Π6 Βροη- 
ΒΟΙΓΒ, ἃ ϑρί τὶ οὗἨ [811.Ὶ το τοργοβοη δ δῃὰ ΘΠΟΟΙΏ- 
Ῥδ8868 ὑῃ6 οἰϊϊά, 

τοὶ 81} 118 10 νι ] Ὀ6 βθοὴ ΠΟῪ ὙΘΡῪ τηποῖ Ὀ80- 
εἶἰδπι 8 οὈὐβοιγρα δῃὰ ἀδβούγαῖθα ἈΥ̓͂ γοραγαϊηρ' [ἡ οἰτ Ποῦ 
88 Ὁ ΙΏΘΓΟ ΘΟΟΓΘΙΠΙΟΠΥ͂ ΜἬὨϊος, οοΥ 868 [86 ΟΠ γιϑιίδη 118 
οὗ (Π6 ρογβοὴ Ὀδρίϊζαα, οΓ, οὐ ἰδθ Οἴπογ Ὠδῃά, 88 ἃ 
οησβίἀοα δηὰ τηλρίολὶ δοῖ πῃ] ἢ 18 Βυρροβοα 0 ἐγθαῖα 
[86 ΟὨτϊβιίδη 116. 

[{π ορροπίτἰοῃ ὕο [᾿6 ἸΟΥ͂ ἀπὰ αἰπιοϑῦ γϑυ πα ἰβιῖο 
σὶΕΝῈ ΠΟΥ͂ ργονα  ηρ ἰῃ 8 ἰᾶγμο ραγὶ οὐἁἨ Ῥγοιοβιλῃϊ- 
ἰϑῖὰ ΟἹ 1Π|6 τηϑϑΐηρ δηα ἱπαροτὶ οἵἩ ΟΠ τἰβεῖδιι ὈΔΡι8:, 
ἰν τῦὰν Ὀ6 γ7ὺ6}}] ἴο γϑῖου ὕο ἴπ6 τοδοδίηρ οὗἉ πὸ ΒΥΠ|- 
υοἷβ οἱ τ6 Βοίογμπιδιίοῃ ἀόστῃ ἴ0 [ἰπ6 ὟΝ ϑβιτιἰ πϑῖθν 
Βιδιιἀαγ8, δηὰ οὗ (ῃ9 οάον αἰνίηθβ, νυ] ϊοἢ 18 [ὯΓ ἀ6ο0- 
δύ. Ταϊζο, ἴον ἰμβίδηοσο, ἰμ6  δδιταΐπϑίου (πη εδείοη 
9 Μαϊέλ, (εἴαρ. χχν ϊ.): “᾿ Βαριίδπη 18. ἃ βδογαπηθηΐ 
οἵ τὴ6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ, ογἀδί πὰ Ὁ Ψ6βὺ8β ΟΠ γίβε, ηοὶ 
ΟΠΪΥ ἴον [86 βο]επιη δαἀπικἰβαίοη οὗ ἐπ6 ραγὶγ Ὀδρεποα 
πο [πὸ τ βϑὶ Ὁ] 6 ΟἸυγοῖι, Ὀυδ αἰ8δὸ ἴο Ὀ6 υπίο δΐτη ἃ 
δΒἰσιῃ δηὰ 868] οὗ [28 οονθηδηὶ οὗὨ ρτδοῦ, οὐὨ ἢἰβ ἰῃ- 

ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑῸῚ, ΤῸ ΤΕ ΒΟΜΑΝΑ͂. 
πα πῶ .....ὕὕβ.....βὕ.... . . - ο΄...ὕ.........--...........ς.ς..--ὦς-.. 

[ σταίη ἱμέο ΟὨγίδι, οὐἠἨ τγομοπογδίξοει, οὗ τοιιίδοδοῦ 
ΟΥ̓ βἷπθ, διὰ οὗ ιἷἰβ σίνϊηρ ὕρ υπίο Οοά, 
Φοβυα ΟἸγίϑε, (9 ταὶ ἴῃ Ὠρ668 οὗ 116.) (Οορ. 
[29 7}αγφεν (ἰαἰδξοελέδηι͵, Ου. 16δ, διὰ ὅδλογέεν Οαίθ 
οὐδηι, (α. 94). ΟΑΙνΐῃ ΒΔΥ8 : “ἴῃ ᾿γοδηρ ἔθ 86 
ΓΑΙ ΘὨϊδ, ὑπὸ τΐηρΒ ἃγὸ ἴ0 Ὀ6 οοῃαϊαογοῦ : ἴΠ6 εἶσι 
δηὰ (0.6 ἰΐησ εἰρηϊδοά. Τλυ8, ἰῃ Ὀδριίδηι, [9 αἰρε 
5 ππδίοσ . Ὀυΐ [86 (μίηρ εἰρη βοὰ ἰ5 [16 τεσσ ε ΟΣ 
[Π6 8001 ὈΥ͂ [89 Ὀ]οοα οὗ ΟἸτῖβι, δῃὰ (Π6 τροσιὶ 
οι οὗὨ ἰδ βοϑθῃ. Βοῖδι οὗἨ (8686 (ὈΩΡΒ διὸ ΟΟπὶ 
ργίϑοὰ ἴῃ ἰῃ6 ἰμβιαϊου οὗὁἨ ΟἸγίβιὶ  δηὰ πδθγοαδ 
οἴϑῃ 106 δἰ χη Δρρθδῦβ ἴο Ὀ6 ἱποθοϊιαὶ δηὰ ἔγυ 1689, 
(Παΐ σουηθ8 ἰπγουχὶ πιθ}} 8 αρυθο, ψηΐο ἀοο68 ποὲ 
Δ] (ΓΠ6 πδίυγο οἵ ἰδῆ δδογϑαιηθηῖ. 1ωμοὲ υ8] 
τογοίογθ, ποὺ ὕο [08 δραγὺ (6 ἱπίηρ δἱρηϊβοα ἔσοτ 
(Π6 εἷχη ; ἐπουρὰ, δὖ 116 βδίὴθ {Ππ|6, δ τηῦϑὲ Ὀ6 ΟὨ 
Οὺν συδγὰ δρδίηδὶ [Π6 ορροκῖϊθ ἔδλυϊδ, βιυος; 88 ὑγονδὲὶδ 
ΔΙΏΘῺΩΡ Ῥαρὶδίβ, Εοτ, ἔδιΐπρ ἴ0 τοδὶ 186 ποοάξῃὶ 
αἰππσοίίου Ὀοίνσοοη ἴΠ6 ἐπΐηρ δηα [Π6 δίρτι, ἐδ Σ δίορ 
Βδοτὶ δὲ ὑπὸ ουϊγαγα οἰουμοηΐ, δηὰ ἴΠ6Γα σοη δ ΘΠ 
τοϑὶ (ποῖν Ορ6 οὗ βαϊνδιίΐοῃ. ΤΏ βἰριι οὗ (Ὀ6 τοῖον, 
Δοοογαϊηρὶγ, πιάσαν β {Ποῖ πλϊπὰβ ἔγοτῃθ ΟἿ γβο Ὁ 
Ὀ]οοα δηὰ {86 ργᾶθα οὗ ὑπ ϑρί γι, Νοῖ τοβοούῃησ 
ὑῃαῖ, οὗἁ 811 τῃ 6 ὈΪοβδίηρπ ἴῃαγο χα α, ΟἸγὶδὲ δίοπθ 
8 ἴ1πη6 Αὐἱδπογ, (ΠΟΥ͂ ὑγβηβίον ἴὸ ναῖον τἢ6 σίογγ οὗ Ηἰδ 
ἀῤαῖ, δὰ Ὀϊπὰ 186 ἰάἀθ ἢ ΘΏΘΓΩΥ οὗ ἴΠ6 ϑρίτῖϊ τὸ 
[6 νἱβί 16 εἶχτι. Ὑ͵Βαῖ, ἱποῃ, τηυϑὶ Ὀ6 ἀοῃς ἢ [ωἱ 
18 Ποῖ δοραγαῖθ πῦδιὶ ἴΠ6 ᾿ογὰ ᾽δ88 Ἰοϊηθὰ τορεΐδογ. 
Ὗ 6 οὐγίιῦ, ἴῃ Ὀδρίίδια, ἴο ΓΘΟΟρΪΖΘ ἃ βρί τι] ΙΔΥΘΣ : 
ΜῸὸ Οὐρἕϊ ἴῃ δ ἴ0 ΘΙΩΌΓΔΟΘ ἃ ἩΪΓΏ688. ἴ0 [86 ΓΟτη βδίοι 
οὗ δβἷ)5 δῃηὰ ἃ ρ]θᾶρε οὗἨ ΟΌΡ γΘΏΘΑΙ ; δὰ γοῖ 80 [0 
Ιεανο Ὀοΐῃ ἰο ΟἸγῖδὶ δηὰ (Ὡ6 ΗΟΙΪΥ ϑρίγὶς ἴθ Ὠοποῦ 
{πὶ ᾿β8 τηοΐτβ, 88 ὑπαὶ Ὧ0 ρασγί οὐ ἰδ βαϊναϊίζοῃ Ὀθ 
ἰγαηβίδστοα [0 ἴΠ 6 β'γπι."-Ὦν. Φοδη [11116, ἰὴ 8 6Χ- 
σΕἸ]οεὶ ροβιίδυπιοιιβ ζεοέμγεδ ὁπ ἰδὲ Κρὶδεῖεδ οΥΓἹ Ῥεΐεν 
(Νεν Υόγκ, 1869, Ρ. 262), ἰῃ σοτητηθηϊίης ου 1 Ῥοίοε 
1. 21, τοιηϑῦῖβ: “Βυῦ πδδῖ, γοιῖι Μ|]1 δϑῖς, 18 Ὀαρ- 
εἶδπι, (ἤθη, ἃ ϑανίηρ ογαΐηδπος ὃ Οδφγίδίη!ῦ : (πδὶ ἴα 
δὲ τδὺ ΟἸγ50 8 Αροβι]α ἤδγῦο δϑίγσιθβ. Νον ἴβ {Π13 
1ῃ6 ΟὨΪΥ ὈΪδοθ, ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ Π]68η8, ἰη Μψηϊοῖ ἴΠ6 Νονν 768. 
ἰΔηθηῦ ΒΡΘΑΚΒ Οἱ Ὀδριΐδια ἱπ ἃ ὝΑΔΥ ἴμαῦὺ νγουἹὰ πον 
οἴἴδηα τϑηγ σοοὰ ρθορ]θ, θσ ἰτ ἢοῦ (παῖ ᾽}16 ρ6Σ- 
ΡἸοχίηρ, ΡῬὨΓΑΒΘΟΪΟΣΥ 8 Ὁπαυοβιϊ ΟΠ ΔΌΪΥ͂ ϑογίριυγαὶ. 
Βορο]]θοῖ, ἴοΥ ἰηβίληοθ, Ῥοῖθυβ οὔσῃ ρτυδοῦο δὶ δρΡ ἶσα. 
το οὐἁἨ [ιἰ8 ροηϊθοοβῖαὶ βουοη : “ Βοροηῖ, δπὰ ὃθ 
Ὀαρ ϊχοά, ΘΥΘΕΥ͂ οὴ6 οὗ γου, ἴῃ ὑμ6 πδη)θ οὗ Φοβῦ 
ΟἸγῖβυ, ἔορ 1Π6 τοπιϊβϑίοῃ οὗ βπβ.᾽ ΑἈμπὰ 8ὸ Αμπδπίδϑ 
ἴῃ διιδδοὺβ ἰὸ ἴπ6 πυπι]εἀ ρογϑθοῦΐοῦ : “ ΑὙίβο, 
ἃπὰ 6 Ὀδρυϊζοά, ἀπ νγαϑὶὶ ΤΑΥ͂ (ΠΥ͂ 6'η5.͵ δαὶ, 
ἴ00, ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 084}18 ὈαρΌβη ὁ ὯΠ6 ἰᾶνοῦ οὗ [86 νγδῖον 
ὈΥ προ ΟἸγῖδε ρυγβοβ ΗΒ ΟΠυγοῦ ; δηὰ δγραΐῃ, 
ΚἼ86 αν ὸγ οὗ τοζϑηῃθγβηοπ ᾽ ΟΥ̓ ΝΠῖοἢ σα βενοθ υ8. 
ἘΤΘαΙΘΠΝΥ, 4180, ἢ6 ΓΟργβϑοπίβϑ ἰὑ 88 ἰπδὲ ὈΥ ἩΒΐΟΒ 
6 ἅγὸ υηϊϊοὰ τὸ ΟἸγίβι, πὰ τδάὰθ ρδγίδικοτδ οὗ Β΄8 
ἀδαῦν δὰ γοϑυγγοοϊΐοη. Ναν, ΟἸγίϑὶ ΗΠ πβοὶ ἢ, ἰὰ 
βοηθίηρ ἔστ Ηΐδ ζοβροὶ ἀπιοῦρ 4}1 παιΐομα, πδιηρὰ 
Ὀαρύΐ8ϑηη) 848 οὔθ οοηάϊτίοη ΟΥ̓ βαϊναίΐυῃ. ὍὉ,9ἃὃ᾽Ὺθ ποοά 
ποῖ, (Ποῃ,, Ὠραίϊαία ἴο 681] ἰῦ ἃ ϑαυηρ ογαΐῆδποθ. Βαῖ 
ΠΟΝ ἀο68 ἴδ βανθῦ Φυδὲὶ 88 ΔηΥ͂ οἵπον ογάϊηδησοα 
ΒΑΥ6Β--;οῦ (ΠΓΟΌΣὮ ΔΗΥ͂ ἱπδογρηὺ νυἱγίυθ οὗὁὨ 168 ουἵ- 
ΜΑΓ ΕἸΡΏΒ δηἀ ΡΓΟΟΘΒ868, Ὀὰὶ ΒΟ] ΘΙΥ͂ δῷ ἴν 18 ἃ οἴδῃ. 
ὨοΪ ῸΓ 1Ἀη6 οοπμπιυπίοαιίοῃ οἵ Ὠϊνίηθ στδοθ, δὰ υδοὰ 
ἴη δοοογάδῃοο πὶ {πὸ Ὀίνίηθ ἰηϊο θη. ΟἹ 6 
οη6 δαηά, ΜὮ116 χτδοα 8 ογἱπατῖ!Κὶ αἰδροηβοὰ ἰπγουρἢ 
ΟΥαΪΒΏ668, ἰδ 186. ποὺ οοπβηρα τἴ0 ἴθι, αοἀ ὑεΐπᾷ 
ἜΥογ Πίρμου {Ππ8η ΗΒ οπη ἀρροϊηπἰπηθηίθ, δπὰ δοίζηρ, 
σθοη ἰΐ 80 ρἴθ4868 Ηΐπι, ἰμάοροπ ΠΟΥ οὗ τῇ στὴ αἷτο.- 
ἐεῖθεοσ. Απά, οὐ ἴϊ6 οἴμοσς μαπά, ἴθ ΓΘ τηυϑὴὺ Ὀ6 Οὔ 
{16 ραγὲ οἵ πιϑδῃ, Ὀθδῖάθθ (ῃ6 ΟὈβογνάῃοθ οὗ ἐυττηδὶ 
Ρτϑοθρῖ, ἃ γἱοϊἀΐπρ' οἵ ἷβ πο Ὡδίαγα τὸ ἐπε ααΐοὶ- 
εὐΐης δπὰ ἰσαμπείοσιηἷηρ ᾿ἱπθ θποο. Ταΐκο [Ὁ 88 δα 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

διημὶς ἐπδὲ ογάϊμπδῃοο, (6 Τροτὰ οἵ Θοά.' 

ΥΙ. 1-11. 401 

ἤηυο ἰο λαῦό ἐΐ δοαί, ὉΠὉ}]} .}:0 οἷά ἔοττα οὐἠἨ [86 Ὀοὰγ 
ἴν “18 δΌ!]6,᾽ 8878 ϑαι)68 (1, 21), " ἴ0 δᾶυθ ὙΟῸΓ ΒΟΌΪΔ.᾽ ἰδ Ἰαϊὰ οὔ 
Βυϊ ον Ὁ Νοῖ ΒΡ 88 ἰὰ ἷἰβ ργϑδοι θὰ, οὐ βθασὰ, 
ογὗ τοοῦό. Τιδὶ ἰδ ΤΥ Ὀ6 [06 ῥόον ον οὗ Θοἀ υηϊὸ 
βαϊ ναι οι, ἰξ τηυδὲ ἤγθὶ ὈᾺ δοοοιωρδηϊθὰ π|ἰϊ [86 
“ ἀοτηοηδίγαξίου οἵ (6 ϑϑρί τι, δὰ ἰὮθη ὁ γοοοϊνοὰ 
μι] ΤΘΟ ΚΏ 688, δὰ 80 ὈΘΟΘΙΩΘ ἰδ6 ἱπρταῆθα ποτὰ. 
᾿κ ἰο ποῖ {π6 ΓὉΟ] ΒΒ η 688 οὗ ργεδοιίηρ ΓΒαὐ βᾶνοδ.: Ὀὺξ 
4ἷς ρίοδϑοθ αοά ΌΥ̓ ὑπ [00] 8688 οὗ ῥγοδοιίηρ ἴὸ 
βανο ἰδποϑίὴ (δὲ Πα]ονθ.᾽ ΝΟΥ͂, ᾿υδὺ 80 νῖε}ϊ ὈΔΡΟΒΙ : 
ΘαΌΔΙΥ τὶς ὑπ 6 χοβροὶ ἰδ] δ, ̓ξ ἰβ ἃ Ὀίνί πο ἰηβεξυ» 
τίου, ἩΒΟΡΘΌΥ Οοα οΥ ΠΥ αἰδρθηβοθ ΗΪ8 ζτδοο. 
Βυὶ ἰζϊα νθοϊο οἰοδου 8 ἀυθ ἴο ἐδιδὺ χτδοθ οὗ αοα, 
δυὰ ἴο ΟΌΣ διώηρ τοοϑροῃ δπὰ υδὸ οὗ ἰΠ6 τγἰϊ6---οοὶ 
ἴο ἰζ πηογὸ δσίδγηδὶ δατηϊηἰδισγαϊζοῃ, ὈῪῚ Ἡδμδίϑοσυοῦ 
ῬτΘΘΩΥ ΟΥ Δροβίοϊο μδπὰ."---Ρ. 8.] 

4. Αοοογαϊΐηρ ἰο πα Αροβῖϊο, 8 διειγέαί 88 γ00}] 88, 
ἴδ6 ἀεαίδ, οΥΓ Οὐγῖδι 8 τοργοβοηϊθα ἴῃ ἴῃ9 τπηϑδηΐηρ 
δηα εἰθβοὶῖ οὗἨ Ὀαμάδθ. Βυὺ 88 {16 Ὀμυτγίδ] οἵ ΟἸιγίδι 
ὨΟΐ ΟΠΪΥ 86818 Ηἶβ ἀφδίῃ, Ὀυΐ 4180 Ὀσγίπρϑ 0 ρε88 ἴῃ 6 
ταὐδίοσίουβ ἔοστῃ οὐ Ηΐθ ἰγδῃβιτ! 0 ἢ0 ΠΘῊ [1{6, 80 18 
ἷξ 4180 πὶ [Π6 ποῦ δ γοηυηοσίδιίοη οὗἨ [6 βοογοί 
ἰηναγὰ 116 οὗ ἴ[ῃ6 ΟἸ γί βιίδη, πίοι ἀθνο]ορθ ἔγου ἃ 
Ετὸ ἴη τηγείοτίοιβ στον, Δηα ἰβ ἱὰ πὴϊἢ ΟἸγὶδὲ ἴῃ 

(Εον Ὁ}1ὸν ἱπίοστηδίοη οἡ Ὀοίηρ ὈαριϊΣοὰ ἰηῦο 
(Ὡς ἀραὶ οὗ Ομ γδι, βθὸ ΤΠΟΪυΟΚ, Ρ. 280, δπὰ Ῥῃϊ- 
Ἰρρὶ, ρ. 20.) 

δ. ΟΠ γϑυδηῖτν ἰδ ποὶ ΟΠΪΥ͂ ἃ ποῖ ᾿ἰἴδ, Ὀαϊ ἃ πδιο- 
πδες οὗ Ἰ10΄--ττὰὸ 16 πθ]οἢ πόνοῦ ἡΤΟν8 Ο]α, Ὀυὺ [88 
ΘΥΘΡ ἃ ΠΟΤ ρογίϑοῦ δῃὰ ἱτροῦ ΒΔ 0]6 γοναὶ. Βυὶ 
85. ἴῃ. τοβυττοσίίου οὗ ΟΠ τϑὺ σοδίδ οἡ ἃ ἀθοὰ οἵ ἐΐδ 
σίογῳ οὗ (6 Ἐδίπον, 8ὸ 8. ἰὰ τ τῃ6 ὯΘῊῪ Ὀἰτιἢ οὗ 
[Π6 ΟΠ τ ϑιϊδῃ. 896 {86 ἔχου. Νοίο. 

6. ΑἸυουμὴ Ὀοϊΐονοῦβ ἃ. 6 80 ἰπυἰπηδίο! Υ οΘοπηθοῖ- 
οἀ οΥ ζτονγὰ τοροίμοῦ ἴῃ ἃ ᾿᾿νίηρ ΟΥ̓ ΔΏΐβη 88 ἴ0 ἃρ- 
ΡΘΑΣ ἴο Ὀ6 ἰ᾿ἰνίηρ, οὐ ἴῃ6 δῆπιθ Υἱῆθ ΟΥ [80 ΒΑΘ 
Ὀγδποῦ, [ΠΟΥ ΔΓ6 ΠΟΥΘΓ 6688 ηοὺ στόυῃ ἰΟροῖΠοΓ ἰῃ 
(86 ἔογτη οὐ βῦυγαὶ πϑοραδῖν. ὙΥῸΪ16 ὉΠΟΠΌΓΟΝΙΥ 
ἃηὰ πη ἰδίοσίοδὶ βϑοίδγίδηΐβη) ἰρΏογοθ ἐπ6 ογὔβδηΐο 
ἱμέογηδὶ σπαγδοίου δηὰ Ἠἰἰβίοτίοδὶ βιγυοίυσο οὗ ἴἢ6 
Ομ τ βεΐδῃ οοτϊημηυπηΐοη, Ὠΐογαγ ΐβθτη, οὐ ἴἢ6 ΟΙἾὮΘΡ 
δδηά, ἀἰδγοραρὰθ 118 δἰ εἷοαὶ πὰ ἔγεο ἱπναγὰ οἰναγδο- 
ἰεσ, Το 16 οἵ ΟἸγῖϑυ 8 γαροαϊοα δηὰ γοβροῖβα, 
δῆον Ηἶβ ἀδδὶἢ δηὰ τοβυγγοιοη, ἰη Ηἰΐβ ἱπη8ρθ---ἰ 0 
Ομυτγοῖ : Ὀυΐϊ ποῖ ἰῃ [86 Β6ηβθ [πὶ ἰὺ ἰΒ φυδηϊ δῆνο- 
ἵν ἃ Βυρρὶθηιθηΐ οὐ σϑυθδιίϊίυϊα ἴον Ηΐπ, Ὀυΐϊ τΠαὶ ἰδ 
ΠΟΙ οἰ ΟἿ πυπϊϊοα ἰ0661 αυλ] ἰδυϊν ον ψν11}} Η πὰ 85 118 
νης ποδά. Βϑοδυϑ ἴπὸ ΟΠ τ ϑιϊδη δυδδθσθ ἀθαΐῃ ἴῃ 
ΟἸμιγῖβι, τῖβϑϑ, δηὰ 8 [υβεϊβοα, ΟἸγβὶ, 88. ἰμ9 ογυοϊβοὰ 
δηὰ τίϑοῃ πο, νοα ἰῃ εἶθ. (866 οἴδρ. υἱϊδ. 29 : 
Ἐρῆ. ἱ. 4 . Οο. ἱ. 22, 28, 24: ἰϊ. 11. 1.1, ἄς.) 

ἡ, Το Αροβι]ο ἀοοίγηθ ΟΥ̓ ὑἰδ6 οἱά πιαη, {Π6 
βοάν Ἁ δίη, ἴμ6 δοάν οὕ ἀεαίδ, {Πι6 ἰαιο ἐπ ἐδλδ γιεηι- 
εν. ἢ ΒΒΟΝΒ ἃ αἰνἱ πδίογυ δι οἰραύΐοη οὗὨ [Π6 Ιά68 
οὗ (ὴ6 ρῥδϑυδο.ρ᾽ δάτηδϑ, πο [88 ᾶθγβῦ δρροαγορὰ ἴῃ 
[Π6 τηούοσῃ ϑοίθηοθ οὗ τηραϊοῖΐπθ. Τ|6 οἹὰ πιδῇ 18 
πο ἴμ6 ΓΘΔ] ἴδῃ, ὍὯΟΓ ἴπ6 πδίυγαὶ! τηδη, Ὀυΐ δβἷπ, 
ποι ἢ85 ρογναάθα τϑῃ 88 ἴΠ6 μ᾽ δβιηδίΐο Ῥῃδηΐοσῃ 
οἵ Εἷθ πδέθγο, δηὰ, 88 δῇ δἰ εἶοαὶ σϑηοον, ἰὨγοαίθηβ [0 
οΟῃδτ6 Ὠΐα, (Οη ἐδ γαγίουβ ἐυθοϊορίςαὶ ἱπίθγρτο- 
ἰαἰϊουδ οὗ {π6 οἷά τηδῃ, 866 ΤΠοϊυςκ, Ρ. 281. ἘῸΡ ἃ 
ἸΏΟΓΕ σΟΙρ]οἴ6 ἱπίογργοϊδίίοη οὗ Ῥδὺ} Β ρβοιο-}]88- 
ταδιῖς ἰάθμϑ, 506 ἄχος. Νιοίδδ οὐ οὔ. Υἱὶ, 24.) 

8. ΤὯοδο σῇο ἀεβίρπαῖθ [6 ΓΘ8] ὈΟΑΥ͂ οὗ ΓΔ 88 
δ)6 δομγοὶ οὗ αἴ, ΔΌΟΪΒἢ [6 τοδὶ ἰάθα οἵ βἷη. Ενϑῃ 
ἴδο ὀχργοδαΐοῃ, ἴϑαὶ (6 ὈΟΑΥ͂ 8 ποῖ (16 δοιγοο, Ὀυϊ 
[6 δεαΐ οἵ εἴη, ἰδ ἢοῖϊ οοττοοῖ ἴῃ γϑίθγοηοθ [0 ἴῃ6 ἰθῃ- 
ἄδπον οὐ (86 πὶοκοά, διὰ 8 ΟἹΪΥ σου Ομ Α 1] ν οογ. 
ἔοοῖ ἴῃ τοΐίδγθηοθ ἴὺ ἴδ 1118 οὗὨ μὲ ρίουβ, ἴῃ ΠΟΙ. 
βίη, δ δἰ αϊγ οδθ, 88 ἃ ἰδπηρίϊηρ ῬΓΟΡΘΠΒΙΥ ἰπ [}6 
ὈΟΟΙΥ ραεὶ οἱ [μ6 Ὀοΐηρ ἀπκ ἐΐφ δραί, δηὰ ν"]} δοῃ- 

9. θη θεΐῃρ ἔγρϑα ἔγοιῃ (6 ἀθὺὶ οὗὨ δίῃ ὮΥ ἀδδῖδ, 
866 ἴ6 ἔχε. δοίφαα. οι τοῖλονοδ συ ΐ]---ὦ Ἴεῆ. 
εἰὔώοη πο ΤΩΔΥ ὍΘ ἔστ ΠΟ ἑοστηυϊαγ σοὰ τυ : ἐῃ9 
Κἰηὰ οὗὨ ἀοῖἢ ΘΟΥΓΓΟθροἢ ἀβ 88 υδὐδοαύου ἴοὸ {86 κἰηδ 
οὗ συ]: (80 ἀσρίῃ οἱ ἀφδαίῃ οοιτοθρομαβ τ0 (δ 
ἀορί οὗ συ Τμογοΐοσο (00 ἀθδιὴ οὗὨἩ ΟἸὨγσίσε 
1μ6 Ροϊθη[|81 ἰπδιϊβοδιίίοη οὗὨἨ Ὠυτμηθηΐ, Ὀθοδῦθθ ἴἢ 
Ρἰυηρχοὰ ἴὍἢΠ6 ΔὈ050] 16} συ} }}}] 0868 δὰ ΠΟΙῪ [6 ἱπίω 
ἴ.16 δοβοϊ αὖθ ἀθριὰ οὗ ἴἢΠ6 ἀρδίῃ οὗἁἩ τωδηκίηά. 

10. Οη (δ6 οχργοβδίοῃ δοάν οὔ δὶπ, ἴῃ υϑὺ. ὅ, 
ΘΟΙΏΡΑΓΘΟ [06 οἰδυοταίθ αϊδουδαίου ὈΥ ΤὨοΪυοὶ,, Ρ. 388 
 [μκονῖθο [86 δωϊηθ δυΐμοσ, οἢ υϑῦ. 9, οὐ 80 ΓΟ- 
Ἰαϊΐοη οὗὁἨ ΟὨγίβι το ἀθωΐ : ὑ. 806. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑ.,, 

Οἱ ἴδε τοϊδίϊοῃ οὐ βἷῃ διὰ ζτδοο: 1. [ἰ ἰδ ἔστε 
(Παΐ [86 πόσο ρονογίυϊ βίη 18, ἐπ ἸΏΟΓΘ ρουγογυ} ἰ8 
τδοθ αἷβο; Ὀυὺ ἰθὺ οδῃηοῖ 6 ἰπίογτοα ἴζοπι (δΐβ, 9 
Τηδὶ τὸ βιου]ὰ οομπυθ ἴῃ βῆ. Βυὶΐ, 8. Υ 6 διουϊὰ 
πίϑῃ, γαῖθογ, ἢοΐ ἴο ᾿ἶνθ ἴῃ βδἰη, ἴοὸ τοὶ πὸ ἀἱοά 
(νοσβ. 1, 23λ.--ἰἴὸ τϑδὶ που]ὰ οοηϊηυδηςα ἴῃ βἰη 168} 
1. Νοῦ ἰο γτβοθ, [Ὁ ἢ ἮΠΟ δβἷπθ πὶ} 1] γ, ἐγ 868 τὶ τ 
ἔτδοο ; Ὀαὶ, 3. Τὸ 116 τογυὉ]9 Ἰουκίηρς ἴον οἵ ᾿αὰρ- 
ΤΘηξ δηὰ ἤδσῪ ἱπάϊρηδαἴοι, το 8}}8}} ἀονοὺν τὴ 
ΓΟ Ἰ]ΐουΒ (νογβ. 1, 23). Ποῦ, χ. 36.---ΟΥἩἨ ΟἸ γί ϑιίδη 
Ὀαρὥώβῃῃ. 1. αὶ ἰ8 10 α, ἃ Ὀαρί(ΐδβιηη ἱπῖο ΟἸγἰβὲ - 
ὃ. ἃ Ὀδρύϊδη) ἰπῖο {π6 ἀθαί οὐὗὨ Ομγῖϑ., 2. Οἱ υἱεῖ 
Βογνίοθ 18 Ὀαρίΐβια ἴο υ8ὴ᾽ α. ὅ76 αἷο ἀηὰ ἀγὸ Ὀυσγίοὐ 
ὉΥ ἰδ ἴῃ τορθηΐίδηοθ; ὃ, Ἧὸ δΓ6 γϑϊβοὰ ὉΥ τ ἴπ (ἢ 
(νογβ. 8, 4).---ΒῪ Ὀαριϊβηηθ τὸ θηΐοῦ ἰπίο ἃ ἀουθ]α 
ΘΟΙΒΤΩ ΠΟ ἢ ΟΠ γὶδὶ : 1. ΟΥ̓ Ηΐβ ἀδαίῃ. 2. Οἵ 
ΗΪ8. ΓοΒΌσΣ οἰ] ΟΏ.--- ΟἿ ΓΙ Βυ8 8 ἃγο, 1. Οοιηρδηΐουβ ἴῃ 
ὑπὸ ἀθαῦ οἵ Ο γὶβὺ ; Ὀυϊ αἰδο, 3. ἴπ Ηΐ8 γϑβιγγοο. 
ὑἴοη (νον. ὅ).-- ΤΠ. ογυοίχίοη οὗ οἂν οἷά τηδῃ : 1. 
ΤῊ ΤΔΏΠΘΓ δηα ἰοστω οὗ {πὸ οἱὰ ἴδῃ : 2. εἶδ ογυοί. 
βχίοη.--- Τῆς ρ]ογίουβ ἱτηπηοτίδ! Υ οὐὗὁἨ ΟἸγίϑι : 1. [1 
[ουπάδιίοη ; 2. 118 ᾿πωροτγίδῃοθ ἴο ὑ8 (ν6γβ, 8--10).-- 
ὟΥ 6 δου! γροκοῃῃ οὔγβοῖνοβ ἀδδὰ ἰὴ τγοϊδίίοη (0 βἷῃ, 
Ὀυὶ αἰΐνε ἰῃ γοϊδοῃ ἰὼ Οοὰ ; δαὶ ἰδ, 1. Ὑ᾽ 6 βου], 
ΌΥ ἔδιΒ, Ὀ6 δνον ἰβκίηρ ΟἿΡ βίδπά-ροίηι τηογο ροζ- 
(ΘΟ ἴῃ ΟἾγίϑὶ ; δηὰ, 2. Εἴγβὶ οὗ 8}1 ἰῃ Ηἱβ ἀθδι, 
Ὀυϊ 4150 ἱῃ ΗΪ8 "δ (νϑὺ, 11). 

ΠΤΑΒΚΕ: ΤῊ δυβοτγίηρσ δηᾶ ἀρδίῃ οὗ ἃ (γί βιϊδη 
ΔΓΘ ποῖ ἰο ἀδβίγυοιίοῃ, Ὀὰϊ ἃ ρ]δηϊπρ ἰο 116. 

Ηκριναεε: ὕμπάοσ ἰΠ6 στᾶσα οὗ αοἀ πὸ ἃτα ῃοὶ 
Ῥοττοϊτ θα (0 βἰῃ.-- ΜΌΝ ΕΚ: [18 ἀπὰ ἀοδῖ οἰΐπρ ἴ0- 
Εοῖδοῦ 16 ΤἸΏΟΓΘ Π|6 0] ἀΐθ8 δηὰ ροθβ ἴο τυΐπ, τ86 
ΙΏΟΓΘ φονίου] Υ ἀ068 [Π6 ΠΟῪ ΤηΔῃ ΔΓΪΒ6.--- ΕἸ ΟΣ τοῦ 
Ὑ11 ΒΙΑῪ δίῃ, οὐ βίῃ Μ1}} δ'δὺ γου,.--- ΠοΓα ἴα τ ἰδ 
ἔδογο 8 ΟἸ γῖβι, πὰ ποῦ Ομ γίδυ ἰβ ἔμ τα ἷβ 118. 

ΟἜΒΙΑΟΗ : Τὴ Ὀδρίϊβπη οἵ ΟΠ βυθη8 18 ἃ ὈΔΡ. 
ἰἴδτη ἱπίο ΟἸ τυ Β ἀραῖῃ ; αὶ ἴθ, ἰπύο 186 οοτηρ!οῖε 
ΔΡΡτγορτίαϊίοη οὗἁ ἰΐβ γοοῖβ δπὰ ἔγυϊιβ. 

ΒΕΒΒΕΒ : δὰ] μΙδοοβ ἴπ8 σέ οΥ δαρίέδηι Βτεὶ 
δηἃ οοηηθοίβ ψἱτ τ [Π6 ἐμέν ΕΝ ἀμ Ὀαριΐσοα. 

Ηεῦβνκα : ΒθοΟ] οἰ ΟὯ8Β ΟΥ̓ Οὐν ἔΌΤΤΩΟΥ οουθῆδῃί 
οὗ Ὀδρίΐδηι : 1. ὙΥιαῦ Βα Θυὰά ἀοπδ [Ὁ 8 ἴῃ ὈΔΡ- 
ἐδ ἢ 2. Πιαῦ ἴ'ᾶνὸ τὸ ὁ ἀο ἴῃ σοῃβοαύθῃοο οἵ 
Ὀδριΐδπι "---ΤΗΟΜΑΒΙΌΒ: ΤΏΘ ρΟτ Ὺ οἵὨ Ὀαρίΐδτῃ ἰη ἰὼ 
Ροσταθδίίοη οὐ ἴθ πῇο]6 ΟἸγίβιίαη 11{6.--- ΕἸΟΒΕΥ : 
ἯΥε δὲ ὑὈδρέσοα ἰηἴο {Π6 ἀθαῖ}} οὗὁἨ ΟΠ γῖβί. Νδιηεὶγ: 
1, ὕρυμ ἴΠ6 οοπίοβδίοῃ ἴῃαὺ Ηθ αἱοὰ ἴον ὰ8: 2. Οη 
{Π6 ρ]οάρο ὑπαὶ τὸ βῃουϊὰ ἀϊ6 ν τ Ηΐπι; 8. ἴῃ ἰἢς 
ΠΟΡΘ {πὶ νγὸ 8.}8}} ᾿νε ὈΥ Ἠΐτη.--- ΛΈ  ἘΒ8 : ΤῊΘ ἴπη. 
Ροαϊταοηῖβ ἰο ΟἸτἰαἰίδη [16 : 1, ΤῊ ρ]όδϑυγο οὔ ἰδ, 
ὙΓΠἰ οὗ. 18 ἰοττΊΒοα αἱ ουδηρο! σαὶ ργοδοπίηρ οὐ ἀθμίὶ ; 
2. ΤΏ αὐ] 685 ἀπὰ υῃδθο] εἴ οὗἉ δρί γίτυ8] ἀφείη, ποῦ 

- 

ὍΣ 

- 



5098 ΤῊΒ ἘΕΡΙΞΤῚΝ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

6 ἰοιτίβοά δὲ δυδηρθὶϊοδὶ ὑσοδοδίηρ οἱ 116: ν ἴθ | ἰδ ὑο ἢΪβ ἕοσγτηοῦ αἰ νοσβίοσβ. 4Ά8 πδίυσγαὶ ἀϑαῖδ σαῖε 
γοῖ, ΣΟΥΟΙΒΟΙΥ, 8. ΤῊΘ ρ᾽οαϑαγα, ρόῦοῦ, δὰ ρίουβ ᾿ οὔ 4}} οοτητηυηϊοδίίοθ τὶτ) δα. 90 τουδὲ βαποίὲδοο. 
οοηάυοῖ οὗ 186 Ομ βείδη γοϑὶβ ὑροῦ ἰμ6 ἀθδῖῃ σΐοὰ ᾿ ἴοηῃ ἴῃ ἴπΠ6 600] ουἱ οἱἶ 411 οοτωτηυσοδίοι τ ῖῖ αι, 
Ὧ6 [48 ἀϊοα [ὉΓ ὨΘΉΤΏ688 οὗ ἰϊ6. ᾿ --λσκκνιοβε: 76. βῃου ὰ ἀφ Υ σϑοο θοῦ οὖν ὑὕὈδΡ. 

[ΒΉΈΚΙΟΟΚ : Α8 ἴΠ6 ἀφαῖλ οἵ ΟἈγίδὺ τγδϑ ποῖ ὈΑΓΕΙΥ | (ἰβιι, ἀπ 6 βίίγγθὰ ἂμ ΟΥ̓ ἰὰ ἴἢ0 ΘΥ̓ΘΓῪ γοϊσίουδ δοῖ 
8 Ὠδίυτγαὶ ἀοδίῃ, ἃ βορδγαί οι οἵ δοὺϊ διὰ δοάγυ, Ὀὺυζ 1 ἀπὰ ᾿ἈΒουρην ροδδίΌ]6, ἴου ἰξ ἱ8 ἐ18. [ΠπἸᾶὶ βεῖ Ὀοοῦθ 
Δ ΒρΟΙΪθο6 ἴον βίη, ἴο ἀθβίγου ἴ86 ἀοσηϊπίοη οἵ ἰϊ, Βοὸ [8 ἴπ6 ἀδαὺ δῃὰ σοβυγγθοιίΐοῃ οἵ Ομ τίβι,. - -ολπκε 
ΟἿΣ ἀγίηρ ἴο δἰ) ἰβ (Π6 ἰγιθαε ΘΟ ΟΥΤΩΣ ἰ0 ἐμ6 ἀοϑίὰ 1 ΤῺδ βδουβοῖδὶ ἀθαῖῃ οὗὁἨ ΟἸγίβὶ 18 [86 8011 ἰῃ πὶ ιδοῦ 
οὗ ΟὨγίθι ; δῃὰ 88 τὰ τηυδβῖ οοῃδία ον ΗΒ γοβυγγθοίΐΉοη Ὀδὶἰου σΒ ΔΓΘ ρἰδηῖθα, δηὰ ἴγομι ΝὨΐυδ ΤΏΘΥ ἀοεΐψε 
86 Ηἶβ ἱνίηνσ ἴο ἀοα δηὰ δἀναποριμθηὶ ἰπΐο Ηἰβ βρίγ- ᾿ τμοὲγ 1, τῃοὲς [γυϊι] 688, δὰ ὑοῖν ἤηδὶ ρίοτγ.- - 
ἐζυα] Κίηραοτῃ, Β0 ΟἿΣ τὶ κΚίπρ ἴῃ ὨΘΏΘΒ8 οὗὨ [ἰ6 18  ΗΟΡΟΒ : [τ ἴ8 (ῇοβ6 γῇο ἰοοὸῖκ ἴο Ογῖδὲ ποῖ ΟἿΪῪ ἔοέ 
ΟἿΣ ΟΟΠΙΟΥΤΩΪῪ ἰἴ0 ΗΪΒ τοδυστθοῖῦίοπ, δὰ τ 68 08 | Ρδγάοῃ, Ὀαὺ ἔῸΡ ο] η688, ἐμαὶ Δγθ ΒΌΟΘΟΘΘαΙΙ ἴῃ δῦ» 
ἔτυθ δυθ᾽εοοίθ οὗΥ̓ ἨΪΐ8 βρίγίτυδὶ Κίηράοπι.---ΗΈΝΕΥ : ἀυΐπρ βὶῃ ; [Π6 Ἰ6ρΆ} 180 Γοιμδὶῃβ 118 δἰανθ. Το ὃδ ἴῃ 
ΑΒ πδίυγαὶ ἀδαΐῃ ὈτίηρΒ ἃ τεὶϊ οὐ θδδα ἴο {πὸ σθᾶσυ, Οὐ γῖϑὲ 18 ἴῃ Βοῦγοθ οὗ (86 ΟἸγιβιδη᾽ ἴθ: ἴο ὕο [᾿κ 
80 τουδὶ οὸ Ὀ6 ἀοδὰ ἴο 41} [86 δἰ:β οὗ οὗν ἔοσιηθς Οὐ σίθὲ ἰβ 16 δυὴ οὗ 18 ϑχοϑὶὶθηοθ: ἰὼ Ὠ6 πὶ 
ΤΟΌΘΙ]ου8 116. Ὑ͵6 τουβὸ 6 88 ἱπαϊβδσγοης ἴὸ [6 ΟἸσίβι ἰβ [ῃ6 ἤ ] 688 οὗἁὨ εἷβ 70γ.---Φ0. Ε. Η.] 
ῬΙοαθυγοθ δηὰ ἀδ] ρ νὶΒ οὗ δίῃ, 88 ἃ τζδῃ ἰδὲ ἰβ ἀγίπρ' 

ὙΠΕΡ ΗΣΟΤΙΟΝ.--- Τὴε ργὶποίρίαὶ γγοοράοηι 97 Ολν δίδανιδ ἤγοπι ἰδ δεγυΐοε ΟΥ̓ εἰν ἰο ἀδαίδ, απὰ (Ἀν αεἰμαὶ 
γε ΤΈΓΊΤΟΙ απὰ οπίγαποο ἑπίο ἐΐλδ δογυῖοο ο7 τἱσλέδοιιδηιοδε ὠπίο ἰἐγε ὃν ἐλι6 

οὗἨ “ένα. (Βείῥδυονϑ δλοιιά ἐξ ἐπ ἰλα ὀδοηδοϊοιεδηιεεδ ἰδαΐ ἐλεν αγὸ ἀδαα ἰο δὲη, ἡωδί αδ οὐόη 
ἐδ ὕὙγοοα ὃν ἀεαζλ.) 

Οσπδρ. ΥἹΊ. 12--38, 

12 Τ1Τιοῖ ποῖ βἷη ὑμογοίοσο τοῖμη ἴῃ ὙΟῸΓ τηογίϑ] Ὀοάᾶγ, τὺ γα Βῃου]Ἱᾶ ΟΌΘΥ 1 ἴῃ 
18 [οπὰ 1 1η7 [Π6 ᾿πβί8 Ποῦ. Ν,ΘΙΙΒΟΓ γ]0]ἃ γθ ΓΝὸς τοπβει, ̓ γοΟΌΓ ΣΩΘΙΌΘΓΘ 

αδ ἰηβίτυτηθηΐβ [στ ΤΡ ΤΟΤΟ οὗὨ υῃτὶρμίθουβηθββ αηίο [{0] ̓  Βἷῃ : Ὀπῦ γ]614 [τϑῃ- 
ἃ 617 γουγβοῖνθα απΐο [[0] αοᾶ, 48 [086 [Π8ὺ ἃγα δἰῖνθ [38 Ὀδὶπρ' 4158] ἡ ἔγοια [86 
ἀοδα, δηα γοὺ Τρ] Ὀ6ΓΒ 8 ᾿μβίγπθ ἢ [γ᾽ ΘΆΡΟΠΒ] οὗ σὶρ ὐθοῦβηθββ ὑπο [10] 

14 ἀαοἂ. ΕῸΣ 5815 5}8]} ποῦ ᾶΥΘ ἀοηλῃῖοη ΟΥΟῚ γοὰ : [ὉΓ γ60 8.6 ποῦ ὕῃΠ 66 Γ (86 
[οπὰ }}6] " Ιανν, Ὀαῦ ὑπ 6᾽ ζυδοθ. 

Ι1δ Ὑ͵μαεῖ {[μϑῃ ἢ 8881} [π|80}]" ψὸ βίη, Ὀθοϑιιβθ ΧἷῸ ἅΓ6 ποῦ τη 6. [6 [οί 186] 
16 ανν, Ὀὰῦ υηᾶθῦ στδοθ Ὁ Οοα ἐογθ]α, [1,οἱ ἰῦ ποῦ 061] πον γ8 ποῦ, [δὶ ἴο 

ὙΠΟ γ8 Υἱ614 ὙΟΌΓΒΘΙνΟΒ βουυϑδηΐβ [0 ΟΌΘΥ, Πἷ8Β βουυδηΐβ γ0 8106 ἴ0 ῬὮΏΟΙ Υ 
ΟΌΘΥ; ψΏΘΙΠΘΓ Γ τῆς οὗἉ βίῃ υηΐο ἀθδίῃ, οὗ οὗ οὐϑᾶϊθηοθ υπΐο τὶρη θουβηθ88 ὃ 

17 Βυὺ αοἂ Ὅὃ6 τῃδΔηκοῦᾶ [{πληκ8 το ἀοά], {μδὶ γε ψογο {86 βογυδηίβ οὗ βῖη, θαῦ γϑ 
δδᾶνα [οππὰ πᾶν6] οδογϑα ἔτοιῃ 1π6 Ὠθαγὺ ῃδὺ ἔοττῃ οὐ ἀοοίτίπα [{68ο ϊηρ]᾽ Ὑ ΒΟ ἢ 

18 νγ88 ἀδ): νοῦ γοὺ Γοθαπίῦ γ6 ογθ ἀο]νογοα λὴ Βοΐηρ ποθὴ [Απᾶ Ὀδιηρ] 
19 τηϑᾶθ ἔγθθ ἔγοπι β1η, γα Ὀθοϑιηθ [Π6 βοσνϑηΐθ οὗ τὶρῃμ ὐθοῦβηθθβ. 1 Βρϑδκ δέθογ (6 

ΤΩΔΠΙΘΓ ΟΥ̓́Θ ὈδοΟδιβ6 οἵ [6 ἱπῆγιν οὗ γοῦν ἤρθη : [ὉΓ 848 γ8 ἢδνθ γ]ϑϊ θὰ 
τη ἄουθα] ὙΟὰ ΤΠΘΙΌΘΙΒ [48] Βουυϑδηῖβ [0 ΠΟΙ ΏΠΘΒΒ 8πα ἴο ἰηϊαυϊῦν πηῖο 
ἸΠΪΧΟΪΥ ; ΘΥΘῺ 80 ΠΟῪ Υἱ6]ἃ [τϑηῃ6γ] ὙΟῸΓ τι θ Ὀο ΓΒ [68] Βουνϑηΐβ ἴ0 στρ ΘΟσΒ. 

20 π688 ὑηΐ0 ΠΟ] Π688 [95 Βϑη οὐ Βολ]0}7." ον ὙΏΘη γὰ ΓΘ [Π6 [οπὰ ΠΡ] ΒΟΥΥΔΠΙ 
21 οὗ βἷῃ, γα 6 Γ6 ἔγϑο ἴτοπὶ [88 γΓαργ 8] τἱσμύθουβηθαα. Ὑμδὺ ἔγαϊ λα γθ {{πἸθὴ 

ἴῃ ὍΠ086 (ΒηρΒ ΜΒ ΘΥΘΟΥ͂ γα ΓΘ ΠΟΥ͂ δβιδιηθα ἢ [ὙΥΠαῖ ἴγτυϊῦ Π8Δα γα {θη {Πότὸ- 
ἴοτο ὃ ΤὨηρΒ ψΠογθοῦ γ8 ΔΓ ΠΟΥ ὩΒηδιηρα :} 5 ἕο  1η6 οπα οὗ ἴΠοβ6 {ἰμπϊηρα 

22 ἐδ ἀο080}.. Βιιῦ πον Ὀοίηρ [Βανιηρ Ὀ66η] τηϑᾶθ ἔγθθ ἔγοπὶ βίη, 8ηα ὈΘΟΌΤῚΘ ΒοΓ- 
νδηίΐίβ ἴο αοᾶ, γο ἢιγθ γοὺγ ἔγαϊυ απο ΠΟ] Π685 [95 ΒΔ ΘΒ οΔ ]ο]., 4π [6 οπὰ 

48 ονουϊδβύϊηρ 116. ΕῸΤ (86 νᾶρα8 οὗ δβἷπ 8 ἀθδίῃ, Ὀαΐ (86 οἰ οὗ (οα ἐδ θὕθγηδὶ 
136 Τῃγουρἢ ΦθεὺΒβ ΟἸγὶβῦ [ἴῃ ΟὨ γὶβῦ 6888] ᾿ἢἾ οὐ Τιοτα. 

ἸΈΧΤΟΑΙ,. 

1 εν 12.--ἷτὔδ6 οοττοοῖ γοδάϊηρ' ΒΘΟΤΩΒ ἴο ὈΘ: ὑπακούειν ταῖς ἔπιϑυμίαις αὐτοῦ, Ἰουπὰ ἐπ ἐς. Α. Β. 6. τιλῈγ 
ναταῖνοι, τηοδὲ τϑγθ οὴΒ δῇ ἃ ἔνίοτ ; δἀορίοα Ἷ ΤΔΟΒτλδῃῃ, Τἰβομβοπᾶοτγζ, Μογοσ, ΑἸτοσὰ εἰ αἰ. Οὐ ΘϑΌΔΟΝ, οχ που δοί οὶ 
ΒΌΙΒΟΥΣΥ, ΟΥἑ δ 8}} ἴον ὑπακούειν. Ὦ. Ε΄ ἰπβοτί αὐτῃ, οχτα τωρ ἰδ6 τοοὶ. Ο, ἘΞ, 1.., ΒΟΤΏΘ ζΟΣΕΒΟΣ ἐπδασὶ αὐτῇ ἂν 

ταῖς ἐπιθυμίαις. 80 Κες. ; ὮΘΠΟΘ τ ἑη οἵ ἴ80 Ε΄. Υ. ΑἸ] {8666 να Δ ΏΟΙ ΙΑ ἀΣΘ δοσουχιϊοα ἴ0Γ ὉΥ Μέογοσ, 89 
ΒΌΡῬΟΒΘοΒ ὑπδὶ αὐτῇ ναϑ δ δά, γεϊ 85 ἃ τράτρίηδὶ ρ]οβα, ἴο ἀἰτοοῖ αἰὐεῃείοι ἴο δ 88 Ὅ): 6 ΒΟΏΣΟΘ οΟὗἁ “9 ᾿πσὐδ.,᾽" (παῦ ἰὉ» 
δοσρογδίϑα πὶ ὅμο ἑοχὺ, ἀπ ἃ βΌ θοαποπί σμδτρθ5 τηνε ἰο ἱγοϊὰ οομδβίοῃ. , 

8 ΨΥ. 13.--ἰΤῦιο 1ῴ8δ οἵὨ τηἱ]ΐ βουυϊοθ ουπὰ ἰὴ τ᾿ τρειστάνετα ἰ: ὈοΓΟΥ ἀχρτγοδοοὰ ὉΥ τεμάεγ, δίῃοῦ ψίαϊζεί παρ} 14Φ8 
ἃ Ῥτουίοιιδ τραίβέωσοο, τοὶ Του ἴῃ ἔἢ ΑΥ:εἴ6᾽8 ΠΟ σὮλ. 



ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΥἹ ι2-"2δ. ’ 20} 

δίψα, 18.-- [70 ἐδ ἴδ 9 Ὀσείοῦ 
10 εἶδ. ΤῊΐδ ἀἰδι πο ἴοι ἐφ 

" αν. 13.--[4ἐ 
οἃ ἴῃ 

δᾷὰο ϑῃάοσγί, Μογοῦ, δα οἴμοσβ. Ὀγ Τδοβσαδιι 
ες. 17.--| Τεαελῖπρ ἴθ Ῥχοίογα Ὁ)6 ὑο αἀοείγίη δ. 

8 ψογ. 11.--ἰ Τὸ ὡλί 

Οὗ [80 Βἰπω}}9 ἀδέγϑοα 610, 88 ἰῃ τόσ. 10. 

4 γα. 1ὅ.-- [πὸ τορο ας ἁμαρτήσομεν (Ἐξες.}) 1Β ἩΘΟΚῚΥ ΒΌΡΡΟ 

5306 ἔχε . Νοίεξ 
ψειυογε αεἰϊοεγεή, εἰς ὃν πα πε έθητε, ͵δ ̓ἰΐοχαὶ, απὰ οοὐσοϑρομὰθ τὐξὰ 6 ρθνο ἱσηρ] θὰ 

σηίο μδλα ἃ τ6]10 “οχὸθ, τυ ηἰοι πηαιχϑα 
ῬΣΘΘΟΤΎ γος. 19, Ὀπὶ Ἰοδὲ δἰ μύ οὗὨἨ ὈὉν 10 ἘπΡ 6 ΓΑΙ δίοσβ Ὦοσα. 

δείηρ αἴΐνε ἤγοηι (δε ἀεαὰ (Αταος. ΒΙΌ16 Ὁηΐοι) [8 ἃ βοοὰ νοσβίου οὗ ὦ σοὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας: 
δα: [89 ΕΣΘΡὮΓΆΔΟ οὗ Αῆρτὰ: αε αἰΐνε ὕγοπι λαοίηρ ὕεεη ἀεαα, οοινογΒ ἴπ9 28]} τηϑδῃΐηρ. 881} ὌΣ 
Ῥῖνο Ατιρὶσδη ΟἸΟΣΆΣΙΩΘΩ : ὧδ (λοεε ἰλαί τοετεὲ ἀεαά. απᾶ ατὸ αἰΐυο. 

δΥνρ(,. ἹΕΡΡΓΙ σίλοϊθ οὗ [89 Ἐ. Υ. ἰβ ποὺ ΟΣ ὈΣΏΘΟΘΒΒΕΣΥ͂. 
᾿ποουσζοσὶ ; [05 ἔῃ Τοΐογθσιοα ΤΩΒΥ Ὧδ ἴο ““}"ῖν ) ἰπ σϑῇθχα), σῖτον ἔμδπ ἰο ὅσῳ 

Ἀ-. Φ 

Ὀοέξοσ ἰδ ἴδ Βονἑδὶ 

βίῃ ἐδθ ΟΥ̓ΘΟΙς ῬΏχαθο ἰβ ὑπὸ νόμον, ὈυΪ ΡΟΓΏΔΙ 
ῬΜοβδὶο) 1Ὲν.᾽" 8.0 ἐπὶ τοσ. 16. 
.ΟΟ. Ἐ. ΚΟῚ, Ὧδνο ἁμαρτήσωμεν, 

ΘΟ 

τιϑᾶ, 
[6 16 1[λ6 ἀεἰἐδεταίϊοε ΒΕ] ΠΟΌΣΤΟ ; ὨΘΙῸΘ : “ἸΩΔΥ 'ψ αὖτ..." 

ἴπ τύπον .--ΤῊΘ 7}}} δίορ οὗ 16 Εὶ Ὑ. ἐβ ὨΏΙΙΘΟΘΒΘΑΙΥ͂, 838 ὑ86 ποχὶ νΟΣῈΘ ἐβ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοίθα τὶ τ ομθ.0. ΤῈ6 όσα 
οἴ τας. 18 ἰδ αἸϊογοά, ἰο σβϑῖεθ ἐμὲβ ΘΟ Ὡπϑοξοῦ σοτο οὐνίοτ. 

9 Ψας. 10. 

οομέθη 8 
δὰορίδ [9 Ῥυποιυδίιοῃ Ο 
φδί 90] οὐγα ζἰιὸ δ ιδσοσ. Α 

Ὁ τα ΘΘΟΙΩΔ ἴο αἶνο ἃ ὈοίίοΟΣ ΒΟΣιβὸ [0 κ ὸ 
---͵ἣΞ. Β. Ὁ. ΕἸ, Ἰδοῦσηδησ, Μόνος, ΑἸο 

ἈΝ ΊΟΣΡ ΡΣ ἔδυοσα ἴδ ἰτὶ εἶδ Ὠοΐοθ. [1ἐ ἴδ οχαὶἐίοα ὉΥ͂ 
ΒΟΙΩΘ 

1 γες. 28.-- ([Τ6 ΕΟ Υ.. 
ΡΏΘΏΘΔΙΥ τη ΟἈγίδ δεειδ οὐ Σ᾽ 

ΔΝοίεε, ὙὮΟΤΟ 

ἙἘΧΒΟΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 12. Σιοῖ ποὶ πἰπ ἐμαχοίοχο σοίση [Μὴ 
οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτίᾳ] Τθθ Αροϑί]θ 
οοπάυοίδ 86 [0] ονίης αἰδβοιββίοη 'ἴῃ 8 ΠΟΣΊ ΔΙΟΥΥ 
τοδῆηον, Ὀὰϊ πίίμουξ δου! “ οηἰουηρ [86 ΒΡΠΘΓΟ 
οὗ οχμοσγίδίΐουι," δ ΤΠοϊυοῖς ἐμ η Κα. [ἴμο ποραῖίνο 
ρασὶ οὗ 6 Ἕσβογίβδιοη, 618. 12, 18, ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΔΒ ἴο 
ψεχροὺς μὸν τῇ ἁμαρτίᾳ, γοτ. 11 ; 1:8 ροεϊεῖνο ρασῖ, 
ἀλλὰ παραστήσατε, ΥΕΣ. 13, ΔΗΒΥΤΟΙΒ ἴ0 ζῶντας δὲ 
τῷ Θεῷ. ὅο Μεγοε, ῬΙΣΙρρΙ, ΑἸέογὰ, Ηοάγο, ἂο.-- 
Ῥ. 81] [π ἃ ἀϊάδοϊζο τοϑρϑοῖ ἢ ἤθβομδθβ [δὲ Ὀ6]16υ- 
6:8, ὈΥ (λοῖν ἐγδηβί 0 [ΤΌΤ ἃ βίδα ὑπᾶθν (86 ἸΔν ἴ0 
ἃ βἰδίθ ὑῃὰθῦ ρζγβοθ, ἃτῸ ἢγϑι ῬΓΟΡΟΡΙΥ αὐλ]θοα πὰ 
Ρἰθαχοὰ τὸ [86 βϑεσνίοθ οὗἁ γἱρῃυθουβηθδθβ, Ὀὰϊ ἃτὸ ποῖ 
ἴτοο ἴον [Π6 Βοινίοο οὗ δη. Τῆδι ͵β, [Π6 ἰΣῸ6 οΙωδῃ- 
αἱραϊΐοι ἔστοπὶ ουϊνηαγαὰ Ἰορα]βιῃ Ἰοδὰβ ἴὸ δὴ ἰηναγὰ 
διὰ ἴγϑα ἰορα] δια, ὈὰΣ ποὺ [0 Απιϊποιηϊδηΐθδιη. Τἢ0 
οὖν ἰπάϊοαῦοθ ὑπαὶ νον. 11 81|8}} Ὀ6 οἰδθογαίεα, Βιυϊ 
88 [86 ὈΓΘΟΥΪΟῸΒ ΒΘΟ ΟΠ 88 Βῃοτη δὲ 18 ΘΟὨΌΓΣΙ- 
8Ὸ]6 ἴο [))6 δέαέε 977 9Υαδδ ἴῃ 1861 (}6 ργεβθηΐ βϑοζοῃ 
ΒΏΟΥΒ ὙΠδὶ ἰδ δοοοσγαϊηρ ἴο ἴγθδάοσῃ ἔτοτῃ [6 δγὰ 
δοσυΐοο οὗ βίῃ, συ θοἢ τγὰ8 ργοβυαρροβθαὰ ΌὈΥ Ὀοηάδϑο 
ὑπάον ἴθ6 αν. Ζεέ ποί δίη ποιὺ γείση (ἸΡ.). ΤΠ6 
ἔγια βονϑγοῖμη οΘοπηηδηὰ οὗ τῷ 8 Ορροβοϑᾶ ἴο [868 
7,αἶκο βονογοίβζῃ οοϊημηδῃὰ οὗ βίη, τ 816 ἢ} 'β 80}}} ργθβ- 
Θηΐ 848 ἃ. Ὀγσόκοη ρότονῦ {({λἴπον : ΟΌθοσνο ὑπαὶ ΒΟΙΪΥ͂ 
ΡΘΟρΪο 581}}} ἤανο ονΐὶ Ἰυ8ὲ8 ἴῃ (ῃ6 βΒοβῆ, πῃ ΐϊοῖ ἸΠῸῪ 
ἀο ποὶ [01]10νἡὲ. Ἰμοίποι : “ῬΕΣΙΡΡΙ δηὰ Μίθγαν 
ΘΟΣΤΘΟΙΪΥ τοηδτῖ, ἰΠδὲ ἴδ ΑΡροβί]θ ἀοθβ ποῖ Ἔχργθββ- 
ἸΥ Τὸ ΔῺΥ «Ὀπορβδίοῃβ ἰο0 ἴῃ)6 οοπομρδοσριίία [ἐπι- 
ϑυμίαις ; γοῖ Πἷδ δαἀτηοηἰτίοι ἀ068 ποῖ ὀχίθῃα ΔΗΥ͂ 
ἴδτι 6 Ὁ ταὶ Ἰαδῖ πηυδὺ ποῦ ὈδοοΙη6 ἃ ἀθοὰ. ὅϑδίη 
8 Τορτοβθηϊθα 88 τυϊογ ἴῃ ἴη6 Ὀοάν, τ} ἢ τυ ϊον ἰδ 
βοτυοά ὉΥ ἴ)6 μέλη 88 ΟΥ̓ΖΒΏ8.7 Τρδῖ 8, Βονίθνοῦ, 
88 ἴπ6 ὁη6 ΨΠΟ λὰξ δεεπ 06 ΓΌΪ]ΟΓ ; δηὰ 116 τηϑῖ ποῦ β 
ΔΙῸ αἱ ἴΠ6 Β8Π26 πη6 ρίνθη ἴον ἀοβίγογειρ [6 [8.8 
οἵ 16 868), ιπδὴ ὑΠ 6 --ποΥ ὑπὸ 16 ἴῃ ἴμ6 βρίτι, 
σἰϊοὶ! 4180 ἤδη ραθ {}|6 ΤΟΙ ΌΘΥΒ ἰηο ἰηδίγυτηθη!β 
οὗ τἰρηιθοῦβηθ88---8 Ποῦ } ἃ ποῖ ΟΥ̓ 0 ΘΟΠΕΠθΑΪι» 
ἱκπογθὰ, Ὀὰϊ αἶδὸ δηπυ])οὰ, [ΑἸέογά, ἰῃ ορροβίὔοῃ 
ἰο ΟἸγγϑοηίοτη, υῆο Δ Υ8 βίγεϑβ ὁῃ. βασελειυέτο,, ΒΑΥΒ : 
411 [8 ΠΟ ταδί οὗ οοιραγίβοη ὈΘΟΘΘη γοίγπίρσ 
διὰ ἑπάιοοίϊπσ πιστεῖν, Ὀὰὺ Ὀοίνθοη γαϊσπίπσ δηὰ 
δοίη ἀδροοοῦ,"--Ῥ. 8 

ἴω γουν τηοσίαὶ 1 [ἐν τῷ ϑνητῷ ὑμῶν 
σώματι;,]Ἵ. Το σῶμα 848 θνητόν τουβὺ Ὀ6 αἰδίίη- 

οὰ, ὁπ (86 ὁη6 ἰιδηά, ἴτοιι ἴῃς σῶμα τῆς ἁμαρ- 
ας οὗ νοῦ. 6, δπὰ, οἱ ᾿δΘ οἴδονγ, ἔτοϊῃ 186 σῶμα 
ψεκρόν οὗ ομ8ρ. γἱ!!. 106, ΤῸ σῶμα τῆς ἅμαυτ. ἰδ 
ἐδ6 φ»βουδο-ρ δϑῆῖο δρραγθηΐ ὈΟΟΥῪ οὗ ἴῃὴ6 οἷα τηδῃ, 

14 

Αγιασμόν Τοῦῦ τῆθϑῃ Ἀοίίπεϑβε, Ηεΐρκείί, οΥ δαποίτ; 
ἡδίοο Ὀοΐπϑοῃ ἀγιότης δπὰ ἐγίασεσι [8.6 ΤΌΣΤΩΟΣ ὁ“ ΒΟ] ̓Π6ΕΡ.᾽ 186 18 

Υ ΤΩΘ ἰβεξοΣ ἠδξαωμὴνε 1 619 (αρϑὶπεῖ ΜΟΥΘΣ). 
Ἰλοδτοδι, ΟΣΊΘΒΌΒΟΒ, διημᾶ ΣΩΒῺΥ οἴδοσβ, ρ]δοΐπρ [89 ἐπίοστορδίοα 

ορδὶ ΑΥΤΑΥ οὗ αὐἰμοχί [168 05} 
Οοσον. ΑἸήδοσά ἐπ ἰοοο. 

τὰ, ἱπιδοσὶ 
᾿,. 4. Ο. 3. ΚΙ. 

ῬΟΣΒ ἴπ δι: ἐπιθογ θα Ζ0Σ ΔῺΥ Βρθϑοΐβὶ σϑάβοι. 
Ὦ ἰοδρὰ ἐδ ηΐ οΥὉ 186 οἱοεΐῃς ῬΌΣΑΒο, τομδοχίηρ ἄν, ἑἐλγοιρλ. ΤὨο Ἰὲΐο [6 οἱὰ 

δ, 1. αἴ ει Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ.-- ᾿ 

ἐοη, Ἡεϊραηρ. Βουμοῖ, Βούγουου, ἀϊβασίν- 
τ βδῃσιβοδέίοι." 866 ἱ. 4, ἡ. 62, δσιὰ ας. 

οαἰϊοᾶ ἔπ συρρυσχίὶ οὗὨ οδοὰ τὰς οὗ 

μέν Ὀοΐογχο γάρ. Οοτάσποσίἢ ἄοσθδ ποὲ ἱπιθοσὲ ἰδ ἴω 
1ῦ ΘΟΘΙῚΒ ΣΏΟΣΤΘ ῬΣΟΌΘΌΙΘ ὑπαὺ ἐξ τδ8 ΟΕΣΘΙ 665} 

δηά, 65 [86 ΒΟ, Β0ΔΙ αἰάθ οὗὨ 411 εἰῃ Ὁ] μο88, ἰΒ ἀθνοῖθα 
θὰ ἴδ τὸ ἀοοισυσου. Τη6 ὈΟΑγ 8 ἃ σῶμα νεκρόν 
80 (ἋΣ ΔΒ ἴζ Ὡ0 ἸΏΟΣΘ δββοσίβ [186] 85 ἃ βϑοοῃᾷὰ ῥτίῃ- 
αἱρὶο οὗ 116 ψ τ, οὐ ὁυθῃ δυρογίογ ὕο, ἴ}6 ῥσίποὶρ]θ 
οὗ [)6 ϑρί γι, Ὀαὶ γἱ6 145. 086} Ῥυγοὶγ ὕο (86 θογνΐιθ 
οὗ 186 Βρίτι, Βυὲ ἃ σῶμα ϑνητόν ἴδ ἴῃ6 ὈΟΑΥῪ 80 
[ἈΓ 88 ἰδ, 88 ἐπ6 βθῆθϑιδὶ οὔζβῃηΐβιη οὗ [Π6 ΘδυὮΥ 6 Χ- 
ἰδίθῃοο, ᾽δ8 ᾿ἰνίηρ ο ὙΓΠἱοἢ 8}}8}} Ὀ6 ρΡυτγδοὰ 
ἔγοι {86 ΤΌΤΤΏΘΣ βοῦυΐοα οὗ δίῃ: ἀπά ὑγαπβέοστοα [0 1} 
Βοσνΐοθ οὗ τἰρῃυοουβηθθα, Τη6 σῶμα 88 ἃ [8166 ρῥτίῃ- 
οἶρ]ο ἰβ ἀδφδβιγογϑὰ ; ἐϊθ σῶμα 88 ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ ρῥγίῃ- 
εἷρ]6 'ἰβ ἀοδὰ, δοβοϊ υὐθὶγ Β6ΙΡ]Θ8Ὲ; δὰ {86 σῶμα 88 
η6. ΟΥ̓ οἵ [6 δρίγι 4] Ὀγίμοὶρ!θ 8 ἰγαῃμδέογιη θα 
ἰηῦο ἰηϑίγυμηθηῖδβ οὗ τἰ ἢ ὐθουβηθβδα, [0 18 οδ]] θὰ τιον 
ἐπ᾿, Ὀθοδῦδα ἐΐβ ΘΑΓΓΠΪΥ ῬΓΟΡΘΏΒΙΓΥ ἰ8 ἑοταγὰ δἰ δηῤ 
ἀοδιῃ, δηὰ ἰξ τηυδὺ ὈΘ σοΣρΡυ θοῦ Ὀγουρῶςλ ἰμῦ ἴῃ 6 
ΒΟΙΎΪΟα οὗ ΓΙ Ὠ ΘΟ ΒΏΘΒΒ, δῃὰ οχογοίϊβοα 88 ἴῸ: ἃ 
δρί γἰ θυ] τα ΑΓ δογνΐοθ ἴῃ δΡἘ 6818 ἴο [86 ὈΟΔΥ οὗ 
186 γτοϑυγγοοίίοῃ, Μ] θοῇ πὶ! ὍΘ. ὅη6 ρυγο ροῦγοῦ ἀπὰ 
ΘΧΟΘΙΙΘΏΟΘ οὗ τἰραίθουβηθαβ. Μθγον ἰβ ἩΠΟΓΘΙΌΓΘ ΟΟΥ- 
τοοῖ ἰὴ τοὐδοϊϊηρ ἰη6 ἰηὐογργοίδιίοι, (μδὶ θνητόν 18 
186 Β8η16 88 νεχρόν (ἀεδᾷ [0 βίη ; Τυστοῖίη, Ετποδιὶ, 
διὰ ΟἰΠ618). 

Βυῦὺ ἴθ ΙΩΔῪ 0 δδοκοά, ΕῸΓ πδὺ ρυγροβο ἰβ {86 
δα᾽οοῖνο ϑνητόν ἢ 

1. Οαἰϊνίῃ : ::ὲ. οοπίεριρίιπι νοσαΐ πιογίαίϊε [τῷ 
ἀοοεαὲ ἰοίαπι δοηπιϊηὶδ παίεγαηπι αὐ πιογίδηι εἶ οαὶ(ἑμδὴ 
ἑποϊδηαγα}]. ἘΟΊΙΠΟΡ: [Ὁ ἷΒ ἀἰΒῃ ποτ Ὁ]Θ ἴο πηδὶζϑ 
10 δρὶ τὶ! βυδ᾽θοῦ το (818 ἔγαὶ! Ὀσαγ. 

2. ατγοίϊυβ : 726 υἱέα αἰΐεγα οορίία π66 7ογ. 
πεϊάαπιιος ἰαύογεβ μαι δαπὸ αἰμίωγιοα. [Ἴτγεου. 
ἴοτα, ΤΠοοαοτοῖ, Ἐοίοῃο, ᾿ἰκονῖβ6 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰπὰὶ (2 
ψοσαά γουϊηαἀϑ υ8 οὗἩ ἴπ6 οὔδον 116, δπὰ οὗ [86 βιιοσι- 
Ὧ688 οὗ [86 ΘΟὨΒϊοῖ,.--ῊῈ,, 5, 

8. ΕἸαῖι : Βοιπᾶον οἱ ὑὰ0 ὈΓΟΥΙΥ͂ οὗἨ βοιβυ 
Ρἰθαβαυσο [Οοσρ. ΤὨΘορΥ]δοί]. 

4, Μογοῦ, ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ : [Ὁ 18 ἀβυτὰ ὃο τηδο βἷν 
γοΐρῃ ἴῃ 86 τηοτῖδὶ Ὀοάγ, {7 [6 ΟἸ γί βιίδῃ ἱβ ἀθαὰ ἴϑ 
βἷῃ δηὰ αἰΐνο ἰο αοά, 

ὅ. ῬὨΝρρὶ: ΤῸ 6811 ἴο τηϊπὰ δαὶ 1π6 παρθβ οὗ 
βίῃ ἷἱβ ἀθαῖῃ. [ῬἈΠΙρΡρὶ ἴδ κθθ σῶμα ἴῃ ορροβιώοῃ ἴο 
ὠὦ ται 

6. Τποϊυοῖ, πιὰ ΒΟ ΠΡΟΣ δηθὰ Ὁ] χίυθ: Βο. 
4ΔΈΒ6 ΒΘΏΒΊΙΔΙ] Θἢ ΕἸ ΘΙ ΘΒ 81Θ Τοραγθὰ 88 ἴἤϑορασ» 
Ὧ]6 ἔτοιῃ ὑμ6 ρῥγοβθηΐ βϑῃηϑυοῦβ ΟΥ̓Δ ἴδῃ, δ.6. 

[1. ῬΒοῦμυμ, Τυττοίίη, Ετποδῖῖ : ϑνητὸν ἰ8 βρυν» 
εἰνοῖν -Ξ ἀοδὰ ; ἐ. 6.., δοττυρὶ (ἴῃ τ ΐοἢ ϑο 86 ψεκρός 
ἷ6 οἴθῃ υ8οα)Ψ 

ἴῃ 4}} 1ῆοβ ἀδβηϊομβ ὑΠ6 τοϊαῦδνο αἰ ρη ΠΥ πὰ 
οβιϊτηδίθ οὔ τῆ “ πιοσῖδὶ Ὀοαν,᾽" πρϊοῇ ἀγὸ ἀοβηΐο}γ 
ἀεδοϊαγοὰ ἴῃ σοῦ, 18. ΔΘ οϊ τοχασἠθα; [86 δϑεὺν 
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ποθιηῦσγδ, ποῖ ὑπ} (μοη δὰ Ὀθοα ἰηϑίΣυπιοπίθ οὗ 
Ὀυσὶ χὨιδουδηοθθ, Ὠθησοίογιδ Ὀδίης ἰῃδίσιμηοηΐβ οὗ 
εἰρῃϊοουδηοεβ. ΤῈ6 ο οὗ Θδε!} Υ οχίδίθῃοθ 
δη βοιίοι, τ ῃΐϊοἢ π88 ὈδοοΙηθ τοί] ὉΥ βίῃ, 18 πδῖυ- 
ῬΑ δὴ ογρδηΐβη) ἴου ἴθ βουνίοεα οὗ [δ6 βρίγὶῖ, Βγ 
19 ἀουνϑίπίοη οὗἁ κἷῃ ἰπ ἰδ, 118 ποτ δ! ΠΥ ὈΘΟΒΘΠΊΘ 811}} 
[ΔΟΓΘ ἰπίθηϑο : Ὀὰΐ ὈΥ̓͂ [(ὴὩ6 ΠΟΡΏ.Δ] δυ)θοίίοι οὗ δβὶπ 
ἴο (δ6 Βοσνίοα οὗ ἰδ ϑρίγιι, ἴῃ β4}} Ὀ6 Ὀγουσδῖὶ τὶ 
ἵει οα [86 σουτβα ἰἸοναγὰ ονογϊδδιηρ 1} (νος, 322). 

Ταὶ γὸ βῃουἹὰ οὔνον ἴδο 1υπδὶ5 ἱδογϑοῖ 
ἰεἐς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιϑυμίαις αὖ- 
τοῦ}. ΑΑοοογαϊηρ τἴ0 [ἢ8 ηὐόπίῃ, Ὅ6 τρσϑὶ ΒΟΡΡΙΥ 
ὑμᾶς ἴο ὑπακούεν 1700 ἐλε ἰμαῦ γ86 ΟΌΘΥ ἰϊ8 
ἰαϑια, Ἐνϑῃ ἰἦ 106 ὈΟΟΥ ΜΟΥ ΠΟΙΥ, ἰΐ8 τ ρ 868 
που]ὰ βᾶνὸ ἴὸ Ὀ6 δυδ͵οοῦ ἴὸ ἴ)6 ἀοπιϊηΐοη οἵ [ἢ 6 
Βρί τὶς - τη ἢ ΠΊΟΓΘ Ἰηπ8ὲ [ΠΘΥῪ 6 δυυΐοοῖ ἴο ἴδ ϑρί τἰξ, 
δίποθ [ΠΟΥ δὰ αἰβοδβδϑα, ἱγτ Δ ὈΪ]6, οχοὶ[δ0]6, δηὰ ἰῃ- 
οἰϊποὰ τὸ “6] .ἀϑϑογιίίοη δηὰ ἀδπιομίδοι! 86]{-ἀϊδίγϑο- 
ὕοῃ. 

γεν. 18. Νοσ χομᾶθσ σοῦ σηθσηροσ [Μηδὲ 
παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν] ὙΊἝΔουϊ ἀουδί 
παριστάνενν ᾿88 ΤαΐοΓΘΏΟΘ ὮΘΓΘ ἴ0 ΘὨ]Ϊδιτηεηΐ ΟΥ ἀ6- 
ἩνογΥ [ὉΓ τα ΠΑ ΓΎ βογνίοο, ΤῊθ Αροβί]ο ἰ8β ντϊηρ 
ἴο Βοπιθ, [06 τηρίτορο ἑβ οὗὨ τα Πἰΐατν ἀαῖγβ, δη ἃ ἴΠ6γ6- 
ἴοτο ἀογίνοβ ἢἷβ ἄχυτο ἔγοπι Βοπιδη οιδβίομηβ (ΘΟ. 
ομαρ. χἰϊὶ. 12); 75 88 6 δαπιοηΐϊθῃθβ τῃ6 Οὐγίη!- 
8η8 ὈΥ Θχργϑαβίοιβ ὑπδὶ 68}} ὺὕν ἴμΠ6 ᾿ϑιμηηΐηη ρϑπ)685 
1 σον. ἰχ. 24), δι !ὰ βρθακβ ἴο ἰδ6 βρὶ γί 0.4] ΟΥ̓ οὗ 
ῬΒΘΒαΒ Θομοθγη της ἴἢ6 Ὀάύ}6 τὶ βρὶγ 9 (ΕΡΆὮ. νἱ, 

11, 12). δίῃ ἰβ αἰγθβὰυ αἰβιϊηυίβηοα ἃ8 ἰῃ6 [8186 
βασιλεύς, πο οσαυ868 86 [Ἀ]86 80. ΠΊ0}8 0 Ὀ6 ῥΓῸ- 
ταυϊχαιθαὰ [Παῦὺ 0Π6 ΤΘΤΔΌΘΓΒ 8Π4}} Ὀ6 οταογοα ἰηῦο δὲ8 
ὙΑΓίαγο ἀραϊηδὺ ΓΙ ΘΟΌΒΠΟΒΒ, -- ΤΟΌΣ ΘΙΔΌΘΙΒ. 
ΠῚ (μὲ ὈΟΟῪ μὴ8 οθαϑοὰ ἴὸ Ὀ6 δὴ ἱπάδροηάθηϊ ὑγη- 
αἷρ]θ, οπῖγ [18 παϑηθθγβ σοπὶα ἰηΐο οοπϑίἀογαίοῃ (ἴῃ 
16 βοοα Β6Π86 οὗ [6 ρῥτγϊποῖρ]α: 2 ἐυέάδ εἰ ἐπι"εγα). 
Ἀοοογαϊΐης ἴο Ετγαβιηιβ, ΡΠ ρρΐ, δηὰ οἴμαγβ, ἴδ 6 ἰω- 
6! ]δοῖυα] ἔογοεβ δἀπὰ δοιυοβ (ροτοοριίου, τ|}}, ἅἢ- 
ἀογβέδπαϊηρ) ἅτ ἱποϊυαθὰ ἴπ ἴπ6 ἰοσὰ. Αοοογάϊΐημ 
ἴο Μογοῦ, ΟἿΪΥ [86 ΡὨγϑΟΔ] ΤΙ ΌΘΓΒ ἅΓ6 τηρληὶ ((Π6 
ἴοηρυο, πδηά, ἴοοῖ, 6γο, ἄς.), “ἴον πηΐσῃ, Βοσόνοῦ, 
ἰη 6] οοἴυδὶ δοιΐοη ἰβ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ βυρροβί(ίοη. ΤῈ6 
ῬΠ βία] ἸηΘΙ Ὁ ΓΒ δΓῸ Ὀ] ΔΙ Ιηθδηῦ 88 0 86 
ΒΥ Π100]8 οὗ δῇ ἶο8] οοπάυοὶ (αἰ αγθης ἔτοσῃ ἰ.6 ρβϑυάο- 
Ῥἰδϑπιδίϊο τι θ θ6 ΓΒ : ΟΥ]. ἰἰΐ, δ). 

Α5 ϑαροὰὺδ [ον ἐπί χυσαθηῖ8)] οὗ υτίαῃϊ- 
ΘΟΥΒΏΘΗΒ [ὅπλα ἀδικέας]. ΟΥ̓́Θ Β4Υ8, ΟΥ̓ 
ἑἐριηηογαϊέν. Βαυῖ, ἴῃ ταΓ, ΡΘΟρ]Θ σοπίοηα ἴον [86 
τὶ κῃ οὐ [06 ἩτοῺρ : ἐΠογοογα [86 Θχργοββίοῃ ἁ δε κέα 
ταυϑῦ 6 8γ οΕ} Υ τοί η6α.----“Ὅπλα, δοοογαϊηρ ἴο {{|θ 
γυϊραῖο, Τμδοάοτγοῖ, υἴηον, ΟδἸγίη, Βοηροὶ, δηὰ 
Μογοῦ: ΘΆΡΟηΒ. (αἰ χίυϑ δηὰ 6 ὕοιϊο [ϑίματι, 
Ἐοίομο, ΗΠοάρο, Επα]ά, ΑἸίογά], οὐ (ῃ6 οἴμοῦ παπᾶ : 
ἐπβίγιπιθηῖβι. ΤΠ6 [ὈΥΤΩΘΡ ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΪΟ σδῃ ὈΥ̓͂ ΠῸ 
ἸΏ68η8 6 ἔανογοαὰ ὈΥ͂ Δρρϑδ]ϊηρς ἴο ἴμ6 ἴδοι ἴῃδὲ ὑπ 
ἀρε να ΒΡ ΘΒ8 ὙΔΓΤΙΟΓΒ ἴῃ Βουνΐοα, ἴον [Π6 ἴγομθ 

αἰγοδὰγ ΟὈ] ογαϊοα (5) ἰὰ ἰπδῦ ἴθγη ; Ὀαπὶ ἰδ 18 
ἔαυογοὰ ὈΥ {π6 οοῃδϑίἀογαιίοη ἴμαῦ ἴῃ6 ΑΡΟΒΙΪ6 αἷ8ο 
δἰβονῃοΓο---πσδη Π6 0868 ὕὅσλα ἰῃ [Π9 Θἰἢἶ68] Β6Ώ86--- 
ΘΠΙΡ ΟΥ̓ ἰδ ἴπ [πὸ πηοδηΐπρ᾽ οὗ “ ΘΔΡΟΏΒ ; ̓ Βοπι, χίϊὶ. 
12: 2 Οον. νἱ. 7: χ. 4 (ἸἸποϊυοκ). [Μογον ἰηββίβ 
ἐπδι ὅπλα, πἢ}]6 80 γοα ΠΥ υϑοὰ ἰπ (Π6 5686 οὗ 
ἱπϑιγυμηδηῖς ὈΥ̓͂ οἰαβηῖοα] Δ ΠΟΓΒ, 18. ἤνυον ἴἢ8 υδοὰ 
ἰὼ [6 Νὸπ Τοβίδιηθηί.---Ε, 

Τὸ κἰη [τῇ ἁμαρτίᾳ]. Ῥογβομίβοά 88 [Π|6 
ρτοϑυπηρ ΘΙ ἔδ᾽86 συ]οῦ (866 ομδρ. ν. 12 6... 

Βυὶ χομοχ ψοῦσβοϊνοα [ἀλλὰ παραστή- 
δατε ἑαντούς) Ἧὸ πεϑῦ ΟΌΒογνα Ἀόγὸ ἃ ἀοιι Ὁ ]6 
Δ {Πρ518: τὶ, ἐδθ αογὶπέ παραστήσατε ἴῃ ορρο- 
εἰϊίοι τὸ τὴ6 ργδνίουβ ργθβοηῖ, παραστάνετε: βροοπὰ, 
δαυτούς ἴῃ οοπποούοι πίϊν 1[Π9 [ΟἸ]ονηρ καὶ τὰ 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΞΒ ΒΟΜΑΝΕ. 
αρισικααιμμααπμμεκαμον. 

μέλη, ἴῃ ορροπίεΐοιῃ 0 116 ργουϊουῦδ τὰ μέλη. Βοῶ 
ἃτο αυἱΐθ ἴῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ τ [10 δηβ ποία, ἘῸὺς ὃ 
᾿Ι6 ΟΣ Θ Πα γ6 δίγοδαν [Ππἀδι) ΘΌ(Δ11Υ ρῥἰδοθὰ τὨοιηθοῖνοι 
88 δβιιοῖι ἰῃ ἴῃ βογνΐου οὗ γἰρῃϊθουδηοθα, δὰ ἱπ δοιὰ 
Ρἰθίθ υπΐτγ πὶ [Π6 οϑηΐῖσο οἵ τποὶν 11{6. ππ }}6 ἰδ6 
τωϑ ἴῃ [86 ορροαὶζθ ϑοσνΐοθ οὗ δἷῃ γίθϊ 8 ̓αἷδ σηθῶ 
ὈΘΓΒ ἱπαϊ νυ Δ}}} ἴ0 ἃ ἰογοΐχψῃ ρόσσοσ. Αἷὖ 1} ονεηϊ, 
(86 Ομ γ βιίδη, α6 ἴΠ6 δογναηὶ οὐὨ βἷπ, πουἹὰ Ὀδ6 Ἰοὰ 
ἰαῖο ἔπ6 οοπίγδάϊοϊξίοι οὗὨ πὶ βηϊηρ ἰο γοιμδίη ἔγοθ ἷῃ)- 
8617 πῇ] 0 ρῥΙαοθὰ εἷϑ πηθιθογβ δὲ 6 Θοσυῖο οἵ 
δίῃ, Οη [6 δυστΐίδὶ παραστήσατε, ὁορ. Τ μον, ἢ 
298 : διὰ Τηοϊυοῖκ, Ρ. 811 ἴῃ ἀρμοίοϑ, “ δοοογαϊηρ 
ἴο Ετί σβοῦθ, τας ὨΔΡΡΘΩΒ ἰὼ [06 ταοπηοπηξ ; δοοοχὰ. 
ἱηρ ἰοὸ Μογοῦ, ὑπαὶ ἩὨΐοῖὶ οοσυγθ ἐγ ἈΠ] ; δὰ δὸ 
οογάϊηρσ ἰο ΡΒ ρρὶ, τς τ ὨΙΟἢ ἀρρθατθ ομο6 : 7 Το. 
Ἰυ0). ΤὨοϊαοὶς ἀο68 ῃοὺ αἰδοῖ ἱτηροτίβοθ ἴ0 ἴδε 
ἀἰδδγθηοθ Ὀούνοοι (Π6 δογίϑεὲ ἱπηρογαῖῖνο δηᾶ ἴδε 
ΡῬροδοηξ ἱπηρογαίΐνο, δίποθ 88 οοῃθουτβ πιῇ [Π086 ΠΟ 
ἀϊδγοραγὰ [Π6 ἰθαρογαὶ γοίθσθθοο. ἴα μοϊὰ, πιὰ 
φιτη. βοιτηίαι (226 ἐπιρεγαξευδε; Ια ΌοΣς, 1888): 
“ΤῺ ἱπηρογαῖῖνο ργθθθηΐ Θοϊη πη 8 ἐο ὁοσμρῃ πε 
δἰ οἰἐξ δονιοίλέπρ ; ἴ06 ἱπηρογβεῖνο δογίϑι, ἐ0 ἀδοοηι- 

ἐδ, δοπιοίλέπ.") ὙὍ7ὸ διά ἰο [δΐ8 : Τηδῦ βοιηοι πίη 
ΔΙΡοδν ὑπᾶθνὺ οοπδι ἀδγαίοη, οὐ δἰ γα ὑπ ἀβγίδικθη, 
τηυδὺ Ὀ6 σαττίοα τῃγουρῇ, [16 ξτιεδίον ἀθβηϊθηθδθ 
παρ] ὰ ἴῃ {Π6 δογίβι τηυδὲ ἢοΐ Ὀδ6 ἰοδὶ εἰχῃς οὗ, πιθδς. 
ΕΥ̓ γ νίϑυγ Ὀ6 δαορίθα.--Β.] 

Α5 Ὀδίπρ αἰΐνο ἔσοια ἴθ ἀδαὰ [ὡς ἐκ νε- 
κρῶν ζῶντας. Τί ὡς ἀοθ8 ποῖ ἱπίτοάυσε 8 
βχυτο, Ὀυΐ τηθᾶ 8 γαῖ! ῦ (οΟτΩρ. γον. 11) : τορδγϊην 
γΟΌΡΒΟΪνοβ ὧδ ἴΠΠ086 ΜΏΟ δ΄ΓῸ αἰΐγα, δἰτηοβὶ -:-ὀἠ πἑπῶ 
γοῦ δῖ, ΤηΠ6 ρῆγαβθ ἰ8 ἃ οοῃάθηβοα αἀοβογίρἝοη οὗ 
ἴ::9 δβίαϊθ οὗ ἑαυτούς. ὙΜΊ16 [6 τοΐδγεποθ ἰβ υἢ- 
ἀουθύρα!]ν οἰ μοὶ, ψοωγδείυοδ τηυδῖ Ὅ6 ἰδκϑη ἐπ ἐξα 
πιά θεῖ πχϑδηΐηρ---ὈΟᾺ , δου], δηὰ βρὶτίϊ ; διὰ {π᾿ ᾿π» 
Ὀἰϊοαύοη ἰβ, ἰῃαῦ (86 σθο]θ ᾿ηϑὴ νὰ8 ὉΠ66 ἀδδὰ ἐν 
ϑίη (ποῖ ἐο βίῃ, ἃΒ νϑῦ. 11), Ὀὰ ΠΟῪ 8. δἰΐνα ; ἤθῆσα 
(6 ρογιϊηθησθ οὗ ἴπ6 ὀχῃογίδιίοηῃ. Τῇδ τοΐδγθμοο 
ἴ0 ἃ δο]ὰ οὗ Ὀδι1]6 18 ΘαΊΓο οἰ Ὁ ἀουθιία!, εἴμοα ἴτ ἴῃ 
᾿τοάυ68 ἃ ΠΟΥ͂ ἤξιιΓΘ 80 ΒΟΟῚ ἴτε νεγα. 3--]1].--Ε] 
Μογον: ΤΏΟΒΟ πῆ, ἔγοπι ἀϑλὰ ῬΌγΒΌπΆ, αν ὈΘοΟΙ6 
Ἰνίης. ὙγὙῪεαε αβδυμηθ τ[06 ἔρυνο οὗ 4 βεϊὰ οὗὨ Βδιιίο. 
ΤῊΘ διμεϊθείκιιδ δύ ἴῃθγα 88 ἀθδὰ οἵ βίῃ ρϑγβοῃδ, δὰ 
ἔγοπι ἀϑαὰ ρΘΓΒΟΣΒ {ΠΟΥ͂ ὈΘοΆΓηΟ εἶἶΐνο , ἱπογοίογρ (ΠΟΥ͂ 
68 δῃὰ βῃου]ὰ ρὸ οὐδοῦ ἴο ἴθ ὈμηθΟΡ οὗ τἰρ ἰθουθ. 
ὯΘΒΒ. 

Απὰ ΨΟΌΣ ἸΔϑροτ [χαὶ τὰ μέλη ὑμῶν. 
Ἡοάᾶχδ ραγδρἤγαβοβ απά: δπὰ δβρϑοίδ!γ. Ὀυΐ κα 
ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 Πᾶνα 8Δὴ ἰῃέογθη ) ἴογοθ Ἦθτγθ,-- -Β.} Β6 
σάτα ὉΠΟΥ͂ ἢν ὈθοοΙη6 ὑῃϑιλβοῖναβ [ἢ 6 νραγτῖοτϑ οὗ 
Θοά, {ἘΠ 6Υ̓ τηυβὶ αἰβὸ γοραγὰ {ποὶν τη οι Ό ΓΒ 89 Θοα Ἐ 
ὝΘΒΡΟΏΒ, {Π|6 γΘΡΟΏΒ Οὗ τἰ ἢ ΟΌΒΠΘΕΒ ἴον αοα. Ὁ 

γον. 14. ΕἘῸΣ αἷηχ 5:81} ὕοῖ ανθ ἀδοτοληΐος 
ονὸσ γου [ἁμαρτίᾳ γὰρ ὑμῶν οὐ κυρεεύ- 
σει.]. Τῇ [αἴυγα, δοοογάϊηρ ἴο ΜοΙδησδίποη : ἀμ 
οἰδδίπια οοπδοίαἰἷο ; ΘἸΤΟᾺ ΘΟΥΒΙΥ͂ τοραγὰ θα ὈΥ Βοθοιῖν 
τη ἅ]]ον, ΕἸδῦὶ, δὰ οἴδογϑ, 88 ἱπιρογαῖϊγο. 1 τὸ ποτὰ 
ἴο ἀϊδιϊησυΐδιι Ὀρίτσοθη ἰἢ6 ΘΧργθββίοῃ οὗ οοπϑαοπηὶ 
ΒΌΡΡοαπί(ἴοη (Οα]ον. δπὰ Ὧοὸ  οἴ16) απὰ δομβοϊϊη 
Ῥγοιηἶθο (Ὁ γυβοδίοα, Οατοῦζυβ, δῃὰ Φθο]ιοΚ), τ 
ποῦ ὰ ργϑῖδν (ῃ6 ἔοττηοῦ τηοδηΐην, δβίποα ἔδο ργϑάοπ, 

“4 [Τὸ Οονταδη ΘΟΠΝΠΕΒΤΑΊΘΕΒ ΒΟΒΟΤΑΙΣ ΔΚ6 [0 θοσορ 
τῷ Θεῷ 15 ἀαί. οογπενιοαΐ, ἀπὰ αν ΛΡΣ Θοΐ. ὙΠΟΥ͂ δὰ- 
ΥδηῸΘ ΠΟ ΑΡΘΟΪΔ] σϑάβου 70. 1. ΤὩΪΐδ Υἱοῦ ὈΤΙΏΘΟΘΑΘΑΣΣΙΥ 
ἀἰσίατο ΤΡ σείκτλομηας οὗ [89 οἰα11566, εἰπιοθ ἴῃ ϑοοοῃᾷ 
θεῷ ἰδ ἴη ΥΟΥΌΔΙ οοπέγαδί τϊξὰ τῇ ἁμαρτίᾳ. ΤῊο διε 
τῷ θεῷ ἰδ ἩΠΟΟΡΙΡΟῚΥ [16 δίσηρὶο ἀδβεῖνο αἴοσ παριστήσατα, 
ῬῸὶ 88 80 δὴ Ὑϑῦῦ ᾿ῃὩδὲ ὈΘ Βυρρ! θὰ ἴω εἐἰιῖβ οἸαΌθο, ἐὲ 
ΒΟΟΊΩΔ ὩὨΠΗΘΟΘΒΕΑΥΎ 0 δΒυυαίϊξο ΔΩΥ͂ οἶδας Βαξθ. 
Ὕο Γοποσ ἰο ἐπ ὈΟΙῺ οἰδύλαθβ; ἐὯ0 τοοσχο οομδάθα 
δἴπιοθ {πὸ βοουπα οἰδοδο ἰβ Ὀυξ ἃ Ῥασχίϊσυ]ατίπαξ οι οὗ ἐδ ὅταῖ, 
ἐο ΘΑΣΤῪ οὐὐὺ [6 δοε οαῖδ, Οοπιρ. ϑίυδει.--Β.ἢ] 
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δοηὶ ἐγαΐῃ οἵ ὁ (προυρσμιουϊ ἰα ἀϊάδοϊϊο; γοῖ 
ὅῃα ἰδίίοσ ἰ8 δἷϑο ἱποϊ θά. 

ΕΣ Ὑὁ δῖὸ ποῖ σᾶ ἶδτσ [οὐ γάρ ἐστε 
ὑπὸ νόμον]. Νοιπὶιδιδηάϊησ 116 ρῥγϑοοάϊῃᾳ 
ἀοοϊδγαϊου ἰῃ οδδρ. γν. 20, [0 Θχργοβϑδβίοῃ οοῃιϊμυθθ 
ἴ0 ὉΘ δὴ ΟΧΥΙΩΟΣΌΏ, δῖποθ ἴλπο ἰδνν 18 τοοομῃίσοα 88 ἃ 
θαιτίοῦ ἴ0 β'ῃ. Τὴ6 δθῆμθ ἰ8 : ἔγοθάοτῃ ἤοπὶ ἔδο ἰδτ 
Εἶνθθ γου 80 11{1160 ἔγοθάοσω ἰ0 αἷῃ, ὑμδὺ ἰδ 8. ΟὨΪΥ ὈΥ 
ἢ 6 οχογοῖβο οὗ στδοθ ὕροὴ γοῦ ἱμαὶ γοὺγ ἔγϑοοάομι 
ἔτουα ἷῃ [88 ὑοῦ. [Μογοῦ: “ ΟΥΟ ΠΟῪ ππ ΟΡ 
ἕλε ἰαιο, Ῥαῦϊ οουἱὰ ποῖ δδνο χίνϑῃ {118 ΤΟ Ωΐ86 (ἑ, 6.) 
ἴῃ [Π6 ῥγεοοάϊηρ οΪΔ086), ἴον ἴῃ6 αν ἰδ [89 ΒιγθησίὮ 
οί δἷῃ (1 ον. σχν. δ6), τοῦ ρ]} 168 δἷη (ν. 20), ἴῃ 
ὙΌ]ΟὮ ἀδροοῖ 6 ἰμίοπαθ ἰο οχρίδίη ἰὺ διυσίμοῦ ἴῃ 
οὗδρ. νἱῖ." 2αὺ ἰδ ἴθγο υϑοὰ ἴῃ 18 πίἀθϑὲ εἰχηίΐβοι. 
ὥοῃ. ξ66 Η͂ --Ε] 

Ὅπαον ἐλό ἀοπιϊπίοη οὕ ταοθ [ὑπὸ χάρενἾ, 
ποῖ Ορογϑίοα 88 Δ ἱηπασὰ δηὰ ὩΘῊῪ ῥγίμοίρὶα οὗ 
16 ; πα [6 ἰανν, δὡϑ βυοὶ, οουέγοηϊοα ἰδ6 ἱη παρὰ 
118 ΟὨΪ]Υ 88 δὴ ουϊναγὰ ἀθδτηδηά---ἰτοδιθηΐπρ, δγοῦδ- 
ἱπρ᾽, δὰ οαβίϊηρ ἀοπνῃ ; δηὰ ἴῃ 1Π|8 ἴόττω ἰδ ργεβϑὰρ- 
Ροδβϑὰ [86 ἀοπ)ηίοη οὗἩ βίη. Βοηάερο ὑμπάοὺ ἴῃ ΔῈ 
Ὀοιοκοηθὰ Ὀοπάαρθ ὑπὰδγ βἰπ, πἱτμουΐ Ὀοΐηρ 640]6 ἰὸ 
Τοηονο ἰδ. Ὀυϊ ᾿ζ 8 τοπιονοα ὉΥ πα ἀοπιηΐοη οὗἁ 

νι θΐίο μδ ὈΘΟΟΙΩΘ δὴ ἰηναγα ἰδ οὐ [1{8. 
ΤΏ ζοΏΘΓΑ)] ἰάθα υὑπαουδίρα!υ ἷβ: “Ὑ δα ποῖ 
ὉΠ 8. ᾿ἰοραὶ αἰδροηβαίίοη, Ὀυξ 84 σγασίοιιδ. ΟΠ6 ᾽" 
(Βευλτ); γοὺὶ ἰ86 πῆο]6 οοπίεχιὶ ἕογυϊαθ (6 ὃχ- 
οἰυξίνγο γοίδγθῃοε (0 ἴῃ6 τηοϊμβοα οὗ ἠυδιβοαίίοι. 
“ γαδσο ἢ 18 Ὠ6 ΓΘ υδοὰ ἰῃ [18 νι 6ϑὺ Β6Π56 : “(6 Ὦ'» 
τὶπθ ζτδοθ, Βῇοῃ ἰη ΟἸγῖβι, ἰβ 1Π6 ῬΟΥΘΡ ὑπ θγ 
ἩΠΙςὴ γε δίδηὰ " (Μ6γ61), δὰ ποῖ ἀββυγθα ἰΠδὲ γ8 
8 }} ηοῦ ὈΘ υηᾶὰορ [ῃὴ6 ἀοχηΐπίοη οὗ δβίῃ.--"" Ονταΐξία 
πον δοίωηι α αἰξμὲξ, δοά εὐ ποτὶ ρεοοέπιιδ 7αοὶζ 
(Αὐυγχυδίηςε ΞΕῚΣ 

οΡ. 1. τ (052 ἹΜΜᾺν »Μὸ δίῃ γι 
οὖν; ἁμαρτήσωμεν. ϑεο Τεχίμαὶ Νοίε".---Ἐ.1. 
Ἀοοονάϊηρ ἴὸ Εὐοϊκοτῖ, ΜΟΥΟΡ, δῃα οὔδογθ, ἃ ΠΟῪ 860- 
οι δου σοτησθηοθ Π6Γ  πῃϊοῦ ΤΒοϊυοὶς ᾽8 τῖρδὶ 
ἴῃ ορροβίῃγ. ΤΏΘ ὈΒΙΥ οὗὨ (6 [Ὁ]Ἱονίηρ πὶδ [86 
ἰοτοχοίΐηρ ἷἰβ [86 ἔπη απ θη αὶ] που : ἔγϑθάοιι ἔγομῃ 
δἷπ, ΑἾβο 6 γϑίθσθῃοθ [0 ἴΠ)6 Σῃ θη ΓΒ ΘΟΠ ΕΠ .68 
(ἰτουρθουΐ νἢδὶ ΤΟ] ον (νοῦ. 19). ΤΊογο ἰδ, ΒΟΘ ΘΓ, 
8 τηοὐϊβοδιίίοη. δον ἴο νοσ. 14 (86 δῃῦ 6818 Ῥτὰϑ 
ΤΑΪΒΘΓ Δῃ οἰ σαὶ ἀριημδηα ; ὈθΪ ΠΟῪ ἃ γοϊἰσίουβ οοῃ- 
Βιτηδίίοη ργοαοπιίμαῖθα, ΤῆοΡο, ἰῃ6 πον 116 γγὰ8 
οοπίγεαβίοα σπῖἢ ἰΠ6 οΪα 88 ἃ γοΪππίλ Υ δπίγαποο ᾿ἰπΐο 
τ νεῤῥέξαγν δεγυΐοο οἵ Υἱρθϊοουβηθδθ ΟΥ̓ΣΡ δρηϊηβῖ 
4:6 Ὑἱοκοα, ΤΠΘΓΟΘΏΔΓΥ Βογνΐοα οὔ βὶπ: ἤοῦο, 1ῃ6 
Ἀροβῖϊο (βρεδκίηρ δοοογάϊηρ [0 Πυχϊηδὴ 8Π8]00.}) ὈΓῸ- 
Βιηἴ8 ἴΠ8 ΟὈ] Καϊοη οὗ ἃ ΠΟῪ δογυΐοθ ἴῃ οοῃίγαϑί τ} ἢ 
.}16 ο]ὰ ϑεγυέοθ. [ἴῃ [86 ργοϑϑῃὶ σϑσϑα Ῥμὺ] [ΠΘΓΘΙΌΤΘ 
Ὀτίησβ οὔ ῬΓΟΙΩΪΠΘΉΓΥ [16 ἔδαγ} δομεθαυθῃοο οὗ 
216 ωρῦτο Απἰϊποτηΐδη νἱ ον οὗ [(Π6 δἰδιθ οὗ ρτᾶςθ, 
ὃ ΟΥΘΡ ἰο Ἄοοπαάθιηῃ ἰΐ ἰοτι τ λἢ. Τὸ (ΐ8 Θαγηθδί 
ταϊοοϊΐζοη οὗ ἃ Βουτῖ]6 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΟΘ, ἀγίβιρ 80 ἔτ - 
ΦΌΘΏΠΥ ἴῃ δποίοπε δηα ποάσθγῃ ἔτησθβ, [Π6 οοπ͵θῃο- 
εἶνθ ἁμαρτήσωμεν σογΓοβροηᾶβ Ὀοέοσ ἰδδη {Π|6 
δυιν Ὁ. ᾿Ἰπουδὸ Ἧ6]] ΓΘΙΏΔΥΚΒ: “ὁ ΒΌΘΙ Πα8 ὈΘΘ 
(6 γὈ]θυϊοη ἴο ὑ9 ἀοοίτποδ οὗ ζτδοθ ἴῃ 811} δροβ. 
τά, ἴδο ἔδοϊ ἰμδὶ τηΐ8 οὈ͵θοϊζοι τἯὰϑ τηδὰθ ἰὸ Ῥδυ}8 
ΚΟΔΟ ΪΗΡΒ, ργονοθ μαὲὶ ἷβ ἀοοίτίῃο ἰ8 {86 Βδσὴθ τ] ἢ 
"8! δραΐπδὶ τῇ ΐοῦ (86 βατὴθ ΟὈ͵ΘΟΙίοη ἰδ 8.11} ἀγχοα.᾽" 
Τοῖς οοπδί ἀθγαίίοη 8ῃου]ὰ αἷβὸ ργενθηῦ δὴγ ᾿ἰτηξαϊ ὁ 
οἵ "“ Ἢ ([ο ᾿υδεβοδὕοηυ. --- αὐ μὴ γέψοιτο, 
566 111. 4, 7Τεσίμαϊ δ) οί ", Ρ. 119 ; ὀοΣορ. Οὐπιηι. Θαἱ., 
Ρ. 49, ἰοοι(-ποίο..»-, 

γος. 16. Του γὸ γνἱοϊὰ ψγουύγδοῖνθε. 
ΊΙΟι (6 ἄκου γ6 ποί, [00 ΑΡοβίϊθ ροϊπίβ ἴὸ (δ 

Φεβιρρδεῖ: “41 ἰδκο ἐξ 70Γ ατασιίοα ἐπὶ γ9 ΚΏΟΝ δοὰ 
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ΔΙΕΔΙΟΘΔΥ οὗ ὁ ῥγίποῖρὶο οὗ οἶνἱϊ ἴδὰνν ; Ὀσὶ ἢ χίτοῦ ἐδε 
Δρρἰοδέου ἴῃ ἔμπα βασὴθ δοηΐθηοθ ἩΠῸ ἱ, Τὸ ποῖ 
γοῦ οὔθ νου ἸΔΕΙΥ ἔ τὰ διὰ ρἱεάκοα γουγβείτοα ἔοι 
οὐοάΐομοο [π|18 ἃ υἱὸν ἴο οὈθαΐεποθ; ΑἸζοι ἃ] δὲ 
δουνδηὶβ (θ᾽ δυ68), [ιΐ8 ϑογυδηϊδ γ6 ἄγθ, δπὰ Ὠΐπῃ γε 
ΟὟΘΥ ; ὃὉθ ἰξ αϑ δεγυαπέξ οἵ δἷπ απο ἀθαίι, ὅθ, ἸΤμὺ 
86 ὕπο ϑουνίοοβ ργθοϊυο ϑδοὴ οὔμοῦ, βίῃοο ἴδ τη88. 
ἴΟΓΒ ἀΘῺΥ Θδοὶὶ οἵπον (Μαί. νἱ. 24). Αοοογαΐπρ ἴο 
Ὀς Ὑ οεῖο, ῬΕΣΙρΡΡὶ, ἀμὰ Τποϊυοῖς, (Π 6 δα ρ να 818 τοδὶ 
ΟἹ ἔστε ; δοοοσαϊῃρ ἴῸὸ ΜΟΥΟΣ, οἢ δοῦλο... Βυὶ 186 
δοίυδὶ δείηρ απὰ αυαϊϊέη, πὶῖ ᾿ΐ οοπδοαυθποα, ἰδ 
ῬΙαίην [06 ῥτποῖραὶ ἰάθα ὮθγΘ ; [86 Ὀδΐπρ βογναηῖθ 
8 δὶ [Π9 βαῖῃθ πιθ οοπηθοιοα τ ῖ1 ἰ, ΤΟ ᾧ ὑπακ. 
ἷ8 ὀχρίαἰηθὰ ὈΥ͂ Εοίοδε: ἐο τολοι γομ ἔαυθ (0 οὗδν. 
Βυὶὺ εἰιῖ8 θα 8 [6 ΒΘΏΒΘ. ' 

[ΒΞ ϊμοσ, οὐ. ΤΊ ἀϊεϊαποῖνο το, οοεῦςθ 
ΟἾΪΥ Ποτὸ ἴῃ ἰδ6 Νὸνν Τοβίδιηθηι. [Ὁ ἴδγβ βρϑοΐδὶ 
ΘΙ ΡΠδδίβ Οἢ (9 τβιὶ δἱιοσπιδῖνο (Μογοῦ). “Εἰϊδποι 
1818 δίομϑβ, οὗ ἰῃδῖ : ἔπ6ΓῸ 8 Ὡ0 {ῃϊνὰ ; ζ, ἰἰ. 
Ρ. 806 [..--Ἐ,}1 Τῆς ἤτοι, ἥ, ἃ βίους οἰλεν, οΥ. 
Βίη 8 ρογβοῃιβοὰ πόσο ἴοο. Βυὶΐ [ἢ6 ὑπακοή ἰδ 
Ραογβοηϊβοα ἴῃ ορροβίοη ἴὸ ἰδ δὲ [886 παρακοή (1 
Ῥοίον ἱ, 14); δπὰ (ἷ8 18 ἃ Ὀθδυϊ] Θχργθββίου [ῸΣ 
[Π6 ΟἸ τ βυλδη 8 ἰγοϑάομι ἰπ ἷβ οὐοάϊοηοθ" Ρ]ΔΙΏΪΥ, 
186 Αροβί]ο βθῦθ τῃδίζοβ (ἢθ ἔγθοάοιῃ Οὗ οδοΐοθ ῥγο- 
οδάβ ἴἢΠ6 δογυιώη αγδίγέμηι; δοοογαΐπρ 0 τοὺ. 17, 
[86 ἔὐτΙΟΓ ὙΔ8 Ὀουπα ἃ Ἰοηρ 6 ἅ90. 

Οὗ αἰνὰ ππῖο ἄϑαϊῃ [ἁμαρτίας εἰς ϑάνα- 
τον. Αδοὸ (ο ΕΥ᾿ίζϑοθο δηὰ Βοΐοπο, ρἢγδὶοβὶ 
ἀθαῖὰ ἷβ τηθϑῃΐ ; Ὀυϊ δοοοραϊηρ ἴοὸ Μογοῦ δπὰ ΤΠ0- 
ἰυοκ ((Π6 Φαυὶν νἱοὸν οὗ πμΐϊοῖ ας νδ8 ἐπὶ ἰΐ ἷ8 
Βρίγίτυλ] ἀδαίῃ), ἴον ΟΠ γγϑοβίοση, δἴθσηδὶ ἀθϑί ἷβ 
Βροΐϑιῃ οἵ. Μογοσβ στουπᾶ δραΐηδὲ {Π 6 δοοορίδῃοθα 
οἵ ρῥὨγβῖοϑὶ ἀθδαὶὰ ἰβ, (μδὺ ἰδ 'ἴ8 πού 00 σΟὨΒΟ]ΌΘΠΟΘΘ 
οὗ ἱπαϊνίάυα] βίη, δῃὰ οδπηοὺ Ὀ6 ἀνογίθα ἰτοῦ ἐΠ6 
δοῦλος ὑπακοῆς---8ὴ ἀρυχηοδὶ πηϊοῖ ΤΒΟΪυοῖ δο- 
οορίϑβ. Βυῖ ΠοΥ οουἱὰ {μ|8 οςσουν, ἱΓ (Δθγὸ πότ ποὶ 
ἴῃ αν ν δ ἃ υπάγοα-.[014 ρταάαίοη8 οὗ Ρἢγϑῖοδὶ 
ἀρα } ΤΏ ἀραῖδ οὗ δμ6 βυϊοίἀ6, Ὁ. δχβδῃρ]ο, ἰϑ 
ποῖ ἴο 6 ΟΣ δἰ πα ΕἸΤΩΡΙΥ ὈΥ ἰμ6 ζ8}} οἵὐἠἨὨ ὡΑάδῃ). 
Απὰ ἔδυ βρίγιζυ] ἀθαῖ ἢδ88 ἰ(8 ἃ 815ο. ΤΏΘΓΟ- 
ἴογϑ 1η6 Αροβίΐζθ βρϑαῖκθ οὗ ἀθαϊ ἢ ζϑῆθγ] (890 8]60 
ῬΒΣρρὶ ἫΝ 88, δοοογαΐῃρ 0 1 Οον. χν., ἢἷ8 ἔπογῃ 
8 βίη, τ Π]Οἢ ΠΔ8 οἴου] ἀοδῖῃ ἴῃ Ῥγοβροοῖ. Ἐνϑῃ 
186 ἔοτιηθ οὐ [Π}8 ΤαΐβεγΥ οὗ βίῃ Ὑϊοἢ ργεοθὰθ ἀθδίῃ 
ΔΙῸ ποῦ ἴο Ὀ6 Θχοϊυάοά. 

ΟΥ ονοάΐθηοθ πῃῖο χίρμἰϑοιδηοδα [ὑπα- 
κοῆς εἰς δικαιοσύνην.) ΜΜογθν, ᾿πιδὲ 88 ἴποοῦ- 
ΤΟΟΙΥ, ῥγοβοηίβ [86 δικαιοσύνη ἃλ ἴῃ6 ἥησὶ γεδιῖ 
ἴοῦ ἴ.6 βογσυδηίβ οὗ οὐοαΐθπορ, ἴῃ οοῃ ταδὶ Ἡΐ ἢ οχ 
Οἰυδῖνοῖ Υ εἴθσῃδὶ ἀθαίῃ. Τ06 γἱρμιθουδβηοβα οἵ ἰαἱεῖ 

δ οϊέονο."» Φοποῖϊ ῬΑσΡΏΣαϑοΘ ἰδ : “ἐ ΠΟΙ͂ γα ποῦ ἔδια! 
“δὲ γὺ ΤΩΔΪκΘ γΟΏΤΣΘΘΙυΘΕ, γ6 ΔΙ6 1" ΤΉ νἱϑὺν ΒΘ ἐπῖζοβ ἐς 
ανοὶὰ ᾿Ἰδυϊοϊορν, γοῖ [16 ὀϑοσοα ἰο ἀθρατίὶ ἔγτοσηῃ {8:6 Αροδίῖθ᾽ε 
11η9 οὗ ᾿πουρδϊ.--Β.] 

5. [ἙοΣΌΘΒ ο06}}8 εἰἰδηξζίος ο ὑπ 6 ἀονίδείοη ἤσοσζω ἴ86 διχίοὶ 
οἰέασωῃ ἴῃ (16 ὙΟΣ86 : “' οὗ οδεάτεηοε πο γρλίξουηεεε,"" 

᾿πρέμενη οΥΓὁ "οἵ νἱρλίοομδηδες ππίο 1{},.᾽ 6 ἱπεσηδῦθε 
μὲ τυ ῬΔῺΪ τοῖν (Ὠἷα ἀἰοιἐποιΐοιι : ΤῸ εἰν τὸ κῖνϑ ΟἿΣ» 
ΒΘΙ͂ΥΟΒ οὗ ΟἿΣ ΟὟ" ἦγϑθο ομοὲΐοθ δῃ!ὰ ῬΡΟΎΤΟΣ 88 Ὀοῃάκσηθῃ, Ὀπὶ 
πὸ οδμσοῖ οὗ ΟἿΓ ΟΥΤΠ ἦσθ ομβοΐοο, διὰ ΌΡ δὴν οδοτί οἵ Μψὶ}} 
εἶνο οὐχθοῖνοδ (0 1Π6 ΒαΣΎΪΟ6 οὗἨ ΥἰρὨἰΘΟΌΔΤΙΘΟΒ;; ὨεΊΟΘ 4} 
5 ΟΒΣ ἐο δ ἴο 7518 ΟὌΣΒΘΙγοΘ ὮΡ ἴο ΘοὰΒ ὅτϑοῦ, ἴο βῶνθ 
ὯΒ, ἢΒ δογυλῃίδ οἵ οδεαίΐεποε, ΤΟΥ ΟΣ πηΐο σἰμὨϊΘΟΌΒΠΘΘΒ, 88 ἃ 
4“ Ἢ (0 ὯΘ δοαίονθὰ ὭΡΟΠ τᾶ ἐπ πτοῦρξ ἐπιΐο ὯΔ 

Βρίτ. Ηὸ 4180 ποιῖΐοοβ ἔωδε ὑπ ἀΐγεοσι ΘΧΡσοδδίοι : 
δεγυαηΐίς (ο τὶρλίεομδνιεες ἀοθαδ ποῖ ΟΟΟῺΏΣ ππ|}} γος. 19-- [ἢ 
οδυαΐοσ Ὀοΐπρ δι ΣὈπ δ Ὁ]6 τὸ δα σχίοίυ θὲ βθοδ δῇ ὀχργοθ» 
εἷοι 6 ᾿υχπθὰ ἴο Ἰορελίδεϊο δοοουπί.--Β.} 

{{2 6 ὙΜεῖο: "" ϑδηαἀεπειεπὰ ὥδοτδαυρι." Βὸ ΑἸ οτὰ: 
“ΤΏ οἰδίο οἵ τηΐϑουν ἐπα πορᾶ ὉΥ εἶπ, ἴῃ δἱϊ ἐϊα αἸΤΤῈ] δαροοίδ 
ΔὨ ἃ οΘομδοαυθθοδα." ΤῈ Ἡΐᾶὰοσ νἱοῖν 18 ὨΘΟΘΒΘΆΣΥ, δὲποθ (06 
“χοζὰ ὀὁὐοιγ8 [ΓΟαΏΦΘΕΨ, ἰπ (δ6 τοτηδίτιἀοσ οὗὁ 18 ὁ Ομ αρίοῦ δειᾶ 
ἴῃ ΟδδΡ. νἱϊ.. ἴὩ θ00ἢ 6 οοῃπιθοίζοῃῃ παῖ ἃ ᾿ἰσαιΐαίϊοσ 18 ἨΏ- 
Ζοτϊυπδίο. ἩΓΟΤΟΙ᾿Β οχομοδὶβ ΒΒ Ὠατηροτοὰ ᾿δγουρηοας Ὁ} 
8 νίοτ οὗ θάνατοε.--Ε.] 



δι 

ἷδ ΟΟΓΙΑΪΏΙΥ δβδυιηθὰ ἤοσὸ; ὃυὺ (6 “ρ΄! ΒΒ (Π688 
ΜὮ]Οἢ 16 δα] υάροα ἴο ὈΘΙΐΘνΟΓΒ 'ἰῃ 86 ἡυαρτηραϊ" ἷ5 
Ειδάυδ!!ν ἀσνοϊοροα ἰο ᾿ἰ8 οοτηρἰ οἴου ἔσο) οὐϑαϊ- 
Ὅ206 88 {ἴΠ|ὸὲ ἔοστη υὗ ἴΠ6 ΠΕ 6.5. (Οη ἴδ6 ὁο0ῃ- 
διτυσίοη οὗ 8 τοῦθ τ νοτβ. 17, 18 [Βὔοϊκοσι 
δηυὰ Βοίοῃ6], ΟΥ̓ τΒΙοΝ στοῦ 16 ἴθ ἐμ6 φγοροθϊο 
νβαὐον, σον. 17 {ῃ6 ηιέποῦ, δῃὰ τοῦ, 18 ἐδ ςοποὶυ- 
βίοῃ. Οομρ. ἘΒποϊιοῖς.) ᾧ 

γεν. 11. Βαϊ ἴδε ἴο Θοἀ, ἃς. [χάρες δὲ 
«ὦ Θεῶ, κιτ.λ.}1. ΙῈ ΤΔΥ Ὀ6 δδκοα, Ὑμϑίθον {116 
Βτοῖ ργοροβί του 18 ἃ 6 ΓΘ ἰηϊγοἀυοίίοῃ ἴο ἴΠ6 βοοομὰ 
88 ἴῃς ῥγίποῖραὶ ργοροβί οῃ, 8ο ἰθδὲ 86 ᾿Πδη κασι νίηρ 
τοίογβ ΠΏΘΓΕΙΥ ἴο οὐδαΐοποο (ατοϊυδ, Ἐδίϊυβ, δὰ οἱ- 
618); ΟΓ ΝΏΘΙΠΟΡ [6 ὑΠδη καρ νἱηρ ΓΕΐοΓΒ τὸ Ὀοΐὴ 
Ῥγοροβί ἄοῃβ (Μεγογ, Το υοΚ)} ΟΙΌΟΝΚ βαυδ, ἱπ 
ἔανον οἵ ἴῃ Ἰαϊίον νἷον : “ Βίποα ἥτε ργϑοθάθα, δπὰ 
μέν ἰβ πδιηρ, ἦτε τουδὶ ἐδ γδοῦ ΜΙΝ αἱ ἴπο ἸΏΟΓΘ 
ΟΡ μδδὶβ ; 881 Οοσ. Υἱ. 11 : καὶ ταῦτα τίνες ἦτε; 
Ἐρδι, ν. 8: ἦτε γάρ ποτε σκότος ; δηὰ ἴμ6 ἱπιπιθ- 
ἀϊαῖο οδήοοὶ οὗ εἰατίκραὶ ἵπρ 6 ἴμδὲ (8. της οὗὨ ἰδ6 
Ὀοπάδρο ἴ0 βίη 16 ραϑϑδὶ."" Ἐν Θγ, (Π6 ἀο]ἑνογδποθ 
ἔροιῃ ἴῃ6 βογνίοο οὗ ἀθϑδ(ἢ ͵β ἰῃ [1861 δἰγοδὰγ α βα[ΐ8- 
ἔλοίΟΣΥ σιουμα ἴογ ργαΐβο δηὰ τη δηκδρί νίπρ ; γοδ, ὙΘ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ ὑπδηκ αοὰ ἴον (18 τὶν {Π6 στοαίθβὶ θτηο- 
βου (αοὰ 6 ρῥγαϊβοὰ: ἀοϊϊνεγοὰ 1), δἐπουρῃ (μΐ8 
πορδίϊνο δἰάθ οὗἨ βαϊνδιίζοῃ οδῃηοὶ Ὀ6 Γοραγαθα 88 Β60- 
διδῖθ ἔγοσῃ [Π6 ροαἰιἷνα. 

Βαὶ γο ορογοὰ ἔχοι 89 βϑατί [ὑπηκού- 
σατε δὲ ἐκ καρδέας]. ΤΈΉΘΥ πΟΓΟ ΟὨΪΥ Ο0ῃ- 
αἰ ὔσμ ΔΙ] νοϊαπίδσυ ἴῃ ἰδοὶρ Ὀομάδσθ ἴὸ βίῃ; δαὶ 
(ὮΘΥ πῦρ Ὀθοοιηα οὐδαϊοηις ἔγοσῃ [86 γΟΥῪ Ὀοίζοιῃ οὗ 
τοῖν Ὠοαγί. 

ΤΒαὶῖ ἔοστα οὗ ᾿δδοβέῃρ τυβδοχζοῦσιϊο γὸ τσοσὸ 
ἀοϊνοχοὰ [εἰς ὃν παρεδόϑητε τύπον δι- 
δαχῆς]. 86 βἰιηρὶοδὶ βοϊυϊοῃ οὗ [86 εἰἰγδούοῃ 
εἰς ., παρεδ. ἰϑ τῷ τύπῳ τῆς διδαχ., εἰς ὃν 
παριδόϑητε.δὃ ἘχρΙΔηΔΙΟΏ8 : 

1. Ογϊδίδη ἀοοίσίηθ ἴῃ σϑῆογαὶ (86 τοδὶ ΘΟ - 
ΤΩ0}) ΜΟΥ͂ΟΣΡ ΒΔΥΒ ὈΓΟΡΟΙΥ͂ ἴ0 {86 ΟΘΟΠΙΓΆΓΥ: ΒΥ 
[8 1Ὅ06 ἜΧργοβϑίου τύπος νουϊὰ ποῖ Ὀ6 ὀχρ]αἰποα, 
Βεζα, ἱπάθϑα, Ὄχρ]αΐπϑ ἰϊ : Α 868] ὑπᾶὰορ σοι τὸ 
ΔΓῸ Ρ]δοοα (0 γϑοοῖνο ἰΐ8 ἐπιργοθείοῃ, ἢ 

2. ΤΌΘ ἀοοίτῖπαὶ ἰὍγαὶ οὗἩ {δ6 ἱ δοοοσαϊηρ ἰ0 
Ῥδὰ], ἰῇ ορροβίϊΐοη [0 ἀπ Βα  ἑαίδει (ῦ)ε Ὑοῖϊο, 
Μογενγ, δηὰ οἰδθιβ) 

8, (ξουμῃδηΐυ8, ΟαἸνίη, δηὰ οἴμοσθ, μᾶτ ἰδ θῃ 
ἐδ6 πυτγὰ ἴω {Π|6 Β6η86 ΟΥ̓́ΪΒ6 ἰάφραὶ σι ῃΐοῃ τ06 ἀοοίτί πο 
"ο]8 υρΡ. ἘΕῸΓ 8 81}}} οΓΘ πίθῃδὈ]6 Θχρ δηδίϊοῃ 
Ὀγ δ Ηρφηροὶ, 866 Μουον. 

8 (Ῥγοζ ϑιυασί ἤότὸ εἷεο δσοῃηήοιυπᾶδ δικαιοσύνη νὶϊὮ δι- 
καίωσις, τὰ ὉΠΠΌΤΕ Δία ΡΑΓΕΡΏΓΩΒΟΘ : οὐτα εποε τολ᾽οΐν ἐε 
μηίο )κι βοιμΐον. "ΓᾺ 16 8 ΟΡΘῊ ἴο ἸΟΧΙ6Ά] 88 Μὴ 6}} 86 ἰ8:60- 
Ιοσίοδὶ οὐ οεϊίομβ. δικ. 8 δι υ]οσᾶνο (Η᾽οἀρο).--Ε.} 

Τ (ΤΟΙ ΟΙ ἀρτοοι τί ΜΌΤΟΣ, το ἴδιο νοσ, 16 δα (Π9 
μμα ἀμ, γοῦ. 17 ὅθ 1ῃὴ9 πιΐπον, Ὀυΐ {80 οοποίμδίον 8.8 

«ονυἱάσθηΐ, δὰ ἤθΏοο πιο ΟΧΌΓ . -Ε.] 
: [80 ἘΈΠΕΡΡΙ Ἡοάᾶμρο, ΑἸλοσά, διὰ σταοάθστι Θοτησηθηΐδ- 

ΤΟΙ ΨΜΘΏΘΓΆΪΨ, αἰωτις 186 βτθὶ οἰδὯΒΘ δὰ τοοδπΐηρ : (δαί τί 
δὲ ον. Οναβποτίῆ, ὨΟΎΟΥΟΣ, β:8 Ὦθστο “ἃ ζσηοὰο οἴ 
ψυθαϊκίηρ, πῆοτο α "δὰ α ἰδ τοργοεθηίεᾶ 88 ΟΣ 
δινον φοοά, 50 τῃδῦ ἴπ0 βυρογίοτεϊν οὗ πιδὲὶ ἱρ οροπιίζαδίς 
νά αν ἷξ ἐαρα ἌΡΡΘΟΓ ΣΊΟΓΘ ΟἰΘΕΣ.᾽" 18 ΒΟΘΣΩΒ τοῖν ἢν ἰγΧ16}9-» 
ψαυΐῖ.- 

ᾷ (Βιυαγὶ ὑτοΐοτβ ἰὸ πὰ ἢο αδἰἰσϑοίοῃ, δἰποο ὑπακούειν 
ἀλορλνν ὴ):0 δοοιβεῖνο, ὈῺΣ (ΘΙΘ ΒΘΟΣΩΔ ἴο Ὀ6 6 τηοὐΐδοδ- 

ἢ οὗ ἐδὸ τοῦδ! ρ ἴῃ ΒΘ 6π5ο6. ΟἹ ἴδο 1168] 
ἀιδ᾽ου!ν, νοο Μίοτον ἐπ ἰοοο, ἮΠἱποσ, Ὁ. 155.-- Ἔ. 

Ι (Ὑ.ογαδινοτιῃ ἴθ σασσίοα οὐ (09 τροΐδρηοσ οὗ (ἢ9 
ψοῦδο : “«Ὑοὰ γοβϑα]] ̓  οὐνογϑὰ (δο τηου]ὰ οὗ ΟἸ τί πη ἙΑΣτὮ 
διά Ῥχδοίϊοο, ἰηἴο ν᾽ Βἰοῖι, ΔῈ γοῦγ Ὀαρίλδιη, γοῦ τΘΓΘ Ροιιχθϑὰ, 
Δο ἰδ 6 ΓΟ, ἰκὸ ϑοδ, ἀυσξ!ο δηὰ δαρμξ τηϑίαὶ, ἰῃ ΟΥὰΘΓ ἰο 
ὃ δδεῖ, ἀπ ἰλἶκο {18 ἕοττη. Ὑου οὈοΥ οὰ Οκὲβ τηομπ]ὰ - γοῦ 
Ψψδι (οὐ τρία ἀσιὰ οὈδίληδῖθ, Ὀμξ ΤΟΣ ῃ]δδίδο δηὰ νἰϊδπι, 
ΒΣΜμΙ δδυϊτηθα ἐξ γοδάξν.,"---Β.] 

1 ΓΑΛΟΡΕΙΕ τοῖθ νἱϑῖν ἐῃ 106 τηδίῃ, πὸ Ῥγοΐοσ ἰδαολδέηρ 
[ο ἀ. εἰν. ὁ Ἰαϊῖογ ἰ8 ΤοΓΟ αὈδίχαοϊ, Ὀπὶ [80 ΣΟΟΣΘΟΘ 
ἤὮΟΓΘ δόθβ ἴ0 ὉθΘ ἴο ἀρβηϊῖο ἔογιηβ οὗ ἐχιδίσποξίοι.--Ἐ.] 

ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΕ ΒΟΜΑΝΒ. 

ΤΒΟΪΌοΚ δτοὶ τορυσίαίθβ ἐμ6 ργοδυιρὕοῃ οὗ δηκὺ 
Ῥαυϊπίατη. δος 10 ἀο68, ἱπάοοά, οὐδ ἰηΐο σοῃδία θα 
δἰΐοῃ, 50 [ἈΓ 88 ἴὺ ̓ υἀαἰδίϊοα! ν οὐδουγοα ἰδὲ Ῥδυ ης 
ἀοοιτγίηο οὗ ίγοα σγᾶοθ. ΤΠΟ οΚ 18 186» πο] πο το 
δοοορὶ ἴῃ6 Ἔχρ δ δύο οὗ ΒιΣα, δηὰ δαγὲ “ ἰδπδι ἰΐ [8 
ΟΥ̓͂ ΒΟ ΠΙΘ8ΏΒ 8 ΘΟΙΏΠΙΟΩ ΘΣΡΓΟΒΒΙΟΏ ὁ 10 Ὀ6 ἀο)λνετε 
[Ο ἃ ἀοοίτἶπο,᾽ δνοὴ {ἢ τ ῖτ ΟὨγυϑοδίοωχ δηὰ Ο]εὶιδα 
Β6Ώ, ἯῸ ΘΟΠδΙ ΟΡ δὲ {ἰὸ βαῖηθ τἰη6 ἴΠ6 χυϊάδηςο οὗ 
αοὰ 886 ἰ}ς δοῖϊνε ἰδοίον." Βυϊ [6 ΑΡοΟΒι]6 βδγα, ἰϑ 
Θα.. ἱ. 6, ν]ὶδὲὶ Ὧ6 0168 σοποογηὶπηρ [8 ἴγρα οὗ αυο- 
τὴ ἰῃ ορροβίἄοῃ ἰο 118 οὐϑουγδίοῃδ. 

αοά ἰπηβοὶῦ 888 οοπηη το (οι ἴἤο (δΐ8 δβοΐιοοὶ 
οἵ {811}. 

Παρεδόϑητε ἰδ ποῖ τηϊαϊο (Ἐτίισβομθ), Ὀὰὲ 
Ῥδβαῖνο. [ΜΠ ίμοσ, Ὁ. 24δ, βθϑπιβ ἴο ᾿υβυ ν ἐπ 6 
ἴο (6 δοῖϊνα ἔόσια τ οἢ ἐπα Εἰ. Υ, δἀορῖβ, Ὀυΐ 1Π6 τ 
ἷβ 8 ΤΟΔΒΟῚ [ῸΓ [808 οδοΐοα ΟΥ̓ τῃ6 ραϑεῖνϑ, υἱζ., 
186 δον! γ οὗ ἀοὰ ἰπ οοπημἰϊέϊηρ ἴδοτὰ ἰο 118 ἔνθ 
οὗ τοροδίησ. Τῆΐβ ἰδουρηΐ ἀρργοργίδίθὶυ (0118 
“ΤΉ ΔΗ ἴἰο αἀοα." ὅ0 Μουογ, οορ. ΡὮ1)!ρρὶ.-.-Ε. 
Τι ΤὉ]οτβ, ἔσο παῖ μ88 ὈΘΘῊ βαὶα, (δὶ }|6ὸ σὰ 
ἯΔΒ ΔΙΓΟΔΟῪ ΟῚ ΟΥΟΓ ὉΥ͂ 6 ΑΡροβί]ο᾽Β ἴποπ ας ἴο {Π9 
Ῥδυϊΐπο ἔοστῃ οὐ ἴ86 ζοβρθὶ. Βυὶ Ὠδγθ [86 τηδιΐου 
ἰγοδίθα οὗ ἷβ ἴῃ Θβϑϑηι 4] οἱ θπιθηΐ ; (06 ἴσ δ ΘΠΟΓΩ͂Υ͂ 
οὗ ἔγοθάοσῃ ἤοι ἴΠ6 ἰδ ἷβ [86 ἰγΓὰ 6 ΘΏΘΙΩΥ οἵὗὨ 1Π|Ἐ6 ἴῃ 
οὈοαϊΐθηοο υηΐο τὲρἢ θουδη 688. 

γογ. 18. Αιῃὰ Ὀοίπρ τρδὰθ ἔσθοο ἔσζοζῃ εκἰῃ 
[ἐλευϑερωϑέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 
Αοτίβι ραγιζοΐρ]θ, γτοίοστίηρ ἰ0 ἐΐο ἀοβηὲϊο δεῖ οἱ ἀ6.- 
᾿ΐνεσβῃςθ. Τα οἰἶδυδθ δίδπβ ἴῃ οἷοδο Ἴςομηθοίίοι 
στ νον, 17, ποὺ )δ8. ἃ οοποϊακίοι (δος οὖν πουϊὰ 
ΟΟΟῸΡ ἰπ {παῖ 6886), Ὀυΐ ΓαΙΠ6Γ 88 δὴ Ὄχαρδηβίοῃ.--- .]. 
ΤΙ δέ ᾿οαὰβ 08 0 ΘΙ δδῖσα ἴΠ6 ὌἼσργθβϑβίοῃ : τῷ 
ἌΓΘ ΘηΒ αν α, ΟΥ Ἰηδὰθ βοσυδηϊδ, ἃς, Ετοῃ) ἴῃ 6 πᾶ- 
ἴυγο οὗ (86 6886, [Π6Υ Κπον ἴΠ6 ἡσρραινο μαϑδῖ--- ἢ ἐς 
7 τοι δὲ". πο ΑΥ ον δηὰ Ὀδίζοῦ ἐπλη πϊ8 41}} οοηξε- 
αὔθποο: Ψψ}Ὸὺ Ὀθοῦπιθ ἴῃ9 δβοχυδιοῖὶβ οὗ χίρῃι- 
ΘΟΏΒΏΘΒΕ. ὶ 

γεν. 19. Σ αρϑδαῖὶς δι'οσ 8:9 Ἰζδηοσ οὗ σιθῃ. 
Το ἀνθρώπινον ἷΒ Δδίοβουβ ἰο {Π6 χατ ἄνϑρω 
πον ἴῃ οἴΔΡ. ἰϊϊ. δ." ΒΥ δίδυδγυ, πο 88 ἴῃ ἴηι 
δοοιῃ ἰῃ Ἐοιηθ, ἴΠ 6 ΑΡΟΒΩ16 οἰ δεν Ἔχρ δίῃ 'ὸ {Ππ τὼ 
16 Δοϑοϊυῦα ἸΌγοα οὗἩ ἴΠ6 ΠΟῪ Ῥσίηςρὶο οὗ 176. 

Βοοδυδο οὗ ἴμ6 ἐπδιυτηΐςν οὗ ψοῦὺχ 386ε} 
δια τὴν ἀσϑένειαν τῆς σάρκος ὑμῶν]. 

ἢὨς 868}, οὐ (6 βορηβυοῦβ διὰ βιιβοθρε}]9 {]Π 685 Οὗ 
ἴ.6 ὈΟΟΥ, 18 ποῖ ΟΠἸΥ πορϑίνο! νγϑϑίς, Ὀυΐ 4150 μοΞὶ- 
νου αἰϑοαθθὰ δηὰ ἀϊβιυγυθα, Ὀοΐ οὗἨ πηΐο ἰβοῖ 
ἃΓῸ ΘΧρΡΓαββρα ὮΥ ἴῃ6 ἀσϑένεια. [Ὁ ΤΙΔῪ Ὀ6 δβιοῖ, 
Ὠοσουον, ἩΒ ΟΡ [6 ΑΡΟδῖϊο τηθϑ0}8 Βδθγὸ ἴῃ 6 ψ 8 Κ- 
1688 ΟὗὨ ἰπι 6] ] ἴζοηος αγίβίῃρ ἔγοσῃ 118. ἰμβθστηΐϊγ, Ὁγ 
ἢ οἢ ἢ6 γγδϑ σοιρο] δα ἴ0 γορτοβοηὶΐ [0 ἴδποσῃ {116 
Ὠϊσμοβὶ ΠἸΡΟγῪ ὑπάες (μ6 ἔρυτο οἴ δογνίϊαὰς (Βοη- 
4], Μεγογ, δπὰ ες εἴτα, τὶ τοίθγοπος ἴο 1 (οι 
1}, 1); οὗ ψθοῖμοΡ Ὠ6 τηοϑδηὶ ἐμὶν ρῥγδοιῖςαὶ Ἰυδτη, 
ἰγ. Τῇ ὅτδι νἱον--αἰῃαῖὶ '8, [η6 τοίθγθῃοθ ὕο ἰηί6}}}- 
ΕΘΏΟΘ- ἌΡ ΘΆΓΒ 4180 ἴῃ ὑπ6 ᾿Ἰηθἰπηαίΐοι ἐπὶ (Π6 Αρον- 
116 ΔΠΟΙΠΟΘΒ ἃ ΡΟΡυΪὰΡ οχρἰδηδίου (Ὑδίδο]ο, Ἐκ- 
ποϑβι, δπὰ Ἐοβθησῃῦ!]θρ). ΤΊ ἰαϊζοσ νον 18 ἑανογοὰ 
ὈΥ Οτγίρθῃ, ΟὨγγϑοβίοιῃ, Τηοοάογοῖ, σα] νίη, ἂς. : “1 
τοαυΐγ ποίη ΐηρ τ ὨΪΟ. γΟῸΡ ΠΟΒΌΪΥ ποι οδα οου]Ἱὰ 
ποῦ ἀο.,᾽) οΥ ἴΓη6 ᾿|κ6, ΤΏδ τπουρῆξ Πεγ οου]ὰ ποὲ 
6 υῃϊη 6} 1 Ὁ]6 ἰο [6 Βοηδῃ (Ἰ γβάδηβ - ἰμογοίοσθ 
ἴΠ6 Ῥγϑδοῦίοδὶ γϑίθγα ποθ ὈΥ Δ]1] τ θθῺ8 ργοροπάογαϊοδ - 
Ὀυϊ ποὺ ἴῃ [6 ΒΘΏΒ6 ΔΙΤΟΔαΥ ρίγθη : “1 γραυΐτο οἱ 
γοα ποιῃΐηρ ἴοο ἀΠ ΠοῸ]ῖ : 1 γοαυΐγθ ΟΠΪῪ (6 ἀορτοθ 
οἵ οὐνθάϊοηοο ψὨΐοῖ γοὺ [ΟΥΤΩΘΥΪΥ γοηἀογθὰ ἴοὸ βὲυ Ὗ 

“ιΗοάρο: “736 ΤΌΠΟΣ οποτδοίοσικοθ 88 ὩΣ [86 
θη ς εδἰὰ, δὰ 186 ΟἿΟΣ [ἢ 6 ΣΏΔΣΙΠ ΟΣ οὗ ΟΣ 8Ε ἱ." σνρ 
ἍΟΥΟΣ, ΒονσοΥοσ.-- ΤῊ} δροϊοχοῖς ἔογηι οὗ οχργουϑείοι, οοδ. 
ΘΟΣΣΙδ 1} 9 ἀοροσίρἝοι οὗὨ ““ ἰσῃο ἔγοθάοση Ἢ 85 ἃ δονυλεία.--Ἐ. 



σΒΑΡΤΕΒ 

ἔθυε ἀραδεϊοἾ᾽Β ἰπουσίϊ οὁδὴ γαίμοῦ Ὀ6 οχρίδίηθὰ Ὁγ 
΄ὶιδὶ (ΟἸ]οτα ς “ Υἱοὶ ἃ γοὺγ τωθιηῦθτθ διγυαηΐδ,,) ὅτο, 
Τμπδς ἰ8, ὅσῃ ἰδ, ἴῃ γοὺγ βρί γίτιδὶ 118, γοὺ [66] (δὶ 
τοῦ δ΄ 85 ἤθοιηθῃ, γοὺ τηυδὲὶ πονογίμοῖθθβ γοδίγαϊ ἢ 
ΤΟῸΡ ΤΟΙ ΌΘΣΕΒ δι γ οὐ] Ὁ ἰπ ἀἰθοὶρ!]π6 δηὰ ορϑάϊθῃοα οἡ 
δοοουμὶ οὗἨ [6 ἰπῆγι τυ οὐ γοὺγ 08. ὙῚ0} 4]} 
ἵγοθάοι, [6 αυοβίίοη ἰῃ τοΐδσγοθσθ ἴο 86 ὈΟΘΙΥ 
ΤΩΘΙΩΌΘΓΒ 8 Δ Δρρτοργίαϊε δϑοοῖίο αἀἰβοὶ ρ] πη θ, βιιοῖι 88 
4800 Αροβῖ]ο δχογοϊβοα ἴῃ γοίϑγοῃσθ (0 ἷ8 Οὐ ὈΟΑΥ͂ 
1 Οον. ἰχ. 27 ; οορ. ΘΔ]. ν. 24); δηὰ {μογϑίοσο {116 

ταιϊϊνο ἴογτ οἵ [8 οχρυδϑϑίοῃ ἀ068 ἢοΐ 16 ΓΕ ]Υ 
οοτοδρουὰ ἰο [86 δηλ 68}8 88 ἀθποίίης δὴ ὉΠ] πη οὰ 
οὐυθάΐοισο, Ὀυϊ 18 ουἰδ Ὁ} 150) 6 'π ἃ ΤΏΟΓΟ Βροοΐδ] βθη8ε 
85 ἴ06 τγοαυϊτοιηθηὶ οὗ ἃ βἰγοὶ αἰδοῖ 1 π6. ΤὨΪΐ8 νἱ ον 
οὈνϊδίθθα Μουοῦβ Γοΐϊηαάοῦ : λέγω οδπῆοὶ τθδΔῃ 
φεγωδγο. ΤὨΘ6 Αροβίϊο ἀο68 οὶ ΕΧΡΓΟΒ8 ἃ ζεσαΐγο.- 
ταθῖ, σὺ ἃ ρῥυϊποῖρ]α : ΌΥ τ ΠἱοὮ ΘΠΔΙΟΡῪ ἴἢ6 ΟἾγῖθ- 
ἴλη, ἰὰ 18 ἔγοθάοῃ, ἤμ8 ἴ0 πηᾶκα [ν8 ὈΟΠΙῪ 116 δΌ- 
ΒΟ ΟΪΘΙΥ δυ ͵)εοῖ, [,δοϊπηδηη [ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ ὈΜΜΗΜΕΜῚ 
δηὰ Ετὶ ἰΖβοῦο ὈΠ᾿υΒι1 ΒΔΌΪΥ τῶ ἃ ῥδγϑῃϊῃθδὶθ ὁ 
τηἷ8 οἰδιδε, ἀνθρώπινον, κιτιλ. 

[10 Βουροί, ΟἸβμδυβοη, 6 εἴα, Ηοάρο, ΑἸ- 
ἔοτὰ, ἀπὰ τυδΩ  ΟἰΒΕΓΒ, 1 τ αἰδροθοὰ ἰὸ σίνϑ ἃ ἀθ- 
οἰἀοὰ ῥγοΐθγθῃηοθ ἴὁὸ [Π6 βὅγβίὶ υἱοῦ, υἱσς., ὑπαὶ τη 8 
οἰδυθο γοΐθτϑ ἴὸ δῦ ργοοθάθθ, Οὐοιητηθηίδίου αἰῸΓ 
88 ἴ0 ἔπε οτος οὗ ἴΠ6 ἰδγσηϑ, Ὀυΐ (6 Τ0] ονγίηρ, ροβί- 
ἘΙΟΏΒ Θϑϑσω τηοϑὲ (θη ]86. ηβἔνηην Τ 6818 ἐπζοίϊεοί- 
μαί ἩΘΆΚΏΘΒΙ, ρτονίης οὐδ οὗὐ ἰῃοὶγ ΟΆΓΏΔΙ 001- 
ἀϊάοη (σάρχος, 9όη. αποίογ ἐν). ΤΏ οἰ σαὶ γθίθσθμοο 
ἰδ ἴῃ σάρξ, τοὶ πη ἀσϑένεια. Οἡ σάρξ, 866 οἰδρ. 
νἱ!.--.Ε. 

ἘῸΣ ΔΒ 7ἵἷδ δδνὸ σοπθσζοᾶ ΟΣ ΤΩΘΙΔΌΘΥ5 
[ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑκῶν. 
Γάρ ἰδ δπρίιοαϊίυε (Ἰποϊυοῖ, Μογοῦ). “Ζοῖλα, 
ἐρεῖ, 88 δὴ Δα ᾽θοῦνθ, ΟὨΪΥ ἴθ ἴῃ Ναὸν Τοβιδιηθιῖ 
(ΗΠοἀᾳε).---Β.7] Το βεγυίυὰθ. ΤῊΘ ΔρΡΑΓΘΠΟΙΥ ἔτος 
δΙΘΩΘΌΓΘ ὙγὙ88, ἴῃ ἔδοϊ, ἃ μβαιὰ Ὀοηάλζα ὑηάθγ δἷῃ.--- 
Τὸ υμοϊθασμιοδα [τῇ ἀκαθαρσίᾳ. Ὑχε Πποϊὰ 
ἐμδιὲ ἀχκαϑαρσέᾳ διᾺ8 οθρθοίαὶ τγϑίδγθῃοθ ἴο ἴμὸ 
Βοδίῃθη ρογιίοη (δοοογαϊηρ ἴο ομδρ. ἷ.), δηὰ ἴο ἐῃ- 
ἐᾳυϊϊν, ἀνομέα, οἡ [86 ΟΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἰοῸ 86 Φοπίβῃ 
Ροτγείοη (δοοοταϊΐηρ ἴο οἰδρ. ἰϊ.5) ΜαΥδΡ τηδίζοβ ἐΐδ 
ἀἰδιϊποϊίου : ἀκαϑ'. ἰ8 αἷῃ 88 οἰ ῃί δ! ἀ6Ἀ]ηρσ πιδῆ : 
Δηὰ ἀνομ. ἰβ δἷη δ)ὲ νἱοϊαϊΐϊζοη οὐ ἐπ Ὠϊνὶπο ἴαν. 
βροθοσ, 6 εἰία, δπὰ οἴβοσβ, ἀἰδείησυΐθη ἐπα : 
Ὀποϊοδπηθ88 δ ἀθβ]θιηθηὶ οὗὨἨ ἰμοιηβοῖνοθ δηὰ οὗ βίη 
ἑοπαγὰ οἴμεσα. ὙΤΒΟΪΌΟΙΚ οοηβίἀοτ ἀκαϑθ'. 88 δρέοίδκ, 
δὰ ἀνομέα 88 ({Ἰ6 λρε ἀπες ΒΘὨ08 οὗ εἷἰῆ. Βυὶϊ 
4Π6 ροῃβ ἷβ ἀθοὶ ἴῃ νρδὲ ἰοἰονβ. ΤῊΘ ἀκαϑ., 
οὗ Β6Β}}γ αἷῃ ἴῃ ἔΠ6 ὨΔΙΤΟΊΤΟΥ 86η86, δΔηὰ {πΠ6 ἀνομία, 
ΟΡ Υυἱοϊδί η8 οΥ̓ ἐ6 ΔΝ ἴῃ {Π6 ΠΔΙΤΟΊΤΟΓ 8686, 60Ώ- 
γεγο ἰη [᾽)6 ἀνομέα ἴῃ [6 ἩΪΐάδΡ δθηῆ86 ἴῃ ρι] δὰ 
οΟΠἀριμμδιϊοη Ὀθίοτο ἴπ6 ἰαν--Ὑἰοἢ οοηδεϊςυῦθ 16 
δηἘΠ|6818 ἰο ἅγνιασμός. Ἰποτγοέοσα {ἢ 6 οσχρίπαίοῃ 
οἵ υσιῖο ἐπὶ ," εἰς τὴν ἀνομ., 88 ἴτοσῃ 0Π6 
δἰ ἰῸ ΟὐοΓΒ, δ ἱποογγϑοὶ ((Βουμηθηΐβ, ΕΓΑΒΠΊ 8, 
ἴιμον, δηὰ Οτοίΐυ8). ΤῊ ἀυλ! εν οὗὨἨ ἴῃ ϑογνίοο οὗ 
ἐϊῃ 8 ἩΤΟΓΊΏΥ οὗἁ Ὠοῖδ: ἃ βογνΐοα ἴῃ ραγὲ ἴ0Ὸ ὑῃοϊθδῃ- 
ΔΩΘΒ δηὰ ἴῃ ρατὶ ἴ0 ἰηδυθοταϊπαξίοη, ΤὨΐΒ οουἹ]ὰ ποὶ 
06 [86 οὯ86 (δοοοταΐηρ ἴο ἴΠ6 ἀχίοπι δῇ ΠΟ ᾿ηδῃ δῇ 
ΒΩΓΥΘ ΕΝ Ο πιβϑι6Γ8) ἰΐ ὈΟΓ γογο ποῖ οοπηθοίθα. 

Εγοα 80 ποὺ τοιῦοσ ὙΟΌΣ ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ 88 
δαχυδιὶδ ἴο τ οϊοουβηθδα ποῖο βαηοι βοαιζος 

Ἰυοῖς, τ  οὔϊο, ΑἸδοτὰ, 1.866). 6 ᾿ΔΕΓΟΣ ἰδ Ὀγοΐοσ- 
δΌ]6, ὈδΘΌΔο 86 ᾿γοτὰ βϑοῖὴθ ἴο γοΐϑυ [0 ἃ βίδίο σδίῃοσ ἔθ 
ππδοῖ. Ἐοαίάεν, ἐΐδ δηιμοεὶβ 5 εἰς ἁγιασμόν, ὙἘΠἢ 
υδίοδῖοο {86 σοκϊί, 86 τὸ ἰπΐοσ ἤγοχῃ ἐΐ8 160 ἱτι τος. ἀς.--Β] 

ΥΙ. 13.-ὺ5. 9} 

Γουτϑς ψῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶ 
οὔλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς τγέσσδον 

Εἰχιηθθουβηθδθθ, 88 ἢΠ6 ὨΘΎ. ῥγίποῖρὶο οἱ 118, δ)ο 
ὈθΔΡ Ὁποοῃαϊεοηαὶ ΘΌΑΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ {8 ΤΩΘΙΏΌΟΙΒ. [0] 
688 8Βῃου 1 Ὀ6 ἐἶα θη δηὰ γϑϑυ]ῖ, Μογονς ἰσαποϊδέσ, 
ἁγιασμὸς, λοίίπεδε. ἼἸο »γοβοηΐ λοϊδησαε. Ἐσνϑη ΤΏ. 
Ἰυοῖς ἀοθ8 ποὶ υπἀογβίδηἀ [Π6 πἩογὰ ἴο τηθϑῃ δῃ οβοτὶ 
ἴ0 Ὀ6 Βοὶγ. Ηθ τϑίδιβ ἴυ νϑὺ, 22 , πὶ ἴΠ6γὸ ἅγιασ: 
μός ἷβ 80}}} αἰδιϊποὶ ἔγοια ἴπῸ τέλος δ τῃονοιηθῃ 
(ΟἾΔΓὰ ἴΠ6 τέλος. Ηθ ἴδοι αὐυοῖοθα Ηροῦ. χίϊ. 1--4. 
Βαυῦ τι ΐδ ἀοοβ8 ποὶ ἀθοϊὰθ μοί νον ἴον ἴδς 
Θχργοβαίοη λοίέποδα. ΕῸΣ οοιμρΙοιθαὰ Βο] ποϑ8 ἐδ Ὠοὶ 
[Π6 ῬΓΟΙ ΠΛ ΠΑΤῪ οοπαϊου ἴον Ὀδμοίάϊηρ 6 [οτὰ, 
Ὀαυλ ἰΐ8 (γυϊϊ, Βαΐ, δοοογάϊηρ ἴο [19 ΥΟΣῪ 
ἁγιασμός οδηποῖ τηθ8ῃ 8 βέγίνίησ: οΟἰμου 806 ΜΘ 
πουὰ ᾽δνο ἴο ἐγαηβίαίθ : βίγίνθ δίϊον δα βιγὶ νης οὗ 
Βοϊΐηοθα, Τῇ6 οχργοββίοηθ αποιθαὰ Ὀγ ΤΒοϊυοἰς ἔγοιῃ 
Βαδὶ] δὰ (ξουμηδηΐϊυαβ ἀο ποῖ Ὀυΐὰ ριονὸ [}16 ϑδᾶζῃθ 
ἰδίην. (ξουπηδινΐαβ ὑπάογβίδηβ Ὁ ἴμ6 πογὰ, δθο- 
ἰυΐο ΡΌΣΙΥ ; Βαδβὶϊ, ἐπογουρἢ οομδθογδίίοη ἴο ἴΠ6 ὮΟΙΥ 
αοὰ, Απὰ {δῖ ἰδ ἐπ6 βθῆϑο. ““γιασμός τηθδῃ8, 
ἔγϑὲ οἵ δ]}, 0 δοὶ οὗ οοῃξϑογδείοῃ (“ Αοοογαϊης ἴῸ 
ΒΙΊΘοῖς, οὐ ΗθΌ. χὶϊ. 14, ᾿ξ ἀοε8 ποΐ ΟΟΟΌΣ διηοης ἴδ 6 
οἰαϑδίοϑ ; ὃυϊ Ὠίοῃ, Ηδ]ϊο., ἱ. 21, δ ἰη 86 δορῖ,, μ48 
ἷϊ οὗ δςοῖδ οὗ οοηβθοογαίίοη : ΤΡΟΊΗΙ θη, (ῃ6 60:- 
ἀἰύοῃ οὗὁἨ Ὀοΐηρ οοηβϑογαῖοα, οὐ οὗἁ ΒΟ Π688--- δὴ ἰά68 
ὙΞΪΟΝ ἀ068 ποὶ ροΣίδουΥ οςοἰποίάο πὰ ἐῃ6 ἰά68 οὗ 
οομμρ]ο ρα ΒΟ] 688, δῃὰ ἴῃ τ] ἢ ἴΒΟΥΘ 8 δὲ Οη06 ΘΧ- 
ΡΓΘβϑοὰ ἰπ6 οοηδίδηϊς δἰἢ 68] τπουθιηθηῖ, γαϊϊνος [Ώδῃ 
ἃ ΒυὈΒίΔη[14] πὰ αυϊοδβορηὶ οοηαϊίοῃ. 

[θη 86 Ἰοχίοδὶ ζγουπαβ [ηρο δάνδποοα, δαποί}- 
οαἰΐοπ 18 [06 ῬγΘίθγα Ὁ ]8 τῃηϑδηϊηρ---ὍὯθ ἩΒΙΟΝ ΔΟΟΟΙΡᾺΒ 
πὶ τ[ῃ6 οοπίοχι, ΤῊΘ ἰδϑαα (ποῖ, ἴδ6 6πὰ - [86 188 
οὗ [86 ρῇγαβθ ἴῃ γεγ. 22 ἰβ δὲ {},)18) 8. βαποι 68. 
ἐἴοῃ, υἱοῦ ἰπάθοθα γϑβ δ ἴῃ ρουΐδοι ΠΟ] Π 688, Ὀυὶ 
ΘΟΙη68 ἰηΐο ΥἱΟΙ͂Υ ΠΘΓΘ ΓΔΙΠΘΡ ἃ8 ἃ ὑγοργθδβίῖνο βίαίθ 
(Πδη 88 δὴ υἱἰπηαᾶΐ6 ομθ, Ὁπαουθιθα  Υ γἐσλέδοιδηιθδε 
ἀοϑβογῖθεβ ἴ86 ῥγποίρ]ο, δπὰ ἄγει. ἐῃ6 δοΐυδὶ οοπαϊιίοη 
(ΡΣ Ρρὶ), Ὀὰὶ ἴῃ ἴμ6 8θῆβα φίνθη ὈΥ͂ ὕζδησο ΔΌΟΥΘ. 
ΜΟΥ͂ΟΡ ΒΑΥΒ ἴΠ6 ΟΡ ΔΙ᾽ ΔΥΒ Τηθ6δη8 ἀοίῥη686---Ὡ 0 ὙῸ Ὁ 
δαποίξ ῇοαίίον----τἰὰ [08 Νοὸν Τοοϊδιηθηῖς, ΟὈΟΙΏΡΑΓΟ, Οἢ 
6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, Βόηοὶ, Εοπι. ἱ. 4.-Ε.] 

γεν. 206. ΕΣ τ ϑ ψνὸ σζοχθ βοσυδηῖΐδ οὐ 
κἷἰ [ὅὋὃτε γὰρ δοῦλοι ἧτε τῆς ἁμαρτίας]. 
Αοοογαΐηρ ἴο ΕγίΖβοθθ, [86 γάρ ἱπάϊρφαῖοθ δα οἷυ- 
εἰἀδίίοη οὗἨ τσ. 19: Ὀπυὶ δοοογαΐηρ ἴοὸ Μαγοῦ δηὰ 
ΤὨοΪ οἷς, ἰξ Δηπουποθβ ἴῃ 6 Θϑ Ὁ] δ ΐηρ οὗἩ ἰς, [ἐ ἰδ, 
ΒΟΥΘΥΘΡ, ΓΑΙΒΟΣ ἃ οοηεἰπυρὰ οἰποϊἀκιοι οὗ [86 ρῥγθ- 
οοὐϊηρ [Βα δῇ Θϑ Ὁ] ἰβειηοηΐ οὗ νδὶ [Ὁ] ον 8." 
ἈΡοβέϊα δβνθτβ ἴ[Π6 χυσβίίοη : Ἡδογϑίοσο βῃουϊὰ τὴ 
ΒΟΓνΪοΘ οὐὗὁὨ τγἰρηυθουδηθεθ Ὀ6 ἃ Ὀοπμά-ϑογνὶο Ὁ Αἢ- 
ΒΉΘΙ : ὈΘΟΔυ86 γ6, ΜὮΩΟ ὝΘΓΟ [ὈΓΙΔΘΕΪΥ [86 βουυδηῖθ 
οὔ β'η, Ὀθοδῖηὴθ ἔγθθ ἰπ γοϊδίδξοηῃ ἴο γἰρῃυθοῦβη 688, 
ΤΉΟΥ ποτ ποὺ {Π6 ἔγϑοιηθη οὗ σχἰρμυθουβηθθδ, 88 
τπουρὶ ἰῦ δα τηδὰδ ὑἰμ6 πὶ ἔγοα, Ὀαϊ ἰπ τγοϊδιΐοη ἴο ἰὲ . 
τπεγοίογθ (86 ἀδῖῖνθο. Τὴ6 ἀγχατηθηὶ 1168 ἰη [6 6. 
οΟδβὶ ἐγ οὗ ἴῃ6 οοταροῖο γουθγϑίοη οὗ ἰῃ6 δδιὶΐδσ γοΐ ϑσκ 
ἴοη. ϑίηοο βίῃ δῃὰ γἰρηιθουβηοβθ ργοοϊυἀθ ϑα 
οἴδον, [ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ ἴγθο ἱπ σοϊδίΐοη ἰὸ στ ζυυθουθϑηθδα, 
ὈΘΟΔΌΒΘ νὰ χὰ ΜΘΓΟ ἴΠ6 Ὀοπάιϊηθῃ οὗ δἷη. ἸΤΒΘΓΕΙΌΓΟ, 
Βἷποθ {μ0 ῸῪ ὮΔΥΘ ΠΟῪ ὈΘΟΟΙῺΘ ἔγθθ ἔγοϊω βίῃ, (ΠΟΥ 

ἜΜΤΙΒ ἀΠἤσὉ} ὀοππθοιίο οὗ [6 τοῦθ ἰδ δαοείδίδοίοες ̓  
Θχρ δηθὰ ἐη Ὑοροίοσ δπὰ Ὑ ΣΙ Κίμδοι : “γάρ τοσίδὲθα ἐδ 
τίον ρξίνοι οὗἨὨ ἰμαὲν ἴογστηος οοπάϊ(ίοι ἐπ σοδρϑοῖ ἰο δἷπ δυο 
τ᾽ αὐ ϑοῦυδηθδα, ἰὼ Ῥτορασβείου ἴοῦ ἔπ 8η8] δηὰ τωοδὲ δοοῦ: 
ταῖϑ διἰδίοιωθεξ οὐ ἐποὶσς ὑγοδοὶ δρὶ τ 8] οοπάϊκίο {το 
422)."» ἐτεμΩ (γῆο ἮδΔ6 ομδημκοὰ ΐδ νον), ἰὼ 41} οα,, 4166 
ὅπὰ ἴῃ ΥΟΣ8Θ 8 ῬΕΟΡδεδεϊοῃ ἴ0Σ 86 ζ0}}} δἰδιθπιθεξ οὗ ἃ 
"ιοίϊοε ἴοτ οπνσίης ΦὯ0 Ῥτχϑοορῃῖί οἵ γοσ. 10. ἘΠ σΚΤΟῸΡΘ γθΓ8, 
20-22) 82 ὁ.ὴ9 ἰᾷ ἐπουσῃϊ, οΔ|κ δἰὐϑηξίοι,, ὨΟΎΘΥΟΣ, ἴο 129 
ΒΟΙΠΘΟ ΑΙ ἰσαρίοαὶ ἴογοθ οὐἁἨ ΟἿΣ τοῖδο, Ψ (ἢ 118 ΘΙ ρ ΒΔΕ 
πογὰβ ἰπ 06 ῬδΓΑ]]οὶ οἾ8|.505.-- 1 
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ουδὲ Ὀ6 (ἢ6 Ὀομάμηθῃ οὗ εἰσι θουδηθβθα. Το ἔδαυυ] 
οχργοβϑίοῃ, ξ79 85 σοβαχὰδβ χἰβ ἰθουδηθαβ [ἐλεύ- 
ϑέροι ἥτε τῇ δικαιοσίνη, ἀαιῖνα οἵ τοῖδν- 
ΒΏ06], ἀοὲβΒ ποῖ ᾿ηθδῃ ἱπαὲὶ τἱρῃϊθουδιθθ8 δὰ ΠῸ 
οἰαίτοβ ὑροη γου (ΤΠ 0]. Κ), Ὀὰν ἐΠαὺ ἴθ δὰ πο ρῥᾶγί 
ἰπ τοῦ" Αοοογαϊηρ ἰο Κορρθ διὰ Βοίοϊιϑ, υμἷβ 18 
Ἰσοπίοδὶ : ἃ ροβίτου ορροϑθὰὶ ὈΥ ΜοΟΥΘΡ, ἀηα ΠΟῪ 8130 
ὉΥ͂ ΤὨοΪυοῖς, ΤΏΘΡο 8. ὀϑριδί ἢ Υ ποίη ἰγοηΐσαὶ ἴῃ 
[Ὧ6 ϑϑηΐθησο, Ὀὰΐ ἐπογο 18 ἰη τῇς πογὰ ἐλεύϑεροι. 
Εοτ γα δῇ ΠῸ ποῦ δοοορὶ ἰΐ ἴῃ ἃ βίγίοϊ β6ῆ86, ἴδῃ 
ἐδεὺ {Π6Υ βΒῃουϊὰ ὃς (Π6 δἰανεδ οὗ τἰ κι υθουβηθθθ. Α8 
ἐδο Ἰαῖτοῦ Ὀοηθᾶρο 18 ποῖ ΟὨΪΥ ἔγϑοάοιῃ, Ὀυϊ 8180 

ΠἰΔΏΘΙΓΥ, 80 Δ8 [μι ἔγοθάοιῃ (86 ἀθϑορδβδῖ βδυθγυ. 
Τρδὺ νγὰβ 8 Βουσοῦγίι ἰγροάο ἢ ὝΠΥ Βηὰ ἰγοῦν, 
[θη 3-.-..Ε.] 

γεν, 21. ΨὙμαὶ ἔτυϊὶ μαὰ νγὸ ἴδε ἰμοχϑέοσχϑ 7 
Τηΐηρβε τυὐοσοοῦ γὸ δῖ ΠΟῪ δδμδοιηϑὰ [τίνα 
οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ᾿ οἷς νῦν 
ἐπαισχύνεσϑε. ϑε6 7οχέίμαί δΝοία "".--- Κ᾿]. 
ΒόΡὸ ἅτ ἔνο αἰνθγβθηῦ σομβιγυ σι! 008 : 

1. ΤῊΘ αὐυοϑύοηῃ οἷοδβοθ πὶ τότε. ΤΊθι [0]- 
ἰοννβ [86 δῆβογσ. (ἸΤΊιυ8Β ἴ[η6 Ῥϑβῃ., Τπθοάογε οὗ 
Μορϑνοβιία, Τηοοάοτοί, Εγαβιηυβ, ᾿υτπον, ἀπὰ ΤΩΔΗΥ͂ 
οἴδοῦθ, ον ἴὸ 86 ὕοιϊο, δομηιδηι, Τιδο θηἀονί, 
δηὰ Ῥῃδὶρρὶ.) [|ἴ8ο ΑΙΐογὰ, ν δυϑίος δπὰ ὙΜΙίη- 
8οῃ. 

. ΤἘ6 αυρδίοῃ οοῃίίϊηιοβ ἰὸ ἐπαεσχύνεσϑε. 
ἵγ)ιεῖ ἔγυϊς δὰ γα ἴπθη ἴῃ ἴπ86 ΤηϊΏσΒ Πογθοῦ γὸ 
ΔΓ ΠΟΥ ϑῃδιηθὰ ἢ ΑΠΒΥΟΡ : ΝΟηΘ: [Ὁ (86 84] 
τοϑα]ὺ ΟὗἨ [Ὠθ. ((Π 686 ἐπ] ηρ5) ἰ8 ἀδαῖῃ ((Π5 ΟἼγΥΒο8- 
ἴοπι, (ξουπιοηΐα8, Β6Ζα, ὅα]ον., ατοιίαβ, ὅσο. - Βοη- 
6], Μεγοῦ). [80 ΚΒιυδλτί, Ηοάρο, ΥΥ ογάβϑνουι},] 

8. Βοίοϊθ, ἴῃ οοηὐαπούίοη στ τῃ6 ἰαιίον 6οι- 
οἰγυσείοη, ΘΧρ]αἰηΒ τ: ἮΠαὶ ἀθαάβ, οὐἩ πο νο 
ΔΙῸ ΠΟΥ͂ Δϑῃδιηθα, ργοσοοαρα ἴγΟμ) ὙΟῸΡ βογνίοθ οὗ 
β[η (Πδιηθ ]γ, γοὺ Ὀτγίηρίηρ ἔογῦῃ ἔγα0)} Τ 8 υἰγὰ 
οοηῃβίγυοιίοη ἰβ ΟἱΟΥΙΥ ἀπίθηδῦ]6 ; καρπός νουϊὰ 
[Ώθη ΤΘΟῸΣ 88 μἴυγα] ἴῃ ἐφ᾽ οἷς, Δῃηὰ καρπ. ἔχειν 
σου] πηθδῃ : ἴο Ὀτίηρ ἔογο ἔγαϊι. 

ΤΊΙοΓο ἀγα [86 [Ὁ] ΟΡ; ΓΘαΒΟἢΒ δσαϊηϑι ΜΟΥΘΡΒ 
δχρἰδπαίίοη : 1. ΕἾἶγβὶ οὗ 41}, ῃ6 τὲ ἰηβονὶ δὴ 
ἐκείνων Ὀδίογε ἐφ᾽ οἷς, δὰ ἱπίγοάμοο ἃ ποραίίοη 
ἰηΐο ([1Ἰ6 αιοδβιίοι, ἱπ Ογάον ἴο οχρὶδίη τἴῃ6 Ὅτι οὗ 
[ῃ8 ΔΏΒΜΟΓ, τὸ γάρ, ἄς. 2. ΤΊῈ αυρϑίίοη ἰϑ, ὙΥΠαὶ 
ἔἤγυϊς δὰ γα ἰδοῦ ποῖ, δὲ ψ||}} γα να ἤπΑ}}ν ὃ 
8. Αἴδογ [86 δηρ οβῖβ, ἰ0 βου] ὍΘ τηδὰα δπιρηδϑιϊο 
(Ὠαῦ [ΠΥ Πϑα ΤΟΓΙΩΘΓΙΥ͂ πΠῸ ἔγυϊῦ, Ὀὰΐ γαῖ ῦ ραϑγηϊοϊουβ 
δηὰ Βοιτ0]9 ἀθοθριίοηθ, Ὀὰ τπᾶὺ ΠΟῪ ΠΟΥ͂ Ὀτίηρ 
ἰοσυ ἰποὶν ἔγυϊ, 4, ΒΥ ΜογογΒ σοπβιγαοιίοη, ἐφ᾽ 
οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε πουϊὰ Ὀ6 οοηγνοτίοα 
ἰηῦο δ Θη γα ρ Τοηατκ. ΜΘΥ͂ΘΡ ΒΑΥ͂Β, ἀραϊπβί 6χ- 
ρἰδηδιίίοη Νο. 1: 1. Αοοογάϊηρ ἴο τορ. 22, [Π6 αὐ65- 
οη, ἴῃ ἈΠΟ Π6 818 ἴο στ. 21, ἰβ (86 λαυνέησ ἴμ6 ἔταϊς, 
Δηὰ ηοὶ {π6 αια!ν ΟΥ̓ ᾿ς. ΤῊ 8 18 σοῖς : [Π6 καρ- 
πὸς ἰδ απ] 1864, εἰς ἁγιασμόν. 2. Ῥ4μ] τηυδὲ Ὦδνο 
πτϊτθη τένας καρπούς, ΟΥ ἐφ᾿ ὦ; 88 ἱΓ {6 τηθίὰ- 
ΡΙιοτῖςα] ἰάθα οὗἉ ἔγαϊῃ, οὐ σαίη, σου !ὰ ποῖ ὍΘ γϑρυο- 
Βθηϊοα ἰῃ ἃ ναγίοιν οἵ [ῃίησβ. 8. Ῥδὰ] που ΘΓ δϑουῖθ68 
καρπγύς ἴο ἱππ Δ ΓΑ ΠΥ; 6 διϊγί υῦθθ ἔργα ἴο ἰΐ 
(64). ν. 19); ἢθ ρῥγϑάϊοαίθβ καρσός οὗ δὴν ὙΠαῦ ἰ8 
οοὐ (6]. ν. 22; Ερ!ι. ν. 9: ῬἘΪ. ἴ,. 11); ἱπάοϑά, 
6 Θϑθῃ ἀδϑί ιαίοβ (ῃ8 ἔργα τοῦ σκότοις 8 ἄκαρπα. 

Παῖ {πὸ Αροϑῖ]6 84 γ8 {6 βϑῖηθ τΠΐῃρς ἤογθ, τῇθῃ 6 
μδίιϑ, ΤΠ Βαὺ ἔγυϊϊ Πδὰ γο τ86η}} Ηδ δνϑὴ ἀθηΐδβ {δαὶ 
ΔΕΘΥ͂ Πδα τγϑαὶ ἔγηϊι --τῖ 6 ἔσθ ραΐῃ οὗ ᾿ἐ8. Οἡ 116 
οἴμοῦ Ὠαπα, ὑΠΘΥ τϑαροϑά, ἰποίθδα οὐὗὨ ἴγὰβ ἐγαϊϊ, 886 
ἀοοορομϑ, ὑμΐηρΒ οὐὗὁἨἁ προ ΤΟΥ ἈΓΘ ΠΟῪ δϑῃβπηθὰ, 
ἐπὰ ἴῃ σ ΐοἢ τΠοἷγ Γαΐατο ἀθϑίῃ ἰδ ἀμπουποοᾶ, Οομρ. 

5. ἰϑευατὶ : ““ οομηϊθὰ γοιγροῖνοα ἴγϑο."" ΤΉ ἰ5Β. δῇ ἴπ|- 
ψιϊφά ἰβαλπῶς ἀσμᾶ οὐὐθοϊοΠΔῸ]6, (οΓ ἱξ [8 Ὡοὶ δἰτὲοι}γ ἔστιο.--- ἢ.) 

ΤῊΝ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΗΕ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

Θαὶ, νἱ. 8. Τποϊυοὶς (Ὠΐπῖκα (μδὲ Ὀοίτοοη 6 ἐνε 
ΘΟὨΒΓ (0:8 ἴΠ6ΓΘ 8 Ὠ0 ἀεπιοπδιγαῖγο ἀθοϊδίοι., 

Εοσ ἴδιο ϑηὰ οὗ ἴμοαυθ ἰΐησα ἐα ἀοδῖ [τὲ 
μὲν γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος). δ οδῖὶ 
τηυϑὺ Ὀ6 ὑπαοτγβίοοα Πθτὸ ἴῃ 18 σοι ρ]οῖΘ ρα ΘοπΡ 
Γοηθηδῖνο ᾿οδηΐῃρ ; ποὶ ΘΙΘΙΓΏΔΙ ἀδ6δι} δχοϊιδῖν εν 
Μογογ). 

Μογοῦ, νιν ᾿δοδιηίμη, δοοορὶβ μέν, δηὰ ἴγϑϑ. 
ἰαϊθ8: ἴον (6 ϑῃὰ ἰβ ἰμάθοὰ ἄἀθδίῃ: ὃυὶ πιίμιοσῦὶὲ 
Οὐϑουνίην ἐμαὶ (Π}58 οοηιΓβαΐοῖβ δἷ8 οὐγῃ οοπδισυοο 
οὗ π6 ράβϑαψθ, [Ὁ 18 ΟὨΪΥ οὐ ἴδε Ηγβὲ οοῃδίγυοϊου 
{Πδὺ μέν [48 ΔΩΥ͂ τηθδῃίηρ, [366 7ατέμαί Δοίε " 
Ηδνίηᾷ αἰγοδαν δοοορίθα μέν οὐ αἱρ᾽ομμδιὶς δηὰ οστῖιὶ 
68] στουπαβ, Ὀδΐογο οἈγοίυ ΠΥ οομπδίἀοσίηρ ἴΠ6 ὀχοσεῖ 
68] Γγοβϑυ δ, 1 πὶ ΠΟῪ αἰβροβρα ἴο ἱπδίβε ὑροῦ τοῖδιἢ 
ἱὴρ ἰϊ, δῃηὰ υδίηρ 1ῦ ἃ8 ἀθοϊδῖνα 1) γορατὰ ἰὸ (δ οοῖ- 
βίγυοϊίοη οὗἁὨ τἢ}8 γ6186.---Ε.} 

γεν. 22. Βυῖϊ ποῦ μανίῃβ Ὀθθ στρδὰθ ἔτθ9 
ἴχοτα ἷῃ [νυνὲ δὲ ἐλευϑερωθέντιες ἀπὸ 
τῆς ἁμαρτίας). ΤὮΘ ονἱϊ ταϊδιίομ μ88 Ὀθθῦ 
σοι οίοΥ τονογβοὰ ὈῪ ἴα 1 }.---Απἃ Ὀθϑοοσθ 60 χ- 
νδηῖβ ἴο ἀοὰ [δουλ»ϑέντες δὲ τῷ ϑεὼῶὼ. 
Νοιῖϊοθ ἔἰπ6 ἀοβηίτοιν688 οὗ [16 δοτίδὲ ραγι οἷ ρ!6Ά.---Ε.]. 
αοά μιἱπθο! Γ ̓νογὸ (Ακ68 ἐἰὸ μἷαοθ οὗ δεκαιεοσύνη, 
ἴον ἱμαῖὶν τοδί 8 πον ὁπ6. Οὗ ρδσβοῦδὶ ἰονϑ.-- 
ἴὸο ανοὸ ψοῦσ ἔσυϊ υμΐο 6 οαἴξου [ἔχετε 
τὸν καρπόν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν. Τῆδ6 ῥγΓοδ. 
οῃΐ ἱπαϊοαίοβ ἔγαϊ!υ αἰγοδαγ. ΤΠπ6 βοῆβθο: λασέ 
γευαγά, Βοθι8 ἀπ} 0508 8016 ἢοτο. Εἰ ἐς 18 οοηϑοοιν 
τἶνα ἴογο (ΜΘ Υ 6), 88 1 Π0]α ἰὶ ἴο Ὀ6 ἴῃ Υοῦ, 19 αἰϑο. 
“Ἀ γιασμὸν, δακοίξπεαίίοπ, 88 ἀθονθ, ἃ ργορτοβεῖψε 
ϑιδῖθ, {16 ᾿πητηθαϊαῖθ ἰϑβὰθ οἱ ἴῃ ἔγυϊ οὗ οὶ ρος. 
80} 8, τοἰδιϊοι; ἴ0 (ὐοα, 116 Βπ8] ἰββιιθ [0]10173.---Ε.} 
ΤΊΘΥ ἤάνα ἔπι ΔΙΓΟΑΥ ἴῃ υ}}}8 ΠΟῪ το. Μότογ: 
[ῃς καινότης ζωῆς, Υ6 Ὁ. 4.-“ΟΥ 6 ρόισθ, σἤδΡ. νΥ. 1. 
Βυϊ 48, ἰὰ τῃ6 ΟΙαὰ Ταβίαμηρηϊ, [86 βγβ ηρβ βογνοὰ 
ἴον τ6 ἁγιασμός, 80, ἰη [ῃ6 Νοῦν Τοβιδηγεπῦ, τμἷε ἴ8 
ἄἀομο ὈΥ ἴπ6 σβοὶο ἴγυϊ οὗἨ 6 116 οὐ ἕδη. ΤΠο- 
Ἰυοῖκς ὑγδηβίδιθβ ἤΘΡΘ 8180: λοέέμιοδα [πιιπουϊ Ἔχοὶυι- 
ἴῃς ὅπ ἰάσα οἵ β8δῃοιϊβοβιίίοῃ, Ἐρτεῖες ΠΕ] 

Δ53 δμο οπὰ ονυοσϊδδίίηρ ᾿ἰέο [τὸ δὲ τέλος 
ζωὴν αἰώνιον] Τὶ ἰβ, γὸ ἤδνα ονογίδβιΐησ 
᾿ἴο. ΜοΥΘΡ ΒΑΥΒ, [Π||8 ροββϑβϑίοῃ 18 8}}} δὴ ἰάθδὶ ομμ"ο. 
τ 18 γδῦῃον 8ὴ δβϑϑηϊίαὶ οὔμδ: Φοϊη ἰἰ. δ6 - Μαῖῖ. ν. 
8; ΗδθΡ. χὶϊ. 14: 1 Φοπη ἰἱ. 3. [6 πιυβὲ ἰβῖκο 
“116 " Βογο ἴῃ 115 τηοϑὺ οχίθη ἀρὰ βθῆ8θ, 88 “ ἀθαί} 7 
ἴῃ νοῦ, 2], Μουοῦβ αἰ ΟΟΠΟΥ͂ αὐῖβθϑ ἔγοσὰ [ἰδ ᾿ἰπἶτ- 
ἱῃρ ἴΠ6 πιορδηΐηρς ΟΥ̓ ἴπ686 τὺ πορὰβ ᾿Ὡγουρσίους, 
Ὗα ᾿ᾶνθ ΔΙΡΕΔΟΥ οἴθγηδὶ 116 ἴῃ ζόγα : ἴῃ ἰὼ [μ]. 
Ὠ685 ἴὺ 18. ἐῃη6 τέλος οὗ δ] οὖν ἔσγυϊ! δηὰ ἔγυϊ πο βα. 
Νοῖ, Βονονοῦ, ὈΥ͂ Ὠδίαγαὶ, ἰηογθηῦ ἰατγα οὗ ἀθυθ]ορ. 
μηθηί. Τὴ6 ποσχὺ νογϑὺ 8618 ἤἔΌγἢ δον [ΠῸ πὸ ὁη68, 
δηὰ ἰδ ἱηπογοηῖ αἰ δυθῃ 6. --- ; 

γεν. 28. ΕοΣ ἴθ νγαβοδ οὗ βίῃ ἐπ ἀϑδῖῃ [τὰ 
κὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας ϑαάνατος], 
Τηοΐυοῖκ : “᾿Οψώνιον, δῃὰ ἱπ ἴ)6 μ]πγαὶ ὀψώνια, 
τΑΩΖ68 οὗ {6 βεγνδηΐ δηὰ {Π6 βο]ϊογ ; ἐδογοΐογθ ροϑβ- 
Β[ΌΪγ, Ἰῃουρῃ ἢοὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ, ἃ οοηιϊηυκίζοη οἵ τ᾿ ς 
ἔρυτο οὐ τ] ΑΓ βογνὶοθ ; οορ. ὅπλα, νοῦ. 1Ὁ 
Ὅμπαον εἰν βαρροβίίΐοη, ατοίυβ, Βοηροὶ, δὰ οι 
βιθίη πηδάθ γάρισμα ἴ0 πιθϑῃ ἴΠ6 ἀοπαζέοπνωη νῷ 
ίαγε. Υοὺ ἴ[Π6 τΘΟμηἶο81] τννογὰ [Ὸγ δυοὴ ἃ ρίῆς 18. ἡ 
ἐπίδοσις (τ᾿ ὑχ80}6). ΤῊ6 ἢραγαῖίνο σμαγβοίογ ὁ 
ἴῃ: Δη0Π|}|68}8 1168 ἴῃ {{Ππ ἔδαϊ (πὶ δίῃ ῬΑΥΒ ἐϊ8 βο]ἀΐογα 
Δηα δ[δνθϑ τη ΐϑθγα Ὁ] 8 ναζ68 (Ετγδϑιηυδ: ὀῴῳνια, σὲξε 
υογδωπι), Πδιηο]ν, ἀεαίδ; Ὀυὺ αοα (48 ἔπρ Ρᾶγβ 
ΗΠΐ8 οἰϊάγθη δπαὰ βογυδηΐβ, οὶ ἃ γοναγά, δῖ {Π|6 
δοποτ-ἷ οἵ ΗΪ8 ἴανογ, το 18 οἰθυμδὶ ἴθ. ΤΏο. 
Ἰυοῖς ἀθῆηθβ 0) 6 δης  Ποβὶβ ἐπι: ἀ8 (ἌΓ 88 δίη ἰ8 οοῇ 
οογμοα, ΒΕΓ ἀμ 8 δοοογαΐηρ 0 ἡυδῆδοο: Ὁσῖ, οὐ ἴδε 
οἶμον δᾶ, πιριδὺ 18 γεοοῖνθα Ὀγ ἴπ6 Ὀο]ονίηρ δοοοοῦ 



ΟΒΑΡΤΕΕΒ ΥἹ. 13--Σ. 

Δ:06 οΥ̓ Θο( δ δανίης ὈΪ δαί ηρΒ σδῃ ὈΘ6 τοραγά ρα ΟὨΪΥ 
88 ἃ τ ἀδημεθνντις 1Ππ6 ἐρᾶν οἵ βαϊναθοη, 186 
οἴει αὶ οοιρ]οϊίίζη οὗ 116, Τ]β δηοΠ6818 18 οογ- 
γοοὶ 80 ἔδι 88 ἴῦ 18 ηοὐὺ ρυβῃρα Ὀσγοπὰ [86 ῬΓΟΡΕΟΡ 
ΤΘΑΒΌΓΘ, 80 [δπαὺ π8ιϊοθ ἀθ068 ποὺ ΔΡΡΘΑΡ 88 ἴῃ 60 
ΔΙΡΌΪΊΓΑΓΥ ΔΌΣ ΠΟΥ. [Ι͂ἢ ἴῃ06 Ὀγοϑθηΐ ράβϑασθ, Ὠον- 
ὄνου, 1818 Δ  Π16818 ΤοοΘά 68 ; [ὉΓ ἰμὸ αυθδίίοη ͵8 ποῖ 
υμουγαίηρ; [86 τἰρμτθοὺβ Ραμ βῃπηθηὶΐ οὗ βίη, Ὀυὺ [86 
ὍΜΑΥ ἴῃ ἩΞΙΟΣ δίῃ 1.861. τοζαγά θα δ ἴ4]86 ἀοχηΐηΐοι, 
Ῥατὰ π0 τοναγὰ, 706 νὴ οὗὨ Θοἀ 8180, δῦ 4]} ουθηίβ, 
ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴΠ6 τηοτὶϊ οὗὨ Ὀο᾽ΐονοῦβ, θὰ γοϑὶ Γοσηϑῖῃβ 
ἃ εἰἴι, Ὀδοδυδο ἴμ6 σθ01]6 ἰάθα οὗ μαΐη [Ἀ}18 0 168 
στουμαὰ τθογὸ τροῦῖλ ἷ8 ποὺ οοηῃβίογοᾶ, δῃηὰ ΤΒΘΓΟ 
θη [6 ῥτο τ μα ΓῪ σοη αἰ οηΒ οὗὁἨ ροοά οοπάποῖ ΓΘ 
Ὀοηίονθα 88 ἃ ρμἢ." ΕῸΓ ἴῃ Ἰάθα οὗ ΤᾷΖοΒ, 866 
1. Οον. ἰχ. 7. “Το ρῥἰαγαὶ (τλογΘ ἀβυ8] [ἤδη [86 δβἷῃ- 
ΕἸ] Γ) τηδὺ ὈΘ ἐχραἰπρὰ ἔγοτῃ ὑμ6 ΙΔ} 014 6] πὶ 
οὗ οτἱβίηδὶ πδΐυγαὶ τονδγα, δπὰ ἔγοπη ὑπ 6 ΠυΙ ΘΓΟῸΒ 
Θοἷηϑ οὗἁ Ἰαἴονὺ ΟΠ ΟΥ-ΤΑρΡῸ8Β ; " ΜΟΥΘΓ. 

1. ΟὨχίδὶ δοδῦδ οὔὖὖὐ ωοχὰ [ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. ϑϑιυλγ (ὉΠἸοτΒ [ἢ 6 
ἱμοχδοῖ 8680 οὗ [6 Εἰ. Υ͂. : ““{πτουρ (86 τοαθιρ- 
τἰοη οὗ δ᾽οηοτηθπὶ οἵ Ομ τίδι.᾽" Ττυ  Ὀυΐ ποὶ ψμδὺ 
δὶ βαὺ8 θγθο. 7ζπ Ολγικέ ,Ἰοδξ 'ἰθ ἂἃπ δσργθδβίοη 
ΜΉΙΟΝ 88 ἃ [Ὁ]]. τ οἢ τηδδηΐηρ οὗ [18 οσῃ. [Ι͂ῃ (ὨΪ8 
886, 6 ΠΊΔΥ͂ δϑὶς ὙΠρΡΊΏΘΓ [86 ΡὮταβο [ἰπ|ϊϊ8 αοά, οὗ 
σι οΥἿὙ Οοὐ, οΥ ἰβ ἀβθὰ ἴὭογθ βϑῃΘγαγ. ΜΘΥ͂ΘΡ ΒΔῪΒ: 
ἴῃ ΟἸσῖβο ἰτ γοϑίβ, 8 Ἵδυβα!]ν ἔουαπάρα, ἰμδὺ ἴ86 σης 
οἵ αοἀ ἰβ δἴϑθσγῃδὶ 6. Ὑθρδίου δμὰ Ὑ ΠἸκίμβοη : 
“1ῃ Ἡΐπι, ὈῪ νἱγίιθ οὗὁἨ Ηΐδ γεϊαϊίοῃ ἰο θοῖιυ, αοὰ ͵β 
186 αἶνον, ἴῃ Ηΐμι, νΘ, 685 υπί ρα πὶ Ηΐτω, Βανίην 
δῇ ἰηΐογοβϑῦ ἰῃ Ηΐπ, ΔΘ γϑοὶρί βηΐ8.----.]7. Β6 ἴβ ποὶ 
ΟἾΪΥ [ἢ ϑοῦτοσ, Ὀυΐ 4180 18:6 σΘΏ 78] ὑγοαΒΌΓΘ οὗ ΟὔΓ 
ΘΙΘ ΓΔ] 16. 

ὉὈΟΘΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. [0 18 σοί ΠΥ ποὺ δοοϊ θη 8] ὑπαὶ {86 ποτὰ 
ίο γωΐο, βασιλεύειν, ΟΘΟΌΓΒ 80 ΓΓΘΑΌΘΕΝΥ ἴῃ τ[86 
Ερΐθι}6 ἴο [6 Βοπηδῃ8Β (οἴ δΡ. ν. 14, 17, 21; νἱ. 12): 
ἰκον θα [μ6 πογὰ τοραροπδ, ὅπλα, Ἀδγο, δπὰ ἴῃ 
παρ. χὶϊ, 12. δθθ {86 ἴχου. ιοίδα, ὙὮΘΡῈ γϑίου- 
θη.6 ἰδ τηϑὰθ ἴο ἴ86 ΑΡροβιϊ]ο ἶ β δἰ" ]ὰῦ δ] υδΐοηδ ἴὸ 
ἰοοδὶ τοϊαϊουβ ἴῃ 186 ΕἾγβι Ἐρ᾽ 5.16 ἴο {πὸ (ον ͵δη8, 
88 Ὑ6]} 88 ἴῃ 186 Ερίβι}]6 ἴο τ1}6 ΕΡμοβίδμβ. ΗΪ8 ορίβ- 
1169 ἢ! σΘΠΘΓΆ] δοουμὰ ἴῃ [8686 ονϊάθηςθβ οὗ ἰγυ ἢ ἰο 
6. [π᾿ 86 Ερίβι16 ἴο [86 Οαἰαίίδηκ, [ὉΓ δχϑιηρίθ, 
Ἧ6 866 ΥΨΟΓΥ͂ ΡΙΔΙΏΪΥ [86 Οδἰαιίδη δ  ΘΏ 688: ἰπ [86 
Ερίβι]68 τὸ 6 ΟοΥπιίδηβ, γὸ 866 ἴῃ οἷ οὗ Οον- 
ἱπτπ ρογίγαγοα  δηὰ ἴῃ {πὸ Ερ!ϑι]6 ἴο (86 ΟΟἸΟΒΒΙΔΏΒ, 
186 ῬΗγγρίδη ρορυΐαν βρί τὶς, ἄς. βυθοῦ ουϊάθῃοεβ οὗ 
ΔΌΪΗΘΏΠΙΟΙΥ ἀγὸ γοραγάθαά ὈΥ ἴ86 ογἶςβ οὗ ΒδυνΒ 
ΒΟΒΟΟΪ 88 ΙΏΘΓῸ ΘΟΟΝΘΌΒ, τ ὨΪ6 (ΠΟΥ οοητνοσγὺ ᾿ΟὈ- 
πΟῸΒ Οἵ {Π6 Ὀαγοδὶ Ῥγο Δ ὈΣ  ἰηΐο ἱπηρογίδηϊ δηὰ 
ἡἀφοἰεῖνο ουϊάθηςθ. 

2. ἴῃ 1818 βοοϊΐοη [86 Αροβίϊθ ραββϑθδβ ἤτοτα {π6 
ἥκυτο οὗ τ ἢ] ΑΡΎῪ βουνίοα ἴὸ ὑπαὶ οὗ βογνϊἰυὰθ, ἴῃ 
ογάδσς ἴο ρογίσζαυ, ἴῃ ΘύθγῪ γοϊδιίοη, ΟὨτἰβιϊδη ἔγθο- 
ἄοτι ἴῃ ἰϊ8 οοπέγεδὺ Ἡΐ [Ππ6 ὈΟηἀασῸ οὗἁ τηδη ἴῃ δἰη. 

8. Οὐ νοὺρ. 12. ΤΏ ἀοδροίίο ἀοτηϊηΐοη οὗἁ βἷη ἴῃ 
[6 τηογίδὶ Ὀοὰγ οὗἩ (6 υπγοροηθγαΐθ, ἰβ δὴ οἱ ῃἷοδὶ 
ΟΡ οὗὨ Ργβίοϑὶ ἀθιηοπίδοδὶ ροβϑαββϑίοηῃ. β'η, 88 ἃ 
ἰογοίχη ἴογοθ, [88 ρϑηδίγαϊθα ὅπ6 ἰηαϊν᾽ 04] ἴδ, δηὰ 
οἷοῖβ ἐμοῦ 88 ἰογὰ δῃηὰ πιηδβίοσ, ΟἸ γβ  δη Ὑ ΠΟῊ 
δοπιδὲδιβ Θββθη τ 4}}} ἰη γαϊβίηρ τὴ 6 Βιἰ6]ὰ οὗ [η6 βρί εἰϊ 
δραίησι [15 υκυγρίης ἀοδροὔδι, ἰη [86 ροτοῦ οὗ [86 
ἐγίατρῖι, ἀοτοϊηΐοη, δηὰ ἐδ] Βρ οὗ ΟἸγδι. 

᾿ [Ὁ χάρισμα, 566 ν. 1ὅ 81.-- ΤῊ δ. ἢ 6616 16 ἀ18ο᾽- 
ΓΣ1 , τγοὲ σχοϊδίρα--[Ὦθγο, Ὧ1]}1, ἰσαδδωγοθδῖοσ  ΠΟΣΘ, 
ιοῖβέα, Ὀτΐ ῳ" δἷη -Ἐ. 

Σιΐ 

4. ον. 18. 1 (86 τοὰὶ Ομγίδαυδη δου δραῖὶν 
ΒΕΙΥΘ δίῃ, δῖ8 οοπάυοῖ που]ὰ Ὀ6 ἃ νοϊ μία συ, οΟΝ σα 
1γ, διὰ ἱποχοῦβα Ὁ] 6 ΒΌΓΓΘΠοΡ οὗ 8 ΔΤΊΩῺΒ ἴ0 ἃ ΠΟδ. 
ΕἾ] 6 ΡΟΥΘ δἰγεδαν ονθείδγοσῃ. Βαυΐ, δοοοσαϊησ ἴ6 
1π6 Αροβε]θ᾽Β νἱον, [86 σοἷα 116 οὗὁἨ Βυμηδηϊ 18 8 
ΤΟΟΓΆΪ βίγυρρίο οὗ (μ6 ϑρίσί: Ὀούνθοιῃ τἰρσὐθοιθη 688 
δὰ πητὶρ ὐθούδβηθβα, ἰῇ ΜΙ οἢ 4}} [6 Ὠυπηδη ΤηΘ 1,» 
ὍΘΓΒ 8.6 ΔΥΤΩΒ ἰμδὲ οοηθηα [ὉΓΡ ΟἰἴΠ6Ὶ τἰρ θοῦ βηθ δα 
οΥ τμτὶρὐθουβηθδθ, Μδϑη, ΡΥΒΙΟΙ Ομ ο8}}Υ τοραγ θᾶ, 
ἦβ ὈΟΓΏ ποκοὰ, πὲ βουΐ ἩΘΔΡΟΠΒ ΟΥ ΔΓΊΩΒ; ΟῚ ΟΘΙῪ 
οοῃδίἀογοὰ, μ6 18 “" διτηϑᾶ ἴ0 [86 ἰδοί ; ̓ ὨΪΒ Ἰγ 61)» 
Ὀ6ΓΒ Βαύα ᾿πγουρδουΐῦ [80 εἰσι βοληοο Οὗ ΤΏΟΓᾺ] ἈΥΠΙΒ. 

ὅδ. Τη6 οοποϊυβίοη τϑὰθ ΟΥ̓ ΠΟΠ-ἰ6681 ἱτωρυνίν, 
(μα 51} δ τοδάθ ἴγϑο, ὈΘοϑι 80 Ὑ͵ἷὲε ΔΘ Ὡοΐ ὉΠῸΘΓ Δ, 
Ὀυΐ ὑπάδν στᾶοο, ἰ8 γουοσβοὰ ὈΥ Ῥδὺ], ἯΒΟ Βαυβ 188 
ἴοσ ὑπ18 γθάβοῃ, δἷπ 'ἰ8β 0 Ὀ6 τεραγαθα δὲ δΌσοΣζα 
δηά οχοϊυὰάρα. ΤΏ αν ἀ068 οὶ Τ,8}1Κ6 8' πο ΓΒ, αὶ 
ἐΐ βυ} 8 ΒΙΠΠΘΓΒ; ὈΟΠαάδσΘ ὉΠΩΘΓΥ [816 ΔῊ ΟΟΥΤΟΒΡΟΙΩδ 
ἴο Ὀοπάδρο ὑπ66 Ὁ βίῃ, δηα [86 ΔῊ σδῃποί δη0}]} {ΠῚ4 
Ὀοπάδσο. Τὸ πἷπη π.Ο βίδηἀβ θοῦ (86 Ἰαῦν, δὶδ 
ΟὟ. ἰπτηοβῖ παΐυγα ὧβ δ8}}} ἃ δίγδῃρθ ἴοστω : ἴ0Γ ἴθ 
ἱπτηοβῦ πδίυσο, ἴῃ 118 ᾿ἱνίηρ ομδγαοῖθν, δ κυ ῆθθ ἴ.8 
ἱππταγάμῃθαθ οὐ ἴῃ6 ἰανν, ἥϑοάομ (τοτ 86 Ἰοι ον οὗ 
[86 αν, ἰθοτγ. ΤῸ ὈὉ6 ορδίγαηρθα [τῸὩ} ΟΠ ΘΒ 86] ἰδ, 
ὉΒοΡοίογο, ἴ0 Ὀ6 8{1}} πῃ (86 Ὀοπάδρο οὗ δἴῃ, δῃὰ πο γθ- 
ἔογα ὑπᾶον ἰμαῦ οὗἨ [16 ᾶνν 8180, 88 ἦμ:6 ἔογοϊχη ἔογῃ 
οἴ (δε ἱππιοδὲ ΠογτῺβ οὗ 116, Βυΐ ἰῃ στδοθ, ΠηΔὴ ἢδ8 
ὈΘοΟΙη6 δ ΟΠ66 γ66 ἴγοιη βἷῃ δπὰ ἴδ ἰαἵν, Ὀδοδυθο 
ΌΥ γσῦβοθ ἢθ ἢδ88 σοΙὴ6 ἴο ὨΪΠ]8617 (Κα χν. 1δ), δπὰ 
Ὀδοδυβο ἰὺ 888 ττϊτθη [86 ΔῊ, 88 ὑπ6 πορὰ οἱ 186 
ϑρίγιῖ, ὁπ ἷβ Βεδατί." Οἡ 186 ΡΟΥ͂ΣΘΡ οὗ δίῃ, δε ΤΏο- 
Ἰυοκ, ῥ. 818 : οἢ ἴῃ6 πουα οδεαϊεπέϊα, ἢ. 814. 

ὁ. Οὐ τοῦ, 16. [86 18 ἰξγουρμοῦῦ ἃ σοηβοαῦ θη οθ 
οὗ δῃ δι] ἰβμ θὰ ῥγί μοῖρα, οὐἴπον [ῸΓ ἀθδίμβ ΟΥ [ὉΣ 
Ἰ6, τ ὨΘΙΠΟΓ ΤΔΠ ΤΩΔΥ δ τηθαὰὸ {818 ργίποῖρ]}6--- ἢ 18 
861{.«ἀΔοιοττοϊ πα 0}. ἼΏΟ ΓΘ. ΟΥ 688 Οἶθαῦ (ὸ ὨΪπι)βο]ΐ, 
Ο Υἰβυ δ Υ 18. ἃ ὑἰΒΟΓΟΌΡὮΙΥ βγη θ. 08} υἱὸν οὗὨ 119 
---κ᾿ νἱὸν οὗὨ 6 ἴῃ 118 σγδηά, οοῃιρ]θῖθ, δὰ ἔπη άα- 
τοθηΐα] γοδίϊοηβ. Αὐδῃ, ΟΠ γβι---ἴμ6 δίδίθ οὗ Ὀομά. 
ᾶῷ6, ὑμ6 δἰδίθ οἵ ἔγοθδοιῃ, ὅσ. 

ἢ. Οη τον, 17. ὙΒοη ἴλ6 Αροβίὶο ἐμά κα αυά 
δεῖ [86 ΕοΙηδη8 ἤδγο οὶ ΤΏΘΓΟΘΙΥ ὈΘοοτηΘ ΟἸ τ ΒΕ 1818 
ἴῃ ἃ βἜΠΟΓΆΙ δ0η86, θὰ αν ὈΘοΟΏ!6 ΟὈσάϊδηϊ 1ὸ {Π|6 
ἀοοίγῖπαὶ [Όγι οὐ (86 ἔγοθάομῃ οὗ [86 μοβραὶ ἤτοι 
186 ἶανν, 16 Δρρ!]ἰσδιίίοη οὐ ἐμΐθ ἴο [πΠ6 δνδηρο]οαὶ 
σοπίρθββίοη 1168 νΘΓῪ πραγ, ΤΊΘ ΑΡΟΒβι]6 βΒρθβκβ ποθ 
οὗ ἀοβηϊζο ἀοοίτί δ] ὑγρθβ, μοῦ 80 τ υοἢ ἰπ (86 ἴοΓ- 
ΤᾺ] 88 ἴῃ ἴΠ6 τηδίου 8] θθη86, ΤΏ6 δ ἢ. 6818 18 Ἰυάω- 
Ἰζίηρ ΟἸ ΓΙ βυϊδ γ. 

8. Οη νοῖβ. 19, 20ὅ. Τδιδὶ [06 Το 6 Ὑ8 βῃουϊὰ 
Ὀ6 Βουνϑηίβ ἴ0 τὴρ ὐθουβηθβδ, ἰΒ ποὺ ΤΏΘΓΟΙῪ ἃ Βριιγὰ- 
τἶνο οχργαβδίοη ἁγίβίηρ ἔγοιη ὑπὸ δηλ 6818 (πὶ {ΠῸῪ 
ἭΘΙΟ Θηδανοα ἰὼ βίη. δίβογ, τι} ἷβ 8 ἃ ἀοιηδηὰ 
γῇ ΠΙΟὮ ΓΟ] ονγα ἔγοιη [06 ἴδοι ὑῃδῖ, ἢ Θοῃβοαῦθῃοο οὗ 
Βουυϊηρ δἴη, Π6Υ ἃγὸ αἰδίοιθα σῖϊῃ ΘΑ Κη 88 οὗ 1ῃ6 
Βοβἢ ; δηὰ ἱμογοῖογο, ποὐνμδίδπαΐϊηρ ὑπ σθοάοση 
οὗ [86 Ομ γιβυϊδη βρὶ τ τγοα, ὈΥ νἱγίυθ οἵ ἰὑ--ἰῃθ 
τοῦτα δὰ Ὀϊυπμίο πδέυταὶ ἔογοθθ, [86 δηΐϊτηαὶ πὰ 

Ἐν ἜΓΡΊΠΒΕΙ Ἢ ΘΈΣΊΒΠΑΒΕ ὯΝ Ἰαοοὰ [ἢ τ ἀμκθοτηι οΙ 
ν ϑταοο ἴα [89 ῥσχοζηϊ στ ἴδΆ Σ 5τ806 ἴο Βδιιοιν δ8 
Ὅ6]}} 88 ρτδδο [0 ΤΟΠΘῪ ἐδ9 δοαγί ; ργγβὸθ ἰὼ τσ 186 ονὶ] 
δῇήοοϊξομε ; χτϑθο 10 Ἰογαῖτο οἴδησθα ἐμβου δ οὗἶνδαι τοροαίδα, 
Δηὰ (ἢηδ ἴο δᾶγὸ ἔϊοτὰ ἀοδραὶσ, πὰ ἴο οχοίίθ ἴο ποῖν οὔογ' ε 
οὗ ονοάΐοθοοθ. Ὑιονρὰ ἐπ ἐπὶ Ἰτρδὲ, {8 όῖο 18 δυο! ἄδξ τοῦς 
ΒΟ [ὉΣ Βεβοσηρ ἱπδὲ ΟἸΥ ΘΕ ΆΣδ, ὉΠ ἀ6Υ ἃ δγείοσω οἵ Κ.1δὸθ 
ὙΠ] το} τλοτο ΘΒροξΌΔΙ}ν ἙΠΣΟῪ ΟἹ 106 ἀοτηϊπίοι οἵ δὲν 
ἐπατ μον νου]ὰ ἀο 17 ππᾶον ἃ τρθῖθ ΔῊ αἀἰπροημβαιϊοι." 
Υοῖ, “7 ΤΠοχ9 Ὀ6 οῃθ Ῥοΐπί τότο τΠ6ΤῸ [8 τηοπί ΟΡΑΟΏΤΙΥ ἰδ 
ἢ ταΐη 8 οὗ ἐδ τα] ον οὗ ὑτοϊοθαϊηρ ΟΠ σίβεΐαπα, 11 18 μθτθ. 
ΤΉ 1 Ὧδ8 ἸΕΥΚΟΙΥῪ αχίκοη ἔσοτῃ δὴ οὈθουχσαίίοι οὗὨ ἴὯ 0 ἀο0» 
{χτϊὴ9 οὗ Βα οὐ δοαίϊο ὈΥ͂ στθοο, ΟΥ ΤαῖΠΟΣ (09 ὈΣῊ 80 ΘΠ. 
ἀετιηξ οἵ )υειἐθοι᾽ σὰ ἀπὰ καποίδοαί οἡ ἰη ἀἰδουδείπα (Ὦ ἢ 
Ἐνϊἰδιΐο. 6 Ῥ᾽ ὨΠΥ ἴγῃο.--Β.} 



2160 ΤῊΒ ἘΡΙΕΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΒ, 

(πγοΒ, τηῦσδὲ Ὀ6 διυ]οοϊοα, παίομοὰ οὐδρ, δῃὰ δοῦ- 
ἐροϊϊοὰ, Αὐυρυδιίης ἴθαοβο8 ἐπα ἰ8 6 [11}}6 ἴγθ6, νυ οἢ 
[26 ρτονγῃ ογοοίκοα οἢ ΟΠ6 8146, ἰ8 ΓΠΘΓΘΌΥ δἰγοιομοα 
80 {δδὶ ἰΐ οδὴ δ6 Ὀθηΐ ἃ ᾿π|6 ἰοπναγὰ ([Π6 ΟδοΓ βἱάθ. 

9. Τὴὼθ ἡγυΐέ οὗ 86 δβεγνίοο οὗ δίῃ ͵ἰβ ὅγαι οἵ 4]} 
γοργοϑοηϊοα ἴῃ Ὀἰτυον ἀἰβαρροϊη πη δπίβ, οοπιυδίοῃ, αἶ8- 
ἄταοοσ, δηα Βῃδη)θ ; βη4}}γ, ἴῃ ἀθδίῃ, ΤῺ γονδγὰ οὗἁ 
δἰ ἷ8, ἤγοτα 1ΐ9 ὙΘΓΥ πδίαγο, [89 ἸΟΥ͂ ΜΓ 68 ἴ0Γ Βα υἶβὰ 
ΟΥ ΠΙ ΠΑΓΥ ΒΟσυΐοθ, δηὰ ἴῃ δααϊιοη ἰὸ ἐπἷ8, [γΠ6 Ὁ 
σοπίοιαροϊ Ὁ]6 ΡΑΥ͂, ΥἱΖ., ἀθαίῃ. ΒΟῊΝ ρὶογίουβ ἀοοδβ 
ἴ:6 Δορογϑῦϊο οἱ οὗ οἰογηαὶ 16 ἀρρθᾶγ ἰῃ οοτηρας- 
Βδοὴ ΜΠῸ (818 ντγοϊομβοα τόσα ἢ 86 1826 Αἴἰχοσ. 
Νοίο8. Ια ταυβ ΠΟΤῈ τοὐθοῖ [Π6 δχαρρογαώοῃθ οὗ 
186 ἰάρα οὗἨ ρτδοίοιβ γοϊγ δυο, 85. ψγὸ}} οἢ 116 δἰ ἀ6 
οὗ ΔΙ ΓΑΓΥ͂ δυϊμοῦ γ 68 οὐ [16 εἷά6 οὗ τονασὰ. [ἢ 
Βυχηδῃ ΓΟἰδίίοηΒ, μαῖα ἰδ ἃ ἸΟὟΘΡ ἔὌγη [Δὴ σαοεὶϊ . 
Ὀυῖ ἐμ6 ἀοῃδίίοη σο68 ἴλ Ὀσγοηά 86 τπηοΡὶϊ, βἴποο ἰϊ, 
ΔΒ [86 σίν οὗὨ ρογβοηᾶὶ τηδρτδηϊα γ, Μ|}}} τοτὸ (ΒΔ 
ουϊποὶσ ἢ [ῃ6 ποῦκ ΟΥ̓ ρογϑοηδὶ ποτ. ΕὙΘΥΥΜΠΘΣΟ 
ἴπ ἴ186 Κίηρσάοιι οὗὨ ἰονθ, [0 887 ποιδίηρ οὗ [86 Κίηρ- 
ἄοῃῃ οὗὨ ζτδοο, 411 ἰάϑθα οἵὗἨ πιοσὶϊ [Ἀ118 ἴὸ (86 στουῃὰ : 
Ὀυὺ [86 Δρργορυγίδίθῃθϑθ οὗἁἩ ἴμ0 γοσαγὰ ἴο [86 ἀἰμηΐιογ 
υὗ τ80 ΟὨ]ὰ ἀπὰ ἴῃ6 ᾿νογ Βίμ688 οὗ [Π9 βογνδῃὶ, το ἢ 
ΓΘ Ὀοδίοποα ὈΥ ἀοὰ δηὰ το] ρου δηὰ τΔΟΓΆΪῪ 
ΔρΡγοργίαϊοα, ἀο ποὶ [Ἀ1} 0 86 ρστουηὰ, Οτϑοθ ἰδ 
ποὺ {ΒΕΓΘΌΥ 80 μ᾽ οτβοα (δαὶ ἰὺ 8 ΔΌβ οἰ νϑα ἔγτοσῃ ἦ08- 
εἰ.6." Οοἡ ἴ86 «ωὴ αἐώνιος, 8600 Οὐχητη. Οἢ ἴΠ6 6ο8- 
ρΡ6ὶ οὗ ϑοδη, ἱ, 15. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΤΊΘ νγ6}}-Θβι 3} 8 μὰ δροβίο] οὶ δαπηοηϊίοη ἴο 
ἃ ἸΏΟΓΑΪ οουγϑα οὗ ᾿ἰδ : 1. ΤῸὸ σδοσὰ ἰ8 ἰζ αἰγθοιοα ἢ 
2. Βαϊ ἀο68 ἰῇ τεαιυΐϊνρο ἢ 8. ΒΥ πῇιδὶ 8 ἰδ οϑίδὃ- 
᾿ἰϑῃοὰ 3--Ουν ὈΟΑΥ ἰ8 τηοτγία] (νοῦ, 19).-ἴ τ086 
βοῦυϊοο δου ἃ Οοὐγ τηθῦοτβ Ὀ6 ἢ 1. Νοῖ ἴῃ [Π6 8βοὺ- 
Υἱοῦ οὗ ὑηγὶρῃθουδηθϑβ: Ὀυΐ, 3. [π (6 βογτοο οὗὨ 
τ ὐθουθηθ88 (νοῦ. 18).---ἰ πο ϑογνῖοθ ἀο ΟὟΓ 
ὙΨΞΟΘΔΡΟῺΒ δοϊὰ ουμ Ὀοίοῦ ἢ 1. ΜδῺΥ ὑο]ίονο ἴῃ [86 
Βουνΐοθ οὗ υὑηγὶ  Ὠὐθουϑη 688; Ὀὰΐ ἵΠογο ΤΟΥ ἃγὰ ἀθ- 
βιτογϑὰ : 2. ΟὨγίβιϊδι) οχρογίθηοθ ἰθϑοῆθα, οὐ ἰῃ6 
Οἴδὸν μεηά, {δαὶ ἰξ 8 ἴῃ (Π68 βογνίοθ οὗ γἰρῃὐθουβῃ 
ἔογ {πθγ70 ΓΠ6ΥῪ τϑπιδίῃ υπϊουομοά (γος, 18).--- πάθον 
[80 ἰὰνν [6 γὸ 18 ἀθδίῃ, Ὀὰῦ ὑη6 6 ν χτᾶθο ἴθογο ἴθ ᾿ἰ8 
(νον. 14).---ἰἴδνν δηὰ σγαοο. 

βου] Μὸ βίῃ, βίῃοθ γγ8 8.6 ποῖ υὑπὰδρ (86 ἴδ, 
Ὀυϊ υθάοῦ σταοο ἢᾧ Ὕἀοἀἂ ἰογϊα  Βοοδῦβο ἔγθοοιῃ 
ἤτοπι [86 ἰΔνν 18 (1.) ποὺ ᾿αν θβθηθ88, Ὀαὺ (3.) οὐοάϊ- 
Θη66 ἴο Γἰρχαύθουβηθβθθ [οορ. [0 0Π 6 γ᾽ πουῖς οἡ {868 

. Ετοθάοι οὗ ἃ ΟἸγἰβιίδη Μδῃ], (νογβ. 1δ--28)..---Ἶ Βαὶ 
ἴθ 'ῦ ἴο Ὀ6 ονοάϊθηϊ ἰῃ Βοδγὶ ἴο 186 ἰοττα οὗ ἀοοίγίηθ 
ὙΠῚῊ το ΜΘ ἀΓῸ οοηποοίθα ̓  1. Νοῖ ΟὨΪΥ ἴο ὉΘ 
ογμβοάοσ, Ὀυΐ αἷ8δο Ὀο ονίῃρ (νον. 17).---ἼἼὸ ἴογτῃ 
οὗ δοοβίοϊοδὶ ἀοοϊτίηθ. 1. ὑ τηῦδὶ τὸ υὑηάθΡ- 
δίδπα ἱμογοῦΥ Ὁ (16 Αροβίϊο Ῥαὺυ}] ἀοοίϊγίηθ οὗ 
}υϑ βολύίου ὉΥ ἴδ.) 23. ον βις ἰβ ὑμ͵8 ἔογι οἵὗἁ 
ἱπηρογίδῃηοο [ῸΓ 8 Ὁ (Τοῦ. 17).---ἼΟἘυβδη ργθϑοῦ θοῦ 
8Βου ἃ πόνον ἔογοῖ [0 80 βρϑδῖ δου [6 τὭΔΠΏΘΡ οὗ 
Ἰη6) ἰδαΐ ΘΥΘΓΥΌΟΑΥ͂ ὁπ υπάσγδίδηα, οἶδρ. ἰϊΐ. ὅ 
6. 19).--͵-ἸἼ 6 γα οὐὗἨ βαογνίηρ δὶπ δηά βοσνίη 
Θοά: 1, ΤΊιο ἔγυϊξ οὗἩἨ ᾿Π6 ἰοττοῦ [8 ἀθδαίῃ: 2. ΤῊῺΘ 
ἔνυϊξ οὗὁἨ 186 Ἰαίνον ἰβ δίθγῃπδὶ Ἰϊ 6 (νον, 231).--Ὑ δῖ ἰ9 
6 ἔγυϊϊ οὗ βίη ὃ 1. Α (τυϊ οὗἨ πιο ἢ οἤ6 τηυϑῖ Ὁ6 
ΒϑὨδιηθα ; 2. Ὅπ6 ΏΟβ6 οηὰ ͵ἰβ ἀθϑί (νθγ, 21).--- 
Ἰδὲ ἰ8 [86 ἔγυϊ! οὗὨ γἱρΒιθουβηθθα Ὁ 1. πὸ οἵ Πο]]- 
6688: 2. Οπ6 ΤὮΟΒΟ οπὰ ἴβ8. δἴογῃαὶ [1{6.---ΤῊ6 ῥγο- 

9 (Τι 6 μψὸ] ἕο ποίϑ ἤοσθ 89 δα υίπρ οὗ Αὐρυδίῃθ: Θγα- 
ἴα πὸ ογίϊ 1110 πίδὶ διί σταίμίία οὶ τεοῦο ; 
" δ ῥα Ὀοΐ ὅτ800 ἐπι ΘΔΗΥ͂ δοσί, ιὖ ἐϊ Ὅ6 ποῖ ἔγϑϑ [πῃ ΘΥΟΥΥ͂ 
οοσί.-- 

αἷοτϑ ἔταϊῃ οὗ Βοϊηοθβθ, ἴ[ῖἘ ἰθ Ὡοΐ ΟὨΪΥ (0 Ὀ6 τεβυεά 
οὐ 88 (1) ἰονοῖυ, Ὀκὰὲ (2.) ἰΐ τραῖκοβ πνίθο, δηῃὰ ογοῦκ, 
δηὰ Ὀϊοβθθὰ (νυτϑ. 21, 22).----οδίι, δηὰ οἰσειιδὶ 6, 
1. ΤΙ ἰογτηοῦ ἰβ ἴ6 νδζοθ οὗ βίῃ; (δ6 ἰδίϊδι ͵κ 
αοὐ δ ρν ἴῃ 6808 ΟὨγίβὶ οὺν Ἰωμογά. 

ἵντηκε: 72κπ Ἦῶὰ ἀδαίλ, ταὶ ὄνοὴ τὰ βῃουϊὰ ἀΐθ 
Ικ9 Ηΐω. Οὔθογνο ἴπας Ὀοϊΐονογθ πανα 61}}} τὶςϊκοὰ 
Ἰυδὶϑ ἰῇ (86 Βοβῇ, το (ΠΘῪ ἀο μοὶ ΟὈΘΥ͂ (τόσ. 12} 
---Ξο Ἰοῃ 88 τι ϊοβ, ἐΠ 6 οοπμβοίθῃοθ ΓΘ δ ἢ 
δ: ΘΟΠΓΟΪΒ δῖη ἰῃ [86 66ἢ . Ὀπῖὶ πιιδουὺ ρστδοο, εἰσ 
ΓΌ]68, δηὰ {86 ἰδ ΘΟ θη [86 ΘΟὨδβοΐεποα (Υ6Σ, 14). 

ΞΤΔΒΕΚ : Κη 50}}} αΥὐὶϑοβϑ ουϑὰ ἰπ [86 τοβζεηθγδῖο, 
διὰ Π6Υ̓ ΘΔ πἰϑὰ 41} πάθον [8 ἀοπιΐηίοῃ ; [ἢ ογθ- 
ἔογϑ (ΠΟΥ Ὡθοα ἴ86 πατηΐηρς (νοῦ, 13).--- ΤῸ ρίουδ διὰ 
ΠΟΨΡΟΡ πίῖδουῖ ἰανν, διὰ γοῖ ποὺ υπάον (86 ἰδνν, Ὀυςξ ἰδ 
ἶυ (νον. 14).-- ὈψὉ  ΒοΟν Ρ 8.}}} ρδγιηΐὶδ δἷῃ ἴο συ οὐοι 
Βΐπι, ὁδηηοῦ 6 ὉΠᾺΘΓ ρζτδοα (Υγοῦ. 14).--- Ὸ Ὀ6 ἃ θοὸς 
γδηὶ οὗ δίῃ, ἰ8 [6 συϑδιθϑί τ ΐϑοσΥ . Ὀυϊ ἴο Βατο Ὀ6οδ 
ἃ Βοσυδηῖ οὗ βίῃ ἰβ [6 στοαϊθϑὶ Ὁ] θββθάπϑθθ ῷῳ 1} 
---ΟΟμὈδβοδίίοη ᾿πρ6]8, τόνδ, δη ἃ ῬΟΥΤΟΓΓΌΪΥ ἀν δὶο- 
ΘΏῺΒ ᾿οναγὰ (86 Ἔχογοῖθο οὗ ροα ἶπθββ δ, ὀσχχσ. ὅ 
(νεν. 18). 

ΗκΡΙΝΟΣΕ: ΤῸ ΠΑγ6 ΡΙ ΘΑ͂ ἔτοτῃ οοιαρυϊδίομι, ἔδασ, 
ΟΥ ῬΟΙ  ΘΏΘΒ8, ἰὰ ΟΥΘΡ ἴ0 ρ]6α86 οἰβογβ, Οὐ 1 ΓΟΌΡΉ 
ΟΠΘ᾽Β οὗ ἰῃοϊϊηδίίοῃ, ἀθϑῖγθ, ργαίϑθ, δηὰ δανδηΐδσο, 
ὙᾺ8 [86 ἀο]υδίοη δηὰ Ὀοπαδρο οὗὨ ΙΒῃτηδοὶ. Το οἱ} 
ἄγθη οὗ Οοὰ δῦ ποῖ ὑπάορ ἴδ6 αν 1 Φοόοδη ἵν. 18 
(νον. 1δ).---ΟὨγβιίδηβ ἀγὸ ποῖ ᾿Ιογιΐη 68, ΒΟ οδ ἀο 
δῇ (ΠΟΥ Ρ]ΡΑΒ6 : ΤΟΥ ΔΙῸ Βογνδηίβ, Ὀυϊ ϑογυδῃῖβ οὗἁ 
αοά! Βιυὲῖ ψὮθΣ6 ἀγα βυοὶ θοσυδηὶβὴ ΗΟΥὟ ρτεοδί ͵ἰ8 
ἐμοὶν ἡυμαθοῦ ἢ ϑβογνδηΐβ οὔ ουυΓῖί, ἰΑΒὨΐοη, Ῥαϑβδίου, 
τήθῃ, ἴθ δίαϊο, βο ἔ, δηὰ (μ6 ἀουΐ, σὰ Ὀ6 δ6θἢ ἴω 
ΔΌΘΧΠἀΔηΟΘ. 

ΟπάΑμεπ: Ὧ,6 Β88)4}} πουοῦ δν ἃ Ὀοῖῖονρ ἔδῖ 
ἴδῃ Ῥαὰ!, 411 οὔ νοϑο τογὰβ ἤάνα Ὀ6Θὴ ροτνοσίοα, 
ταϊδὶ ὐογργοϊθα, απὰ τὰς βἰηὉ].---Νοι πίη 16 τροΓΘ 
Ὀθοομΐης ἴῃ ἃ βογυνδηῦ ἴδῃ οὐθαΐϊομοθ. ΒϑοδΌβο 78 
ΔΓΘ ὨΟΥ͂ [6 Βογγδηίβ οὗ ἀνα, νὰ γηυδβὲ Ὀ6 δβἰδδαίαθι Υ 
οὈδαϊϑηὺ ἔγοιι 86 οαγὶ ὉηὉ}] ἰδ6 ὁπ, δοοογάϊηρ ἴ0 
Ουά δ ποτὰ, δῃὰ ποῖ δοοογάϊπρ ἴοὸ οὺγ οὔσῃ ῃοί0 ἢ 
(τον, 16).- ΟΕ ΒΝΕΙ, : ΑΒ ἴ86 Ὠθατὶ ἷβ, 80 ἰβ [86 186 
οὗ τΓ86 Ὀοᾶγ. Ηδ βοῦνοβ ἴπ6 [ογὰ γῆὸ ἢ88 ἌἽῃόοθθῃ 
Ηΐπὰ τοῦ ἔδ6 Βοαῦῖὶ, Α ἰτῦο Ομ σγίβώδαη ἀθάϊοδίθϑ 
Ὠἰπη86 1 ἢ ΒΟΥ ἴο Οοα, 8 Ὠραγὶ ὈΥ ἴονθ, δπὰ δἷβ 
ὈΟΑΥῪ ὉΥ βοοὰ πογκβ (νοῦ. 13).--- Ο ὈΪ]βϑοὰ βογνϊτυὰθ 
ὙΠῸ τ μοι ψὸ βοῦν αοὰ ΤΏ βογνΐίδο οἵ τιθῇ 
ΤΩΔΙΚΘ8. ΠῊΪΘΟΡΒΌΪΘ ρΘΟρὶΘ: Ὀσὲ [86 βϑογῦῶσα οὗ Οοὰ 
ΤΑΔΙΚΟΒ Ὁ8 δἰ 8. ἰῃ τἰὴ6 δηὰ Κίηρβ ἰῃ ΘὐΘΓΏΣΟΥ - ἴδβα. 
χῖν. 8 (νοῦ, 22).---Μύπκε : αοα Μὶ}} ατο πὸ οοπι- 
ΡΟΪΒΟΣῪ βογνῖοθ ; ἃ πὶ Πρ Ὠθαγὶ ἰβ [86 Ὀδδὲ οβδγίηρ ; 
ἴῃ 186 σϑαὰῖκ β6ΔῈ ἃ Μ Πρ δρὶσὶὶ, ἰη ἰἢ6 8π}8}} νοτὶς 
8 σγθαῦ Μ|11; 8. οχ. 8 (νϑγ. 19). -6 σγῇο ἰδ ἴγοο 
ἔγοπι γἱρηῃ:θουϑη 6889. ὮΔ8 Ὧ0 ρϑγί ἰη ΟἸγῖθὶ (γϑσ. 30)..- 
ΑΒ {86 ἔγαϊ! στονσβ ἔτοπι δ ϑϑθὰ, 80Ὸ ἀοϑθδ ἱρῃοιηΐων 
ὅτου ἔτοιῃ ϑἴη, οὐ Ρν Ὀοίοτα ἴμ6 ποιὰ δηὰ ἰη.- 
ΤΔΡΟΪΥ ἴῃ [86 οοηϑοίθηος Ὀοίοτο αοα (866 τον. 21). 

ΞΡΕΚΕῈΒ : Βαγηοδϑὺ δηα ἰγῦθ ΟἸ γι βυίδη εν οοηκίδίδ 
δοτοΐη : δἰ μοι ρὮ δἷη ἷβ ργοϑθηΐ, ἰ ἀοθβ ποῖ γεῖμῃ 
(νον. 13).-οῦγο ἄδγὸ ποὶ πΐηῖκς, ἐμαὶ τπουρὴ ἰδ6 
ἯΔΩΘΒ Οὗ δῖη ἰ8 ἀϑδίῃ, Ομ γῖϑὶ 848 γσϑάδθοσηθα Ὁ8 ἔγοι 
ἀθδίῃ, 80 ἴδδὲ ἴΐ νῇ}} ποὺ δηΔ!]Υ ἰηυτο 8. ΕοΣ 186 
τοἀοιρίΐοη πτουρηϊ ὈΥ ΟἸγίδι νὶ|}} ἢοῦ Β6ΙΡ ὉΒ ΔΏΥ, 
[{ νῷ ἀο ποῖ Ὀδοοπιθ οὐοάϊθηὶ ἴο ΗΪπὶ (νον. 38). 

ξβίάση: Τὸ ὈοαγΥ, πίρ ἢ 108 ἰπηρυ}868 δῃὰ τηθη» 
ὈΘΓΒ, 18 {πὸ ἃ βουβθ [1] οὐὗὁὨ δύτὴϑ οὐ ἱτπηρί ϑιηθηίδ, ἔοε 
ΜΆΡΟΥ ΘΟΥΟΡῪ Κἰηὰ οὗ ἰΔῦογ. [Ι͂ἢ ἴΠ6 βουνίοο οὗ 
{Ππ686 ΤΩΘΠΊΌΘΓΒ, ἴῃ6 δἰ ἱχρυΐϊθοθ ὑποπ ὈΘΟΌΙΩα 
ὉΒογβοῖνοΒ ΤΠ ὈΘΥΒ ὉΏη10 βίη (γοσ. 1 3).--τἼ 86 δου 
ὑπῶ9 οὗἩἨ οροαΐθηοθ ἰ8 αἰϑὸ ἱγὰθ ἔγοθά τα (ΥὙογ. 17).--- 
ϑίηοο, ὈΥ͂ ἴ16 χοροὶ, το δ ὈΘΟΟΙΏΟΒ ἃ Βογυδῃϊ 88 Ὑ6] 
ΔΒ ἃ ἴτοοϑιηδῃ, ᾿ἰσθηβα 8 ἰδ 88 τῦοῖ Ἔοχοϊυάοα δ 



ΟΗΑΡΤΕΒ ὙΠ. 1-6. ει .}"» 

«πρσασιατακκεαεν ἠ-αιφανειεν ταπκοισαεενι «κακεηιαισηνεεσςτο, 

ἰονίαιι οὐθάϊθηοα ἴὸ ἃ ἰοσγεΐμσπι ρόπος (τασ. 18).---ἴ 
εἰσ ϊθουδηθδθ, 80 ΓΌΪΩ6Β ἰῃ 08 [λπᾶὶ 811] ΟἿΣ ΤΩΘΣΩΌΟΓΒ 
Ὀδοο)6 1ϊ8 ἰπδισυτηοηίδ, [ΠΟΥ ἩΠῚ ποσὶς ἰοχϑίδον ἴον 
ἐδ6 ἱπόγθδϑθ οὗ οἿγ δοϊΐηθ88 (νὸν, 19).---ΑαΟΨ' “Ἐν 
ὑπαὶ δὶ 186 ἔτυὶϊν δηὰ [86 το νδγὰ οὗ δίῃ τουδὶ 8}1} 186 

δε 18 τ [ἢ ΒΏδιηΘ, δηὰ ἰΒβογοίογο τὶ ΔΌΒΟΣΤΘΠΟΘ 
οὗ 1:ῃ0 8150 ἔγϑοάφιῃ πο ἢ ἀθυ568 ζ1806 (νον. 21).--- 
ΤΟ ρογίδοι βδαποιβοδύοη οἵ πὰ ἴῃ ὈΟΥῪ δηὰ ϑοὺϊ ἷβ 
880 18 γι, θίθγῃδὶ [ἰθ; ἴῸΓ ὉΥ (86 ρογΐθοϊ οοσὰ- 
ημΐοῃ οὗ εἶθ γ8016 παίιγϑ τὴ} 86 Εουηῃίδίη οὗ 4]} 
ιἴὰ, Οοα Ηἰτη86} ρογναᾶὰθθ Ὠΐτὰ βρίσ ἔὰ}} 7 δὰ Ὀοα 
πὶ! [8.6 [Ὁ] π688 οὗἨ δνοτϊδδιϊηρ 116 (νοῦ. 22). 

[μιβοο : Ἑαγιοϑὺ δάμηοηλ οι ἴὸ ΠΟΙ πθῖ8 οὗ [16 
ἔνε. 13.-.-28): 1, {8 ἱπιροτί (νοτβ. 12-14); 2, ΤῈ 6 
᾿ορυ 6 ἴο ἃ ΙΏΟΓ6 Σθα]ουβ βδηῃοιβοδιίίοη ἰβ 86 ζτδοθ 
οὗ τεἀοιηριίοι (νοΓ8. 1ὅ--38). 

Ηκυύβνεε : Ετοεάοιῃ ἴγοι ἴ86 ἰδνν 8 ποὶ ᾿ΙΟΡΙῪ 
[0 δῖπ, ΟΣ ΔΉ Βθη 88 {Υ6 Ὁ. 1δ).---Ἰἰ ΟὨ γι δδηἱγ, [86 
ἰᾶνν οὗἨ ἴ.6 Ἰοίϊον, νὴ 118 σου] ΡΟΝ ΘΓ, ἀ068 ποί 
τῦ]ο, Ὀυϊ [86 ἔγεθ ἰδ οὗ ἴον (νὸν. 1δ). -πουδαΐθηοο, 
[Π9 ῥγδοίίοθ οὗ σοα᾽ δ ν}}}, αὐγαὶ θῃβ ἴῃ υ8 ἱπογθαβίηρΥ 
6 δρί τυ] ρόνοῦ οὗ [|1ξ6, δῃὰ οὐιδῖηθ βρίγίτυ αὶ 
6 ἢ (νον. 16).--| ὙἹῈ δὰ Ὀθδυὶγ οὗὨ δβ8οι}] δγῖδε 
ΟὨΪΥ ἔγυπι δἰ") ββηθδθ (γον. 19).--- ΤΠ ΓΟΙΠΘΙΌΤΘΏΟΘ 
ΟΥ̓ Θαγ ἷοῦ δἷῃβ ΠΕΥ͂ΘΡ ὈΘΟΟΙΊ68 ΒΟΥ οἰβοοα, Ὀυϊ, 
1. [τ Ιθθρβϑ [186 οομῃνοσίθα ρεύβοη ὨυσΩΌ]6 ἐπα ᾿νδιοὶ- 
]: ἴὸ ἀνα κθηβ, 2. {ΒΔ ΚΙ] Θὲ8. 1[0Γ ἴδ6 Ιονθ δηὰ 
ἔτδος οἵ Θοὰ ; 8. ΒΥΠΙΡΑΙΥ ἴογ ΟἸΒΘΓΆ. 

ΒΕΙΘΕΕ: Βε]ΐανογβ ἃγθ βογυδηίδ οὗ τἰρῃίθουβ- 
Ὠ688 (γ 15, 12--28).--- γι ρὐδουδιιθδδ 18 ἃ ὑγγαηηΐοϑὶ 
ΓΩΔΒΙΟΓ, Ὑ0 ἀ068 ποῖ τοίθαϑθ ἢΪ8 δίδυϑ δοοογαΐηρ ἴο 
(Ποῖν ροδϑυγο, Ὀὰῖ ἀτγῖνοβ ἴθθπὴ ονϑὺ ἔβγΓ ΠΟΥ ἔγοτη 
Οοὐδ οοπιῃδηατηθηῖϊδ (νον, 19).--τὐεγυ ἐέμηι Μεὶ 
διήπτα ἐξδεγίαδ (γον. 19.}.--ΤὴῈῸ τᾶροβ οἵ βἰῃ 18 88 
ἸΏΒ] ἃ δα (ῃ6 ταρο8 πὶ τὶ ἢ ἃ σοηθγαὶ τ ναγὰβ 
8 βοϊἀΐοσβ (Ὀγθδὰ, οἱοἱβίηρ, πιοῃ 6) ; Ὀυῦ [19 Βιιτ ἷβ 
ὁδαιῃ, διωριῦ ἀθαι ἢ, 

ἴβάνοκ: Τη6 βουνῖοα οἵ βἰῃ, αὖ ἄγδὺ ΔρρδγΘΠΟΪ ἃ 
τΟΪυίΔΓΥ [16 οἱ παγίαγο, Ὀὰϊ δϑδουὰβ ᾿]Δί ἢν ἃ 
ΠΠΘΥΓΟΘΏΘΙΥ οΟὨαϊοη, δῃὰ ΠΑ} ἃ βίδίθ οἵ βίδνοσγ. 
“-Τῇο [ρα] θο «ἀοοορίίοη ἴῃ δυγγθηδογί πρὶ ΟΠ6᾽ 8 
86} ἰο αἴῃ : 1. Αἱ (Π6 οὐυϊδοῖ, ΒΙΑΥΘΓΥ ἰπδιοθδα οἵ ἔἴγϑο- 

ΒοῦκτΗ ΒΕΟΤΙΟΧ.--- 7.6 ἰγαπείέοη, ὁπ δ’ 
ὠπδν (Δ 6 ἴσιο ὑπίο (λ6 δεγυΐοα οΥῦ ὁ ϑριγὰἐ ὑπάδν σγαοῦ, ὃν υἱγέμ οὗ ἐ 

αγὸ ἀεαά ἰο ἐλε ἰαιν.--- ποιῦυῦκ : “ ουν Ἰπαγγίαρσο οἷδὰ ΟΥνεε, 

ἄοτῃ : 3. ἴῃ ΘΟ ἤἴπυδηοο, δἰ τσαγα Ὀδοῖκ πασὰ ἰηδίδας 
οὗ ογτναγὰ . 8. Εἴη γ, ἀοδίδ ἱπβίοδα οὗἉ 11{8..---ὉΥ οἱ. 
ὈΠΙΔΓΥ Γοίυ τ ἴ0 Ὀοηάδρθ ἰ8 [86 ἀθοροδὲ χΌΐ]ς οὗὨ βίῃ. 
--ἼἜρδὶ] ἀθδῖι ἰ8 Ἔἐχρ δἰμθα ὉΥ 1ΐ8 ορροαίΐθ. [ἱ ἰβ ποὶ 
οοπίταδιϑα πὶτὰ ἴπ6 ργοϑοηΐ, Ὀυὺλ τι} οἰθγῃδὶ 116... 
ἘϊοτΌδὶ 16 8 186 ξὰὰι οὗ {86 ἔτὰΒ δοινίοα οἵ 606 
ἴῃ ον αηρβμαα ον 1.. ΑΚ γτγθἀθιηρίοῃ ; 2. ΑΒ ρἷδ, 

[ΠΊΉΠΟΥ͂ΒΟΝ : 5ἴπ ἰ6 [86 ὈΪπάπ 668 οὗ ον τηΐῃ, 
[86 ΡοΓνουθθηθ88 δηα «τοοϊκθάῃθ88 οὗ οὐγ Μ|118, δὴ 
186 τη ΟὨΘΙΓΟῸΒ ἰγγο ΓΙ δὰ ἀϊδογάον οὐ οὺγ δῇῖδο- 
Το. δηὰ δρροίΐι68, (86 τηϊβρδοίηρ ΟὗὁἨ οΟὺὐγῦ ΡΟΊΟΣΕ 
δὰ [Δου ἶ68, αὰ 186 Βοι(ηρ οὗἩἨ οὐ Μ1}186 δῃ!ὰ Ρδϑ- 
δίοηϑ δΌΟΥΘ ΟἿΣ ΓΘΆΘΟΙ : 8}} ἩΒΙΟὮ ἰδ. υρῚ δρᾷ υῃ- 
ὨδίυΓΑ] ; δηὰ, ἰἢ τὸ Ἤ6ΓΘ [ΣΌΪ ΒΘΏΒΙΌ]6 οὗἉ ἰΐ, 8 τηδῦ- 
'οῦ οἵ ργοδῖ ββιδιηὴθ δῃὰ γὔοργοδοὶ 10 8.---ΒΌΒΕΙΤΙ: 
δίῃ, 88 ἃ γαρίῃπρ δῃὰ οοϊηδηάίΐηρ ἰεἰηρ, Ὧ85 [86 δἰῃ- 
ΠΘΡΒ Ὠδαγὶ [ὋΣ [18 [Βγοῦο, [Π6 ΤΘΙΏ 618 οὗ ἴμθ Ὀοὰγ 
ἴον ἰΐα βογνΐίοθ, [λ6 ποῦ], τ0 θ6β8ὴ, δηὰ [88 ἀον]} ἔοξ 
ϊ8 σταπὰ οουῃοὶ!, ᾿Ἰυ818 δηὰ ἱοιηρίδίίοηβ ἴον 108 τϑδρ- 
ΟὯ8 δηἀ ΔΙΤΩΟΓΥ ; δηα (8 ἰοτ  Ποδίϊ 5 ἀγα ἱζῆογαμοο, 
ΒΘΏΒΌΔΙΪ Υ, δηθὰ βοΘὮ}Υ ἩΝγπεθὴ πρὸ ἡ πρὶ ϑσανος 88 ἴῃ6 
Ῥυμίβῃγηδης οἵ δἷῃ, ῖ8 (88 οῃὰ οἵ [86 ποτῖς, ἐβουρῇ 
ποὶ (86 οπὰ οὗ [86 πογῖςογ.-- -ΟἜΟΤΙσΒ : [Ὁ ἴ8 [86 18» 
ἴΓ6 οἵ 4}} νο68 0 5ΤΟῪ ὈΡΟῺ 8 ὈΟΙΒΟῚ ὉΥ γοροι το. 
--σκιλδκκ [μοὲ αοὰ αν γοὺγ Ὠοιαγίβ, δηὰ, πὶ 
ἴΠμ6πὶ, γοὺγ μοϑαβ, γοῦν μδηάβ, δηὰ γον ἔθοὶ. ΤΩ 
διὰ ἀοΥίϑο δῦ 8 ῬυΓὸ ; βροϑδὶς δαὶ 8 ἴγυθ, οαϊἕγ- 
ἵηρ, λιδῖ, δῃὰ χοοά ; δπηὰ ν8}κ βίθδαγ ἷῃ [6 ἮΔΥ 
(δαὶ Ἰοδ8 ἰο ονοσγἰδβιϊην [6] οἱ τγ.---ΕὙΘΓῪ δἰ ΠΟΥ [Δ8 
ἃ ἀδῖν Ῥϑυ, δηὰ ἐηἷβ ὑᾷὺ 8 ἀθδιἢ.--- δ βίῃπον Ὧ88 ἃ 
86}} ἴὼ ἱϑδ ΟΥἾΤ ὈΟΒΘΟΙῺ : 8}1} 8 οορἤμυδίου δηὰ αἰδογάοε 
ποτα αοὰ ἀο68 ποὺ τοίβῃ. [1 ΤΏΘἢ ΜΘΓΘ 88 Ὁ Οἢ 
ἴῃ δασγπϑδὶ [0 ροὶ {8 εἷνγ 800}8 βαυθὰ 88 [ΠΘῪ 8.6 ἴ0 ὕγὸ 
Ῥᾶσο ἱποῖῃ ἴὸ0. ρυταϊοῃ, ράσο πουὰ Ὀ6 δίρὩὶς 
Ροορίθὰ ; δπὰ ἀθνὶὶδ πουϊὰ ᾿ᾶνθ ὑὸ Ὀ6 ἐμοὶν οἴῃ 
ΘΟΙΩΡΘΩΪΐΟΠΒ.---ΗΟΡΘΕ : ΤΏΘ τηοῦνθ ἰὸ οὈὐθάΐδθηοο ἰδ 
μοῦ ἰονθ, δῃὰ ἰΐβ δἷτα {86 ρίοσυ οὗ Θοἂ.---  ΒΘΩ ἃ 
ΤΏΔῊ ἰβ [06 δἰανθ οὗἁὨ 8, Ὧδ6 ΘΟΙΩΣΩΟΣΪΝΥ [ΒΪΏΚΒ Ὠἰτηδοὶ 
ἔἴτθα ; δηὰ, σῆθῃ τηοϑὶ ἀομγααθά, 8 οἴζοθιη 1ῃ6 Ὠινοδὶ 
ρτουὰ, ὙΒΘΩ {ΠῸ}} ἴγθα, 6 ἔδοϊβ Ὠἰτηβοὶ ἢ τηοδὶ 
ΒΙΤΟΠΘΙΥ Ὀουῃὰ ἰο Θοά, δἀηὰ πθῃ τηοϑὶ οἱοναιθὰ, ἰδ 
τηοθὲ Ὠυ110]6....{. Ε. Η.] 

ποίρί6 απᾶ γεαϊεέν, ο Ολγίδίἑατ8 μῶμον ἐλ6 δογυΐοθ ο7Ὑ ἐλὲ ἰδίέον 
αεταίὴ, ο7 Ολγὼέ.. Βείξουενε 

ἐλομία ἔνε ἐπ, ἐλα οοπδοίομδηπέδε ἰδαΐ ἐλεν 
λασίπρ ἰαζον ἐλὲ ρίαοο οὕ ἐλό ἀονιπίοη, οΥ ἐλα ἴαιῖο, πιϑοεδραγὲϊν ἰεαάε ἰο διοὶ α ἀοηιίπίοη 97 Οοά ἰκ α 
φσιο 74. 

σηανρ, ΥΠ]. 1-6. 

ι Κπον γὙϑ ποῖ, Ὀτοίδγοη (ἴῸγ 1 βρϑϑὶῖ ἴο {ποῖ {μ8ὺ [(ΠὩ086 ψη0] Κποῖ [89 
147), ΠΟῪ [ὁπ ΒΟ] (μα΄ [Π6 1δτ΄ Βα ἢ ἀοιηϊπῖομ ΟΥ̓ 8 Ἰηδῃ 88 ἰοῃρ' [ἐφ᾽ ὅσον 

Φ χρόνον, ἴῸΓ 856 Ἰοηρ {1π16] 88 6 ᾿ἰσοί Ὁ ἘΕῸΣ {86 ψοιδὴ το ΠΑ. 8 ἢδπ8- 
᾿ὙΜΡῚ [186 τηδιτιοᾶ μὐβαῳ ἢ ἷβΒ Ὀουπα ὉΥ (6 Ια ἴο ἀθ' ὨυΒΌΔΠα 80 Ἰοπηρ 88 
ἢ6 Ἰνϑίῃ: [το [86 Πἰνὶπρ Βυβοδηα] ; Ὀπί 1 186 Ὠυβθαπαᾶ 6 ἀοδᾶ [πανο αἰθα]," 8Βἢ6 

8 ἷἰ8 ἸοοΒοα ἴτοιῃ {16 127 οὗ λδγ Ὠυβϑηᾶ, ἣἶἥο {Π θη 1ἢ, 116 ΔθΡ Βυβδηα ἰἸνϑίδ, 
δ. Ὅδ τηλ͵γὶοα ἴο ἈΠΟΙ͂ΒΟΙ τηϑΔη., Βἢθ Β.8]}] Ὅ6 ο8]|106ὰἃ δὴ 84] ἴΘΓΘΕΒ: Ὀυῦ 1 
ὮῸΥ Ὀυβθαπα Ὀ6 ἀοδὰ [ἢϑνὸ αϊ6α7], 86 18 ἴγϑθ ἴγοτῃη (ῃϑὺ ἰδ ; .80 ῃδύὺ 886 ἴ8 

ἐ πὸ [ποῖ 50}: δᾶαυ]ογθββ, μου ρσἢ Βη6 6 ΠυϑυΓΘα (0 8ΠποΠο " τηϑη. ὙΥ Βοσϑίοτθ 
ΑοοοτγάϊηρἾγ], ταν Ὀγθί σοι, γ6 4180 ἅτ ὈΘΟΟμῚΘ [7670 Πη846]  ἀεδα ἴο (ἢ Ἰὰνὺν ὉΥ 
ΚΒτουρὮ] [6 Ὀοᾶγ οὗἉὨ ΟἸ γιβῦ : [0] ταύ [1 οτάογ [Π80]" γϑ Βῃοι]ᾶ 6 τηϑιτθα ἴο 
Δηοΐθ6Γ. ουθη ἴο πὶ ΠΟ 18 [88] ταὶββα ἔγοϊῃ ἴΠ6 ἀθϑα, ᾿ῃδὺ γγο βῃοι )α Ὀτίημ 



8 ΤῊΕΒ ἘΕΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑῦ,.. ΤῸ ΤῊΗΕ ΒΟΜΑΝΞ. 

δ ἔοτιι ἔγυϊῃ υπίο [10] αοᾶ, ἘῸΣ ψΏθη τψὸ σόα ἴῃ ἴΠ6 ἤδθβῃ, [86 τηοϊϊομβ [088 
ΒΙ0Ώ8] Ἶ οὗὨ 581π58, ΥΒ]Οἢ ἡ το ὈΥ [ΟΥ̓ Τμ68η8 017 (86 ἰανν, ἀἰὰ ψοῦκ [ἐνηργεῖτο, τοότα 

6 οἱδῥοίογιέ, το ρΡ 0] ἴῃ ΟΥΤΓ ΠΙΘΙΔΌΘΙΒ ἴο Ὀτπρ ἔοτί ἔγαϊῦ απίο [0] ἀθαῖῃ. Βαί 
ΠΟΥ͂ 76 ἈΓΘ [ἢᾶγ8 Ὀ66}]} ἀΘ  νοτϑα ἔγομῃ {86 ἴανν, ὑπδὺ Ὀϑίηρ ἃ νἹπρ’ αΙοα ἰο 
{8407 " τ ΒΟΓΘΙη πγ17ὸ πγοτο ἢ6]4 ; {μδὺ ψγϑ Βῃου]α βοῦγϑ [80 ἴῃδύ τγ7ὸ Β0109] " ἴῃ θνν- 
ὯΘΗΑΒ οὗ βρὶγῖῦ [186 ϑρ᾽ γ10],. 5 δῃηα ποῦ ἐπ [Π6 ο]πο88 οὗὨ {86 Ἰο(ῦθυ, 

ΤΕΧΊΟΛΙ.. 

1 ΨαΣσ. 2.--ἰ7}6 Εἰ. Ὑ, τουᾶοσθ ὕπανδρος: ιολίολ λπαίἈ α λιεδαπᾶ; ἩΔΪΟΏ ἰδ 1686 ἤοτοίϊ Ὁ]6 ἴπδὴ Ἐπ αἱηρὶο νογὰ 
πιαγνίεα. Τὰ ἰθ6 ἰχὰο (δὲ ποίτθοῦ σοηοσίηρθ οοθ νον [89 ΟΧπος Β6Ώ46 οὗ [Π0 οΥἱκἰ 8], 8ὺ νΘ)] 86: ἄαε ἄενι Αἴαπιε πεν 

σε Ἡεϊὸ (ἸΏ κ6); γεῖ, δα 1:9 ἑάθα οὗ δυ]θεϊοη, ἀχργϑδθϑὰ ἱπ ἴμο ατϑοὶς, ἰ8 εἰ1}}, ὕο ϑοῖδθ ὀχίαπϊ, ἐπαρ᾽ “ρὰ ἴῃ πιαττίεα 
ἔξ ἐδ ἔπ6 Ὀδαΐ του ὰθ {πδ΄ οδα Ὀ6 κίνοι.-- 0 ῬΘΥΓΙΡὮΓΗ Εἰ ς 80 ἰοπρ αε ἣε ἰιοεῶ, ἰδ ἰἰοροίδος ὈΠΏΘΟΘΘΟΑΣΥ ; ἰδλ6 ἰἐνὶπρ 
λιμϑδαπά, ἰδ ὈΟΐῺ ΣΔΟΣΟ ἸΟΣΟΙ ὉΪ6 δηἃ ΤΏΟΤΘ ΟΧΔΟΙ. 

8 γγ. 3.--ἰ 

Ἀανε αἰεὰ ; Αταονῦ. Βὶ0]9 πίοι : αἰε. 

ΤΟΣΩΔΣ ΚΘ ΘΡΡΟΙΥ ἴο0 ἔδ)0 δΆΣΩΘ 0180. 86, 88 ἐξ ΟΘΟΏΣΒ ἐπ νῸΣ δ. 
8 γον. ὃ.--{ΤῈ6 

ΤΟΣ ΔΥῖκα, (πα στο [86 1. Κ΄, ἀοκῖγο 
φ“τπὰἼ]χτοδρορὰ ΘΧΒοΥΙΥ ἴο ἐδο ἡουγι, ΒΔ, δηὰ εἰχὶῃ γϑαρϑοίδνο 

ΤῺ δοίδνο νϑ τὺ αἵε δδουϊὰ Ὀ6 βΒυροιἐτἰοὰ ἴον ὃὲ ἀεαά. ΤΏ6 
ἀοϊϊοαίο 6πΠ8ὰ6 οὗ [6 Οτϑοὶς βΟΒΔΙ  ΟΘΑῚ γορύείηου : ἐδὰν δὲ ἀποθάνῃ. 

9 ὥσϑδ βϑεσῃδ ῬγοίοσβὈ]ο ; ὑδθ βοοοχιὰ ἰδ 
ϑοσιθῖῃἱρ ΜὨΐοῖ ἰδίεθα ρἷδοθ δηἰθοθάθῃς ἴο τδδὶ ἰδ δἰδιτοϑὰ ἱπ [Π6 ἃ 
δοπάξ(ίομα! ἔογη, ΜΟῚ δ ουΪ ἃ ὈΘ Γοδοσυοὰ ἴοσς ἴπΠ6 οαυλναϊοιί ασθο 

τς δέοι αχίβοθ, ΗΟῪ δὴ τϑ Ὀοαὶ τοϑα ἐδ) 
οτὰ αἶνοα : λανεὰ αἰεα; ἭοΤαΕ ΤΟΣΏ : ἐκαϊ 

ΘῈΣ 1 θχά], αἴποο ἐἢ 6 δοχίδι ἘΒΡΙΝΝ 
οἷα, Ὁ 18 τιοῦ 80 οἰθχαϊπξ ; [6 1δΔδὲ ἐξ τμδὲ ὑὈδ)] ἃ 

ἕοστα (εἰ τὰ [6 ορίδιῖνο οὐ ἰπάξοδίλτο). Ὑ86860 

εἶνο ὈΘΙοτιδ ἕο ἔΠ6 νασζὺ, δηὰ ἰδ ἰοιποὰ ἰο ἐπ Ὡσπι;, δὲ ἐπ ὀσχρϑῆδο οὗ οσοϊδίθηοδι. Ῥοεῦδα 
1:0 ΣΕρΡΌΪΘΣΙ ΤΥ οὗ [89 Πρρδρκυυκευις Το δγαΐ, βοοοπιὰ, διὰ τὰ ᾿ἶπιοα ἔῃ {86 οεἰφὶβ4) 

Υ. 

γενομένην ἀνδρὶ 

8ο ἔδιδε, 85 Ἰόπρ 88 ὮοΓ Ἡπααηὰ ᾿ὲνοίς, 
86 88}} Ὀθ σΔΙ16Θἃ δῇ δἀ]έονοδβε, 

17 βλ)ο ὉΘ τιαγγϑα ἐο ΒΟ ΘΓ ΤΩΔΣ ; 
Βυὲ ἱ μος υσραῃὰ ὑὉὈ9 ἀδεᾷ, 

889 .θ ἦγοϑο ἔγοπι {10 ΔῊ 60 88 ἰο ὍΘ πο δ Ὁ] ἴο 088, 
ΤΒΟυΡᾺ 6.19 ὃὉθ τηδετίοα ἰο ΒΏΟΓΠΟΣ 181). 

4 Ψα, 4. 
ἀθανατώθητε. Αἰογίϊ πουϊὰ Ὁθ δ: 
Οτοοῖκ τοσὺ ἰδ τιλθὰ, γϑοδ ᾿ αὶ ἴδιο νἱοϊθῃξ ἀθ8. 

Ψανς. 4. 
186 ἴοσοϑ οὗ Ὧν Οτϑαῖς ἰδ ἡπλαρηδν, διὰ [16 ναγοά ἥοστη [ἢ 

4 ον, 4.--ἰ|[|ῚΧ6 πμηΐο ἰν [80 τιδῦ8] γοπάοσί 
τῷ εν. ΤΈῈΘ ταϑθηΐτις, ΒΘΘΠῚΒ ἴο ὉΘ : ἐο ἰδὲ ρίονγῳ 

Ἴ ΨᾷαΣ;, ὃὅ.- 186 Εἰ. Ὑ. υϑῦα}}ν σϑηθτθ παθήματα 
Ζαϊάεπτολα ἴδ.) ἰδ οι γταοὶυβί θα ΠΥ σχασέ, δηὰ, οτι {06 πιμοὶ 
(Ασα). 

8 γα:. 6.--[1}ὃ6 Ποιερία τοϑᾶδ ἁ 
Βανέτρ ΠΟ ὉΠπΟοΙΔ] κα ρΡοσί. 
[}.0}} ῬΑΓΠΟΙΡΙΟ, ΜΌΪΟῺ πτδ8 ΓΘ 

-Ρ πεσιτι ΘΙΏΘΏ ἴο ΟΟΥΤΟΒΡΟΙα. 
8 Ὑρχ. θ.--ἰΤο οἴαῦεο ἐδ ϑοραείο διὰ 
19 Ψ6;. 6. 

49 οἰδυδο δὴ 

ἘΧῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ϑ'ἰηωηιηιανν."---α. Το ὅχυγο οὗ πιαγτίαρε δπὰ ὑῃ6 
ἸΔῪ οὗἩ πιδττίαο (0 ἀσβοσῖθα (.}6 τοϊδίϊομθ οὗἉὨ Ὀοϊΐονογβ 
ἴο ἴδιο ἰὰνν (νογβ. 1-8):; ὁ. 116 δρρ!!σαιϊίοη οὗ ἴ[π6 Βν- 
ἘΓΘ : ἴΠ6 τοδγτίαρμο αἱὰ ἠοῖ ΓΟΙηδη ρυγο, Ὀδοδυβο βίῃ, 
ΦὯ0586 Ἰη οἴη 8 ὙΘΓΘ ὈΥ̓͂ [86 ἰαῖν, ἰπδἰηυδιοα 1861, 1 
3 ἀἰβϑοϊνθὰ ὈΥ̓ ἀθβί (γθτϑ. 4--δ). 

γον. 1. ἤνυον γο υὑοἱϊἨ. [Ἢ ἀγνοεῖτε. 
Οομρ. νἱ. 8. Τὴ ρδγίίοὶθ ἢ ἱτηρ] 68 ἃ ἀουδί, δηὰ 
ΘΟΠΠΘΟΙβ ΔἸΜΑΥΒ ἩΠῚ 8οπ)6 ρῥγθοθαϊΐηρ, οδύθροῦίοαὶ 
οἴδυβο (ὉΥ̓ἴηθι, Ὁ. 474).--Οἡ [86 οΘοπποοίΐίοηῃ. Μογον 
ἀθόπιβ 1 ἃ γοϑυμηριίοη οἵ νἱ, 14, Ὀυϊ ἱτηΘα Διο Υ 
Ἰπκοὰ ἴὸ 1αϑὺ τησΐη ἱΒουρῶι (νἱ. 22), νἱΖ., ἴῃδὺ 186 
Ομεϊβιίδη δα εἶ ἔγαϊξ αη0 ΠΟ] 688, ἀπὰ [ἢ 6πά, οἴοτ- 
ΣΙ] 6 (τ ϊοἢ 8 ργονϑὰ ἰῃ νἱ. 28).-- ΕΒ. ϑίποο (ἢ 
ἤ πὐδιμηοῦ ἃ ἀουδιὶ δὴ (86 Ὀθσρίπηΐηῃρ (οδδρ. ' 29: 
νἱ. 8); [86 ΑΡοΒβι]6 ἱπεϊσηδιθβ {Π|8ὲ ποΐ 41} ἴΠ6 Ὀο]ϊον- 

Θιθη ἴδο αἰ δου  Υ͂ Του πο ἴ)9 8 866 ἴῃ ]} 
Ἔα νὰ οἵ Ῥτχοῖ. ΚΡΣ, ΓῚ ϑλρλν τς Ὅλ 

-ἰϑϑ8ϑενε πιαὰε ἀεαὰ (Αταῦτς. Β᾽Ὁ]9 Τῦπίομ), ὑἐμβουρἢ ποῦ σψοσΥ οἱορδηΐξ, ἰδ ῬΟΡΏΔ' 
᾿ ΟἿδ ἱνεο γετε εἰαίπ, ἴθ Ῥτοίοστοὰ ἐγ Αἰὸ 

οὗ Ομ ταὶ ; Ὀυΐ ἐμί8 που]ά ρμοΐῃΐ ἴο 
δι "ὁ οὗ θοΐπς ἀορτίνοα οἔὨ Ἰ᾿ἰΐο, τΒῚΟΝ 68 [86 Ῥγοτηΐποηξ ᾿ΠοΌρὮΣ Πόσο. 

δ ἢ οἰΘ 65 ἃζῸ ὅπ4], ὑποπρὰ ἀὐβοσγίπρ ἰη ἰοττα. 

ποθανόντος ; ἃ ὁοπ͵οοίογο οὗ ΒοΣα᾽ 8, δυίδίτσ 
Ὁ. Ἐ. Ἑ. α. (Τυϊμαῖο, απὰ δολθ αὐ δυίμοσὶ 168) τοαὰ τοῦ θανάτου; 8 εἰν 

Θὰ δὲ αἰδίαγιηρ ἐλ6 δἰσαοίαγο οὗ ἴ8ὸ ϑοηΐθηοα (Μογοτ). ὃς. Α. Β, Ο,, ἘΞ, Τῶι ΣΏΔΌΥ γο» 
ἴοτγϑ, νασσϑηΐ [Π6 ΘΟΣτϑοίπ 688 οὗ ἀποθανόντες, ὙὨΐΟδ ἰ6 ΠΟΥ δΙπηοδὺ υπίνογβαν δἀορίθὰ. (16 Επιρ δὴ ἰασχὶ 

180 Ῥοοὲ ξ 
Ἰογτὰ, Ὧ85δ6 ἐδ0 ἀφιείς ξδ 

βοὲ οὗ καἰ πῆρ, γαῖδοῦ ἔμασι ἴο ἐ}16 

ΒΥ ομδδπρίηρ δο ἔσεί ἐλαΐί οὗ ἔιιο Ἐ. Υ͂. ἰπίο ἐπ ογεν (λαῖ, 
τοἀυοθα ἃ ΠΛΘΘΕΌΓΟ ΤῸΡ : 

οὗ εἰς τον θεόν, ἰο Θοι τὶϊ! θοῦνθ ἴο τοργοδϑοῃΐ (86 βἰσαρίθ ἀ4εἶτα : 
ΤΣ ἀδῖϊνο, τῷ θανάτῳ ἰδ Αἶδο Του πὰ δὲ 18» ο1966 οὗὨ τόσ. 5. 

εἰιῇετίηρε. : 
Θ, ῬΣΘΙΘΓΔΌ]0 ἴ0 »εοίέοηδ, ἀσποί “πε (Ατδοϑρ. ΒἰὉ]6 Τινΐσπ), δἰέττίηφο 

Ἡὸοΐῦο, ρμαδείοηε (ὙὝ οσχἀδνυγίῃ, δι. οἴποσα; 1Δηρο: 

ΔΡΟΤᾺ 8. τοὐδυμἀθτίθηδἰη οὗὨ [Ἀ6 
οδε, ἴο μοὶ τί ὰ 

Ῥχοβοπὲ : ὥστε δουλεύειν. 
ΠῚ [.6 ΓΘΌΣΘΏΟΘ ὉΘ ἴο (δ. ΗΟΙΥ Βρίτί(, [6 δῦροτθ οσρϑπάδίξοι ἷ5 ἢ 
ἃ τοϑδὰᾶ: ἐπ πεισηεδε 9 τρίτιί απὰ ποί ἱπ οἰατ 655 ΟΥ ἰείίεγ. 8606 Ἐχερ. Νοῖες Δ ὉσΝ νἱϑτβ.--. 

. ποῖ δε τ  ΓΑΒΕν ἈΡΊΩΝ 

ΘΓΒ ἴῃ Βοπηθ ἃγθ οοηδοΐοιβ οὗ (Π6 τΐΣ0]6 σοποϊυδίου, 
ἐπαῦ {0 6 ΖΟΒΡ6ὶ [88 τηδάθ μη ἔγθθ ἴγτοπι ἔϊλῷ βουυῖοθ 
οἴ 1π6 Μοβαὶς ἰδνν--ἃ σοποϊαβίου {Ππ20ι Β6 ν᾿} πὸν 
τηδῖζο οἷθαῦ ἴὸ ἴθια ὈΥ ἰῃς ἤσιτγο οὗ [86 ΔῊ οὗὨ τηδϑι- 
γαζο. ΤὨογοίοσγο πο αποβιίοη, σπου] γοὺ ποῖ ΓᾺῪ 
Κηο ἐπ6 οοηβοαῦθησα οὗ ἰπ6 τἰρηὶ οὐ τρατγίδσο ἴῃ 
οΆ86 ΟὯ6 ΟΥ̓ ἐΠΠ6 σΟΌ}]608 ἀἶθ8 ἢ 88 {18 τηδδιΐηρ: 
ϑῃου]ὰ γοὰ ποὺ ΛΠ ΚΠΟῊ (6 οσοηθοαυθηςς οὗ (ῃ6 
ἀρδαῖ! οὗὁἨ Ὀοϊϊανοσθ ΌΥ πὰ ἴογ ἴππ αν ἢ ΤΊνα ΘΟΌΓΘΟ 
οὗ ἰγοαϊηθηῦ ἰ8 τηΐβ : Αἴ Ρ πανίηρ δθοστῃ τπδὶ ΠΟΥ 
ΔΓῸ ΠΟ ΟἿ ὉΠῸΘΡ βθἷῃ, ὙΠ ΤΏΟΓΟ ῥΑΓ ΟΌΪΑΥ τοΐογ- 
6Ππ66 [0 ὑῃ6 Οδη 1168, (Π6 ΑΡοβί!α ΠΟΥ ἀθοϊαγοα, πῖι ἢ 
ΤΊΟΓΘ ραγϊουϊαῦ τοίθγοηοο (ο {Π6 {6 8, τῃδι {Π6Υ ἴοο 
ΔΓΘ. ΠΟ ΠΟΤΕ ὑπάθν ἴη6 ἰᾶαν. ΤὮδ ὉΠΙῚῪ παυτδηιὶπα 
{118 τα ϑ᾽ ἤθη οοπαίβιβ ἰῃ {Π|6 ἔδοϊ, ἰπαῦ οπ6 δ ποῖ Ὀ6 
ὉΠ6ΘΓ 8ΐη τὶ πουῦ Ὀοΐηρ ἀπο ν {Π6 ϑ6η86 οὗ ἴδΠ6 ἰδ'νὶ 
δηὰ (Πα 6 σαηποῖ Ὀ6 ὑπάοῦ ἴπΠ6 1δνὺν πϊτηοῦϊξ Ὀοὲῃρ 
ὑπάθν (6 8686 οὗ β'η. 8 ὧν, ὑπογϑίοσο, ΟὟ ἀθδ. 
ἀυοσίίοῃ εχιθηἀβ Ὀδοὶς ποῖ ΟὨΪΥ ἴ0 οἶδρ. τί. 14, Ὀυὶ 
Θύθη ἴο οὮδρ. ν. 20 : 111,9. 1. 17. Τα ἷδ, τῃ9 ἰΔΨ 
ΘΟΠΊ6Β ἰῃΐο ΘΟΠΒΙἀΘΓΒΙΪΟη ΠΟΓΘ 0 [ἊΓ δ8 ἰὺ ἰβ 106 
ΡονοΡ οὗὨ τὸ Ἰοίλον, πο .εἴ}1}8 (2 Οον, ἰἰΐ. δ)..-Ὦν 



- “--ὕ-...-ττὸὸἢὄ ὦὦἷἝ.. 

ΠΡ ἢ ἷθΘ σοι ρ]οιθα δ [86 Ὄσρεγίθθοα οἵ βίῃ 
800 ΥΕΓ. 24). 

ΑἸρΟΪΑΥ ΥἱαονΒ : 1. Βοῖομο: Τὰ6 κυριεύειν ἰῃ 
ΥΟΓ, 1 ΓΘΙΘΙΒ 0 {86 χύριος ἴῃ [18 οοποϊ απ νοῦΒ0 
οἵ εδρ. νἱ ; 2. Μογοῦ: Τῆ6 ἔγϑοάοχῃ οὗὨ ΟἸιγιβιϊδι8 
ἔτοιη (86 ἰὰνν ἔο]ἸονΒ ἔγοτα τ6 ὑγυῖὰ οὗὨἨ ὑμ6 ἐογοροίης 
γογΒ6. Βυΐ [8 ΑΡροβι]6᾽ 8 τγδαϑι ἴοι οΟὨΒίδὶβ ἴῃ Ὠΐθ 
ἀρεῖ [0 880 ὑλεῦὺ ΟἿΣ δ. 8}}8 ΔΓΘ [υ8ὲ 88 ἀ6δὰ ἰο 1Π6 
ἰατ ΟΥ̓ Ὀδρ θη ἴῃ {Π6 ἀδαὶ οὗἩἨ ΟἸγβῦ, 88 [ΠΟῪ ἃγθ 
ἀοαὰ ἴο δἷπῃ. ΤῊΪΒ αὐίβοϑ ἔγοση ἴῃ6 ἴδοϊ [δῦ Π6Ὺ 
ὍΔγΘ τγϑοοϊνοα οίθσθδαὶ 16 88 (86 γί οἵ αοὰ ἰῃ 
Ομγίοι. ΤΏΘΥ δζὸ ἰδογοίοσο ἀδδα, ὈῪ (86 ἀθδα οὗ 
Ομισῖϑες, ἐο ἀθαῖ!, ἃ8 ἃ γϑδιιὶ οὗ βἷπ, 88 [ΠΟῪ δγὸ ἀϑδὰ 
[ὁ ἀθδίῃ 88 ἃ γϑβυϊὶ οὗ 1:86 ἴανγ, δοοογϊης τὸ ΟἾὮΔΡ. 
Υἱὶ. 24. ἐπε σοῦε Υἱον ἰπ 41} οαἰίοη ͵8 ἰπαϊοαρθα 
δῦονε.--- Η.] 

Βιτοΐμσθε. ὐδγίδίη]γ ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἰθ6 Φοπιβῃ 
ΟἸ τ βεϊδηβ (δοοογαϊΐπρ ἴο ατοίζίυβ, δὰ Οἴἤ 6 ΓΒ, 480 
ΤὨοϊαοῖκ, ἰῃ ἃ αὐΔ|16οὰ ΜᾺ) ἃγὸ τοθδηΐ ἴῃ {μΐβ δὰ- 
ἄγοβθ (Μογοῦλ Ὑοὲ Μογοσ, ἰπ ἀφηγίηρ {1͵|8, ονοῦ- 
ἰοοῖκα ἴπ6 ἔδεΐ δαὶ ἴῃς ον 8} ΟΣ βεἶδ 8 ἀγα τοραγά- 
οα τηοδὶ ῥγου ποηῖυ, ὑθοδῦβα ἐπα ροϊμὲ ἴῃ αιοϑίΐοῃ 
δ τοβροοίζηρ [ἢ6 ἸΑῊ (866 οἴδρ. ἰχ. 8). [Τ|16 ΟὨΪΥ 
᾿ἰνηϊ δύο Ὀεΐπρ “ὁ τΠ066 σγο Κηον (86 ἰδνν,᾽) 0 τηυδὲ 
6 τειμοιογρα [Πδὺ ἴῃ ἐμ6 δροβίοὶϊς ἀρ, 88 ἴ76}] 88 
εἴποο, ὑπὸ πποτιθάμχα οὗ ὑμ6 ΟἹ Τοβιατηθηὶ οα ἴπ6 
Ρασὶ οἵ Ομ τἰβεαπβ πῃ σΘΏΘΓΑΙ ἰδ ργοβιρροβθά.---Ε.] 

ΕΟΣ 1 ΒΡΘΔΙς ἴο ἴποδθ τῦο ἴκηουῦ ἴ)6 ᾿Ιανσ.᾿ 
ΔΓΘΩΠΟΙΟΔΙ, 88 ἴῃ ἴῃ Εἰ. Υ, ἘχΧρ]δπδίοσυ οὗ 
εἰλγεπ.---Ἔ.}] ΟΥ̓ νῇναῦ ἰανγ ἀοθ8β μ6 ϑρθαϊς ἢ [ἐ 

ταδὶ ποὶ Ὀ6 ονογϊοοκοὰ, ὑπαὶ παῖ ἴΠ6 ΑΡοβίὶβ διν- 
ἴον δάάυσεοβ 88 ῃ6 ἀφβίσψῃ οἵ [86 ᾿ανν, ΔΙΓΟΔΑῪ ΓΘ- 
τοϊμβ οὗ ἴθ ἸαῪ οὐ παίυσγο. Ἰπογοΐοτε Κορρο: 
ΟΥ̓ΘΡΥ ΔῊ ἰδ τηϑρδηῖ, ΟἼδΟ]6Ρ : [ἢ 6 ΠΙΟΙᾺΪ Ἰᾶατσ, Βαυὶΐ 
ἐπουρ! ἴμ6 Βοιηδὴ αν τηϊσῃϊ ὮΔΥΘ ἃ βἰ μῶν τ. 
Ῥογῖ, (ὴ6 ΑΡοβιὶὸ πόνου 6] 6 8 τη 88 ἴῃ6 Μοβαῖΐο ἰὰν 
ἰδεῖ: ἴῸΣ ἴπ6 ροϊπὶ οὗἉὨ δἶβ δυρυπηιθηϊδίίοη ΐβ, τἢδὲ, 
δοοοράϊηρ ἰο ἴ6 ρυϊποῖρ 68 οὗ ἴ86 Μοβδαῖς ἰδνν 186] ἢ, 
ΟΣ β δ η8 τηυδῦ Ὀ6 τοραγάθα 88 "δυΐῃρ Ὀθθη τηδὰθ 

οἴγϑο ὈΥ͂ (8 ἰανσ. [Ὁ 18 ποῦ ὨΡΟΘΘΒΆΡΥ ἴ0 ῥγουα (ἢαὶ 
(06 Μοκυῖΐς ἴδνγ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ, Ὀὰΐ ποὺ [6 ἸΔΥ ΟΥἁ τηδΓ- 
δρο ἰῃ ραγίϊουϊαγ (Β6Ζζα, ὄδγρσον [Βοηρ6}}, δπὰ 
οἴ 6:8), 15 τηϑδηΐ θα Τῃ6 Φον αἷά ποῖ αν ἃ 86Ρ- 
δδίθ τηδιτίαρσοοϊαν ; γοῖ {Π6 Μοβαῖς ᾿ανν, ὙΠῸ τοίογ- 
5506 ἴ0 [86 τηλγτΐαρθ.Ϊανν, 18 τηθδηϊ.---αηα 0 8Γ1ΘῸ 
{πΠ086 ὙΠῸ ἰΚΠΟῪ “86 ἴ1αν Ἐχρ᾽αμπδίίοηβ: 1. ΤῈ 
Βοιδη ΟἸ τί βιϊδηνβ, [Π6 τ Δ] ΟΥ̓ οὐὗἩἨ βοτὰ πθγο δε - 
ἰδ ΟἿ τἰβίδηβ ; 2. ΤΊ6 Φοπ δ). ΟὨ τ ϑιϊδη ρογιίοῃ, ἴῸ 
πθοιῃ Ῥαὺ] δάγθβϑβοβ Ὠἰπηθ6 17 ἴῃ ρασίουϊαν (ΡΠ ΡΡΙ, 
8πΠἃ ΟΥΒ6Τ8): 8. ἴῃ δααϊίοη ἴο ῃθβθ, ὑπὸ Οδῃτ}6 
σὨγίβιίδηδ, ὙΠΟ, 88 Φον ἰδ ργοβοϊ γίθϑ, ἰιαὰ Ὀθθη θῇ. 
ἐτυδίθὰ πίῃ (ἰ6 ἰὰν (θὲ Ῥ οἰίο, δηὰ οἰΒ6γ9):; 4. 
ΤὨΟΪΌΟΙ 68118 ἴο τηϊπὰ, ὑπαὶ ἴἢ6 Οφμμ]6 ΟΠ γἰβ δ ἢ8 
Ὀοοδῖηο δοαιαϊπιθα τὶν} (η6 ἴὰτ. [448 [86 ουβίοιηβ 
οὗ {Π6 ΒΥΠΑΜΟρΡῸΘ τοηραϊηθα ἴο ἃ ἰασῦο οχίθηϊ [ἢ086 
οἵ [Π6 Θδυὶν ΟἹ ιν ϑύδη Δββου 168, ἴ86 ΟἹ Τοβίδιηθηϊ 
τΔ8 τοδὰ [0 8}1] Ὀθ] θτυοτα, 498 ἰπἀθοα τϑ ΠΟΟΘΒΒΔΆΡΥ ἴ0 
(οῖς ΟὨ γί ϑιίΐδη ἱπδίγυοςίίοη. πὸ οουὐἹἱὰ ποῦ Ὀ6 ἃ 
Ομνϊβεϊδβη ούοη ἰπθη, πὰ ῥομηαΐη ἱρηοταηὶ οὗἨ ἴΠ6 
ἰαν.---Ἐ ΤῊθ αυρβίϊοη ἴῃ φΘΠΘΓΑΙ Προ 8 ποὺ ἃ 
αἰ συλ δρθοίϊ!ν οὗ ἐπ Μοϑαῖς ἰανν, Ὀϊὺ ἃ ΡΥ ποῖρ] 6 
ον ἀοποϑὰ 4]860 ὈΥ πδίαγαὶ αν, τγὨΐοῃ,, [Ὁ {18 ὙΘΥΥ͂ 
ΓΟΏΒΟΣ,, ἀ068 ποὶ ΓΟΒΕΪ [ΓῸΠῚ ΟΠ6 6, Ὀαῦ ἔτοπὶ 
ἴδε οοπηθοιίοπ οὗ ἴῃς Μοβαὶς δὰ. ἸΤβοΐιοκ : “ Οπα 
οἵ τ ἸορᾺ] πιαχίτηϑ συττοηῦ δΙΠΟΩΡ 6 Φ6 08; Εδβίδ 
Φιάοαγυοῦδ ἰῇ ναΐῃ ἴ0 ἤγοῦο ἰὑ ἔγοιῃ π6 Οἷα Τοεβία- 
πιο Ὑοὶ (86 ὀχδρὶο οἵ Βυΐϊῃ, ΑὈΐμα]}, δηὰ 
ὅύθη οὗ ἴΠ6 μροοῃπα τηδιτίαρο οἱ ΑὈγΆΔΙΩ, 18. ΤΟΣ 
(δὴ οὔθ ᾿θρ8] τηλχΐτη οὐστοηΐ διημθῦς ἴμ6 68. 
Μοεοονον, ἴΠ6 6,4] ργϊποὶρ]ο ἰῃ οἤδρ. νἱ. 7 ἰα οὗ Ἰεϊη- 
ἐγοὰ ῃδίῃγο. 
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ΤΏαὶ ἴπο ἴα παῖδ ἀουμηΐου. Ἧ9'.8 τουδὶ ποῖ 
Θοπμμθοῦ ὁ νόμος τοῦ ἀνθρώπιν (Μοκβμείπι, 
δ ΟΙΒ6Γ8), ὈὰΣ νόμος πὶ χυρεεύε. απ ἰὼ 
οοΡίδἰὩ]Υ, Βότοῦον, {86 τϑὴ ἴῃ αυσδβύοη ρ]αυθα. ὑπ. 
ἀθν ("6 αν. [Ὑογάβπονίῃ ὀχρίδίηθ: “ΤῊ ἰῶν 
(οὗ Μοβ68) ἰ8 Ἰογὰ ονδὺ ἐλδ τηϑη---ἴῃ ΠΌΤΩΔη ογθα. 
ἴ0γ6---ἩΠΘΙΠΘΥ Τμ8ἢ ΟΥ ΟΙΔη. ΟὈῺΡ. Οδγυθοδίοσω, 
Τιοοάοτοί, Αὐρυδιίη6." ΤὨΪ8. ἰλΚ68 ἐμθ σογὺ ἱῃ {84 
᾿ἰλθγᾺὶ Β6Ώ86 : ἐο δά ἰογά, ἀπὰ ἰηϊτοίυοοθ τη6 ἤρτυτε 
οὗ 186 τηλΡγΐαρα δὲ 0506, ἴδ8 ἀνοϊάϊρ ΔῊ αἰδίουεν 
ΔΌουϊ [06 βρθϑοὶδὶ ἰᾶνν, ἴῸΓ [6 ὙΠ0]6 Δ 18 ρογβουηὶ: 
δε, Μουογ ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἔδυοσ [815 υ] 6 8180... ὄΕ. 

ἘῸΣ ὃἃκ Ἰο; ἰἶμλθ δβ Ὧ9 ᾿ἰνοῖῃ [ἐφ᾽ ὅσον 
χρόνον ζῇ]. Αοοογάϊηρ ἴο γϑῖβ. 2.4, 6 ζῇ 
ΟΥ̓ ΘΠΕΙΥ σοῖθιβ ἴο ἴΠ6 τηϑῃ ΠΙΠ286], δηὰ ποῖ ἴο {16 ΔῈ, 
80 ἰδδί, ἰῃ ἃ τροίδρὨοΥο8] 86Ώ86, ἰὺ που] ἢανὸ 1}}6 
ἴοτος (45 Οτίρϑη, Εγαβϑιουβ, Βοηροὶ, δηὰ ΟἸΘΣΒ ὑλιῖπ]ς 
οὗ πιδκίηρ (6 βρσυγα ἰϊδο! ἢ ρῥ]αΐποσ, Τηἷ8 ποὺ] 
Βαῦθ ὈδΘῺ ἴο ῥζουθ ἢγβθι ἰπδὺ ἴ86 ἸΑἿῪ 88 ὯῸ ΤΏΟΓΘ 
ἴοσοο. ῬΆΠΠΙΡΡΙ υπάδγβίδβ ἱμ6 ζῇν ἴο Ὀ6 ἐπ οἱά, 
πδίυγδὶ 6. 866 ΤΒΟΪυΟΙς οἢ {Π|6 ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ : ἱπ [68 
6886 ὅπ6 ΒΡΡΘΔΙ ἴο ἰοβϑὶ] κηον]οάσχε που]ὰ Ὀ6 'πδῃ- 
Ρτορσγίδιθ, δῃὰ {6 ἔρυγα δἰγεδαυ υἱοϊαϊθα. ἴδ ἰδὰν 
8. ῬΟΥΒΟη θα ΔΒ τηδδίθυ, [δὲ δ8 βίῃ ἷβ πῃ 86 ἔοσεζω- 
ἱῃρ βοοϊίΐοῃ. [πὰ ἰδ6 ροϊΐπὶ οὗ ἴΠε ἔφυγε '8 ποὶ 
δϊοοιοα ὈΥ τοΐογγηρ [Π6 γ Ὁ ἴο (86 τοδῃ, ἴον πἷοἢ.- 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΡΑΙΙΥ ἀἴθ8, [Π6 Γαϊαϊοη οθαϑθβ, Οομρ. Ηοάμαο. 
--Ε Μεγον ρἶνεβ ῥγοπιίμθηοθ ἰὸ ἴ86 ρμοΐπί, ἱμδὶ 
ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ἴδ ΟἸΡΒΔΙο." 

Υεν, 38. ΕἘΌχ 109 τσραυυὶθα Ἰσοχηᾶσι ἰδ Ῥουπὰ 
Ἦν πο ἰὰτν ἴο ἴπ6 ᾿ἰνίηρ Βυδραπὰ [ἡ γὰρ 
ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται 
ψόμῳ. Α οοπογοῖθ δχρ]δπαδίίοῃ οὗ [6 ρσγοροβίιἴοη 
οἵ νεγ. 1 (Μθγεγ), ἰηἰτοάυσοὰ ὈΥ γάρ, ΜΠ} Πα 5 
Βι6Γ {Π6 ἴοτοο οὗ 707 ὁχαπιρίε (Πάρε, ΑἸέογα). ΤΊ 
Ρογίοοι δέδεται ὮδΓα ἀδηοίθβ [Π6 οομ ἰπυΐηρ, ΟἾδΓ- 
δοίον οὗ [86 Ὀἰπαίΐηρ (ποτ, Ρ. 266), ψ}Ἴ0}} ἀρτθθα 
τὶ τἢ [86 οἸηρἤδιϊς ἐφ ὅσον χρόνον (ν ΕΓ. 1). Ὕ πα »- 
ὅρος, διδ᾽θοί ἐο ἐδ πιατι, τηδττῖοα, ΟὨΪΥ ἰόγα ἴῃ (ἢ 
Νον Τοβιαθηῦ, θὰ ουγγοηὶ ἴῃ ᾿ἰαΐοσ αὐθὸκ δυῖῃογα, 
--Ε Το ἔρυτο ἴῃ νοῦ, 2 δηὰ 8 8 αυϊῦθ οἶθαγ, Ὀὰϊ 
1.8 ΔρΡΙ]Ἰοδιΐοη ἰ8 αἀἰδῆου!. ποθ ἴπὸ ἰδῊῪ ἰβ 01)» 
Ῥαγοὰ σὶρ [86 ταὶ τηδῃ, δὰ Ομ γβι τ ἢ [ῃ8 βοοομὰ, 
1ηϊ8 βϑβϑιηθα ἴο Ὀ6 ἴΠὸ δρρ)]οδίίοη {δὴ 8] ιου]ὰ [Ὁ]]ΟΥ͂ : 
ΤῊΘ Ἰανν, 88 ἰῃ6 δγβὶ τηδὴ οἵ (86 τΠδοογαίῖς ΟΠΌΓΟΙ, 
ἰβ ἀσδὰ ; πο, ἴπ6 Οδμυτγοι ὁδη Ὅδ ἔγθοὶν τηαγγὶ θὰ τὸ 
ΟἸιγῖδι, Τμογοίογο θυ Ὀβίουὶ, Εὔεϊκοτγε, πὰ οἴδοια, 
Ὦδν6 γοιῃδγ θὰ ἐμαὶ [86 βρσυγα ἰβ ποξ ΟἸθΔΡΙΥ οαγτοα 
ουὔδ: δηὰ Οδνγγβοβίοιῃ ἴοοὶς [ἰπὸ νἱον, ὑπαὶ Ῥϑὺυ], 
ὑπγουμὰ ἰογθθασηοο ἰοσαγαὰ ἴπῸ Φ ον 8, γανογβοα {}}6 
τοδί ἴῃ ἰδ ΔΡΡ]Ἰοϑοη, ἐπα παῖ, ἰηδίθδα οἱ 88 γ.. 
ἴῃς, ἐδε ἰαι οΥ ἰλὲ διβύανα 8 ἀδαα, ἴνὰ βαγβ, οι 
ὙΠῸ ὝΘΓΟ ΓΟΓΙΩΘΓΙΥ Ὀουπὰ ὈΥ̓͂ {Π| ἰὰνγ ἅτ ἀθαά. [5 
Ὑγογάβνοσῖ, ψ80,) Ὠσγονοῦ, ἰοΐπθ 10} [Ὁ θουθγδὺ 
ΟὮΘΙΓ ΓΘΆΘΟΏΆ.---ἢ.}]7 Μογον, νι ἘΓΙ ΖΕ, ἴπὰι 
το ΐονοα {πὸ αἰ ΠΟΥ : [πῃ οΘοπβοαῦοποο οὗ τῃ6 ὉΠ] 
οὗ [Π6 τηϑυγ ΠΟ ἢἷ8] γα διῖοι,, ἀθαῖῖι 18 ἂἴ ουθηῦ ΟΟΙᾺ 
ΤΩΟῚ ἰο Ὀοῦϊι ραγ68  σῇθῃ [Ὧ6 Ὠυβθδμημα 18 ἀρδβά, ᾿ς 
ὙΠῸ ἰβ ἰορα]ν ἀραὰ ἰὸ ἐῃ6 υθραπα, 6 τὺ ἷπ 
{18 οΆ86 δϑκ, ῬΓὮΥ ἀἰὰ ποῖ ἴπ6 Αροβίϊθ οοιμοστω ἰιΐδ 
βρσυγα ἴο ὑΠ6 Δρρ Ἰοαιίοη, δπὰ ἀθϑίρηαῖθ ἴῃς νἱἕδ Πθ᾽- 

Φ ΓΜογοΥἧἝ Ὠοῖοσ ἰπ ὀχοο θεῖ: “Κ Δοί δοΐογε ἮΘ ἀϊοβ ἄοθ8 
86 Ἰὰτ Ἰοξο ἐΐϊθ ἀοτηϊ πὶ ΟΥ̓ΟΙ Ἀΐπ|; δὸ Ἰοηρ᾽ δ Ἀ6 ᾿ἶτνϑβ, ἢ 6 
τοηλιΐηδ ΒΌ ̓  ὁ οῖ ἴο ἐξ. Ιζ. τιΐκ ἰ6 οομεϊλοτοᾶ, πὰ Δ ΘΕ Σοὶ 
γσοιονδδΐ ὁ οπὶν 80 ἸΟΩΩ 85 ἢὯο ᾿ἦνοβ. ̓᾿ ὍὈ6 ποὶ ἱπίογχροϊαδϑᾶ, 
1086 ἐμποῦρσην Β60Πὶ8 ποῖ 6. {ἰνὶδ) ΠΟΥ αἀἱδργυροσίομαίε ἴο 
Ἐπ ΒΡΡΡΘᾺΆ] ταδᾶρ ἰο ἴδ ἰ6341 Κιιου]οὰρο οἱ [86 τοϑλάρσα, 
ἘῸΣ ἃ ρεοιμίανῖψ οἵ ἴ89 νόμος ουπεῖδίβ ἔπ {πι6, (86. 11 ὁσ πη οἷν 
88 ὨΊΔῺ ΑΒ, ΠΑνῸ ΟΠῚΥ ΤΕΠΙΡΌΤΘΤΥ ψα ]!αϊίγ, οσ Ὀ6 κἰτοτοά, 
δυβροπαθαᾶ, ΠΟΡΓ σᾺΠ ΟἿΘ ὑὉθ Θχεϊηρὶ ἔγοπι 1ῦ 101] ἃ {ἴτη6, ὅσο. 
Νο,, 80 ἸΟΏΒ' 88 τη8ὴ ᾿ἶνοθα, {Π6 ἀοτωηϊπιίίοι οὗ 1ἢ- οΥϑἢ 
Βὲτῃ σοσωδὲι 8. ΟΥ̓ οοῦγεο, (Πἰ8 πιο ὑτονὶ }.5 [0 ἀεαῖ 
ο ἐμ αν (τοσ. 4).- -Β.] 
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Β6} δὲ ἐ ἀδδὰ ππ ΟἸοαεῖγ, Ὀοσδυθο οὗὨ (ἴἸ6 8660- 
οπμὰ τοδγείασο Τμὶβ οχρδηδύϊοῃ οὗ Εγιιζβοῦθ δπὰ 
Μοόγον (οομποίμπὶ!γ} ἰ8 Θβιδ ἰβῃηθὰ ὉΥ [06 ΑΡοβέϊ!θϑ, 
Διὰ αἷϑθο τοηάογοὰ διρῃδὶϊο ὈΥ Πΐ8, ἰδηρσυδρο. ΑΒ 
6 τοΙηδῃ ἰθ ποὶ ἀοδα, Ὀυΐ 15 Κἰ]]οὰ ἰπῃ γοϑρϑοῖ ἴὸ 
θὲ τηδγτίαρο τοϊαϊίοη, Οὗ ἰ8 βἰξυδίοα 88 ἀοδά, ὈΥ ἴδ 
Ὠδίυγαὶ ἀδαῖὶ οὐὗὁἩἨὨ ὨΘΡ Ὠυβοδηα, 80 ὈΘ θυ ογβ Ὦδνο τοὶ 
ἀϊοά α πδὲυγαὶ ἀοδῖῃ, Ὀυΐ ΔΓ σηδὰθ ἀϑδὰ ἴὸ [Π6 αν, 
δἰποθ ἰΠΘΥῪ δὸ ογυσίβοα ἴο {Π6 ἰδ τὶ ἢ ΟἸγδι. ΤῊΘ 
ἰάοδ, ἀδαά ἐπ α πιαγγίασα γτείαξίοκ, ἰ8 ᾿ΠοΡοοσο [88 
ἐενἐϊωπι οοπιραγαδοηδδ. ΤῈ ϑανατοῦσϑαν ἴῃ γν6Γ. 
4 ἰδ ἱπογοίογο ᾿ἶἶκα (η6 καταργεῖσϑαιε οἱ ἃ νἱάον, ἴῃ 
ἡ Ὠ1οἷν 150 ἃ ἀθαι ἢ." 6 ογρθδμᾶρθ 8 ἰηαϊοαῖθα. Τὶ 
[6 ἰανν ἰι86 1 ἰ8 δἰ8ὸ ἀθδᾶ, 88 ἃ ἰοίξζθγ, ὈῪ 118 βίδίι- 
ἸΟΣΥ͂ δρρὶϊςαϊίοη ἴο ἐπ ογυοϊβχίοη οὗὨ ΟἸὨἸγίδϑί, Ὁ] ονσα, 
ὙΠ ΠουΣ ΔῺΥ ἰλϊηρ Γαγίμος, ἴσοι Ἡμαὺ ἢδ8 ὈΘΘῃ Βαϊα. 
ΤΏΙ υοἰς, οὐ Ὀοΐηρς Βα δᾶ θα τι ΜΟΥΟΥΒ γον] οὗ 
ἴμ6 αἰ που! γ, ϑθοτὴβ ἀθδίσουβ οὗὨ ῥ᾽ δοῖπρ ἢἰπιθϑὶ ἢ ο 
ἴμ6 846 οὗ (μοκ6 πὶ ρσίνθ δὴ δἰ ὀχογίοδὶ ἰηϊθγργοίδ- 
ἴοη ἴο ἴ86 μαβϑασθ Θοπλμθποίηρ ὙΠ} νοῦ, 2. Εχ- 
Ῥἰδῃαίίοηϑ: 

1. Το τὶ ἰθ ἴπ6 800}, 1ΠἸὸ υϑθαηὰ '8. βίῃ ; δίῃ 
ἀΐεβ ἴῃ Π (Ὁ]]οϑρ οΥ̓͂ ὈΘ᾽ίον ογ8 τῖ0}} ΟἸ γῖβι᾿ 8 ἀθδίῃ 
(Αὐρυπεῖνα, ἃ οὔπογβ, ΟἸΒΠ Ά56Π), 

ὡ, Οηἱν τπ6 νόμος ἐλ 6 ταραγάθα 88 ἴ)6 ἢπ8- 
Ὀὰημα (Οτίμβοη, Ομ γυϑοβίοηι, Οαϊνίη, Ῥῃ Προ). 10. 
θα, Ὑὑ10}Δ} 8ραοίαὶ τοϑΐογθασα (0 ἴδ ϑθη86 οὗ μυὶλ 
{ΘῈ ΕῸΣ τ} Βρθοΐδὶ τοίογθῃοθ ἴἰὸ 8ῖῃ: (ρθη). 

6 οίι6 δηὰ Μογδῦ ἢδύθ ῥγορο εν τοὐθοϊθα {10 
ἰηϊτοἀπούοη οὗ ΔΙ] ΘΩΌΓΥ ἴῃ σοτϑ. 2, 8; ἰῦ ἀΘΒίΓΟΥ͂Β 4}} 
ἰαχαὶ ονϊάθηοο οὗ 6 ὅσυγο. Τ08 Αροβί]θ ἀἱά ηοὶ 
δνοϊὰ βαγίηρ ἐϑανατώϑη ὁ νόμος Ὀδοδυδο Β6 πὶβῃθα 
ἴο ψῖνο ἃ τΏοσα ὑγοβζιδηὶ οχργοϑϑίοη ἴὸ ὑπ6 ἰπουρί, 
δηά ἴο ἰποϊυάδ ἰῃ οὯ6 186 ΟΥΠΟΥ 5146 α18ο0, Ὀυΐὺ Ὀδοδυδὸ 
ϑανατοῦσϑαν ἰΒ αἰδοτοηὶ Όπι ἃ βίτωρὶ9 ἀποϑνή- 
ὄκειν, δηὰ Ὀθοδῦθα ἰδ γοἰγοδοιῖνθ ἱμπίθγθο ἔτ 
[86 δοῖ πῃ ΐοι ἴΠ6 δα πἤηϊδιγαιίοη οὗὨ [18 ᾿ΔῪ 88 οοτ.- 
τχλϊτθὰ οὐ ἴμ6 ὈΟΑΥ͂ οὗἉ Ομ τίδι ἷἱβ ὑγοχίπηδῖίθ ἴὸ ἰῃ68 
ἁγίηρς οὗ τΓΠ6 ἴὰτνν (αοοογαΐης ἴο Ηδὺ. νἱῖ. 13; ἀθ- 
οὐγοα διὰ ναχϑὰ οΪΔ). ΤΏ ρΌΒΡ6] 8 ΘῴΘΓΏΔΙΪΥ ΠΟΥ, 
ὈδΟΔΌ86 ἰδ τοί [0 ΟὨ]Υ͂ οἰθγηδὶ το δίίοηθβ. ΤΏ ἰδν 
τον οἱὰ ἔτοπι Π6 Ὀθρηΐπρ, Ὀδοδῦδβο, ἴῃ ἰΐ8 ουΐ- 
νᾶτὰ δηὰ πδιϊοηδὶ Οἰδγδοίον, ἰῦ τοϊδίθθ ἴοὸ ὑγϑη δὶ ΟΓΥ 
δηα Θνογ- Πδηρίης γοϊδιοηβ, Αρρ]ϊεδέοη ἴο Οδίμο]]- 
αἶϑῖὰ δηὰ Ῥγοιθβιδηϊίϑιβ. (411 (ΠῸῪ ἴθδὺ ἴδια τῃ6 
βοτὰ, ἄς.) ὝὙπανδρος, υἷγο φιμδ)εοία ; ἴδ νὶΐο 
δδά ο τἱρῶϊ ἴὸ ϑορεγαῖθ ἤουβοῖ 

Βυὶ  ἴὴ9 Βυβθαηαᾷ Βανο ἀὐθᾶ, Βῃ9 ἐδ Ἰοοπϑαᾶ 
ἔτουῃ ἴῃ αν οὗ οσ Βυβραπὰ [ἐὰν δὲ απο- 
ϑάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ 
γόμοι τοῦ ἀνδρός. Οη [Π6 οοπαϊομπαὶ οἰδι186, 
8606 7 εέμαὶ Νοία δ. Οη (Ππ6 νϑγῦ, οοὰρ. ΘΔ]. ν᾿ 4, 
ΓΔΏΡΟ ΒΒ (Ὁ πῆι.) Ὁ. 1271. ΤΏ ρσορϊεῖνο ἰβ ὁη6 οὗ τοίς- 
ΒΓΡΘΏΟΘ, ΟΥ̓ [πΠ6 οὈ͵δοὶ τοαροοϊηρ πῃ ΐοἢ, 866 ὙΪΉΘΓ, 
ρΡ. 11771.--.} Τμδὶ ἰ, ψ ἰο ἢ τοΐδιθϑ ἴὸ ἤδὺ ᾿πυβὈδηὰ, 
θη τ τ᾽ αἰ ϑῃΐρ ΟΥ̓ [6 ὀχργοβδίοῃ κατήργηταιν 
ἐοὸ ἴῃ0 ἐθανατώθητι, οὐρ. ΜοΥΘΡΒ ἰγδπβίδίίοῃ : 
“5Π6 [88 Ὀδοοτλ6 ἁμάοηῃο, δΔηὰ που ΌΥ ἔγοα δὰ 8Ὁ- 
θοϊνοὰ ἔγοιῃ τὸ ἰᾶνν ψὨϊσῃ τγο]αῦθα τὸ Π6Γ Ὠυϑθθδπὰ 
(αηϊτοά πον ἴο ἢϊπι).᾽ (866 Οα]. ν. 4.) 

γεγ, 8. 886 8881} Ὀ6 οαἹϑὰ δὴ δὰ ϊῦθχθβη. 
Β[6 Γδοθῖνθθ ἴΠ6 πᾶπ)6 ἰῃ ἃ [ὉΓΠῚᾺ] δηᾶ Ἰορὰ] ΤΑΥ. 
ἀπά {πογο σι ἢ 8016 18 Δα Ὀ͵Θοῖ ἴο [89 δανθγθβὲὶ ρυμῃἰβῃ- 
τοθῃΐ οὗἩἨ (Π6 Ἰανν---ιοηὶησς. [Πονἱϊ. χχὶ, 10 : οοΙΏΡ. 
δοδη νἱϊϊ. ὅ.] 

[880 ἰα ἔτοϑθ ἔζοτα ἱμαῖ ἴανσ, ἐλευθέρα 

Φ [58ὲ 6 Ὀομιτιὰ ἕο Ὠϊτπὶ ὉΥ͂ ἐἾ)6 ἸΔῈ ---ἰ, 6., 16 Μοδδΐο ἸΔῈῪ 
““δ0 0ἢ} τϑὰθ 20 ῬΓοΥΪ βίου ΤῸ ὮῸΣ Ἰοοδίηρ ἌΑΤ, (ἴὰ ϑαΐ, 
χχίτ. 2 ἰξ πτὰϑ [9 ῬΟΥ͂Σ ΟΥ̓͂ [80 Βαρακ, Ὡοὲ δὸ νὲζο, ἴο 
γουπμάϊαξα [δ τοϊαἰοτ). Ηθσο [Π6 ἸΘῪ ἷξε πὸ ἸΟΏΒῸΣ ΒΡΟΪΚΘΏ 
οἵὗὁἁ Βχυγεαιΐνο]γ.- -Ἐ ξἘ 

ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου. πο δὐίοδο εἰονθὲ 
ἐμὲ ἐπ τοίδγθῃοοθ ἰ8 0 ἐδέ ἐφω 977 ἐλε ἀλωρδαπά, Ὠρῶος 
86 Ε. Υ͂. : ἐλαέ ἰαιο, ἰδ οοττοοῖ.---Β,] 

8ο ἰδαὶ 8}9 ἐδ οὶ δι αὐυϊίοχοθα. Μίογοι ἴα 
Βἰβὶβ ἀροῦ [86 ἰάδα οὗ ἀοδίρῃ : ἴῃ ΟΥγοΣ [δὲ δ ὈΦ 
ὯΟ δυ]ΐθΓ 88: δηὰ ἀθοΐδιοβ ἐλ ἴο Ὀ6 ι:6 ἀεείσῃ οὗ 
ἴ.6 Ὀἰνὶπα Ἰεραὶ ογάϊηδησο---ϊοῦ ΤΟΙ οΙς ΓΏ669 
Ρϑἀδησδγ βηάβ. Ὑοῦ [86 Θχργοββίοῃ ΒΘΓΘ σηΐ 
ΘΟΡΔΊΏΙΥ ἤν Ὀδθ ομοδοὴ πιὰ τοΐθγομοθ ἴοὸ [δὶ 
ΔρΡΙἰοδίίοθ. Τ06 ΦΨΔυάαϊδίβ δδδυγοαὶυ ομβδασχοὰ (89 
Ὀο]ονίησ δονα πίῖΐὶ ἀροθϑίαβυ, δηὰ ἱμογοίοσα υὑἱ ἢ 
τοὶ ρίουδ δἀυϊοτγ. Ηδποθ δὶ ΒΔΥ8 εἷν α ε ἰηβιοιδά 
οὗ χρηματέζει; 5' Δηὰ ΕΥ̓ ΖΒΟΒ6 88 εἰσ  ΚἰπρῚ τοδθ 

86 τοῦ μὴ εἶναι ἀοροηάρηϊ οα ἐλευϑέρα. 
ΑΙ] [Π686 ΥἱϑῪ8Β ἃΓΘ |1κὸ σταπηηιδιΐοαὶ. Τμδὶ οὗ 
γἰΐζϑομο ἰ8 παγβῆ, όονονοῦ, Ἐ 8116 ΜΟΥΟΥΒ δθοιηδ ἴο 

Ὀ6 δἀοροα τότ ἴ0 ρῦθραγο ἴῃ6 ΨΑΥ [0Γ [Π|6 ρδΓδ116] 
ἢΘ ΤηΔ (98 (νοῦ. 4): ἐπ ογάδυ ἰλαξ γ8 βου ἃ Ὀ6 τρδὺ- 
τἰρα ἴὸ δῃοῖμοσ. [Ὁ 'ἴϑ Ὡοΐ ΠΘΟΘΘΑΒΓῪ ἴἰ0 ῥγϑᾶβ ἰἢ6 
βρατα ἰο ἰΐ8 οχίθηϊ, μοῦγονοσ.-- -Ε.] 

γον. 4. Δοοοτάϊεσῖν, τὰν Ὀχοΐδσοσ. [“ στε, 
866 ἰδοῦ, Ὁ. 88. ΠῚ] ΤῊθ Ἔχρδηδέοη ἔθ] οννα 
ἴδγΘ βὅγβὲ: (ηϊ8 ἷβ ποῖ αἰερογέοαί, Ὀὰὺ ἐγτηδοίϊοαϊ, 
ὈΘΟΒΙ156 Ἰπδττίαρο τοργεβϑϑηῖβ, πῃ 86 οσίουμδὶ βρθογα 
οὗἁ ᾿16, νι ῃδὲ το σίου ἀ065 ἰὼ {6 ἱηνασὰ δὰ ίσῇονῦ 
ΕρὨ. ν. 82).---7ὅἷ7.οι αἷδο, 86 ὑπῸὸ πίονα νἱΐθ.--- 

ΘΥῸΘ Ἰροδὰϑ ἀϑαδὰ ἴο ἴμο ἰασέὲέ [ἐθανατώ- 
ϑητε τῷ νόμω. ὅθοο 7δχίμαὶ Νοίο 5, ΤΠ νογὰ 
8 δοτὶβι, τοίδυγίηρ ἴο ἃ ἀϑβηϊΐΐο δοῖ ἴῃ ἔπ μϑδὶ, νἱζ.. 
1Π6 γ6 6886 ἔγοιῃ ἐμ Ὁ δὲ ᾿υδι1Βοδίίοι.---Ε.] ὙΤμαὶ 
ἴθ, ἴῃ ταοϊδιίου ἴο ὑῃ6 τηδιτίδρθιοουθηδηὶ, β 6χ- 
ργοϑϑίοῃ ἐϑανατώθητε 8 οἴοβθῃ, ποῖ τρθγοΪΥ 
Ὀδοαυθα ΟὨ τ ϑι Β ἀδθαὶ! γγὰβ ἃ Υἱοϊδθηΐϊ οὔθ, Ὀπξ δἷϑὸ 
ὈΘΟΒι86 ἰδ ἀοϑογίραβ (86 ἀρδίμ οἱ ΟἸγβοδηβ τὸ ἐδ ς 
ἰΑ 88 ἃ ἀδδαίῃ ἱπουγτοὰ ὉΥ νἱγίυο οὗ ἐπα μαπηηϊκῖτα 
ου οἵ ἰδῃ6 ᾿αΨ΄. 
Του ἴθ6 Ὀοᾶν οὗ ΟἸὨσίει [διὰ τοὶ 

σώματος τοῦ Χριστοῦ) πη, δῃηὰ, δὲ τδ6 
881ὴ6 ἰἶη6, τὶ Ηΐπι, 88 δ νὰϑ ρυὶ ἴ0 ἀδοαίῃ, ΤῺ6 
αἰοηΐηρ οἴδδοὶῖ οὗὁἨ [6 βδογ βοῖὶδὶ ἀδθδὶ) ἍἽδῃηποῖ, δὲ δ]] 
δνϑηῖβ, Ὀ6 [86 ργϑιλὶϑ Ὦθγο, δἰἱπουσῇ ἰἱ 18 ἱποϊαἀεὰ. 
[Π||6 δογῖϑὺ βῆονθ {πὶ [Π6 τοΐδγθῃος ἰβ ἀδδηϊϊ  [Π6 
Ῥγοροβίοηῃ ἱπαϊοαῖθϑ {16 τηθϑ08 οὗ ἴπε ἀδθδίῃ ἰὼ τ 6 
αν, Ὑπὸ ορίπίοηβ ργοναὶ : (1.) Τδὶ ἰδ τοΐδσβ τὸ 
186 δίοηϊης ἀθδῖῃ οὐ ΟΠ γῖϑὺ 88 ὑμ6 στουπὰ οΥ̓͂ 1υδ- 
οδοῃ. ὅ0 Ἠοάᾶζο, δπὰ οἴδογβ. [Ὁ τοὺ ὃ6 υγροὰ ἴῃ 
ἴλνοῦ οὗἁ {}|8, {πδὺ (Π18 18 [Ὧ6 Ἰη6Δὴ8 ΟΥ στουηά οὗ 
}υϑ βολιίίοη, δηὰ υαῦ ἐπ 1Ὅἢ06 δηεξ ἐπ οϑὶβ (0 “Ἢ νγγὰβ 
ΓΑϊθοά " ἰβ ῥγοϑοσνθά. Βυΐ [6 Αροβὶὶθ βϑμογα 
ΘρΘ ΚΒ οὗ ἴῃ6 ἀθαίῃ οὗἨ ΟἾγίδὲ ἴῃ ρἰαίη ἴαστηβ, τ θα 
6 γοίδυβ (0 ἰτ, οἱ, ἱ, 22, πηΐο Ηοάρο αὐυοίο8 ΔῈ 
ΔῺ ἰπβίδησα οὗὨ “ Ηΐβ Ὀοαν,᾽" πιοδηΐηρ Ηΐ8 ἀθδίῃ, δα δ 
Π6 αὐδὶγίηρ ῬὮταβοθ, “ οἵὁἨ Ηΐδ ἤθβιν,᾽᾿" ““" Πσοῦρἢ 
ἀρδῖ." (2.) Ὑ|ΙᾺ ΤΒΟΪυοΚ, Μογον, ζδηρο, δηὰ 
Οὔἤοτα, ἰδ ΤΥ Ὀ6 τοΐογγοα [0 ἴμ6 (θ]ἸοΒμ]ρ πιὰ 
Ομ γίϑυ ἴῃ Ηἱβ ἀϑαίῃ. Τῆϊΐβ νΐονν δοοοῦὰβ θοίζον τσ] 
ἴθ6 Ροΐπὶ πῃΐοὰ ὉΠ6 Αροβῖϊθ 88 τοδοι θά ἴῃ Ὠΐαᾳ ἀγχυ- 
τιρηϊ, 88 Ὑ78}} 88 ἴΠπ6 468 οἵ υηΐοῃ τὶ ΟἸγῖδὲ ἀπ άογ- 
᾿γίπρ ὑἢἷ8 ρᾶβϑασθ. ΤῊΪ8 ἀο068 ποῖ ἄδην, Ὀπῖξ ᾿τηρ}166 
[0 δἱοηΐηρ ΟοβοΔΟΥ οἵἉ Ηΐβ ἀθαῖμι, νοι 18. δἰπταγθ 
Ἰαϊθηϊ, ᾿ἴ ποὺ ραϊομζ, ἴῃ ἴΠ6 ΑΡροβι]ο 8 δύζυσθθηῖ. ἴξὲ 
858 Ὀδοη ἴδ ἴλυξ οὗ δοῦηθ οοζωτηθῃίδίογβ, ἴῸὸ ἱπϑὲθὲ 

ΤΑΙ [5, 6. τοῖσι ῦ ὍὈ6 πὰ Μψαζ δ8ὸ οαἰεα, Ὀπὲὶ τοί 
τοῦ ποὶ σαὶ! ἐγ οἵ Γοϊρίουα δὰ ]ίοσγ.--Β.} 

{[2Σῦγ. Ηοάμρο δὖ ϑοζῶθ θη ρίς Θοσ δ᾽ [6 γ͵ίον, ἐδαῖ 89 
Μ ἴανν (οὐ ταῖπασ ἐμ 6 59 Δ} ΘΟΟΒΟΣΩΥ) ἐδ ΔΘ Σοίοστοὰ 
ἐο Τπγουρσδοῦς 18 ἰλφῴρα δ Ἠδ εἰρμὲν βαᾶτὰ : “"ῬδῸ} ὨδΓῸ 
τΏΘΑΣΙδ ὉΡ ἐμ ἰδ, ἴῃ ὙΠ οὗ Θοὰ, 88 Ἀ χυὶο οὗ ἀπέγ, μουν. 
ουὐοὸσ γονϑα θά." 8.66 οἱ ἰὐΐ. 20, ν(. 122 (415ὸ ΘαίϊαδιαηΣ, ἐ, 
186, γρ. 40, δ). ΤΈο τοοϑὲ υπίϑηδοϊο οὗἉ 841] νἱϑοινψα ἐβ ἐδδὶ 
μμόρντη Ἰἰπαϊϊδ νόμος (ο ἐδ χίξαλδέὶο “ον δ οὐϑοσζυαζιϑοα 



ΟΒΑΡΤΕΒ Υἱ]. 1-6. 

"5. 8. ἀχργνοδείον οὗ ἷξ, πῇθτο ἰδ ἰ8 Ο]} ἷπω- 
ρ]οἀ.--Β. 

ΟὨγίϑυίδηιβ δσὸ ἀοδὰ, Ὀυτγ θα (Ομ δρ. νἱ.}, δηὰ τίϑϑη 
(0ο]. ἰξϊ. 1) πὶ ΟἸγῖβε . ἱπάθοα, ΠΟΥ ἀγα δυὐϑῶ, ἴῃ 
ρτϊποΐρ!ο, ἰγδηβρογιθὰ ἴ0 Ὠδανοὴ (ῬἘ}}. 11. 20). Βυὶ 
βίῃοθ ΠΟΥ ἃτὸ ἀεδὰ σι Ηΐπ), ᾿ΠΘΥ͂ ἀγο, {κὸ Ηΐμ, 
ἀοδὰ “ἴ0 1.6 ἰαὺ ἱβσγουρὴ (ἰΠ6 αν " (6 8]. ἰΐ. τ 
[Ὁομρ. Οοηιπιομέαγῳ ἐνὶ ἰοθο, ΡΡ. δ0, δ]1.---Ε, - 
γΥἱίηῃ, ατοίυθ, Κορρο, δηὰ οἰποῖβ, ἴᾶνθ δχρίδίπϑὰ, 
ἔδδιὶ 16 ἐθανατώθη τῷ νόμῳ ἰδ ἃ Ταῦ ον ΟΧρΓοϑ- 
αἷοι ἴογ ὁ νόμ. ἐθανατώθη, ἀπέθανεν ὑμῖν. ΤῊΪδ 
Θχρ δηδιίΐοη ἀοθδ ῃοὶ 16 αἰδόγομποθ ὈΘ ΘΘ ἢ 
Ὡδίιγαὶ δηὰ νἱοϊθηὶ ἃ ὯΟΓ βο  «ἀοβισυοήου, ΤΠ6 
ἰανν οου]ὰ πο Ὀθ ἀοδὰ . {π18 του] ἴᾶνο 66 ΓΟΟ- 
ἰυξίοη. ΑΒ ἃ Ὀἰνηθ ἰοόγιη οἵ γονοϊδίοη, ἰὺ δὰ ἴὸ 
ΕῪ οΪἀ δηὰ νδπίϑῃ ἅπαν (ΕΒ ΘΌ. Υἱῖΐ. 18): Ὀὺ01 88 8 
ὉΤΏΔη ΟΓΐηδηοο ἰξ δΔ8 ἰἴΔ6}  ἰπβὶ οὐρὰ ἀραῖῦ, ΤΉΘΓΟ- 

ἴοτο 06 ἰδ 580}}} τοϊαϊποα ἰΐβ ἔοστοῦ Ὠἰδίογὶ δ] δηὰ 
οεἰιςαὶ (ποὶ τοϊσίουβ δηὰ θεβϑοπτα]) ἔοσοθ ἰοναγα 
(8οθ6 γὙἘΠυῸ ΝΌΓΘ ποί ἀσδὰ ἰο ἰΐ ὈΥ ἰΠ6 [6] οπδοΐρ οὗ 

ΤἈτουισὴ ἰδὲ δοάν ο7 Ολτίεί, διὰ τοῦ σώματος 
ϑανατωϑθέντος. ἴτ ἸΠΔὺ 6 δδίςϑα, ἰῃ νγιδὺ γϑ δι 08 
(18 δείπρ ἀεαά πἰϊῃ ἵπε Ὀοὰγ οὗὨ ΟὨγίβε βίδιπιαβ ἴο 189 
δοίπσ γοοομολδα ὈΥ τἴ6 ὈΟῸΥ οὗ ΟἸχσίδι, ἸΤΒΟΪυΟΚ : 
“ ἘΘΙΙονβΐρ τι ἴΠ6 ἀσδίὰ οὐ Ομγῖβε ἱποϊα 68 ἔγθο- 
ἄοπι ἔργο (86 καταρά οἵ [86 ἰὰνν ((Δ]. 11], 10), ἀπὰ 
5 Ἰαϊλον, υἱοὶ ἰδ Ὀγουρὶὶ ἴ0 ρ8688 ὈΥ ἐπδηκῖα] ᾿ονΘ 
ἴῃ τοϊυγη, ἱποϊυθβ {6 ἀθδίῃ οἵ [Π6 οἷά τηδῃ ἴ0 βἷη 
οδδρ. τί. 6) δπὰ βι"οηρίοηίηρ, ἴ0 ἃ Π6 ΓΚ 116.) ΤῈ6 

νἥπ 7.6ὲ ἴτοτῃ ᾿τὸ νόμος ἰθ οοπδυτητηδίοα Ἡ0ἢ 
6 ἀθνοϊοριμοηὶ οὗὨ ΓορὨΐδησα δὰ δὶ (ἢ---ἰΠδὶ ἰδ, 
πὶθ 050 βοαίίοη ; {π6 λανέπο δοοοηιδ 7γέε ἴτοιῃ (Π6 
οἰὰ ἴον ἰβ ἀοεϊἀοὰ πῦθη [6 ΠΟῪ αν, 1Π|6 ἰανν οὗἩ [89 
Βρίγίς, (η6 τὴ ῃὐθοῦθηοθα οὗ δὶ, δρρθασβ (ΕΡῈ. ἰἰ, 
16 

τὰ οσχάᾶον ὑπαὶ γὸ δῃουϊὰ ὈΘ σραχτίθα ἴο δ:.- 
οἴδον [εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἕτερω. Τδ6 
οἰδιαθ βθοῖῃβ [Ὁ Ὀ6 ὅπα)|. 2π ογαδῃ ἐλα!; ἴμ6 ρυτ- 

ἽΡΟΒΘ οὗ ἴῃ6 ἀφδίῃ ἴο {πΠ6 ᾿ΔῊῪ νγῶὰϑ πηΐοῃ ἴο ΟἸ γῖϑῖ. 
--᾿Ἀ] Πίψεσϑαι τίνος, ἴο Ὀδοομα ἐῃ6 Ῥοββθβϑβίοῃ 
οὗ ἃ δυθθαπα, ΤΤη6 βγχυτα οὗ οοπ͵υραὶ οοτῃπιυπίοῃ 
οὗ τ86 Ὀαϊϊονίηρ, Οπυγοι πὶ τ[86 Γοτὰ (2 Ὅν. χί. 
δ: Ερῆ. νυ. 2, ὅ; ον, χχὶ. 8). 70 αποίλεγ. Τδὸ 
ΒΙΓΟΠΡΟΣ ἕτερῳ ἷδ ἴδοτα υδϑοὰ. [Απὰ ἴδ ἴ8β ΤΏΟΓΟ 
[Ὁ 0.5.7. ἀεβηϑά, ονϑὰ ἴο πὲπι θο στὰ χαϊδοὰ 
ἄοταὰ ἴδ ἀθδᾶ, τῷ ἐκ νεχρῶν ἐγερϑέντι. 
-ὁτἷαμι ΤΟΔΒΟῺ ἰδ [18 δἀαοα .---Ε.] Νοῦ ΟὨΪΥ 
ἀο ΟἸγίβδθδηβ Ὀθ]οηρ ἴο [Ὧ6 τίϑθῃ ΟΠ γὶβὶ Ὀθοαυθο Ης 
[88 δοαυϊτοα τθοσα ὮΥ Ηΐ8 ἀθραίῃ (1 Ῥεοίθν 1.), Ὀυὶ 
4150 ὀδεαιι8α ἔλεν ἐλοιπεείυεε, λαυΐπο δέον ἀεαα ιὐἰῃᾳ 
Ῥῆῖηι, λανε δοοοτιθ α λεαυδπίν ταοσο, α ξιρ67.-ἑογγοκίγίαὶ 
ῥεορίε, το, αἬ γέδεπ οπόξ, οαπ ὃς ὠπίιοά οπὶν υοἱἱλ 
ἰλο Κίϑοι Οπε,; ἑλογοΐονε ἐλεὶν οοπέπωσδ, οοπηθοίδοη 
εἱέλ ἰδ.6 ἴαιο οἵ ἰλὲς ἰκ76 Ἰοοιιὰ δὲ α πιξεαίξαποε. Τλε 
ΓΉΡΕΝ εἷἰεπιεπὲ ο77 ἰλὲδ ποιὸ οοηρμωπίοη ἐδ ἰδλ6 πδιῦ 

6. 
 ππμαὶ ἴσο δῃου]ὰ Ὀχίηρ ἑοτῖ ἔττι ἰο Θ οὰ 
[να καρποφορήσωμεν τῷ ϑεῶ. Ἑἰηαὶ 
εἶδῦδο (80 Ἰποϊυοκ, Μογον, 6 ὕ͵οιίθ, ΑἸέυγὰ). Τ6 
ἀσϊίνο ἰ8 ἀαέ. ὀογηποαϊ ΔΡΡΑΡΘΠΙΙΥ.---Ε, 6 ἔρ- 
16 ΟΥ̓ τηδιτίαρε ἰϑοαὺβ 0 (πὶ οὗ (6 ἔγυϊξ ΟΥ̓ τηδῦ- 
ἥωαρε (Τηοοάοτγοὶ, Εγαδιαυδ, Μουογ, ἀπ οὐδμθγθ). 
δ ανεΣ οὔ 100 δόρει “ Αἶποα ἃ γοίδγοῃοο ἴὸ 

πός (οἰδρ. τὶ. 232) οοουγβ, δὰ βἴηοθ καρπὸν 
μα σμὰς φέρευν, δὰ ἐγ χαρποφορεῖν (Ματκ Ἴ 20: 
ΠΌΚΟ τὴ, 16, ΟἹ. ἱ, 10), ἰγθαυ θη ΟΟΟΌΓ ἴῃ 8 
αιοϊοηγιηθ ἀογίνοα ἔγοιῃ ἐῃ6 ἔγυνδ οὗ ἐπ 8614, δ8 8 
ἰδοδηΐοαὶ ΟἸγίβιυίδη ρἤγαβο [Ὁγ ἴη6 ῥγδοῖϊοδὶ οἴξοιβ 
οὗ ἴὴο {Π{ 6 οΥ͂ (αἰ τ, δπὰ (86 Δ᾽] 510. ΓΘΟΌΓΒ ἰῶ γΟΓ, 
ὃ, πῆογο ὑπῃ6 ἔρυτο ἷα ποῖ {πδὲ οὗὨ τηᾶγγίαρσο, ᾿ξ ΒΘΟΤῚ8 

422} 

ΨΟΓῪ ὑυηβδίο ἰ0 δοοϑρὶ ἴδ ὄφσυγα οὗ “6 τ οὗἨ 681] 
ἄἀγθη." είς διὰ ΕΥ̓ Σϑοῦθ ἤδνθ ονθῇ γοϊθοίοά 
.ῖ8 ἰπιεγρχγοιδιίίου, Ὀθοδυϑα δὴ υὑμαϊσοϊβοα 4] 69 Ὸ7) 

ΓΘ Δὲ 
Ῥαινρ 

ΔΓΪΒΘΒ : ΤΏΘΥ Ὦᾶνθ ἰπογοίοσο οοπδίσυθα (Π6 
τοίοστίηρ ἴο ἴπ6 δοϊα, ον ἔγιιϊιβ οὗ ἰΠ6 Βεἰά, 
Ἰκονίβα 6 δοῖϊο, οἢ (86 σοῃίγασυ, δοϑορὶδ ἴὼΦ 
ἴοσσρον νον. Βυῖ 86 Δ] οζυγυ οὗ δὴ Ὀμπέγυλι [Ὁ] ΤΩᾺΡ 
τῖδρθ σδηποῖ 6 τόσο αἰμοϊβοα ἴδ τῃδὲ οὗ 8 ἔγιιΐν 
1] οὔθ. Ὑεὶ ...6 βρίγίτιδ] ἔγαΐε οὗ τἱῃιοουδῆοβα, ἰῷ 
Δοοοράδῃοθ Μ|0ἢ} 118 ΒΌρΟΓΒοωδυοῦθ παίμγο, 8 ὑΓῸ. 
ἀυοοα ον Θοά, ον ρου γίηρ ΘΟοὰ. [186 
τουδὶ μοὶ Ὀ6 Βὴὼ ργοβδβοα 88 ἴ0 τῶδκο [6 ἕγαϊξ οἱ {68 
Ἰηδυτίασο ἐο Οοα, δ Ἑαίμοτ; ἰο Ηἰΐδ φίογυ, 8 [Π6 
τηθδηΐηρ.--Ε. 

γεγ. ὅ. ΕΣ θΣ ττἷΟό σοσο ἰῃ ἰδ6 Βοβὴ 
[ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σάρκι. Μεγεῦ: “ΤΟ 
Ῥοδίλινθ δῃὰ οπδγδοίοεί ΣίηΣ οχργοδδίοῃ [Ὁ ἴῃ 6 πορϑ- 
ἔνε: πῇθη Ἧ6 ὝΘΙΓΘ ποΐ γοῦ τηδὰθ ἀδδὰ ἴο ἐπὸ αν." 
ΑἸογὰ : “ Ὑ γίυδ)}ν - " υηάον ἴΠ6 αν." ἩΗοάρα: 
“ὝΧΒθὴ ἐπ γοῸ ὑπγεμονοα δηα Ἰοραὶ βίδίθ.᾽ ΕῸΓ ἃ 
ἸΏΟΓΘ ἱπογοῦυρῃ ἀϊδουβδίοι, 866 ἴ.6 Εχούυγβυβ ἴπ ἐθ6 
ποχὺ βθοϊίοῃ.---Ε.1] ΤῊΘ διε Πθδὶ8 οἵ τον. ὅ βῃου ὰ 
866 (0 ΟΧρ δ (ἢ6 ᾿δϑὶ οοποϊυβίοη ἴῃ τοῦ. 4. Τῇο 
ἄρ ἴ6}18 υϑ: Αοσογαϊΐηρ 48 ἮΘ ΜΈΓ βἰἰυδίοα ἴῃ ΟἿΣ 

ΒΕΒΉΪΥ ἰθμάθπου, ἯΘ σηυβὶ ΠΟῪ 4180 Ὀ6 δβἰἰυδιοα ἴῃ 
6 ᾿ἱνίπο ἰθπάθπου. ΤῈ εὖἶναι ἀδυοῦθβ 86 βίαπὰ 
Ῥοϊηΐ οὗὁὨ ῬΘΥΘΟΠΔΙΠΥ͂ ; [86 ουὐναγὰ ᾿ΘΠάΘΏΟΥ οὗ ἸΪΈ9 
ἔργο 8 ἀθβηϊθ ῥγϊποίρίθ. Ηδγο, ᾿μογοίογο, (06 ἴθῃ- 
ἀΘΏΟΥ͂ οὗὨ ἰδ ἰ8 ἔγοτῃ ἴπ6 ρῥυϊποΐρ]ς οὗ τὴς θθβᾷ. Ἐχ- 
Ρἰδηδιϊοηβ: 1. Μουοῦ: Τῆς σαρξ, ἴΠ6 ΒυμΩΔΠΣΥ ἴῃ 
18 (νῖναῖ, ἴθ ω, πουἹὰ ποὶ Ὀ6 Ἀυτηδη ἴῃ ὺ8 3)," ἰῃ ἰὼ 
Τρροκίίοι! ἰο ι86 Ὀϊνίηθ Μ|]} : [Π6 οἰοιηθπηὶ οὗὨ ᾿ἰΐρ ἴῃ 
ὙΓΠΪ6ἢ) το οχὶδὶ, ΤῊΘ ορροκῖϊο ἰο [Π6 ἀποθανόντες 
οὗ νοσ, 6. 3, Τηοοαογοῖ, (Εουπηρηΐυθ : [ἢ ἴἢ6 κατὰ 
ψόμου πολιτείᾳ. ΤΏ βό68ῃ ἰδ ἐῃ)6 τηδίοσα] διὰ οχ 
ἴΘΓΏΔῚ μαζὶ οἵ [86 ὈΟΟΥῪ δηὰ ἰδ6 16. ὙΤδοτγοίογο, 
δίποθ τὸῪΝ βϑίοοα ἰη (ἢ ΐ8 Ἔχίθγιαὶ ἰθηάθπου, ΝὨϊοΙ,, 88 
ΔῈ ΘΧΙΘΙΓΏΔΙ δΔηα δηλ γί] ἰόστη οὗ Ἰ᾿ ἴδ (ἀθροπάριὶ 
οὐ ἴπ6 ᾿πάϊνἀυδ] ἐπεϑυμέαι), Α'8ο ἴῃ 118 ὈΘΌΟΣ ΤΌστΩ, 
ἰοοὶς (ῃ6 ἰΔ 85 ἃ σοι Ὀἰπδοη οἱ δχίθγῃδὶ δα Δ Πᾶ- 
Ἰγύίοαὶ ργθοορίβ. [Οὐ (μεβα, (1.) ἰβ τωσο ἴο 6 ῥζο- 
[οιγοὰ. Ὦνγ. [λῆχθ ἀοθβ Ὡοΐ χη ἰΐ ΟἾΘ8Γ ἩΠΟΙΒΟΓ 
ἢ6 δάορίϑ ἢ νἱον οὗ Μεέδλ, σίνϑη ἱπηπηδα δον ἀρονθ. 
ΤΏΘΓΘ ΔΓΘῸ ΨΘΥῪ ΒίΓΟΩΡ ΟὈ͵ΘΟΌΟΩΒ ἰο ἰδ ἴῃ ΔΗΥ͂ σ886. 
πὸ 

Θ Ῥαδβίοῃβ. οὗ κῖῃΒμΒ [τὰ παϑήματα 
τῶν ΧΑ ΘλΣ ἢ μὴ μῆς ἈΑοοογαΐης ἴο Μεγοῦ δηὰ ΤΕο- 
Ιυοκ, 186 ἀκα οἱ οὐ͵εο, “τοι πο {Π6 βἷμα 
ἈΓΟΒ6.᾽" οἷυοὶκς οἰΐοβ Φαϊηθβ ἱ. 16 848 ργοοῖ, Ἧ76 
Πο]α, βονανοσγ, ὑπαὶ δ᾽ 8 ἅγθ πθσθ ἀδῃομηϊηδιθα ρῥτο- 
ἀὔοογβ οὗ {Π6 Ῥϑββίοῃϑβ. ΕῸγ 6 Ῥαββίοῃβ, παϑ., 8.6 
ποῦ, 88 Τποίποῖς ΠΟ] 48, 06 Βδπὴ6 88 106 ἐπιϑυμίαι 
(δοοογαΐϊηρ ἰο ψϑΐοῦ Πυΐπον ἰγα δ] αῦθβ ἐμδί8), θὰ ΐ ΓΠ6Ὺ 
ΔΙῸ Π6 ἐπιϑυμέαε ΘὨΠδπορα Ὀγ ἴδ6 ᾿τρυΐβα οὔ {8 
αν. Τθθη, ἴθ (δ οα86 οὗὨ 8108 δὐίβδίῃρ 88 οοηβο- 
αΌΘΠ068 οὗ 6 παϑήμ., [86 ἰάοα πουϊὰ [Ό]]ον ἐμαὶ 
ΔΌΟΓΟΪΟΗΒ ἰ0 ἀθαὶἢ ἴᾶνὸ Ὀθθὰ ργοὰυσοὰ ἴτοὰ 186 
τηλιτίαρο- δοπὰ οὗ ἰδ αν ἰἴ861} τὴ θη. ΤῊΘ 
σοῃμησοιίοῃ ὙΠῸ Π6 ΔΝ ἈΒΒΌΣΩ ΘΒ, ἰθογοίογο, δὶ ὑῃ8 
8816 [ἰΠ16, ἃ Θοπηθοίίοῃ 18 1Π6 ἁμαρτέα (866 οἤλρ. 
Υἱ. 18), δηὰ 5, ἴῃ ἐπ ἰδοϊδοι οἵἁ ἱπαϊ νυ] ἅμαρ- 
τίαι, ΔΒ Ορογϑίνο 88 Ῥγοάυοον ὉΥ͂ (Π6 Β'η] ρδ8. 
δἷοῃβ οχοϊϊοα ὈΥ ἴΠ6 ἴων ἰὰ ἐῃ6 Το ΌΉΓΒ. Τη6 165 
ἰ1861Ὁ ἀϊὰ ποῖ Ὀτγίηρ ἔοσίῃ {π6 ἤγυϊν οὗἨ ἀθδί : δα ἰὶ 
Βεττοα ὉρΡ βίῃ, 80 ὑπαὶ {Π| Ἰαϊξος τηδάὰθ [Π6 ἐπιθιυμέαι 
ἰπὶο παϑήματα, δῃά (δ 08 ἱπῦο ρτγοἀποῖίνο ἔογοθθ 
[ΕΠ|6ν νίονν ἰδ ργθίδγδο!ε ἰὸ ἐμ Ηοθῃάϊΐδαγβ : δόπ 

Φ {πὸ ἐμ ῖ6 ἰῃ ἰδίου ἐξ ΊΘΥ ὍΘ τοὐοϊηοὰ : ΈΔΕ, ἐπ θα, 
ὐ ἐὰ ἜΠΟΣ υ δα ἷπ υεἴ ὙΒδὲ ἰδ ποῖ οασειδὶ, αἰ ὩὩ], ἐξ 
ιε ἴ--Ὦ. 



μα αι (Οἰδιιαυδοη, Ηοάρθ), πδίοι ἰ8 οσίθη ὉΥ 
ἔδὸ ροἴυταὶ ἁμαρτιῶν. Π]} αϑήματα ἰδ ρ88- 
να (οὐ. ΘΟ]. ν. 24), ἀπ ἤθηοθ ἰδ ἰ8 ρου Ὅδμυβ Ὀοῖ- 
(Ὁ ἴο ἴακθ (6 χοηϊξῖνο, 88 ὑμαῦ οἵ π6 οὐὐθοῖ (πΌϊο 
Ἰοὰ ἴο βἰη8), 80 88 0 δοουγὰ υἷι} ταδὶ ἰ8 ργϑαϊοαϊθα 
ἰῃ ἐνηργεῖτο.---Ἐ.] 

Ὦ ὔοχθ ἘὈΨ τιϑᾶσ οὗ ἴῃο ἴα. Τὰ 
διὰ τοῖ; γόμου. Οατοίζυβ Βυρρ 66 φαινόμενα, πὨΪΟἢ 
ἷα ἴοο [{{|16: Μογογ, κο., ὄντα, Ὑϊοἢ ἰδ (ἈΡ ἴο0 ταποῖι. 
4 "οογαΐϊηρ ἴο νοῦ. 9, ἀναξζώντα. ΤΠοΟΪυοῖ : “Ἢ ΜΔΗΥ͂ 
οὔ (86 οἱοῦ οοιμτηρηίδίουβ, ἰῃ ὁτὰϑν ποῖ ἴο ἰθὶ {6 
ἰανσ ΔΡΡΘΩΣ ἰῃ ἰ00 υπίδνογδῦϊα ἃ ἰἷγην, ἐχρίδίμθα 
(Π8 : οὗἨ [6 Κηοπίοαζα οἵ βίιι Θομηπλιμἰσαϊοα ὉΥ͂ 186 
ἰατν (Ἰ[Ὡυ8 ΟἸ γγβοδίοῃιν, Ατρῦτγοθο, Βα ΐηροσ, ἀπαὰ οἱ - 
619). Ὑοῖ, πυ8 ουμβίγυθα, διὰ νόμου που]ὰ 
ϑίδπὰ Ὀογοηὰ [Π6 ργδαιηδιίΐβηι οἵ [86 Ρ ἢ ΤῸο- 
Ἰυοκ, πκ Μογος, ψουϊὰ αἶϑὸ δΡΡΙΥ 16 υογῦ, διεϑδί. 
[Τ}6 ῥρτοχίμεγ οἵ νϑτ. 1 βδυρρογίδ [π6 ΟὈνίουΒ πιθδῃ- 
ἴῃς : οοσαπίοπφα ὃν ἰδὲ ἰαι (Μογοτ : υογηνδεἰ 4), ποῖ 
εαμδ"4, ον 6701... Ε.} 

ὙΈΘΒΕΩΙ [ γηργεῖτο]͵. Μίάα]6. Ὕογο οΒῖ- 
αἰδηΐ ἰῃ δ ἰγυϊι] τηδῆπον. 

ΤῺ ΟΣ ΤΩ ΡοΥ [ἐν τοῖς μελεσιν ἡμῶν. 
Ἠοάκο τόθ [06 [ὉΓΟΘ, ὈΥ͂ πιαϊκίηρ ἐπ 8 δἰ πγοϑὲ Ξ 
ἐπ τ|8.--.Ε.}] Ξ8΄π 5 ]6 ργοάδυσίίοηϑ Ὀδίνγθθη ἱπαϊνὶ ἀκ] 
ρϑϑαίοπα δηὰ ἱπαϊν  ἀυδὶ ταϑιιθογβ, ἴῃ τ ἰοῦ (ἢ 6 ΟΘΏ- 
178] οοηϑοϊουδηθθθ γγὰ8 δηβίανθαὰ (Ὸγ {6 ργοἀυσίοῃ 
οἵ ἰηαϊνίάυ)] τ ἰδοδγτίαρθθ. 

Τὸ Ὀχίηρ ἕοσίΒ ἔτυϊξ ἴο ἀϑθαῖῃ [εἰς τὸ 
καρποφορῆσαι τῷ ϑανάτῳ. Τιιδ οἰδιιθθ 
ΧΡΓΘΒΘ68 ποὺ ΤΠΘΡΟΙΥ ἐμπθ τόθ]: (Ηοάρ6), Ὀὰϊ [86 
βπ4] οὐ͵θοῖ οὗ {πΠ6 οηοναίσίηρ (Μόγον, ΑἸ ογά,), Ὀοΐηρ 
ῬΔΡΆ]]6ὶ 0 ἴῃ ἰαϑῖ οἰδυβθ οὗ νϑσ. 4.--}] Μεγοῦ: 
7Ζο ἰεαά α ἴὰ ε ἐδγνιπαξίπρ ἐπι ἀδαίλ. Ἐχρτοβδίηρ Ὀυΐ 
1016, αἰ πιοσὺ ποιμίηρ, ογο. Τμδὶ ἴδ]θα ἔγυϊῃ, δΌον- 
ἐἰοπδ, ΟΣ περ σήλα με τηΐρῃς αγίϑο {πηθγοίογθ [ἢ6 
βιῦθι. καρπός ἰἰδο! ἢ τπηυδὲ Ὀ6 ἀγοϊἀθὰ). ἘΓΑΒΓΩῺΒ : 
65 ἐπ οἰλοὶ πιαϊγίηλοπίο ἐπ ζζεἰϊοσε γαέμα διυδέμίέπιια, 

ἰάἀφμδαά τιαδοογοίε" ἡνογέβ οχί οι σὲ . [α- 
ἔπαν: ΤΒΟΓΘ ἰδ6 Δ ΓΆ]66. ΟΥ̓ΘΡ ὈΘΟΡΪΘ, (ΏΘΥ͂ ἃτὸ ἰῃ- 
ἀθοὰ ποῦ ἰάϊα : {Π6Υ Ὀτγίπρ ἔογεϊ δηὰ γαῖ ἊΡ ΤὩΔῺΥ 
οἰ] άγθη, Ὀυὺ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 66 Ὀαβίδγαθ, γῃο ἀοὁ ποῖ 
Ὀαϊοηρ ἴὸ ἃ ἔτθο τοῦθ οῦ, ΜΟΥΟΡ που]ὰ 4180 ἢ σΘ 
Ἰϊανϊε σαι} ἴο (86 ἰάθα οὗ οἴδγηδὶ ἀθδίἢ : 866 δΌονο, 
Ηδφ αἶδὸ σαυτῖθβ ουἱ ἰῃ6 ἤρυγο οὗ ργοβϑθῆγυ, Μϊοἢ 
ἢ86 τοϊδίη8 ὮΘΓΘ, 80 ἴδ 88 ἴὺ πηδῖζο “ ἀθδίῃ "" ὯὮθΓθ 

4 ρογϑουϊβοδιίίοη. Τα ἰ8 1688 ἰυβ0Ξ.40]6 τΏ8η (16 
γεΐογοησο ἴο οἰθυηδὶ ἀθαϑί!, ψ οὶ οοηγΟΥ8Β ἃ ἴτας, 
δηὰ (ὉΓΙῺ8 ἃ Εἰεηρ δος 688 ἰὼ τῷ ϑεῶ (τοῦ. 4).--- 
Η 
γα ὁ. Βυὶ πον γὸ Βανο Ὀδθη ἀοϊνψοζοὰ 

ἔσχοτα ἴ89 ἰᾶὰσ [νυνὲ δὲ (Δηι ῃοϑὶβ ἰ0 ὅτε, νϑγ. 
δ) κατηργήϑημεν ἀπὸ τοῦ νόμου. Νο- 
ἰοθ 1Π6 δογίϑι, ποῦ Ῥηὰὶ υ808 80 ΟΟὨΒΙΔΙΠΥ ἰῃ 
Γοίθγεῃοθ ἴο {π6 δοοοιρ ]Βῃθα ἔδοεϊ οὗἁὨ υϑ βοαίίοῃ.--- 
Β1] ο δῇ δῃῃυ θα ἰη γοϊδίίοη ἴὸ [6 ἰαυγ, δπὰ 
ὨΘΡρο ἢ (Ὠ6 Ἰανν 18 Δπη0]] 6 ἴο 8. (Οα ἴδ6 τοϑὰ- 
ἱῃρ ἀποϑανόντος, 8006 ἴπΠ6 Ογἠέοαί δοΙε οπ ἐλε 
Ταχέ ; αἰδο ΤὨοΪυοίς, Ρ. 880.) 

Ἡδνίηβ ἀϊοὰ ἴο ἰμαῖ νποζοίϊῃ γ7τὸ ὑγοχο 
Βοϊὰ [ἀποθανόντες ἐν ὧ κατειχομεϑιαῚἹ. 
Ἧ 6 τοῦδ υπἀοτβίδπα τούτῳ ὈΘίογα ἐν ὦ. ΜΘΥΘΡ 
οχρίδίηΒ : ἰπ ὙΠΟἢ ὙΡ πσοῦΘ ΘΟΠΒηΘα 88 ἴῃ ἃ ῥγίβοῃ. 
Νοτο ἴῃ ΠΩΡΙΏΟΩΥ ΜΠ [Π6 ἴὈγηοΓ υἱὸν 8 (μΐθ. 
ἩΠΟΓΘΌΥ Μὸ πόγὸ οἰδίποα δϑ ὈΥ ἃ ἰδραᾷὶ δῃηὰ ονϑῇ 
αἰδιτιοηΐαὶ ΟὈἰραϊίοη. ὙΠΘΓΟΙΟΓΘ τὰ οογίδι ]Υ ἀ0 
οὶ ῃϑϑὰ ἴ0 γϑίδν ἐν ὦ ΠΙΘΓΘΙΥ ἴ0 ψόμος (πίὶςἢ Οτῖ- 
κοῦ, Κορρο, 9 Ὕ εια, ΡΝ ρρὶ [Ηοάρο], δηὰ οἱἢ- 
6.8). ΤΒΟΪΌΟΚ : “ ΤῺΘ Ἰανν, {Πογοίογθ, 18 γεραγα θα δθ 
κατέχων, δ8 ἃ ομαΐῃ, ΔΠΔΙΟΔΟΙΒΙΥ ἴὸ [6 ἐφρουρού- 
μεϑα συνκχεκλεισμένοι, ΘΔ]. ᾿ἰϊ. 28, 80 ἴδ δῷ ἰξ οὶ 8 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῈΕ ΒΟΜΑΝΆΕ. 
ρου οοουουροεοΕέΨΕΨἔονἔἜοιοεουοσοοιυος πῶ ῶμο 

ἰξ δυθ᾽θοίδ ἰη δουλεία (Βοπι, τῇ. 16; 4 Τί. ἰ. Ὅλ 
ΤΏ αἶτεσὶ τϑίθγεμοθ οὗ 86 ἐν ᾧ ἰ0 πίη ( 
10 Οδεγδοβίοιῃ, (ἔσσῃ δηΐυδ, ἀπαὰ οἰ 6.8) ἷ8 ἴ00 σίτου 
οὐ ἴμὸ Ορροβί(θ βἰά6..᾽᾿-- «Το οδυδο οἱ ἴπ6 οἰδίηΐηρ 
οἵ τοϑὴ ὉΥ̓ δἷῃ ΟἹ ΟὯΘ δβἰάδ, 88 γ|βϑὶ] δὲ ὈΥ (6 δ οὔ 
186 οἴδιθν, γγχῶϑ ἴῃ οί! εν οὗ [16 εὖνα, ἐν τῇ σαρκὶ 
88 ἰξ Ἔχργεβϑϑα ἰδ] ἢ ἰῃ τηθγθ αἰνίθίουδ οὗ ἰυδὲ ἥν 
ἰορα!γ. ΤῊΪΒ 18 οἶθδὺ ἔγοπλ Ὑμδὶ [(Ὁ]]ΟΥΒ: ἐπ ἐλ 
οἰάπεις ο7 ἐδ ἰεἰέεν. 

Βοῖδαϊ ττοδοῖνοὸ [ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς 
ΤΏο οἰδυβο ἰ8 ποί Βπαὶ, 88 (86 Ε, Ὗ. ἰυάϊοαίδβ : [86 
ΒΟΥΥΪΟΘ 8 ἃ ργϑϑοιὶ βίδίθ, δ γοδὰγν γοβυϊίηρ ἔγοι; (86 
δοοοι  βηρα [μοὶ οὗἨ ἀοἰἑνοσαηοα ἤτοι δὰ ἀθδίὶ ἴο 
[86 ἴων. ὅσγυό Οὐα͵ ἷδ ἴῃ0 τηρδπίηρ, ἴ8:6 ομἱβαίου 
οὐ ϑεῷ Ὀοίηρ ἀπο ἴὸ ἴΠ6 δοϊξιονίἀοηϊ ἀϊδδγθμοθ οὗ 
ΓΟίδγθηοθ ἰπ ἴπ6 {ΠπῸ ΡΏΓΑΒΟΘ σοῦ ἔοϊ ον. ΤῈ 
οοπθοϊουδηοβθ οὗἩἨ ἰδ γοδάϑθσβ πουϊὰ (6}} τοὶ (δὶ 
[186 014 ϑοῦνὶοθ ῶϑ ΟἿ ἴ0 βίῃ, [6 ποῦ 006 ἴο Θοὰ 
(8. Μογοῦ)--Ε}]}] Τὸ δουλεύεεψ οδῃ Ὀ6 ΒροΟ- 
Κοη ἰγοῃίοδ Υ ἴῃ ΟὨΪΥ ἃ οομαϊτοηδ] τδῆηοσ. Ἧγ7Ὲ 
ἸἸΔΥΘ ΓΟΔΙΙῪ οὐν ὀσχίθγηδὶ 116 ἴοὸ ὁηβίαυρ, θυ ποῖ αἴθε 
[Π6 οἱὰ ταῦ, ἴῃ δίῃ ρίθ ρογίζοηβ δπὰ δοίβ, δοοοσαϊηρ ἴὸ 
ἱπαϊν ἀυΔ] ργθοθρίδ, πιοϊίνϑβ, δηὰ αϑδοϊίοῃδ, Ὀυὲ ἴῃ 
86 ἢθνηοδα οἱ [ῃ6 ϑρίτῖξ ; ἱπογοίογθ ΟΥ̓ υἱγίαθ οὗ 
1.6 ρογίοοϊ ρῥγίμοῖρὶθ οὐ ἐπ ϑβρίγιε, προ ἴ6 ονοσ 
ΠΘῊ, δηὰ δἰ νὰν ἈΒΒΌΠΙΪΣ ἃ ΠΟῪ ἰἴοσω. 7106 ἐν 
ἀδηοίοθβ Ὠοὶ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ (Π6 βρῆοθσο οὗὨ δον! ον (λίεγοτ., 
Ὀυῖ 1ΛὍη9 ροτορ, {Π6 ργϊποΐρὶα οὗ δοῦν! εν ἰιϑοὶ. 

Τὴ Ὡούσηθδὲ οὗ ἴδ 9 ὁ [ἐν καινότητι 
πνεύματος. ὕὈὐιίθηδοίο υἱοτβ: Τηαϊ ἐν ἰδ τὸ. 
ἀυπηάδηϊ, ἀπ (ἢ6 ἀδῖϊνα (Π6 οὈ͵οςὲὶ οἱ ἴ86 νοῦ ὅοι- 
λεύενν ; ἴδὲ [Π6ΓῸ ἰδ ἃ Πθπαΐααγϑ (πειὸ «ρίγέέ, Ἠοάρολ 
ΤῊ Εἰ Υ. ἰβ ἰυηὰ οὗ Ηοπαΐδαγα, δη ἃ ὙΟΣῪ ΟΥ̓ Θἢ τιΐθ. 
ΘΟΠΔΙΓΌΘΒ ἐν, Ὀὰϊ ἢ88 ἀνοϊὰ θὰ (686 τηΐβίδκοβδ ἴῃ ἴῃ 6 
ργοϑοὶ ἰπβίδηοθ ΑἸξογὰ οοσγθοῖὶν γογηδγῖκα, [πδὶ [86 
ἀδἰλνοα “ἃγὸ ποὶ ᾽ 88 ἰῃ νἱ. 4, αἕγὁ μία οὗ 1Πὸ σοηΐξ. 
ἔἶνοβ νη (Ὁ]]ΟΥ ἴἤθῖὰ, Ὀυϊ δέαξεκ ἐπ κὐῇῆλοὴὰλ ἰΠο86 
ξοη  ἶνοβ δγο (86 γεέῥησ οἰεηιεηίλ.---Ἶ μαὶ ἰ6. [6 ρτο- 
οἶκ6 ἴοστοθ οὗ πνεύματος 3--Ε,1 Μογοῦ: “ [0 ἰθ 
(Π6 ΒοΙν βρί τίς, 68. (06 ορονραϊξν Ὁγϊοοὶρὶ οὐὗὨ τῃὸ 
Ομ γβδη 11{6.᾽) ΟἸθασίγ, ἰὺ 18 .}}6ὲ βρὶσῖὶ δ ἰϑοὶ ἢ τ6 
ἰηπαναὰ ΟἸιγβιϊδα ὑγϊποῖρ!α οὗ ᾿ἰἴθ, πο ἰβ οογιδη] Υ 
ποΐ ἴο ὕὉ6 ΠΠπουρῆϊ οὗἩἨ τ πουϊ [Π6 οομμπυῃίοι οὗἁὨ 6 
ΗΟΙΪΥ ϑρ γί, ον [86 ΗΟΙΪΥ ϑρίγὶ δ πνεῦμα 5ἷ'πν 
ΡΙν, ορογδιπρ οὈ͵οοϊίγο!γ, τῶ αἷθὸ [ὴ6 ρτγοάυσον οἵ 
6 γράμμα, πῇηϊοι Π6Γ6 οοηδβιϊζαϊοβ [6 δηιὶιο. 
88. Τιΐδ ῥυϊποὶρ] ἰ8 ἰΐϑοῖξ δῇ δὕδσγτιδὶ ὨΘΎΠΘΩΘ, δὶ 
8, 88 ἃ ΓΟΒΌΪϊ, ΔΠ ΘΘΓΏΔ] ΠΟΙΤΏΘΕΘ 88 [Π6 ῥτὶποῖρὶθ 
οὗὨ ([Π6 Δοϑοϊαῖΐο γϑηονγαὶ. ἸΤΒο]αοἷς : " Τὴ πρὶ τὶ οὗ 
ΕΠΡΔΒ ῥτοἀυοοὰ Ὀν Θοα᾽β ρταδοίουβ ἀδοὰ." ΓΤ 

γον, ΑἸέονα, βηα οἴμιογα, ἰὰὸ βθϑιὴϑ Ὀδδὲ ἴο γοΐον τἢἷδ 
ἴο ἴ!6 Ηοὶν ϑ'ριγτίὶ, Τη6 ἀΌϑοηςσο οὗ ἴγ6 δγίοϊο ἴ8 μοὶ 
διαϊηδί (8 ΥἹΘῪ ; 88 ἰ6 ορϊἰηίοη οὗὁὨ Ἠκλτηοβα, (Ὠδὲ 
πνεῦμα πἰῖουΐ ([ἢ6 ἀτίίοϊα 8 βυ )οοῖδνο, ἰα ἠοῖ νοὶ] 
ΘδιΔὈ] βηθὰ, (Οορ. Μογοῦ οἡ οι. νἱϊ. 4 : Ηαν- 
1688, Ερῃ. ἢ. 22. 1ϑηρθ᾽8 Οονπηι., Οδὶ, ν. 16. ἡ. 187.) 
ΤῊΪΒ Ὀϑββαρα Βθϑηὴβ ἴ0 ροϊπὺ ἴο οἤδρ. υἱϊ!., τΠ6ΓΘ 
πνεῦμα ΟΟΟΌΓΒ 80 [ΓΡαΘΘΠΙΪΥ, ἴῃ ἴΠ6 βοῆθ οὗ (ὃἢ8 
ΗΟΙΥ ϑρίγίε ; [Π6 ΠοΓῈ 80 88 σάρξ ὀοσουγθ πὲ Ὀδίοτο 
(νον. ὅδ). Το οδ]θοιίοη, τῃδὶ ἴ6 Ηοἷγ ϑρί γι, ποτίκ- 
ἱπρ οὈ͵οοιΐνου, τὰϑ [Π6 δυΐπονῦ οὗ ἴμὰ6 Ἰοῖῖον, δηὰ 
Β6ηοΘ ἴπλὲ ἴῃ6 δη θεῖα γα ῦϊΓοΘ δηοῖ ΠΟ [ὰ 
Π48 ποῖ πιο ψοῖρϊ. 8.66 ποῖθ8 οα Βοι νυἱῖϊ. 4 
--Ε. 

ποὶ ἔῃ ἔδο οἱ 985 οὗ ἰπο Ἰοϊίας [καὶ 
οὗ παλαιοτῆητι (ΟὨΪΥ͂ Π6Γ06) γράμματος. 
Νοί ΞΞ οἱά ἰσίον (Ποάρ6), ον γοῖ νυν ἔσω, 
ἐπ (λα Ἀεεὴ, τ᾿πουρἢ ὑπ686 Ἰαϊναρ (μουρηῖβ το ἱπω.- 
ΡἸ]οὰ, Τὴ κϑηϊῖνο ϑϑοτὴβ ἴο Ὀ6 ψέπ. σμοίογἐδ, 86 
πνεύματος ἴπ [πὸ ργενίουβ εἰαυ86.--- .}]͵ Οη δε 
γράμμα, 568 οἴδρ. ἰΐ. 39. 2 Οοτ. {Π 6. Το ἴων 
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νἱονοῦ οΧίοΓΏΔΙΪΥ, δηὰ, ὉΥ ἐΐ8 Ὠἰθίονϊ δ] δηὰ δ ]60- 
να οσχέογηδ σίου, Ὀθοολ6 8 οΪὰ δπὰ ἀγίηρ οΟὈΪθοῖ, 
παλαιότης. ΜΟΥΘΡ ντῖϊεβ ΒΟΙΔΘΉ ΠΑ Ὁπὶη το Πρ] Ὁ]Υ 
Το π ὅτης, δοοοταΐηρ (0 116 ὨδίΌΓΟ ΟΥ̓ [86 γαΪδ- 
ὥοι ἰπ νοὶ (86 γράμμα Βἰαπαβ ἴο 116 ῥγϊποῖρὶο οὗ 
βίῃ ἰἢ) ΣΏΔΏ, ἯΔΒ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ δἰ Ὁ] (866 γον. 7 8.), 88, 
οἱ ἴπ6 ΟἶδοΥ πδηά, ἐμὸ καιρνότης Τηυδῦ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΑΣΊΪΥ 
ΙΏΟΓΑΙ ἴῃ ΟΟΠΒΟα ΘΏΟ6 οὗἨ ἈἴΠ6 Υἱθλ!} }ν ἱπβυσηοίης 
πνεῦμα. [186 βογνίοθ ψὨΐοἢ σοϑυϊτοαὰ ἔἴτοπι ἴ.6 τῦ]6 
ΟΥ ἐδ ἰρέϊον,͵ ΔΒ ΟΪ ΤΩΘΓΘΙΥ (μοὲγ οἱ ἁ βοῦνΐοθ, Ὀσῖ ἃ 
βεσνίςθ Βανίηρ ἰὼ ἰζ δὴ οἰθιηθηὶ οἵ ἄθοδαυ. Τὴ0 Β61- 
τσ πὰ ογ [6 ἰανν, ργϑοΐβοὶ Υ [6 πτὶ ὕθῃ ἰδ (τ θη 
υἱοσθαὰ 88 ἴῃ6 γράμμα}, Νὰ8 ἃ Κἰ Πρ γόῖκο, 8 8.}}}, 
ΝΘ ἴΠ6 ϑογυΐϊοθ ἷβ ἰη (6 ΟἸάῃθββ οὗ ἰδπθ ἰοίδοσ, 
Μογοῦ ον 6 ΠΟΥ͂ ΠΙΘΆΣΒ, {πᾶ ἃ Δ ῈῪ πὶ ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΡΓΘ- 
οορίδβ, οἵ [86 ἰοιΐοῦ, ΠΘΟΟΒΘΑΓΙΪΥ 80 δοίϑ ὉΡΟῚ Π8} Β 
δἰ [Ὁ] 688, {δὶ {Π6 ὙΘΥῪ δογνίοθ 6 δἰζοιηρίβ (0 γϑῃ- 
ἀδγ ἷδ εἰπῆ}, 7δ ἰοίέον ζ φίλ (2 Οον. 1}. θλ---ϑα ἢ 
ἃ Ομδγδοίοσι Σ  ο. οὗ ἐπ 6 δεσνΐοο υηὰον 86 ἸΑῪ [ΌΣΤΩΒ 
ἃ διείηρ ναζηΐηρ ἀραίηβὶ ἃ σοίυγῃ ἴο ἰοραὶ! 8 
ΔρΡρσοργίαϊθ δοποϊυβίοη ἴ0 {Π]8 βϑοϊίοη, δηά ἃ ρμοϊηϊ 
οὗ οοπηροίΐοῃ πὴ τνοσ, 1.- -Ε.] 

ῬΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙΣ, 

1, Τῆθ οοηῃποοίϊου τὶ δἷη, δοοογαϊηρ [0 οὮΔΡ. 
γἱ, 12-.28, ἨΔΘ ἃ δἰανίβῃ βίδϊε : [86 οοῃμῃδοιίοη πὶ} 
(Ὠ6 Ἰατσ, οἢ {Π6 οὐδοῦ Ὠδηά, δοοογάϊηνσ ἴἰο ἔμ: ργβϑηΐϊ 
βοοϊΐοη, ὙΔΒ ΘΟΙΩΡΒΓΑΌΪΕ [0 δη ΘΑΓΊΠΙΥ ταδγτίαρθ-δίδίθ. 
ΤὮο οοπηθοιίοι οὗ ὈΘ᾽ ον γβ τ ἢ ΟἸ γῖδί ΠΟ ἈΡΡΘδσΒ, 
ἴῃ οοτμρασίβδοι ἩΠΠ 18, 88. ἃ βυρογ.ϊογγοδίσ δὶ τηδγ- 
εἰασο-οονθηδηΐ (866 Ερ᾿!. νυ. 82). 

2. Τὸ '8 ΟὨΪΥ ὈΥ Κοορίηρ ἰῃ6 ἤχυγο οὗ [86 1ΔῈν οὗἁ 
ΤῊΔΣΤίασΘ ἔγθ6 ἔγοτα δῃ δ] ]οζογίοαὶ ἰογργοϊδοῃ, δηὰ 
ὉΥ αἰδιϊ συ δηΐηρς Ὀοιπγθθ ἴἢ6 ἤρσυγο ἰΐ861 δηὰ 1ϊβ 
ϑιογίοαὶ ἀρρὶϊοδοη, ὑμαὶ 6 ονάθποθ οἰθαυν δρ- 
ΡΒ ΒΟ [86 δτγρυπιοπίδιίοη οὗ [86 Αροβϑί]α οθυ- 
ἰθ:ρ]αιοα, δηὰ ρει ου ΑΥΪῪ ΓῸΣ 1.6 Φον  Βἢ ΟἹ γ βίη 8. 
Βυὺ {πὶ8 ονἱάδῃμοθ 81}}}} οοηυθθ ἰῇ ἴοστοθ ΤὩΘ 
αξδηἀροϊηϊ οὗἨὨἁ οχίθτηδὶ Ἰορα] γ, δηὰ ὑπαὶ οἵ ᾿ἰνίης 
ἴα, σδπποῦ Ὀ6 οΘΟΠΌΒ6α 88 γοϊρίουβ ρῥυἱηςσίρ]ο6β. 
Βοιδι βιαπαροϊμιβ ἅτ δυηδογοὰ ὮΥ ἴῃ ἀραίῃ οὗ 
Ογδο. ὙΏΘΓο (ΠΥ βϑθϑῖ ἰὸ Ὀ6 υηϊοα, [86 ΘοΟὨο8- 
δβίοη οὗἩ {πὸ ἰανε, οὐ ὑπ6 ]οβζαὶ οοῃίδεβίομ οὐ ἔδίε}}, ἷβ 
ἔα ἀοπιΐυδιῦ τοὶ ἱσίουβ ὑσῖποῖρ]θ : πῈ 116 [ἢ 6 ορροβῖϊθ 
ῬΠΠοΙΡρΙ6 μδ8 ἐπ6 πηθδηΐῃρ ΟΠΙΥ Οὗ 8. Ὠἰἰδίογί δὶ δηὰ 
οἰ ἶσα] οὐβίοπι, τοῦ, ἔγοπλ 18 παΙΌΓΘ 88 ἃ ἰδρὰ] οἵ18- 
ἰότη, 88 τηθοἢ ᾿ἐταϊτ8 ἴπ6 Οδέμο ἶο πιδη οἵ [αἰ τ, δ ἱϊΐ, 
ἶπ 106 οἰδγδοῖονρ οὗ δὴ οὐδῃρϑ] θοαὶ ουβίομμ), ὈυΓάΘἢΒ 
16 Ἰοραὶ, Ἐουημηϊπκίηρ Ῥγοϊοδίδῃῦ. 

8. ΤΠοΪθοῖ : “ΤΏ αν 18 δ ]]ο ἃ ἰη το]αϊΐοη ἴοὸ 
δε ΐονοσβ, οὶ ἴῃ 118 ΤΩΟΤᾺ] ἱτηροτῖ, Ὀυΐ, 86 Οα]ονίυβ 
τοπηδτῦ 8, σμοαά τίρογοται ὁχαρσίϊονιἑα, φμοαα πιαϊοαϊο- 
ἐἱοποην. εἰ αὐ ϑεγυίϊΐεηι οοαοίοπεηι." Αδοοτγαϊηρς 
[9 ἴη6 ἵδσῖῃοῃ οἡ ἴδ6 Μουηΐ, 88 γ76]} ἃ8 δοοοτϊηρ ἴο 
Ῥκυϊ ἵν ἰ8 ἀθῃθ ΑἸΤΑΥ ΒΟ [ΔΓ 48 ἰὕὺ 8 616 : 10 ἰβ 
δηη}}}]ς ἱ ἴῃ ἃ ποραῦϊνθ Β6η86 80 ΤᾺΓ 88 ἴζ 18 Δῃηυ }]οὰ 
ἴῃ ΟἸτλ οἶδηι ᾿σϊποῖρ]ο, (86 Ἰδτν οἵ τῃ6 βρίγὶι. ΑἩ ἰη- 
παγὰ ΡΠ οἾρ]6 88 οοΙ6 ἔγοιῃ ἔπ6 δχύθγηδὶ ργϑοορῖ : 
ΔΏ ἴηνγε αἱ ΤῸ] ἤρου [Π6 ΟΣΧίθΓΏΔ] ἔοστῃ : δὴ ἱπτγαγα 
ἰοῃάθῃηις » ἔζοτῃ ἴΠ6 δχίοσμαὶ ἰΔ : 8. ὉΠΙΟΥ͂ ἴγοτὰ τυ εἷ- 
ΡΙΟΙΥ ; 8 βυηιῃοαῖβ ἔτοση [Π6 ΔΑ γ818.: δηὰ ἔγομῃ [ἢ 6 
οταϊπδη 6, “ }ὸ [8 δπηὰ ᾿ἶν6, 6 ογάοϑγ, “" 1ἶνο δηθὰ 
ἂο (15. [Ιὑ τουδὶ Ὀ6 ὈογηΘ ἴῃ τηΐηὰ, Παὶ Ῥϑὺ] ΠαΓῸ 
ΒΡΟΔΚΔ .η (6 δηΐΐο, ἴόττηδλὶ ομδγδβοῖον οὗἩἨ 16 ἰδ, 
αῃὰ οὶ οὗ ἴΠ6 ἸΔῊ 85 ἃ {γρ6 οὗ πὸ Νονν Τοϑίδιηθηΐ, 
86 ἷξ ἢ] 4 ὈΘΟΟΙηΘ ὑγδηβίοσιηθα ἰπίο ἴἰῃ6 ἰδ οὗ {ἢ 
Βρίτι, [Οοταρ. οοίνίπαὶ Δοίδε οἷν Οαἰαίίαης, ᾿ἰϊ. 
19.800. γρ. 88, 89.--Ε.] 

4 ἴ.6 ἤρυτε οὗ πιαττίαρο, νι ϊοἢ δχίθπαᾶβ ἱπρουρῃ 

μασι  σττπσεθκιδοωσεαν ἀπεαρσισεανκαποσταεςακρκιαπειεα τκῆς α στα κ βαρ στα τσοττανακονν τνερυστεησααδανπϑαῃατε σα ααλαι ας τὐβσκσρεσταμο όσα: στππσκσογτοσοαν πὶ ατππκακαν 

19 ΟἹά Ἰδδίαπιομὶ ἴῃ ἐγρίοδὶ ἴοστωβ, ἰ8 6 γθ οιωρὶ ογοὰ 
ἴῃ γοίδγθηοθ ἴὸ ἴῃ τοϊδίοῃ Ὀούπθοῃ ΟἸ δὶ δπὰ {9 
μι βοῖὶθ ὈΟΥ οὗ Ὀο]ίογοσθ. ΤῊ6 ἱπάϊνϊάυαὶ Ὀο]ΐονοΣ 
Ργί οἱ ραίθϑ ἔγθεὶν ἴῃ {86 τηδττίαρο-Ὀομὰ οὗἉ (Π8 Ὀοάγ, 
γοῦ ποῖ ἴῃ ἃ συ υβίϊοαὶ, Βοραγαιῦβεῖς ἰβοϊδίΐοῃ οὐ ᾿ΐδ ὕθ. 
ἰαϊίοῃ ἰο ΘΟ σῖβι. 

ὅ. ἴῃ νὸσ. ὅ Ῥαὺ] ϑρθδαῖκβ δδρθϑοίδὶ]γ οὐ 
10:6 »αξδίοπδ ΟΥ̓Ἠ δίπιδ, ἩΏΪΟΝ ἃτὸ οχοϊϊοὰ δῃὰ οοοδ- 
βἰομθα ὈΥ [86 ἰδΔ'ν ; δῃὰ ἴΠ6γ6 18 ὩῸ Σϑάϑθοῖ 0. υμόοε- 
διδηδΐπο διηοηρ ἴθθπ) (06 αδπογηιαὶ ἴοττωθ οὗ μὲ» 
Ββἰομδίθ ὀχοϊϊοιωθηῖ. Το δἰδίοτΥ οὗἠἨ Ῥμαγίδαίδη), δὰ 
οὗ δληδιίλοϊδτα ἰῇ ζ6ἢ ἴγτοῃ ἐμθ ογυοϊῆχίοη οἴ 
ΟἩγῖβὲ ἀονγτ ἴο 16 ργεϑοηῖ ἀδυ, ὑθϑοῦθβ ὉΒ ΠΟΥ͂ ΥΘΡῪ 
Ταῦ ἢ Δααϊοομ Δ] ποῦ 18 ]δὸ δάθαὰ ὉΥ 186 πογμιαὶ 
ἔοτταβ. [ἴῃ {118 ἀϊγοοϊίοῃ ἔῃ ᾽88 δυίβϑοῃ ἔΠ:6 οὐέμηῃ 
φσοπεγὲβ διιπιαπέ, 88 ὍΘ] δ {8:6 ἱπογοδβί σὴν ΒέγοΏνΣ 
ὙΔΓΆΓΟ ΟΥἨὨ ΙΘΓΑΓΟΏΪΟΔΙ οὐ Θοο]οβίδϑιίοδὶ ρδγίγοϊ αν 
δϑαϊπδί ἰΠ 6 οἰθγηδὶ τρογαὶ Δ 8 οὗὁὨ Ὠυτηδηΐ, ἰῃ Ἡοἢ 
1Π6 πδῖυτα οὗ αοἀ Πἰτηβ6] 18 τοργοϑϑηΐθα, Ὑ 116 ἴῃ 
1.8.6 δἰδίυϊα ΟὨΪΥῪ πα αἰδίοτιοα δρραγϑηὶ ἴπαρο οὗ {8μ6 
ΟΒυτοῖ, ἀπ ποὶ 15 οἴοΓΏ Δ] οὐδ, 18 γεβϑοίρα. : 

86. ΤΊΘ δογίίοῃβ οὗὨ ογαϊηδηςοθβ δ᾽ Θησηΐυ ὙΝ, 
1Π6 ξΌΒρΘΙ δῃα ΒυΣΏΔΏΪΥ γοδομοα [86 οομέγο οὗ τμοὶγ 
πηδηϊ Θϑιδιΐίο ἴῃ ἴΠ6 οΡυοϊβχίοῃ οἵ Ομγίβὲ - Ὀυΐ {116 ν 
ΘΥΘΡΥΤΒΟΣΘ ΓΟΆΡΡΘΑΣ, τΏοτα ΟὈτίβὺ 18 ἀσαίη ογυοϊβοα, 
ἷῃ 8 ζΤΌΘΒΟΡ ΟΥ̓ΤΊΟΙῈ Γοῆηοα Βοω86. Απὰ {118 ποῖ 
ΟὨ]Υ͂ ΟΟΟῸΒ ΏΘΓΟ {Π6 ᾿γίτὑθ Γουθαὶ θα αν ἰ8 ρ6Γ- 
νογίθα ἰηΐο ἔδηδίϊοδὶ ογπμδῆοθβ, Ὀὰϊ 8180 σΏΘσα [16 
ἰά68}8 οὗἩ 16 δία γα] ἰδ (Εομ,. ἰἰ. 14) δγὸ ἀϊβιογῖθα 
ἴο ἰδῃδίϊοαὶ οαγ οι ΘΒ, ΔΒ 18 βιοσσῃ ἴῃ ὑΠ6 ὨἰΒίουΥ 
οὗ 186 Ἐονοϊυμίοη οὗ 1848. 

ἡ. Οκπ τοῦ. 6. ΤΒο]υοῖς : “ γράμμα, πνεῦμα 
(εμδρ. ἰδ, 29) ΤΠ ἴοστωθν ἰβ οὐ θ ἢν ἃ ἀρείρηαίίοῃ 
οὗ 16 ΘΧΌΘΓΏΔΙ ῥσϊποῖρὶθ : {Π6 Ἰαιίον, οὗ ἴῃ6 ἰηναγά- 
Ι͂Υ ορογδῦνο ρυϊποῖρῖθ. Απά 1818 ἱὨΓΟΪΥ ὁρογδιίνο 
Ῥτίποῖρ]ς ἰβ 116 στδοίουθ ϑρὶγὶὶ ργοαυοθα ὈΥ οὐ 
Βταοίουβ δοῖ. Οαϊνίη : ϑμέγέζεων, ἐδίονω ορροπίξ, συωΐα 
αηΐεφμαηι αὐ δὶ υοἱμηξαίσπι υοἰωπίαε ποείτα 
δρίγιξιον, δϑαποίμηι 7ογηιαία 8,4, ποῆὶ δλαδοηιμδ ἐπ ἴω: 
πἰδὶ ἐχίεγτιατι ἐξξέεγαπι, σα ὕγωπυηι φυϊάεηι ἐπ 6 ἰδ 
γπιοδίγές αοἰϊοπίδιδ ἐη)ὲοὶϊξ, οοπειρίδοοζαα αμέοηι πο8- 
γα ὕπεγοτόηι ηνδπέπις οοὐέδεί. Απὰ ΜοΙδμομίθοη : 
7]άεο αἀϊοϊέμν ἰἑδίεγα, ψιῖα ποῆὶ 6δέ υόγιιδ οἱ υἵυιιδ ποιοί 
απὶηιὶ, 864] ὁδὲ οἰἕοϑα ἱπιϊέαίζέο ὑπίοτγιον υοἱ οχίογοΥ, πός 
ἐδὲ ρμοίφεέ 6486 ὑϑγα ἱποοοραξίο, ἰδὲ σοΥ ποπ ἀρργεΐθη. 
αἱὲ γϑηιδβείοηδιπ, Ῥεοσαίογιι.᾽" 

8. ον 186 ἴανν,, ἴῃ ἰΐ6 ἰοῦ Οὐ δηΐΐα τοϊαϊίοι, 
Ὀορδη [0 Κ͵ἹΟΥ οΟΪα ἱμητηθαϊδύο Υ δου [06 ὈΘρ πη 
οὗ Ἰορἰβ]δοη, ἰ8 δον [0 08 οἰοανΐγ ὈΥ 16 διἰβίουυ 
οὗ (86 Ιβγδο] 1068; δηὰ ὈοαϊΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ ΟΥ̓Θ ρῖνοϑ ἢ 6 
ΟΔΠΟὨἶ64] ὑγρα οὗἩ {μΐί8 τὰ. ΤΠ6 Ὠἰδίογυ οὐὗὁὨἨ :τἢθ 
Ομ νβυϊδῃ μυχοῦ ἰθδοθθθ, οα ἐμ6 οἶμον μδηὰ, ἢον 
[86 ΠΘΊΓΏΘΒ8 Οὗ ἰῃ6 βρί τ (114] 16 ὈΘΟΟΙπΙ 68. ΘΟΠΒΙΔΏΙΥ 
ὨΘΙ͂ΤΟΡ ἴῃ ἰΐ8 ΡΟΎΟΥ ΟΥἨ ΤΟποα]. Βαὶ [Π6 Β61ὴη6 8ῃ- 
Εἰ Πο6ἷ8 18 ἀραίη τοδηϊ βίο πὶ [86 σου] ΟὈΘ0]68- 
οοο6 οὗ ἴῃ6 ΟΒυγοῦ ἰῃ ἴ06 ΜίιΔα]6 Αἰζοβ, δηὰ ἴῃ 6 
σοῃτϊηυθα τοϊανθηδιϊηρ οὗἨ 186 Θνδηροὶϊοδὶ Ομυσοῆ. 

ἨΟΜΙΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

, ΟΝ ΟἘΔΡ. γΥἱἪἱῖ. 1-6. 

Α8 ΟἸ γἰβιϊδηβ,  ὈΘΙΟΠΡ ΠΟ Ι20Γ6 ἴο 86 Ἰδνν, Ὀὰὲ 
ἴο ΟἸγίϑί, 1. Βδοδυβθ ΝΘ ἃγὸ ἀδδὰ ἴο [ῃ6 ἴδὺ ὮΥ 
Φοβυβ, ψγῃ0 Δ 864 ὑπ6 μόνον οὗἉ ἴπ ἰδ : 2, ΒΟ 
Οδυ86 ΜῸ ΔΙῸ υπϊίοα ἴο Ηΐπι ὈΥ̓͂ [6 ΒΑπ|6 ἰδοῦ, ;ἢ 
οὐάθν ἰοὸ Ὀτίηρ ἑοτῦ ἔγαϊς το Θαοα (νοτβ. 1--6).--- αν. 
τα θ 88 ἃ ἰγρὲ οὗ δρίγίτυ8] τγοϊαυ 08: 1. ΑΒ ἃ ἴγρθ 
οὗ ΟΌΓΡ τοϊδιΐοῃ ἴο ἴμ6 αν : 2. ΑΒ ἃ {ΥὙᾺ0υ6 οὗ Οὔγ ΓΘ. 
Ἰαϊΐου ἴο Οἶδε (γϑτβ, 1--6)..----Α.8. {Π6 Το]αϊΐοῃ οὗἁἨ ταν 

»" 
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. [0 πδῖδὲ ἰθ δοχεῖον αἰ δδγθηΐ ίγοτα (δαὶ (0 (ῃς ἰανν, 
ΒΟ 8 ΟΠ βιβη ἶσα, οἡ (86 οΟἴἾὮΘΡ δαπά, αἷϊο- 
ξοίπον αἰδογθηῦ ἔγομῃ δαὶ οὐὗὁἨ 106 ΟἸὰ ἸΤοδιδιμηθηῖ 
(νοῦβ. 1--6).--- ον ἀδαῖπ αἰνίἄθβ, Ὀπΐδ 8180 ὑπἰῖ68 
(νου. 4).---ἰ θαίοι οὐ ἤθατὲ πῖτὰ ΟἸτῖϑὲ ἐμ Εΐβοη Οηθ 
6 {π6 σοπαϊοη οὗὨ {Π1|6 ΠΔΡΡΥ υπΐοη οὗἨ Ὀυμηδη Ποαγίβ 
ΜῚΌἢ ΘΟ ΟΠΘΡ 80 88 ἴ0 Ὀγΐπρ ἔοσ ἔταϊδ αὐἱο ἀοὰ 
(νον. 4).---ἔΠ ον πλίβογῦ]θ ἰδ νὰ9 (0 ᾿ΐνθ ὑπάθν (ἢ 6 
ἰὰτ ἰῃ 6 βΒο8ῃ ΠΟΥ Ὠδρριγίης ἴὺ ἰβ ἴο ᾿ἶνθ ὑπᾶάογ 
ἄτϑοῦ ἰη ἴ6 μι!  Ρτγοοῖ: 1. δοθουριίίοη οὗ ἴῃ 6 
διδῖθ ὑπάοῦ {Π6 ἰΑΥ : α. τὸ ὙΕΙῸ ἴῃ Ὀοπάδσο ; ὁ. εἰῃ- 
ἴα] Ἰυϑὺ5 πογκοα ἰπ Οὐῦ τυθι 6 18 ἴο Ὀγίηρ ἕοτί ἢ ἔγυϊι 
πη ἀθδίῃ ; ς. γα βογνοὰ ἴῃ Ἰοίΐζοσ, 2. θοβοῦρ- 
ἔ 0} οὗ [86 ὁοοπαϊ οι ὑηά ον σταθα: ὦ, αὍ.ξὨϑδγο ἔγθδ; 
ὃ. ἴῃ6 ΟΜ Ώ 689 οὗ ἴΠ6 βρί τὶν Ἰηοἰ68. 8 ἴο Ὀτίηρ; ζοτ ἢ 
ἔτα!" απο ΘΟοα ; 6. ν βοῦνο ἔπ ϑρί γι, δηὰ ποῦ [88 
ἰθιῦδν ΔΗΥ͂ τπογὸ (ΥΘ ΓΒ. ὅ, δὴ 

ΞΤΑΒΚΕ: ΑΒ 8 [Π]8016-Ὀυ8ἢ ἷἰβ [Ὁ]] οὐἨ Ὀγ 5.168, 80 
ΔΓΘ ἀποοηνογιθα δηα ΘΆΓΏΔ] τηθῃ (1}} οὗἨ [ἢ 8 ἔγυϊ!8 οὗ 
(Π6 θοδϑῃ (νον. δ).--- ΟἸγῖβε ἔγθοδ υ8 ἔγουι (86 Ὀυγάθα 
οὗ πῃ ἴων, ὑπαὶ γὙΘ ΤΩΔΥ ἴκκο Ηΐβ8 γοῖζα ἸΡΟῚ 8 
(νον. 6).---κνιναξκε: Ὧ 6 8.Ὸ [Ὑ66 ἔγοι ἴῃ ἴα, ποὶ 
Ἀ8. ἃ ργϑοθρὺ οὗ ἀι}γ--- ]οἢ τοι ηβ ρουροίι81}γ.---- 
Ὀυς ἴῃ ἰΐ σομαθηηηδιίίοη, συμ ρυ δίοη, δηα Ββἢδγρ- 
Ὠ688 (ΥΟΥ, 1).---Ἴἷ]Πότὰ ἴθ6Γο 18 ποῦ ἃ Βοατὶ δηὰ τοὰὰν 
Ὑ{Π, (ΠΘΓΘ ἰδ ΟὨΪΥ͂ ΟΣΙΘΓΏΔΙ ἰδῦοῦ πὰ ᾿δαυΐη 688 : 
ἬΠΟΓΟ ΘΟΠΨΘΡΒΙΟη οὗὨ ἴῃ6 ᾿ἰ6 δῃὰ βρὶγὶ 08] 'πόῦθθβθ 
δῖ6 τοὶ Θχῃϊἰϊοὰ ἴῃ {Π6 ἱπῆὴον τηδῃ, ἷΐ 8 ἰοβὶ τουκ 
δα {Π6 δβογνίσθ οἵ [886 Ἰοίζοῦ, δυϑῃ ἴ{ ομθ βμου]ὰ 
ΤΘᾺΡ Ουὐὔ ἰΠ6 (ΘΙ ] ἤοον τ} ἢἷ8 ΚηΘοθ, σῖτα ΐϑ 
ὈΟΟΥ ἰοῸ Ὀ6 Ὀυγηθά, πὰ ὈΘοΟτΘ6 ἃ ὈΟρρᾺΡ δηὰ ἃ [6 ῖ- 
Ὡἷ 1 

ΠΡΕΝΕΕ ; ΟΥΓ ρογνογίθα Ὠδίιγο ͵β βυςῖ, ἱδαῖ, 
ΤΠ ὮΘΠ ΔΗΥ͂ ἰμίηρ ἰ8 ἰογυϊἀἄθη, γα αν 8} [86 ρτθδίθν 
ἀοβῖγα ἰο ἢᾶγὰ ἰὼ, γε ὨδΥθ οὔθ βδεη οἰ] ἄγϑι 
ΓὨ ἸΏ 1688 οὗ, ἀπαὰ δνΘ 50 ἀοϑῖγο ἔου, 8 οαγίδίη ἰδίην, 
ἴον σὨϊοἢ ὉΠΟῪ ἢᾶνο 84}} (86 τοῦ ἀδϑὶγο τ ΏΘη [ὉΓ- 
οἰἀάφρη. Ξ5'ο, ψπθη (06 ἰδ [ογὉ 148 ὑῃ18 δηά ὑῃδῦ, νγὸ 
ΓΘ ῥτορίοα τοπαρὰ ἰτ Ὀγ οὖν πίοιζοα ρίυγο (νον. 
ὕ).-Ὗ 6 ἅγ6 ποῦ 80 ἔτγθαε ἰμαὶ ψ ἀο ποῦ ᾿ᾶύθ ἴὸ 
86. ὝΘ ΔΗΥ͂ ΠΟΤ ; ΟὨΪΥ͂ 186 Κἰπὰ οὗἁὨ δβοσυΐοθ ἷἰβ ἀἰἶοτ. 
ΘΟ. ΕὈΓΤΩΘΗΙΥ ἰδ ΜᾺΒ ΘΟΙΩΡΟ]ΒΟΥΥ͂, ΠΟΙ͂ ἰδ 18. ΓΘἢ- 
δόσϑα ΥἱΓἢ ἃ ἸΟΥὉ} Μ}} : ὉΠ6Ὲ ἢ γγὰ8 [06 Ἰούϊο", ΠΟΥ 
ἰδ δἰ 1Π6 βρὶεἰξ (νθν. 6). ΒῸΟῸΒ: ΤΏ ὑγαϊῃ ΐϊοἢ ῥδὺ] 
ἰἰθῦ6 ΡοΓγίγαΥβ (τ ΈΓΒ, 1--4) 18. ἐ||8: Ὁπ8ῦ ποιπΐηρς Ὀυὺ 
ἀθδίἢ δημυ}β ὑμ6 ἀοιΐηΐοη οὗἨ {6 ἰδνν. 

{μισὸ : ΤῊ οοτηρίοίο ἔγοοάοιῃ οὗ τηϑὴ το ἔΐι8 
ἸαῪ Ῥγοιηοῦθθ 8 ἴγὰθ Βα βοδίίοη (γ γβ, 1--6).--- 
ΤΏΟ τοϊδιίοη οὗὨ τδῃ ἴ0 ἴΠ6 ἰανν.---Αρρ]Ἰοδείοη οὗ ἐπΐ8 
τοϊαύϊοη ἴὸ Βα ΐοτθτθ (νον. 4).-« Αἀνδηΐαμοβ οὐ [Π6 
ΠΟ δίδίθ δῦονθ ἴΠ6 οἷά ομβ ὑῃπάϑγ ἴ86 ἰΑ (ν6 ΓΒ, 
ὅδ, 6 

ἀναναὶ: ΤΙ ΟἸγίββη 18. ἔγεθ ἔγοιῃη ἰδ ὁο- 
δγοΐοι οὐὗἉ {Π6 ἰὴ (ν6γβ. 1-6).--ἰτλο ἀδαῖῃ οὗἁἨ ΘΟ γίβι 
Ὀθοδη6 ἴγοοάομλ ἔγοσωῃ [6 ΘΟ ρυ ἸΒΟΓΥ͂ ῬΟΥΘΓ δηᾶ 
ΘΌΓΒΘ οὗἨ ὑπ6 ἰᾶὰῪ : 1. Α8 δυγοραίϊϊουῃ οἵ ὑπὸ μον οὶ 
ΒΟΥ Ποἷαὶ ϑυβίθῃ ; ὥ. Α.8 ἰηάποοσιηθδηῦ ᾿οναγὰ ἔγθθ 
δηὰ [ῃδηκι! ἴον ἰονψαγὰ Οαοα (νον. 4).-οἰστοὶ σίου 
ὈΟΙ οἶδηΒ ΟΧρΡγΟΒ8 ΟὨ]Υ ἰποῖγ ἰρηοῦϊα δηὰ βογνῖ]α 
ὩΩΔΏΠΟΥ οὗὨ (Ὠϊηἰκίηρ, ν᾿ θη ΓΠΘΥῪ ἀθθηι 81] γα] ρίοη 0 Ὀ6 
ΟὨΪΥ͂ οὗ Βογυΐοο 88 ἃ Ὀγία16 ἔου ἴπ6 ρϑορὶθ (νοῦ, 4).-- 
ΤΙ6 Ὠδέιγα οὗὨ [86 ΟὨἩγβιίδη ἰβ δρὲγέξ : 1. ΤῊ τοῦου- 
Θῆ09 ἴ0 [αἰ . 2. [ῃ γϑίδγθῃοθ ἴο δοίΐοη, Τῃ6 ]αῖ- 
ἐδὺ βίδηδ ἴῃ οουὐγηβδι τε τἢ (ἰδ δρὶτγῖῦ ἴῃ ἐῃ 686 ΒΔ 6 
γεδροοίϑ (νον. 6). 

ΒΕΒΒΈΕ : Ηογο, ἴον ἐδ βταὶ ὑδτθ βίῃοθ οὔδρ. ἱἰ. 

ΤῊΝ νιδιν ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕΕ ΒΟΜΆΑΝΜ. 
δε ταραπαρεσος, 

18, Ῥδὰὶ δὐάγθβϑοθ᾽ :Ὧ6 βαϊπὶβ δὲ Ἐοτηθ 88 ὄνγείλγεον." 
Ὀγοίθγοη “ἴῃ ΟἸγῖβὶ Φοδὺβ οὺγ [μογὰ ἢ (τεσ. 1}.- 
“ Βυῖ πον ..--.} 19 ποῖο 18 δῇ δυδηροὶ θοαὶ Κα γοποία οἵ 
[86 Ερίδ8016 ἔο [πΠ6 ΒΟΙΏΔΗΒ : ΘοΙαρ. ομδρ, ἷδ]. 21, δὰ 
οἴδον οΪδοββ (γον. 6). 

Πανσκ: 76 ἀσδὰ οὗὨἨ ΟἸ τἧβὺ ἃ βουίουβ ὈΟυΠΟδΙ Κ 
Ὀοίνοθη ἴἢ6 Ἰαρὰὶ δῃὰ {π6 δνδηρθὶῖοαὶ, Ὀο]ονίηρ, 
ϑιδηἀροίηΐδ: 1. ΤἸῺΘ τηοδηΐηρ οὗ (18 ὈΟΌΠΟΣΣΥ 
ἰι661: 2, ΤΊΙΘ δρριϊοδίΐοη : πὸ τοὶ χίουβ οοπ δίονθ 
οὗ 1Π6 ἵνο βίδπαροίϊηϊβ, ΒΥ ἃ οὠδέογιαγῳ ΘΟΠΏΘΟΙΟΩ 
οἵ ἴοση, Ο.6 8 τη846 ἴῸ τη} ΟὨΪΥ ἃ ὩΟΓΆ] Ἰἰ πὰ 
ἴοι, ποῖ, ΔῸΣ 41}, 18 ποὺ ἴῃ σΟΒΙΟΓΤΩΪΥ͂ τὴ} δε 
᾿πύρ ΓΔ] σου ἢ 8.---Τ Ὡς Βοηβυουδ ΡΟΊΤΘΥ δὰ δρὶ τ 
ὍΔ] ΟΔΚΙ 685 ΟΥὗἨ Ἰοραῆθιη οοηθὶβίβ ἴῃ (8 Ὀοΐπρ δὰ 
ΘΑΓΊΏΪΥ γοϊαϊίον, οοηῆηθα ἰο ἐπΐβ ᾿ΐ6, του ἴῃ ἴ06 
ἔραν οὗ ἀοὰ (ἴῃ εν8 16 186 ποδὰ, 86 οἱὲγ οὗἩὨ Θοά, 
[86 δρρδγϑῆϊΐ ἰπηᾶβζα οὗ [6 Κησάοπι, ὅ6.λ.-- ΤῈ ΠλὰΓ- 
τἰασοοοηα οὗἉ ἴῃ6 ἔγθε Οδμυγοὶ οἵ ΘΟοἂ 8 ἃ δβυροῖ.- 
ὑοτγοϑιγίαὶ γοϊδιίοη, δηὰ πθγοίοτο ἐδ 6 ῬΟΤΟΣ ΟΥ̓ [ὴ6 
ΓΘΏΟΥΑΙ οὗ ἴ86 Θαγἷγ ἴδ : ἃ, ΟἸτῖδὲ ἴῃ ἐπ ποχὶ 
ἸΣδ δὰ ἴῃ (818 ὁῃα. ὁ. Εαϊξ 4180. ο. 786 Οδυτγοὶ 
Ἀ8 ὙὍ6]]...«ΤῊ 6 ΓΘΟΙρΓΟΟΔΙ δοὕοη Ὀθῦνθοη ἴ86 181 δηὰ 
δἷη υπό ἀοδίῃ, ἃ οουηίογρατ ἰὸ [86 ΓΘΟΙργοοῖ ὕ6 
ὕπϑοϑι (Π6 ϑρίτις οὐ ΟὨσίβιὶ δηὰ ἰδ ὑπτῸ ὩΘῪ }}8.---- 
ΤΏ6 σοῃίταδῦ ὈδΙΉΘΘη ἴμ6 Ο]ὰ δὰ Νον Τϑαίδιηθης ἰῃ 
116. (11 Ἰπδϑδῃΐηρ: 1. Τα ΟἸα Τοδιδιηθηὶ στονὶηρ οἷά 
8Ώιὶ τηδϊείϊηρ οἷά ἔγοσα {16 Ὀσχπηΐηρ; 32. ΤΠ0 Νὸν 
Τοδίδιηθηὺ γοηοσίηρ ἰδ 1 δπα ἴ06 που] ἔγομπι ἰδ 
ὈΒερίηπίηρ.-Βυῦ ἃ Νὰ Τοβίδιηθηΐ 8 ἴῃ ἰ.6 ἐκκενοῦ 
οὗ 1} ΟἸα, 88 τ6] 88 δὴ ΟἹὰ 18 ἴῃ ἴῃ6 πιαη) 7 εϑἰαέΐοη 
οὗ ἴΠ6 Νον. 

[Βυβκιττ: ΑἹ] ὑΠ6 πνίιϑάοιῃ οὗ (86 ιοδίμουι, δυὰ 
οΥ̓ [86 νὴϑοϑὺ ρθυβοῃβ ἴῃ (Π6 ποιὰ, νγᾶὰβ Ὥθνογ 80]0 
ἴὸ ἀΐβοονον 186 ἢτγβὺ βίῃ δ] του 08 δείβίπρ ἰγοῖῃ οὐῦ 
ΤΟ ΘΙ ἰοῦ πδλιΓΟΒ: ΟὨΪΥ ἴπ6 Ὠοὶγν ἰὰν οὗ σὰ τᾶ ῖκο8 
δαὶ Κῆονη, ἀπά εἰἰϑοοόνογβ πθ ἢ) ἴο Ὀ6 δῖη. ὅϑδιιςὴ ἰθ 
{86 011 689 οὗ [ῃ6 ἸΔῈ οὗ αοά, ὑπαὶ ὃ τοαιΐγος ηὐΐ 
οὐδ {Π6 ΡΥ ΟὗὨ ΟἿΓ δοίζοπϑ, Ὀυΐ α͵8οὸ (86 ἰπίορτν 
οἵ 4}} οὔ βου }}68.----Ξσοττ : ϑ 6! τὶ ρηίθουβ ρῥτίἀα δπὰ 
Δ Ϊ ΠΟΙ ἶδῃ ἰϊοθι ἰΟυΒη 6885 ἅτ ἴγὸο μι] τοςκδ οὴ 
το. ἱπατηθη86 τ] ἰ 68 ἀτ σΟΉ ΤΠ 4 }}ν πγθοκοα, 
8η4 Ὀδύχθθῃ τ] Οἢ Ὡοη6 ὈυΓ ἴπΠ6 Ηοὶν ϑρίτγις σβδὴ 
ΡΙΪοῦ 8: δῃὰ (6 ψτγοαίθϑὶ οὐθοίΐοηβ οὗ ὀρεῃ οὔθ. 
ταΐθ8 ἴο ἴΠ6 ἀοοίγη68 οὗ σταοθ ἀθγῖνο ἐπεῖν ρσγοϑδίοαί 
Ὀἰαυβὶ ὉΠ ἔτου [ἢ ΏΠΟΙΥ |ἴν68 οὗἁὨ τωδῃῦ ῥγοίθαθοῦ 
ἔτι θη 8.- ΟΊ κκ : ΤΏ ΔῊ 8. ΟἿΪΥ (6 ᾿ηρϑπβ οὗ 
αἱδοιοδίπισ ΟὟ Β᾽ ΠὉ] ργορθῃβίγ, ποὶ οὗἩὨ Ὡγοάωςσῖπρ ἰι: 
88 8 ὈΓΡἢ Ὀσθδπι οΟὗὨ 6 δι ἱπίτοἀπορα ἰηΐο ἃ τοοῖς 
ΒΏΟΥΒ Π}}}}10}8 ΟΥ̓ τηοῦδϑ ἴῃ ἃ}} ἀϊγθοι  0}8----ὐὰις 18:680 
Ὅ6ΓῸ ποῦ ἰηϊγοάυοοα ὈΥ͂ [ἢ Ἰίσῃι, Ὀπὶ στοῦ ἤογο Ὁθ. 
ἴογϑ, ΟὨΪΥ͂ ἔθ τα νὰϑ ποὲ Ἰὲρινν δηουρἢ ἴο στηδῖο ἐμ οῖὰ 
πγδηἰοαῦ--τθὸ (Π6 6ΥἹ]}] ὈΓΟΡΘΏΒΙΟΥ ΜΒ ἰῃ [86 ᾿ιϑησχὲ 
Ὀοίονθ, Ὀυΐ [86 γ6 νγὰβ ποὺ ᾿ἰρῃϊ βυβῆοϊοηὶ ἴο ἀΐβοονοῦ 
ἴι 

ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ, ΟΗΙΚΡΙΥ ΗἨΟΜΙΚΕΤΊΙΟΑΙ, ΟΝ ΤῊΚ ἼΤΗ 
ΟΠΆΡΤΕΒ ΟΥ ἘΟΜΑΝΒ: ΑἈΜΙΧΙΌΒ, “ ἐκβεγίαίϊοπ οὐ ἰδ 
7γνε απὰὦ Οεημὶπε ὅθπδὸ οὗΓἹ ονιαπδ 7]. ὙΥ οὐἶκα, 
2,471: Ε. Εὐτον, Οοπιρίαΐηί οὗ α ϑαποί  οα δίπηεν 
Απεοεγοά, οΥὐ Εαρίαπαίέονι οΥ ἰλ6 Πιλ λαρίον οὗ 
Κογιανδ, ᾿,οηάοῃ, 1618 ; ὅ. στάγεοκυ, ϑογέρέιτᾳ 106. 
ἐγὶπις οὗ δῖηι Οὐπαὶογϑά, ἐπ Τὶ οδηΐν-ῆυε Πἐδεοίγϑοῦ οἈ 
Ἀονπαηδ Ρ]]., Ἰοράοπῃ, 1712: ὅ. Οτ1,..8, 7Τἧς ἢ ἰεθὰ 
απά ἰδς ϑρίγὶι, Ὑ] οὐκβ, 8, 142; “. ΕΆΑΒΕΒ, Δογέρέωνε 
οοίγίηε οἵ ϑαποξΠεαΐοπ; Α. Κνοχ, ον ἰο “ο΄. Δ 
Ἡανγογά, δφ., οὐ ἰΐλε ϑευοές Ολαρίε) ἐΦ ἰδο Ἐ“ 
“παηε, Βαοιηδίηα, 8, 409.---0. Ε. Η.] 
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ΕΊΤΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.---Θγηοροὶδ: Το ἴαυ, ἱπ ἐΐ6 Ἀοΐν ἀδείρη, ὃν ἐλ6 7εοἰέπρ ο77 ἀραίλ, ἰο ἰφαὰ ἐο ἐδ ποιὸ ἰδ ἰπ 
9γαοε. ΤΆα ἀδυοϊορπιοπέ 97 ἰλο ἴαιο ὕροπὶ αζέονηιαε ο ἱπιοαγάπέε. ΤΗΝ λυποῦ νὴ ἐ σὴ κα θυ; 
νοι ἰδγε 9. ἐδλ6 οοπ οί ὡπδν ἰδ αι, αἬ τοοῖΐ αε ο7Ἷ ἰλ6 ἐγαπείδίοπ ὕγοηι ἐλ οἷά ἰδ7ε ἐπ ἐὰν ἴσιο "0 ἰδ 
πὰ ἰΐε ἐπ ἰλὲ ϑρίγες. 

Οβμρ. Υ11. 7.-2ὅ. 

Ἴ ὙΜΠδὺ 88}8}} τὸ ΒΆΥ ἴβθῃ}ῦὉ 118 [86 2107 8'η Ὁ Οἀοῦ ἰογθὶα. [1,οὐ 10 ποὺ Ὀ6]|)} 
ΝΥ, [Ὀ01] 1 Βαὰ ποῖ Κπονστι [{. 4., τοοορτίκο.} βίῃ, δαῦ ὈΥ [Θχοθρύὺ ᾿ὩγουρὮ] 186 
ἴδ : ἴογ 1 Βαᾶ ποῦ πον ᾿υβῦ [60}] ἀφδβῖγο) Ὄὀχοθρῖ 189 δὴν μδᾶ [1[ 186 ἰὰν 

8 [88 ποῖ] βα᾽, Τοῦ βδδὶῦ ποῦ οουοῦ. Βυΐ βιῃ, τακίηρ οσοδβίοῃ [4] ὈΥ 186 δομ)- 
ΤΩΒΠ πη Θηῦ, [ον οοτινια}] Ψ ΤΌΤ ἴῃ Ὧ6 81] ΤΆ ΠΠΘΓ ΟΥ̓ Θοπουρίβοθηοθο [601] ἀ ΘΒ ΙΓ]. 

9 Εὸν ψιβουῦ [86 ἰᾶν7 βίη τοαϑ [19] ἀοδᾶ, ΕῸΣ [Νον} 1 νὰβ δ]ῖνο ψιῃουῖ τῃ6 
ΙΔ ὁπ66: Ὀαῦ ψΏΘη (Π6 ΘΟΙΩΤΔΠἀϊηθηῦ ολτη6, Βἰη τουϊν θα [βργϑηρ; ἰπίο ΠΡ. τᾶ 

101 ἀϊορᾶ. Απᾶ {86 οοἸηχηϑηάιηθηί, Ἡ Δ]ΟὮ τσα8 ογααΐηθα ἴο [τοὰϑ ἀηῖο}  ἰπὸ, 1 
11 Ἰουπα [[Π6 ΒΆΠ16, ογ, {Π18, γχὰ8 ἑουπᾶ ὉΥ 116] ἕο ὅδ ἁαηΐο ἄθδιῃ. ἘΕῸΣ βίη, ἰδκίηρσ 

ΟΟΟ8810} [9] ὈΥ̓ ὕϊ6 δοτητηϑηατηθηῖ, [οπεΐ οὐνιπα} ἀθοοϊνοᾶὰ τὴ6, δηα ὈΥ ἰύ β'θϑνν τό. 
12 τ ποΡθιοῖς [50 15040] ὕμθ αν ἐδ ΒΟΙΥ, δηᾶ [Π|ὸ δοιηιηδηδτηθηῦ ΒΟΥ, δηα 1ιδβῖ, πᾶ 

18 - ὙγΑ8 [014] ἴθ (δαὺ τ 1 οἢ 18 σοοᾶ τηδΔᾶο [ὈΘοοΙη6]" ἄθδίῃ ὑπίο το ἢ Οοά 
Τογ]α. αὖ δ'η, [Παῦὺ ἴὉ τηἱρηῦ ἈΡΡΘΆΓ Ββἷη, ψογκιίηρ ἀθϑῦ ἴῃ [10] τὴη6 ὈΥ 
[[ΠγουρὮ] μδὺ τοι 18 σοοᾶ; [.] (δδὺ βδ'π ΌὈΥ [γουρἘ] 1586 Θοιμη)ϑητηθηὶ 
ταὶ ῦ ὈΘΟΟΠΙ6 Θχοθθαϊηρ' [ΘΧΟΘΘΑΙΏΡ]Υ] βίπδι]. 

14 ὸῦ σὰ Κυον {ρδᾶῖ 106 ἰδνν 18 βρι σι] : Ὀυῦ 1 8Π| ΟΑΓΠΔ]," 8014 ὑπ ᾶθι βἱῃ, 
1δ Εον τμδΐ ψ ΒΟ 1 ἅο ἡμένψν ἢ 1 Δὸν [Κπον] ποῖ : ἕου σῃδῦ 1 που]Ἱᾶ, (αΐ 

ἀο 1 ποὺ [ποῦ ψθδὺ 1 νυ 88," [Πδὺ 1 ῥγδοίϊβθ]; Ῥυῦ σπῇῃδῦ 1 ἢδῖθ, τῃδῦ ἄο 1, 
Ιυ 1 τῆφη 1 ἀο μα ψ ΒΟ 1 που]ᾶ ποὺ [Βαυὺ 1 πῆδῦ 1 ὙΒῃ ποῖ, 1Π80 1 ἀο], 1 
17 οοῃϑϑιΐ απο [1 ἀρτοο νι} 016 ἰὰνν [δὶ ἐξ 8 σοοα. Νον {86 ἰῦ 'ἰβ πὸ ΠΊΟΤΘ 
18 {ἰοηρο] Ιτμαὺ ἀο [ροτίοτγια] ἰδ, Ὀυὺ βὶῃ {πεῦ ἀν 6] 0} [ἀνγ6 110] ἴῃ τμθ. ἘΕὸῸσ 

Κηον (δῦ ἴῃ τὴ ([Πδ΄ 18, ἴῃ τὴν 868}, ἀν 6] 61 ἢο σοοα {πϊης Του ἀοῦ ποῖ 
ἅν6}1] : ον ἴο μ}}} ΠῚ 18 Ῥγοβθηΐῦ συ ἢ τη; Ὀαὺῦ Λοῖο [ὁπ λοῖο] ὕἤο θυ ΟΊ 

19 ἰῃ8ὺ τβίοῃ 18 σοοᾶ [ ηα ποῦ [ο», 8 ποῖ]. ἘΕῸΤ [86 ροοᾶ ἰῃδὲ 1 ψου]ᾶ [τ ]Β}], 
20 [ 4Ἃο ποῦ: Ὀαύ τ86 61] ψ ΏΙΟΝ 1 πουϊὰ [τ᾿ 11}} ποῦ, (ῃδι 1 ἀο [Ρτγϑοῦϊβθ] Νον 

᾿μον 1ΡῦᾷΞ]ΙΤ ἀο μδὺ 1’ που] [τ᾿ 18}}] ποῖ, ἰῦ 18. ΠΟ ΙΏΟΓΘ ἐχαλος 1 (ῃαῦ ἀο 
21] ΤΗΝ οΥπι} ἰῦ, Ὀαὺ βίη 0ῃδὺ ἂν 6] 61} [ἄτν 6110} ἴῃ τὴ. 1 πα {μὴ 8 {{Π0] Ἰανν, 

δῖ, βοὴ 1 νουἹὰ [νΊ8ὴ 10] ἂο ροοᾶ, 6ν1} 18 ργθδθηῦ Ψ10}) π|6. ΒῸΓΣ 1 ἀδ]1Πΐ 
28 ἴὰ ἴῃ6 Ἰὰνν οὗ αοα εἴν (ῃ6 Ἰηψαγὰ τϑη: Βαῖ 1 β66 δῃοίθου ᾿δΔῪ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΤΠΘΙη- 

ὈΘγΒ, γΑΥΓΙηρ ϑρδϊηδῦ {Π6 ἰᾶὺν ΟΥ̓ ΤΥ τη, δηα ὈΓρΊηρ᾽ π|6 ἰηΐο οδρύι!γ ἰο 
{Π6 ἰδ οὗἩἨ βὶῃ ψ Β]ΟὮ 18 ἴῃ ΤΥ ΤΩΘΠΊΌΘΓΙΒ. 

24 Ο ντοιοῃοα τηλη ἰμαῦ 1 801} ψ 80 8}}8}} ἀθῖῖνοῦ τἴὴ9 ἔγοτῃ [86 Ῥοᾶγ ΟΥ̓ 1} 18 
2δ ἀθϑῦῃ [ογ, (ῃ18 ὈΟΑΥ͂ οὗ ἀ681}}}] 2. 1 {μ8πὶς αοα [ογ, ΤὭΔΠΚΒ ἰο (οἀ] ᾿ {Ὠγουρἢ 

6808 ΟΠ γβῦ οὐγ ἑστα, ΞΟ 186) τι (η6 τοϊηα 1 τηγβοὶτ [1 τ βο τ {110 
καἶ] ᾿ἢἾ βοῦν 186 ἰὰν οὗ αοἀὐ ; Ὀυΐ ψ]0} 116 ἤ 68} (86 ἰατὴν οὗ εἴη. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ,. 

4 ΨΥ, 7.-ἰὈἘὨἋΤὴο Ε. Ὺ. τϑηάσσα ἐσιθυμίαν ΠΟΣΘ ἱμεὶ, ἴῃ γοσ. 8, οοποσυρίϑοεποε, διὰ ἐδ σοῦ ἐπεθνμήύσεεις, οὔϑαι. 
ἕο ογὰον ἰο Ῥγοδοῦνο ἐπ οοστοδροσάσμορ, 86 Ατηοσ. Βὶ}]6 Τ᾿ πίοι ἐγ δ]αίοθ 6 ΠΟῸΌΠ δυθείέηρ ἱῃ ὈΟΤῺ Ῥ]80686. ΘδΣῸ 
δοτοσὰ ἴο τοϊδὶπ εοϑεΐ ἴῃ Ὧ.ιο γετῦ, Ὀὰϊ [ἴ δοοῖῃ8 ὈθΘέΐοΥ ἴο χὶγο {πΠ 6 ΠΟΌΣ ἃ ΣΟΪΘ οσδοὶ ᾿σϑηδὶϑεΐοῃ, ονθῖὶ δὶ 126 
οοσί οἵ τνασίμεΐου; ἔγοσω [6 τοῦ. ζω ἰδ 00 δροοΐβο, οοπειρέίδοιποε ἴ00 ΓΆΓΤΟ, ἀεείγο που]ὰ ὍΘ ἱπάοβηϊίο πίξουΐ “λα 
β)οσίίνε ευιί. ἵν ΤῈ ταϊδίοσίπηθ ἰδ ἐμδὲ 'Μὸ πάτο 0 ΕΏΜῚ 8 ποὺπ ἐμὴ ΘΟΥΤΟδρομ δ ἨΘ6᾽1] ἴο [06 ρέηδγίο Β6.86 Οὗ 186 γόζο 
οουοεί "" (ϑιτπασί 

8 σον. "Ὁ τατης ἐξα} ο5 οἵ [86 Ε΄. Υ. ἃσὸ υἱγί δὴν ἃ ρ᾽ο6θ. ἮγαΦ ΟἿΪΥ προὰ Ὀ6 διυρρ! θἃ. ΖῸΡ ἰδ ἃ δινοτίΐθ οζδσοπ δ.» 
(ου, Ὀυΐ εγο ξ8 οὖξ ἐδὸ ἰ6)16 ἴογοο οὗ εἰς αυἱΐ 88 Μ6]}.--- ΤῊ». Ῥδϑεῖνο ἵοσιηῃ οὗ ἴ::ὁὸ Οτϑοῖς ἰ6 σοδίογϑα ἰῃ δ0 δοοσῃὰ 

Ὧδε. 
8 Ψος, 18.--ἰὰ. Α. Β, Ο, Ὁ. Ε., Ιδοβσοδημ, Μεγοσ, ΑἸζοσὰ, Τ ογσάσπόσίι, Τυομ61166, τοαὰ ἐγένετο ἱμπείοαᾶ οἵὗὨ γέγον» 

{3 Κ. 1,..).  ΤῺΘ οογσϑοίίου ῬγοΌΘΌΙΥ ΔΣΌΒΟ ἥγοσῃη ποῖ Ὁπάοχϑξι ηἀΐπρ ἰλ6 πἰδίοσίοα) δοσίοὶ (Α)ογά). ΤῺΘ Ασρον. ΒιῸ] 
ἡοϊϊοπε ἔπ Ιαϊίοσς γοαΐϊηρ, ποῖ ἰδ ποὺ οοποἀογοὰ ἱποογτοοῖ. 

4 Ψ.τ. 14.-ἰν}. Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. Ῥ. α., ατίοβθαοὶ, 1δοϊιταδι, βομοῖς, Τὶ βοβοιιδοσῦ, Μογοσ,  φτάδπογί, 7ΤοΚΟ}} 66, πὰ 

τπγουρθου! [η6 βοσἤοη. ὙΠῸ Ε,, Υ. γοπάθσα 41} ἴδσϑο, ὅο, εχοορῖ ἴῃ τόσ, 18, σμοσΘ 86 Βτεί νϑοσὺ ἰδ ἰσϑηβδῖοα εοσιετὶ : 
εὐρὸν κάπα, [0 16 Ὀοτέος ἴο γοίδέῃ ἰμὲκ ἐπγυυρῃοῦι, δ ΣΟΠΔΟΣ πράττω, »Ταοίίδε, Δ5 ΟἸΥΤΩΟΙ ΟΡ ΠΥ οχαοὶ. ΑἸέοσᾷ ἀοζ.1θι 
ΒΠΥ͂ αἰεί σιοιου Ὀοέν θ6 [89 68ὲ το γοσ δ. 

ιἢ 



φῦ ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΚΟΜΑΝΞ, 

4 Ψογν, 1δ.--ἰ Ἐγομ ἃ (ΒΕ. 7.) ἰδ δῇ ἰποχδοί τόπο αὶ οὗὁ θέλω. ΤΈΘ οδοίοθ 16 ὈΘίγθο το. δὰ ωὐδῷῤ. “.Φ δοεῖαες 
[6 ὁ ὍὉθ ῥχοϊογσοῦ, {7 ἴΠ:9 ἰᾶθα οἵὗἉ δίσαρ]α, δροπίδπϑουβ νοἸ δ ΐοη ἰδ ἀδροχηοἃ ἐμ ὑσοσαϊῃοσε ΟΩΘ Σ 186 Ἰδέεῖος 16 ἑδυγοσοὰ Ἦσ ἘΠ 4 
Ῥζοέσποο οὗ μισῶ, ᾿παϊοαίϊἑηρ' ἃΣὶ ϑγλοΐίομδ) Τοαΐυσχυ ἦτ: 89 το] ἐΐο. 866 όσορ. δίοίε;. 

ΔΩ: ἸΡτ δ: Α. Β, Ο., ΠΠΔΙΥ νοιϑίομιβ δῃὰ 1Ἀ (πο γα, ̓ζϑοΒτηδτι., Τἰβομβοπάοσί, ΑἸξοσὰ, ἀλλο δον οταϊέ ενρίσκω. ἴ 
ἰα ἰΣϑοτίοα ἱπ 1), Ε΄, Ἐ. 1,.,ὄ Ψζε6.») ΟΥ̓ ΤΩΔΕΥ͂ ΤΆ Πο᾽β, Μογοσ, Ἦ οσάβισοσίι, Ιαιορθ, ἀπὰ οἴδιθσα. ἜΥὸσ ἀθόσωδ ἕμο οἴαλδαίον 
ἀυο ἴο 10:9 ὑτα ΣΟΥ ΟΣ Β ΠδδιῪ μαβδίπρ ΟΥΘΥ ἤγοσο οὐχ (0 οὐ δἵ (δ9 Ὀθρὶ οἵ τος. 10. ΤΡ μοϊᾶβ ἐπδὶ εὑρίσκω 
ψου]ὰ ἀὐδαρροασ, 88 Β0ΟῺ 88 [Π|6 δοπι θη 3 ΔΩ 0615 (ΤῸ π|ὶ}} ἰα ἰτατηθαχδίρὶν Ῥγόβοαξ, ὈὉθῖ (00 οαζτγίηξ ουὐὖἱ οὗ Ὁ χαὶ 
ὙΠῸ ἰδ ροοά 1 68 ὩΘΥ͂ΟΣ δα) Ὰ8 ΠΟ ΟΊ ΟΡ ὯΠάοχβίοοα. 

8. Ψα;. 20.-- [δ. Α. Εἰ. 1,., ἱπβοσὶ ἐγώ " θέλω. Μογοτ, ΑἸϊοσὰ, ΤΎθαθ116α, πὰ οἴμογ, (οἷον Β. Ὁ. Ὁ. Ἐ. ἰδ οαἱεΐ: 
(πα ἢ, 186 ἘΒΡΊΟΟΥ οὗ το 5. 1ὅ, 18 16 δχαϊηδ [{, Ὀθ Τα ρσο ἀθοση 1Ὁ ἰσηροζίδηϊ ἴο τηοσὶς ἃ Ὁ. υζ688 ἐπ ἴ86 ἸποῦχὨι. 

2. Ψα}. 38.--ἰδ. Β. Ὁ. Ε. Ε΄, ἀπϑπὰ βϑύχαθ σπαγξεῖνοβ, ἰπϑατέ ἐν ὈθΌσο τῷ νόμῳ. Οτωηϊϊῖθυ «ἢ εο.,) Α. Ο. 1. ἤδεατι. 
Ὡ οί τιοάσσε οαϊίοτια το͵ϑοΐ Σὲ. ΤυοροΙ]68 σοϊδίῃε ᾿ς. 1 σοίαϊμοά, ἐξ ὁαπηοΐ τλϑδὴ ὃν πάη 4 66 ΑἸζογὰ). 

19 Ψ εν, 21.--[0 [0680 ἵν σϑυ ἀοτῖ,8, Β06 Φχορ. Νοίεε. 
11 ΨΕΣ, 38. ΘΣΘ 186 οοῃαδίἀο.β Ὁ]6 νεσίδιῖοη θσθ, ΤῺΘ 2260... δὲ. Α. ἘΞ, Τω., τοδὰ εὐζαλίσην, Β. Βαδ χάρις τῷ 

θεῷ, νοὴ 16 δἀορίοα ὉΥ ΙΔΟΒτηθπη, Τἰβοδοηάογί, ΑἸζοσά, Ὑτθβο}168, , το πὰ αἸδὸ: αὶ χάρις τὸν θοροῦ κοὐ 
νοῦ πρίν: πόσος οὐονεῦδα 2ογ [86 τοδαΐϊημ οὗ ἴ.6 ΤΠ οοερία, ἩΐΪΟῺ ΟΟΓΙΔΙΏΙΪΥ 886 {16 Ὀθαὶ ΜΆΒ. δυΡροτί. 

ΟΣ. «οἴ ὉΣ Η 

δ8ο ἴπσπ 1 το γθ6}7 
ὙΠ Τὰν τοϊπὰ βοστο ἴδ Δ οὗ αοὰ, 
Βυὶΐ νἱτἢ ΤΥ 866} ἔδιο ἰὰνν οὗ δἷιι. 

᾿δῦξο, ΠΟΎΘΥΘΣ, ΘΘΌΣΩΦ ἰ0 ἐλ Κὸ μέν . . . δέ 886 -Ξ-Ξ εἰίλοι. . . ΟΥ. 8566 Ξξορ. Νοῖει.--.} 

Α.---Τὴε ἀουοίορηιεπί οΥΓ 786 ὑπάον ἐδ6 ἰαιυ αἀα ἀδ- οομβοϊουδηθθθ οὗ 6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὐ ἀο᾽ νογάποθ ; νος. 
ναἰορηκοηΐ ΟἿ ἰλδ ξηοιοϊεάσα 97 δὶπ, 24.--ἰ Βο᾽νογαποθ δηὰ ἐμὰ ΘῈ ἰὰν οὗ 16 : οἶθῶσ 
ϑιυπιπιαῦν.---1. ΤΏθ ΔῊ ἴῃ γοϊδίίοη ἴο εἴη ; σϑῦβ,  ἀἰϑιύϊποιίίοι Ὀοεϊπθοη Κηοπίοαχα δπαὰ ἢθμὶ ; τοσ. 3ὅ. 

12, 18. α. ΤἸὨ6 ιο] πη 688 οὗ {16 ἰδνν ἰῃ ἰ18 γοἰδιίίοῃ ἰο , Τ8 77) ἰβ ἀἰβιϊησυϊδηοα, ὅγθι ἔγομι δίῃ ἰπὰ Κυουνίοαχο, 
(ὴ6 β᾽Ὠ ] 688 οἵ ᾿δῇ ; Τοβ. 7- 12. ὁ. ΤῸ οὔδοῦ ὑπθη ἴῃ (πὸ ΜΠ], τΠθη ἰπ ἴη6 ρον, {6 πη ἰπ [6 
οὗὨ [0 ἰὴ ἴῃ ΠΑΓΙΠΟΩΥ͂ 0} [18 ἀοδβίρῃ : Ὠ᾿βοϊοδαγο 1 8016 ΘΟὨΒοϊουβη 688 Οὗ [86 ἰηπαγὰ παίυσγο, Ὀὰϊ ἤηδῃν 
οὗ τμ6 ἀοδαὶγ οἴἶδεοι οὗ βἷη, ἰῃ ὀδυδβίηρ ἴἴ ἴ0 οοιηρίοία | ἐπ (86 ἱπαυϊτίηρ οΥὟ ἔου τἰ6 Βαοάθδθμον. 
ἰ096 1 88 τἋὸἍ ] ἴῃ ἔμδοῖβ 838 ἰῃ ἴῃ 6 οοηϑοϊουβῆ 688 ; ΥΟΡ. 
13.---2ώ. ΤῺΘ δἰπποῦ ἴῃ τοϊδιίΐοη ἰὸ ἰπ6 ἰὰν : ΨΘΓΆ. ΘΕΝΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΙΜΊΝΑΕΥ ΒΕΜΑΒΚΒΕ.--- Ἢ 6 σοηη6 τὲ 
14-28. α. ΤΏ6 γονοϊδιίοῃ οὗ τη Β ΘΆΓΠΔ] Ὠδίιγα οὐ | οὗἁ 8}} ἴο 186 αυοδίίοῃ, [ἢ τῆδὺ δοηβο ἀοθδ ἴΠ6 Αροδ- 
᾿ΟΠΘΠΟΥ͂ ἰὰ ΚΘΠΘΓΑΙ ὑπᾶορ ἰῃ6 5ρ᾽ ΓΠ ΠΌΔΙ οΟΥἨὨ {86  ἐἴ6 Βρθαῖς ἴῃ (Π6 Βτβῖὶ ρϑύβοῃ 3," συ αν ἢ ταὶ ἀοε8 ἴΠ6 
ἰανσ ; νοῦ, 14. ὁ. ΤῊ ἀϊδβοίοβιισα οὗἨ [Π6 δἰ πα] οὐ- ἐγώ τηϑδὴ ἢ δι βογοηὶ νἱονε: ΤῺ6 Ἔχρτθες 'οἢ ἰδ 8 
βουγαϊοη οὗ [80 υπάοτβίαπαϊηρ : ΟΥ [Π6 ἀΐδρυϊθ οὔ  μετασγηματισμός, δὲ6 1 Οον. ἱν. δ-ἰμδι ἴα, [6 τορ- 
Κηονίθαμε ; γογα. 1ὅ, 16. ς. Τα αἰβοϊοβυγθ οὗ [Π6 ἰ γοβαπιδοη οὐ οπε το ἰῇ δηοῖπμορ, Τηυβ ἐπ 6 
δ᾽ 6] οὐθοιγαιίίοη οὗ {116 π|}} ; οὐ 86 αἷβραυῖθ ΟὗὨ 186 ] ατθοῖκ {δύμογθ δρρ]ϊοὰ ἐπ ραββαρθ ἴὸ {πὸ {8}} οὗ 
Ὑ1Π; τότ. 17, 18. ἀ, Ὀίβοϊοθυγο οὗὨ 1Π86 Ββἰη] οὐ- [ Αάδιῃ, οὗ οὗὨ ἰῃ6 Ὠυτηδι γδοθ (ΤΠοΪυοῖ : Κ Βν τὰν 
ΒουΓΑΓοΩ οὗ ἔοοϊησ οὐ οὗ {86 υποοπβοίουβ ρτουπα | οὗ Θχδτηρῖο, ἴμ6 ἰπιγοἀποιϊίοη Οὗ πηδῃ ἰμΐο ἴπ6 Ρβ8γδ- 
οὗ 16; νοῦβ. 19, 20, 4. Ὀἰβοϊοβυγο οὗἨἩ [η6 ἀδτίοη-  ἀἰβαῖοαὶ οομπάϊτίοι ᾽)).--“ΟἸλογθ Ὀοϊονθὰ [86 Ψονῖδα 
ἰῃρ οὗ ἴπ6 ψῆο]6 Ὠυϊηδ σΟὨΒΟΙΪΟΙΙΒη 688. ὈΥ͂ ὑΠ6 Ορρο-  ῬΘΟρΙα ὈθΘίογο δπὰ ὑμάοὺ [06 ᾿δὺ ἀοποιοα (Ογτϑοα- 
δἰίου οὗ Θοά᾽Β ΔῊ δηα ἃ ἤϊδγα βϑοιηΐῃρ  : ΟΥ ἴἢ6 ἴομμ, Τυττοίίη, ἮΝ οἰδβιοίη, Εοῖο 6). Τδς νἱοὸν οὗὨ ἴδ6 
ἀόδα }ν τοῦ ἴῃ ἴΠπ|ὸ τ 016 πηβὴ ; γ γα, 21--28.---8,. ΤῊ ! Βοοϊηίδληβ δηὰ Αττϊπίληβ (Οτοίακ, δηα οὐ μοτ8) γγ88 ἃ 
ὈΠΙΔΡΡΥ͂ ργοιμοηϊίου οὗ ἀδδίῃ, ἴῃ ἴῃ6 86η80 οὗ {16 ᾿ πιοἀϊβοδιίοῃ οὐ ἐμΐ8 ὁΠ6, ἴ[8αὺ τῃ6 λοηειίποκν »]εγίψιε 
Θηἐδηρ]οπηθηὶ ὈΥ̓ ἰῃ6 (Βοθηλῖηρ) ὈΟΩῪ οὗὨ ἀθϑαίῃ, δῃὰ | διὸ πιθαῃΐ, γῇ. ὑπάθν [116 ἸΟΡᾺΪ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, παν Β0τ- 
[Π|6 τϑίϑαβα ἔγοτα ἰδ; γϑῦ. 34, 4, ΤηΟ ὑγδηβίἴοη ἕλοι ᾿ γθηάογθα ἐμθηιβεῖνθϑ ἰοὸ ἃ βτοββ {8 οὗ εἴθ, Βαῦ [δ6 
ἀοδίῃ τὸ Ἰἰέδ ; γον, 256. α. ΤΏ γεἀοιηριίοη, ἴῃ ἴπ6 ΑΡΟοΒί]86 ον θη ]Υ ϑροακα οὗ ἃ Ὠυμηδη οοηάϊτίοη οἵ 
[οτπιθῦ μα] ΟΥ̓ τΠ6 νϑτθθ. ὅ, Οοποἰιβίοη ἴῃ γϑ]αθοπ ᾿ βοαϊ, ἴῃ σοι {πΠ6 ἱππαγά οοπβίοῦ οἔ ᾿ϊΐδ ἰβ ὙΓῪ δδτ- 
0 0}16 βίαγεϊρ-ΡοΙηὐ οὗἩἨ [Π6 ὩΘῪ 118 : ϑθοοηὰ Δ} οὗ , ποϑὲ δηὰ ρτϑαῖ ; δηὰ {6 ἰδηρσύαρο οὗὨ δὶβ ΟὟ ΟΧρο- 
γότ, 2 ὅ. ᾿ Ι Σἴθῃοα ἰ8. ὉΠΠλ βία Καῦϊθ. Ἐνοῃ ἰἢ ἢθ ΒΡΟΚΟ οὗ τΠ6 

Βυϊηδῃ τὰσθ ἴῃ ζΈΠΟΓΙΑΙ, ΟΥ οὗ [86 [Βτδθ εἶδ ρΘΟρ 6 
Β.---7ὴ6 δαπιὲ ἀδυεϊορπιθπ αδ ἐγαπδίζέοπ ὕγονηι ἰδ ] ἴῃ ραγυϊουαγ, πὸ οουἹὰ ποῦ Βρϑδᾶκ οὗ 8 ἸὭογθ μέτασ- 

ἰαιο ἐο ἐδ Οοδρεί, ἥγοηι γμῖπ ἰο καἰναΐίον. χηματισμὸς, πἰϊοἢ νου]ὰ 6 οχοϊυἀρα ἔτοπη ἴδ 
(ΕρΆὮ. ν. 13: “"Βαυξ Δ}} (ἱηρβ ὑμαῦ ἃγὸ γεργονϑὰ ἅγθὸ οὐζδηΐο ουηποοξίοηῃ ὈΥ̓͂ [Π6 ΑΡΟΒ(]6᾽ 8 ὈΠοο]ορίοδὶ νἱονν 

τλλὰθ τηληϊοϑί ΟΥ̓ ἴΠ6 Ἰ᾿ίρῃῦ: [ῸΓ Ὑδιδίϑοουθν ἀου ᾿ Βαϊ βἴθοθ [86 ΑΡοΒίῖθ. υ868 ἴΠ6 πηοϑὺ ἔογοϊ ὉΪ6 Ἰδῃ- 
ΙΏΔΚ6 τηϑηΐοϑί ἰ8 ᾿ἰρἢ:. α. ΤΊα ΠΟΙ͂Υ ἀδδβίχῃη οἵ ἴῃ 1 σιασα οἵ [8 ονγῃ ὀχρογίθηςο, ἢἷβ ὀθχργοδδίου ἰ8 ἐδέω 
Ἰὰτν τὸ ἀἴβοονον [ἢ6 τοοῖ οὗὅὨ βίῃ, δῃὰ τῖδἢ 6 βθῆβ | σις (κοινοποιξα) ; {πὶ ἴθ, ἢ6 ΟΧργθβϑθθβ ἴῃ ἢἷϑ Ἔχρο. 
οἵ σις ὕο ἀνγαίςθη ὑπ Β6 86 ΟΥ̓ ἀο8 1} ; νογβ, 7--ἰ12.--ὸ ] τίθ 06 ἃ υηΐνογβαὶ ἤυϊάδη οσχρογίθηοα οὗ {πὸ τγοϊδίϊοῃ 
,, ΤΊια το θοιηθηθδβ οὗ (}}|8 Θοπιρ]οῖα ὑπιηδβκίηρ  ΟὗἨὨ πιαη ἴο (86 ἰὰνν (Μουοῦ, ἀπὰ οἱ ογβ). Ἐ ΕῸγ 1ἰ δ 
οἵ δη ἴπ ἰἴ8 δυβϑυϊυῦο αἰπι "6 Ὰ8. σοῦ, 13.--οὕς Ὑίον | Βοϊ ἰκονϊἀδπὺ ἐμαὶ 006 Αροβίὶθ οουϊὰ ἴδνὸ πὸ οσοδβίοβ 
οὔ 106 σοηβίοῦ Ὀούνγοθη (ἢ6 Ββρίγίτυλ] ἀπὰ αἰνίηρ ἰο ἀσβογὶθθ 6 ϑβρϑοΐδὶ οχρογίθῃησα δοποθγηΐης Ὠἰπιϑοὶ 
ΟἸδγδοῖς ἡ ΟὗἨ {Ππ|᾿ ἰδ ν, δηα ὉΠ 6 ΘΔΓΏΔ] σῃαγβοίον οὗ 16. 810116. 
ΒΙΠΠΘΡ; Υογ, 14.--Ὸτἰί Οοπϑβοϊουδηθ88 οὗ {πὸ πνηῖϊ οὗ Βυὶ ΠΟΥ͂ [6 Βοσοηὰ αυρβίϊοη αγίβ68: ἮΙ Βδὶ δδῦα 
αἰδοτη 098. ἈΠ ΘΌΡΓΟΙΔΟΥ οὗ υπάαοτπίδηαϊηρ ; νοῦϑ. οὗἁ (08 ΒΟ] ὯΔ8 {Π6 ΑΡΟΒ116 ρογίγαγοὰ ἢ3'᾽ Ὠορβ τη 
δ. 160.-.οΞ.. Ουπδοϊουσηθδθ5 οὗ [ἢ68 ναπὶ οὗ βγη 688 
Δ}. ΘΠΘΙΩΥ οὗ Μ}}}}; νοῦ. 17, 18.--ὁ 7. ΟΟμΒοϊ ΟΌΒΠΘΒΗ Ψ {Ἡογάκπογί, 1688 Θοττοοῖν. ΒΑΥᾺ: “ΒΥ [0.6 ῬΤΟΠΟῸΝ 
ὙΓτίιΘ ψ 688 οὗὨ [Π6 πΟΌΪΟΡ ϑοηϊξίταθηῖβ, δηὰ πα ἄτερ ΛΟ ἈΑΡρῦδι ΤΥ υκμξγούνηο δεν ΠΥ ΉΣΕΙ ΘΗΩ ἰάοτι- 
ΒΡΟΥΙ͂ΟΥ ΡΟΝ ΘΓ ΟΥ̓ {Π|60 ἸΟΤΤΕΣ ; ΥογΒ, 19, 20.---σ ΤΠΘ πρικε 86 πιϑδτιβ ἴὸ δθ ἊΡ δὰ ἐο Μδηκίπᾶ σϑΏογα γ, πὶ ἘποὶΣ 
δοηϑοϊουϑῃ 688 οἵ [86 ὁ΄ταϑηη Ὀοΐπθθη [ἢ ἴπ ΘΓ Πη8Π) Ὀπτθρβοπθγαῖθ βιαῖ6."" ΤῊΐβ δαῖμον Το] ον μὲκ ἀϑσμὶ ῥδεην. 
νὰ (6 οαὐπατά [{{ 8; ΟΥ̓ [86 τϑηῖ δϑίνθοῃ τ ἔσο {6 Ὀθπύ, ἴῃ ἐταρ  γίπρ ἱμαὶ τμ͵θ 18 Δ ἀεϑοσὶ γίοι, ποῖ οἵ ψ δὶ 
ΓΟΟΪΡΤΟΟΘΘΙΥ͂ οΟμἰγΔαΙΟἸΟΥΥ͂ Ιατβ: νόγβ. 21--28. -- ᾿ μς Ἰϑῤαρ ίων οἱ “ ᾿ ἴῤφι νυ μαντ δουτν. γννὴ μρλν μος ἘΠΡΤΝ ἘΠ - 
ἢ, ΤῊΘ ἔταϊϊ οὗἁὨ 18 ἀονοϊοριηθηῖ : [86 Θομβυπηπηαῦθ , Ῥϑῆϑο οὗ δὲδβ αἰ; οτέϊν.-- 



ΔΉΑΡΤΕΚ 

ἜΘΟΘΑΡΟ ΓΟΙῸ ἴ0 [Π|Ἰ6ὸ οοπάϊεϊου οΥ̓͂ ([ὴ0 ὑπτοζθῃογδαῖθ, 
)᾽ οὗἨ [188 τορεποῦδίο ἢ 

Μὲέσιν8,--.1. ΤΌΘ μπγερσποναίε: ΤΊ. ὕτγοοὶς ἐλ ΠΟ ΓΒ, 
Ααρσυθίϊπο Ὀοΐοτγθ 18 ΟΟὨ ΓΟΥΘΙΒΥ ὙΠ: [Π6 Ῥοϊαρίδηβ 
ίρνυυρ. 44 ἐπὶ Κρ. αὐ Κ΄ πι.}} αἶδο Φϑγοῖηθ, ΑὈδ]αγὰ 
(ο ἃ σογίαίῃ οχύθηϊ), δα ἸΤποιηαθ Ααυΐηδβ: (ἤθη 
ΓΑΒΤ 8, Βυοοῦ, Μαδβουυβ, Οοἰέηο, Εδυδίυβ βοοσίηα8, 

Ατιηϊηΐὰβ (ου ΑΠδίπηδι, 866 Τηοϊποῖ, Ρ. 828); {16 
ΡΟΒΟΣ 8000] (Δοοογαϊηρ ἴ0 {πΠ6 βυρροβιίοηβ οὗ ὅρο- 
Ἀ6Γ); δηά Ἰαῖον ὀχοροίῖοα! πγίτογα, [Ατωοπρ {Π|1686, 
Τα Μεγ, Νοαπάογ, Νιϊζθοῃ, Ηδμη, ΤΠΟΙυΟΚ, 
ΚιοῺΙ Ηρηρβίοηθοῦς, ΒΕὔοκοτι, θ6 Ὑ͵οίία, Ενδ]α, 
Βεδογ, Βίυατι, Εττιοδιῖ, Μθββηον, βοθτϊα, ΓΘ] ον, 
Καμηΐθ, ἀπά Μογορ (πηοβὲ ἀδοίἀ6α1γ). ϑόπιθ οἵ 
8686, ΠΟΎΤΟΥΘΡ, ΓΟΔΙΪΥ βυρροτῖ 88 τηοαϊβοαὰ ΥἱΘῊ υὑρ- 
διοα Ὀεῖον (4).---Ε.1. 

2, ΤΊ γοροπεγαίο : Μοιποάϊΐυβ ἴῃ [6 Ογρονιἑανὶδ 
(866 ΤΠοΙυοῖ, Ρ. 886). Αὐρυβμο ἴῃ [Π6 σοὨΓΓΟΥΟΓΒΥ 
πὴ 6 ῬοΙαρίδηβ (οη δοοουῃῦ οὗ νεῖβ, 17, 18, 22, 
25: ἈΚείγαοί, ἰ. 28, ἀς.):" Φοτομθ, ᾿υΐῃον, Οδ]νίη, 
Βεσα, ἴῃ6 ΟΥ̓ΠΟΟΟΧ βοῃοοὶ ; ΓΘ ΚΟΙΙ Ὀὑσᾶρρο, 
ακ 6 Καρὶἐοὶ ἐδ8 βυίεγοκ απ ἀἐε ὔηιον (1889). 

8. Τ6 ἔγβι βϑοϊΐοῃ, ἔγοιῃη σψογβ. 7--18, ἰγοδίβ οἵ 
ἴηΠ6 πγέροπογαίθ; γοτΒ. 14-2ὅ, οΥ̓́ΓΠ6 γεσεπδγαίο 
ῬΒΠΙΡΡῚ [πῦυθο οαγο ἢ} δηὰ τποτουρὴ αἰδουββίοῃ 
(Οὐπῖρς., ὈΡ. 349--268) ἰΒ ὁη6 ΟΥ̓ [Π6 Δο]οδβὲ 'ἰῃ ἔΆΥΟΣ 
οὐ {8 τοίθγθηοθ.---Ε.]. Τῆι θυ ΟΥ̓ 1[Π6 δ 7 6οὲ 
ἱπ δραίηϑι (15 νΐον. Ἠοΐπηδῃς, ϑολγὶ ιδειοεῖδ, ἱ, Ὁ. 
469: “Τα ΑΡοβί]6 ἀοθδ, ᾿Ἰπᾶδϑα, βρϑὰῖκ οὗ 8 ὑγθβ- 
ὁηξ οοῃαϊϊίοη, Ὀυΐ ἀραγὶ ἔγοτα 6 ΤΏ ΟΓΆΪ ΔΌΪΠν ἴο 
Ὑ ΘΙ Β6 δα στον ἴῃ ΟἸ τίβι.᾽" Αοοοτάϊηρ ἴο Μογ- 
εν, }18 18 ἴη6 δαγίϊον Αὐψυδιϊηΐδη νον (οὗ (Π|ὸ αὔΓΘ- 
οιυογαῖθ): Ὁ} ἴΐ ΒΟΘΙῺΒ ἴο ἴ»0 ΘΟΔΓΟΟΙΥ͂ δὴ ἰη|6 Πρ] Ὁ]6 
οπ6. [{Π|8 νίοτν (τοί υϊηρ ΟὨΪΥ σοτβ. 14--2δ ἰο {{Π|6 
Γεβοηθγαῖθ) ἷβ (Πδῖ οὗἉ τηοεὶ ἕροιοῦ Θχροβίζογβ ΣΝ 
Βτρυπῃ͵ Ηαϊάδηθ, ΕὈΥΌΘ8) ; οἵ Πεϊϊίσθοι (ΒΒ δέ, κῳ- 
εἐλοί,, Ῥρ. 8368 (Ἶ, 2ὰ 6α.), ἀπὰ ἰβ ΔΌΪΥ ἀεοίοπἀοα ὈΥ͂ 
Ὅν. Πυᾶρθ. ΑΒ ἴδ ουττοηϊ Οὐ] νἱπἰβιὶς ἰηϊοτργοίδ- 
ἐἴοη, ἰὺ τοαυΐγεα ἔυγίμον οοπβίθγαιϊΐου. δπτοι 
τοῦδ ὍΘ τη8ἀ6 ἀ]80 οὗ (Π6 τηοάϊβοά ἴοττηῃ οὗὨ ἰξ μιοὶὰ 
ὈΥ ΑἸίοσὰ ἡ Τθ6 δυριμπθηίδ ἰῃ ἕδνον οὗ πιακίησ [86 

4 (ΤὨῇοποῖ, βιυατὶ (ΜονοΣ, ΓτΘ, ΔΡΡασ ΠΥ), αἰεσ Ὁ. 
πὲσ εἶο ΟἸΔΩρβΘ [πὶ Αὐροκ 68 νἱϑῦσθ ἕο ἼΝ Ῥοϊαρσίαη 60Ώ- 
ὩΤΟΥΘΙΘΥ ; Ὦτγ,. Ηοάρο, οἢ ἐπ0 ΟἾΝΟΣ μαμὰ: “ἴο ἃ ἄθθϑροσ 
Ἰησίρηξ ἰπῖο δὲβ οὐστὶ μοατί, 8): ἃ τόσο Ἐποσοι ἢ ἱπνοοίί- 

τίομ οὗ ἔδο δοσί ρίατοβ."" [Ι͂π τδ9 τέο ὡμσανεπααπι 
Ῥ ΟΡ. ΒΡ. ζονι. Ῥτορ. 42 (πον Ἐπ6 ἱποοχηρ]οῖθ οοπασαθῃίδγν) 
{6 ΘΑΥ ΠοΣ νίονν ἰα εἰδιοὰ (894). Τί ἰβ γοροδλίϑρα ἱπ 4α ϑέηιρ. 

αηγ.. τὶϊ. 21 (400). 6 ἢ ΘΟΒΊΤΟΥΘΥΒΥ ὈΘΚΕΙΙ 
. 1Ὲ ἴα ποῖ υὴἱ] 430 ἰδ ἐπο οἶπος νον ἰβ ὰΝ 

φοιιϊίραὰ (Ονηίνα ὅμας Τριεἰοία8 Ῥεῖ, αα Βοπιζαο., 1. 13). 1118 
τοροαίρα ἴῃ Ποί αοιαίίοηεα, ἱ. 38, ἷἱ. 1 (421), ἀιιὰ ἰπ Οὐπίγα ὕω]... 
ψὶ. 18 (ἀὐουἘ ἐμ βᾶσοθ {π|6)ὲ, ΤῈΘ ᾿δηρτδρθ οὗ Αὐριϑθίζηθ 
ἰδ 38 ἴο]ον (ἐη Τδίγας.): χμϑ Ῥοείσα ἰφοίτς χμδιιξάατι ἀϊοΐῃ» 
οΥῆπε ἐγυοίαίοτγιμεα οἱογσείογηι, χσμονεπι τὸ πεοσογεί αποίογίίαξ, 
οηηκίαρταοὶ Ὑρ᾿ ἀνέρι εἰ υἱαϊ εἰἴατα ὧδ ἴρδὸ σροκίοίο »Ῥο88ὲ 
ἐπ)» σί σμοὰ αἱ Ἶ (γοῖ. 14); “ φωοα ἵη σίξ {ἰδτίς μος σοη γα 
Ῥεωυσίσηποε πιρεν κογίρεί, σφμαπίμηι ροίμὶ αὐ ροηίεν οείοηαι 
Το ἴοτπο οὔ ἴἢς π 016 βροιίοι ἰδ Ῥο]οσταὶς. 78 ἔδοΐ, δι 00Π- 
ῃοοϊΐου πἰ ἢ ἴπὸ ἀδίοβ δῦονθ χίνοη, βῇοντε [Πα {)ν6 Ὁγ.Ὁ» 
ΔὈ εἶθε τὸ βἰσοηρὶν ἴἰΏ ἴλνον οὗ ἴδ γίον οὗ δίπιιγί. Α 
ΘΠΘΙΆΪ ΟἸΛΏρΡΟ ᾿π8} αν Ὀθθη ποΐπρ' οὨ, Ὀπὶ, 88 δ κγδαν 
τῖῖρ Ῥϑάβοβο, ἴπ6 ΟὨΔΙρΡῸ ΒϑοῖῺΒ ἀπο ἴο ἔδο οπχίροσοΐοθ οὗ [ἢ 9 
«οπίτγονοι συ. Οὐἴν. Μίσπι"᾽ 5 οὐἰξίου Απμσιδίίηὶ Ορογα, ἰ. 
420, 1, 1, ἂς. ; γίϑίϊαη δῖδὸ βοθμΑα, ΣΙ είονν ἢ ἰδὲ 
να “οὶ. 4]. Ῥρ. 988 Η΄.--Ε.] 

4 {Τ|η8 νἱονν 18 "8 Ψ0}1ὉὁὙὲ : ΕΧΌΤΩ σψογ8. 7-1δ ἰ6 Γἰδίογίοαὶι,, 
ΘΠ ΑΙ] μ6}7 υπὰστ ἔΠ6 οσμνἱοιΐοτβ οὗ εἶπ ἴῺ [Ὧ9 ἐγη δὶ 01 
διαί. Ὑοσ. 14 ἰδ βὮ}} οὐ [πο οασδὶ βοΐ, θυ Ῥαηὶ, ὃ" Ρδ88» 
ἐπρ ἐογπητά, ἰσαπιδίουβ Εἰτμοὶ  ἰηΐο Ὠΐδ πὶ νοκίτο ὉΥ 
[δο ἀδηρε οὗ ἰθηδθ. βροακίηρ ἴῃ τϑΐμ ἴθηδο, ἢ6 Ὀθαΐπδ ἴο 
611 77,3: ἰδὸ τροϊέοπε οἵ ἐδ ΜΠ ἰοτσασ αοὐ (νοΓ. 1δ, ν᾿ ]ΟὮ [8 
ἔτπια ΟΠ Ϊγ οἵ ἐῃ9 ΤΟΒΡΌΡΓΟΙΟΝ ΤΏ ἀπ ἀρριιγεπί νεγδαὶ οοπ- 

γ)η5 σίδοα, Ἐὴ6 ορο πανυΐπς αὶ τ ιᾶθν τηθαπηρ ἱπ τόσ. [ἢ 
Ἤ πη ἰδ τοῦ. 18, ἄ6, ΑΙἾΟΣ νϑῦ. 20, ἔπ 6 πο ]οοὶ ἰ6 [86 ἀοίεαὶ 
ἰἈσηι δαί εἰπε οοπιρῖδα «εἰ οἵ Ῥαυὶ ἰπ Ὠΐδ πἰαίθ οἵὨ οομιβίοι 
Τὴ νἱϑνν "5 ΤΏΟΤΟ ἘΜ ἀπρεεος ὉΥ {89 οχορβοαία οὗ δθρδ- 
εαεῖθ ̓Αῤδὲ τ ϑυσα Ὁ δὲ οἵ Ὧν. Ποᾶρο, γοῖ [9 ““ οομδιλαίσῃ "ἢ ἐδ 
κεοὶξ .-- 

ΥἹΙΙ. 1-25. Ὁ Χ] 

ΒὮΔΙΡ ὑγδηδίιϊοη δ νοῦ. 14, δ 85 [Ὁ] ΟἾ8, δδ ἀγρϑὲ 
ὉγΥ Ηοάμε: (1.) 186 ὁπ ργοδανπαϊ 18 ου ἐδ)6 οἴδιον 
βίαβ (υη δοοουηῦ οὔ ἴδ ὥγθεέ ρεσβοὴ δηπὰ ῥγοδοὶ 
ἴθ η86). (2.) ΤΊΘΓΟ ἰδ ποῖ δῇ οχρυθββίοῃ, ἔροσῃ [6 
Ὀορσίηΐης τὸ ἴπΠ6 οηα οὗἉ [86 Ββοοιίοῃ, τοῦ. 14--2ὅ, 
ὙΠΟ} [Π6 ΠΟ] οϑὺ ΤτηδΠ ΤΑΥ͂ ποῖ δηα τοὰδὴ οὶ δάορ᾽ 
(8.) ΤΊιοτα ἰβ το τ ΐοὶν οαμηοΐὶ Ὀ6 ἀβεοσιοὰ ὈΥ͂ 8ῃ} 
ὉΩτοηΟ Θα ΤηΔῃ. ( ΤΠ6 οοπίοχι ἰβ ἴῃ ἴῬΤΟΣ οὗ 
τηἷ8 ἱηιογργοίδιίοη, 6 Ροδβὶ(ἴοηβ (2) ἐπ (8) τυῦδὲ 
6 αἰδουδδβοὰ ἴῃ [Π6 δχοζϑβὶβ οὐ 1ΠπΠ6 νΘυύβοδ 88 ΠΟΥ͂ 
ΟΟΟῸΡ (ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ νΕΓΒ, 14, 1δ, 22). 1Ὁ ν]}} 6 ἔουμπα 
{Ππῶὶ [ΏΘΓΘ ἰβ ΥΘΓῪ μτοδὶ αἰ οΌΪΥ ἴῃ ΔΡΡΙ γἱηρ 41} (86 
ΤΟΙΤΩΒ ἴῃ ὑπο ὶγ ̓ἰλο γα] Β6η86 Ὄχο  υΒί υοἷὺ ἴὸ οἱ Π 6 Ὺ ΟἾ8Β8. 
ῬὨΠΙΡΡΙ '8 τοδὶ θαγηθδὺ ἴῃ ὑρΠο] ἀΐϊην τΠ6 88 ροβίξ οι 
οἔὔ Βοάμεο. ἴπ τεραγὰ ἴο (1) ἴθ ἸΏΔΥῪ Ὀ6 οὈθοσυθὰ, 
ἴπαὶ (16 δγεῦ ρδγβοῃ ͵β ὑ8θ0α ἰῃ νϑυβ. 7-18, 80 τῃδί 
ἔπ οὔδηρα ἤγοιῃ [ἢ 6 Ῥαδὺ ἴο ἴῃ 6 ργοβθιδ ἴδηβθ δ͵οῃς 
ΘὨΏΪΟΙΒ ἰπῖο ἴῃ6 αἰδουβδίοῃ. [18 1ὉΠ18 ἙΠδησα οὗ ἔδιδε 
ΒΌΒΙοΙΘης ἴο ᾿υ ΒΕ 80 τη υκοα ἃ οἰἰδῆρο ἴῃ 186 δι 
76εἰ Αοοπβίβιθην αἰΐοιηρὶ ἴὸ ἀθβπο 1:6 ϑυδ]θοί 
πτουρδοι ὁ [818 ΠΘΟΤΥ, ἰοδὰβ ἴὸ 186 ““ σοπδιβίοῃ,᾽ 
πηϊοὺ ΑἸΐοταὰ δαπιὶῖβ ἰῃ [6 νον ἢ6 Βυρρογίβ.-- - 6 
σοῃίοχιὶ, ἰδ ΤΩΔῪ ΤΟΥ 6 ρταηϊοα, δάση 8 οὗὨ {}ὲ8 
ΥἹΟῪ : [ὉΓ ἴῃ ΟΠαρβ. ν. δηὰ νἱ, (ῃ6 γϑβϑυὶν οὗ ιδιβοδ.- 
οι, ἰῇ βδοίυδ] ἐθ]νογαησ ἴθ βῆ, ᾽88 ὍΘ; 
Ὀγουρῆῦ ἰηΐο νἱοῖν, Δηἃ γνϑῦ. ὁ ΒΑΥΒ: 106 πεγυθ, το. 
Βαϊ, οἡ ἴΠ6 οΟὗοὺ απ, ἴζ τηυδβὴὶ Ὀ6 δαπιὐοα (δὶ 
γΟΥΒ. 7--18 γϑοὺγ ἴὸ ἴΠ6 δηῖ6.- ἢ γβυίδῃ, ᾿6 28] μοί ἴοι. 
Νοῖ ἀπ} νον. 2δὅ » ἰβ {Π|6 τὸ ἃ ἀϊδιΐποῦ ΟἘ τ ϑιΐδη ὑἰίθσ. 
8η06, τ Π116 οΠδρ. Υἱῖ!. δου αβ 1116 ἃ πειὸ βοῃρ οὗ (τὶ: 
ὑπ. ΙΓ ἰῃ6 Αροβί]θ '8 δΒοϊάϊιρ (16 αἰδυϊηοιν οἷν 
ΟἩτιβυϊδῃ δαρθοῖ οὗ [6 οοηβίοϊς ἴῃ ἀΌΘγϑηοΘ, ΠΟ ΊΡΕ 
ἀββογι δἷηρ ὑπ 6 οχρογίθποθ οὗ ἃ Ομγίβιΐδη, ἴῃ οτάσι 
μαῦ [8 πὰ ΩΙνΘ ἰὖ ΤἸΏΟΓΘ [ΌΤΟΘ ἰῃ ΟΒδΡ,. Υἱῖὶ.., Π6 8 
ἀοίῃρ ναὶ ἰδ ποῖ υδ08] ὙΠἪ Ὠίτη 88 ἃ ψυίϊζον, 8ι}}} 
1688 τὴ ἃ δἰσυρσρ  ηρ ὈΘΙΙΟν ΟΡ ἴῃ Ὠἷβ ἀδῖ] Ὁ ὀχροτὶ. 
Θθης6. Τῃ οοπίοχὶ, τὰ ΠΒο]ὰ, ρμοἰπίβ τηοβὲ ῥ]αἰ ]Ὺ ̓ Ὸ 
ἴῃς νἱονν ψίνοῃ ποσί, δῃὰ δαἀορίϑα Ὁγ ἢν. [δῆμο.---".} 

4, Τα Αροβίὶθ 'ἰβ ποὺ ἀθβοτιθηρ ἃ αυϊοϑοθηΐῖ 
Ββίαίο, Ὀὰΐ: τἴῃ6 ῬΓΟΟΘΑ͂Β ἰῃ Ὠ ΟΠ τηδη ἷβ ἀτί σοι [ΓΌΤῚ 
16 Ἰὰνν ἴο ΟἸγὶδῦ, δηἃ δὴ ὉΠΓΟρΟΏΘσδία ΡΟΌΒΟΩ ὈΘ6- 
ΘΟΙΏ68 ἃ ΓΟρΟηθτηῖθ οη6. Ξὴ  ΟἸβῃδαδβοῃ : “ Τη6 βιαἴε 
ὉΠῸΘΡ {16 ἰὰνν οδηηοῦ ςοὔ χοῦ ὙΙ τοροπογαίίοῃ, δπὰ 
σἰτηουΐ αποδίϊοη, ἈΠ ΟΓΘΙΌΓΘ-- 88 σἤαρ. Υἱῖ. 24 ἷβ ἴὸ 
ΟΧΡΓΟΒ9 ἴΠ6 δ ΚΘ 64 πορα οὗ τϑαριηρίίοι, δηὰ νϑυ. 
2ὅ ἴ6 οσχρογίθηςο οὗ γϑαθιρύοῃ 1186] -- Τα. 14--24 
ΔΓΘ ἰο "Ὲ γείδγσοὰ (0 ἃ μοβί ἴοῃ δϑγογθ το οηθγαιίοη, 
Δ ἴο Ὀ6 υπἀογβίοοα 88 8 ἀδεογίρίἑοη, ὁ7 ἐδ σοη οί 
εοἰλὲπι απ αὐαζοποα ρέγδο. ποθ, πούγονοσ, [ἢ 
ἈΡοΒβῦΐ6 πιϑῖο8 86 οὗ ἴΠ6 ργεβοηΐ [ὉΓ 1{}}}8 βροῦίοι, 
Μ 116 Ὀοίοτο πα δου ΓΒ ᾿6 ΔΡΡ]168 ἴα «οεὐἱεῖ, ΜΘ 
8ΓΘ Ἰ6α ἰο ἴῃ)6 ἰάοα παῖ ἢ6 ἀοθδ εἰοῖ ἰπίθπαὰ [0 ἴδν6 
τηΐἷθ βίδιβ οὐ σοῃβὶοῖ τοραγάθα 88 οοποϊπὰρὰ τ] 1ῃ9 
οσρουύΐίθῃοο οὗ γοἀοιηρίίοθ. ἴπ ἴἢ6 ἀφβογριοη (Υ γα. 
14--24) ἰ86}}, 4180, 88 ν}}} αυναγὰβ Ὀ6 Ἰηοσο Ρδγ- 
εἰσαϊατῖν ΒΟ Ώ, 8ὴ αὐναπος ἴῃ (86 σοηβίοι πὶ οἴη 
ἷθ ΟἸΘΑΡΙΥ ΟὈΒΟΥΌΪα  ἴθ86 ὈσίοΣ 7 βίδῃὰ ουῦ ἴῃ (86 
ΙΏ8}., ΠΟΓΘ δὰ τη0Γ0 ἔπ ρῥἰθδβῦγα ἰῃη Οοὐ δ ἸΔῈῪ 
κτδάυδ}}ν ἱπογθαθοθ. ΤῺ 18. [ῃ6 6886 ἴῃ ἃ 81}}} ἰρίοΣ 
ἀρτθα, 85 νοῦ. 2ὅ ΘΧΡΓΕΒΒΟΒ, αὔεν 106 Ἔχρογίθηςα οἵ 
(06 γτοαθοπιΐηρ μόνον οὗ ΘΟ γβῖ, σθογο ὑπ6 οοηβίοι 
ΜΓ δίῃ 18 ἀοϑοῦ θὰ 88 ἴοῦ ἴη6 τηοϑὲ ραγὶ νἱοϊογίουβ 
οη [6 βἰάο οὗ [6 ὈδίζοΣ ραγί ἰῃ δη. Βαϊ ἃ Ὀδε}6 
Β1}}1 οοῃὐΐ 68, οΥΘῃ αἷνονρ 16 δχρουίθῃοθ οὗ γοζθῃ- 
ογαϊίου," ὅἃ0.--Ἰἢ 4}} (8, ἰῃ6 δηθ ποῖα, ρόδον ἐλς 
ἴαιο ἀιιὰ δοίπρ 7,66 ὕγοῖα ἐλθ ἴαιο, ἀο68 ποῖ ὈθαΓ Ὀοὶπᾷ 
οοπήουμαάοα. [ὃ ΟἿ]ΥῪ δὐζηΐδ οὗ ἴῃς οομπάϊιΐοι, {πδὲ 
[Π6 Ομ γδείδη τηῦδὶ ἀρϑίη [66] (δι Πα ἰ8 ΨΟΔΚ, 80 (αἴ 

5 [Βοσῦρα ἀοζρσιδβ 118 νίοττ, Πού ΟΣ, ἤγοσα [89 ῬαΣ8]}1ο 
ἔδτα ἴῃ ἴδ Ἰαϊίος ρναγί οἵ υοσ. 236.--Ἐ } 
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88 ἴδ [81}6 πηοτηθη τα ὑπθν ἴἢ6 ΔῊ οὗὁἨ ἴῃ ΒοΒὮ, 
Δ ΚΠΟΓΘΌΥ ὉΠΟῸΡ [6 ἰδ οὗ ἀδαίδ, Εσοῃ Βϑηροὶ 
ἤη648 ἰῃ [}18 δοοί ἢ ἃ Ῥγοζγθθθ, Ὀὰὺ ἢ6 ἀ068 Ποῖ (07. 
ΓΘΟΌΥ αἀοβοσίθο ἰ: ϑϑηδίσι διώρίγαί, οοπηλέξέιον, 
ον αὐ "ἰδ. εἰαίεαι. ἱπάδ ρτμέαξίἧηη δοιδηῖον δὲ 
ογαξὲ». Βυϊ δήδὺρ [(:8ὲ οοιηθαίδηϊ ὈΧρΟυΘΠ068 ἀθορ 
οοηνϊοίΐοη, ᾿6 ἀθοϊΐηθβ, γϑίμοῦ, ἰπο αἀδδραὶσ ; Ὀὺὶ 
(δοὴ (15 ἴδ (Π6 ὙΔΥ [0 οομμρ]οῖα ἀ6] ν Γ 66. 

ΤΒοΪυοἷς ΡΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ τϑιηδυΐβ: “ΑΒ {Π6 αυθδίίοῃ 18 
808 }}} ταὶϑθα, μοῦ ἴΠ6 γοροπογαῖθ Οὐ [06 ὉΠΓΘ- 
οηῃογδίο Ῥθγδοῦ 8 Βροκοη οἵἁ, ἰὕ ργοάτιο68 πηϊδυπάθγ- 
βία παΐηρ 80 ΓᾺΓ ἃ8 ἴΠη6 δἰσέμδ ἐγγεσοπ ογμηι ΘΟΙΏρΓΟ- 
Βοηβ ἴῃ ᾿ϊβϑὶ Γ ἴἢ6 σ ΡΥ αἰδδγθμῦ βίδῦθβ οὗ βοὰ] οἱ [6 

,ϑίαέιιδ ἐχίος σαγηαϊδδ πὰ οὗἁἨ ἴΠ6 δέαέμε ἰοραϊέδ; ἴμοπ, 
Ὀον ἔα ἴῃς τοϊαιΐου οὗ ΟἹΪὰ Τοβίδιηθπὶ Ὀ6] ον τΒ ἴὸ 
ΙΔ ἀπ τοροπογδξοη 8 τορογηθὰ αἰ ΓΘΠΥ ; δηὰ 
βπΆ}}γ, ΠΟῪ αν ἰῃ6 ᾿άθα οὗ γτοοπθγδίίοη [88 Ὀθθὴ ἃ 
Β6᾽ οομβοϊ ΟῚ Υ νϑγῖ Ὁ]6 οὁΠ6.᾽" 

Τινθ νἱον 18. ου ἴῃ 6 ̓ΠΟΪΟ, ἴΠ:6 τυοβί βαιἰβίδοιογυ. 
Ιν δαιτὶ ἰῃ:6 οομῆϊςος αὐἴον τοροημογεϊίοη, Ὀυξ συδγαδ 
δραϊηβὶ ἴΠ6 Ππουρηὶ ὑπδὶ [ῃἰ8 ἰ8 ἃ ἀσβογίριίοῃ οὗ ἀΪ}8- 
υὑποιίνον ΟὨ γί ϑέϊδη ὀχρογίθηοθ. [Ιζ ͵ἰβ σύμ ν [Πδῖ οὗ 
ΟΠ6 ὑπ θγ ἰΠ6 ῬΘαΔΡΌΡΥ οὗἁὨ 1})|6 Ἰαῦνγ “ ἀαηἴο ΟἾγίδι," 
ὙΓΠΘΊΠΟΡ [0 τὴ6 ὅτϑὶ ζἰπγθ οὐ [6 πυηάγοα ἢ τἰπη6. [0 
8 ἴ1ῃ6 πγοϑὲ ὨΠοροϑίμ! βίαϊβ οὐ ἴ6 Ὁπγορθῃογαῖθ ΤηΔῊ : 
186 ἰοιβὺ ἀθβίγῦϊα βϑίδίβ οὗἩ [86 γοβϑθηθγαίθ ῆδη. Οἵ 
(ΟὔγΒ6, ἰὺ οσδπηοί Ὀ6 δαπιοα ἰμαὶ ἰῃογα ἰ8 ἃ ἑπτὰ 
οἶαϑα, ἃ ἐεγέέμτι φιϊά, ἴῃ6 ἀνακοηθὰ. Τ8 νἱ 0 
βθϑῃηθ 0 Ὀ6 [86 οη6 ὙΠΟ ΜΥ11}} ΠδγπηοηΐΖο 1}16 ΡΟ]ΘΏ)- 
ἶωϑ οἵ ἐπΠ6 ραϑι. ΦΔοποῖῖ δαορίβ ἰτ, οι αἾ8ο, τ }]6 
Βοϊύσβοι, δέλτου δανοοδίζηρ (8), 8808: “Ηὸ βρθδῖθ 
οἵ Βἰπηϑ6] Γ ἴ[π6 τορθηθγαῖθ--ὶ, 6.) ΟΥὗἨ Ἔχρθυίθῃοθθ 8β}}} 
οοῃεϊηυΐησ, δηἃ ποῖ δυο] 6} ραββοὰ ἀγα γ-οῦαῦ ἢΘ 
ἀο68 ποῖ βρεέδκ οὗ Ὠϊιη86} φωὰ τοροϑιογαῖθ--τέ, 6.., ποῦ 
οἴ οσρογίθησοβ πίοι 6 [85 γϑοοϊνϑαὰ ΠΥ {ἴπ6 βρϑοϊ- 
ον Νον Τοβιίδιηθηΐ στᾶοο οὗἩ τεροπογαιϊίοη." Ης 
ἤαγῦπ ον δαπιῖβ ὑπαῦ δὺ0}}) Θχρογίθησοβ τπϊρηῦ ΟσοῸΓ ἴῃ 
τῃ6 Ὠραιβθη πορὶά, δοοογάϊηρ τὸ Βοιῃ. ἰϊ. 1ὅ. ΤΏΘ 
δανδηΐαροθ ΟὗὨ 8 νἱοῦν ΔΓῸ ΥΟΡΥῪ ἡυμηοουβ. [{ ΓΘ- 
ἰΐονοθ [Π6 Θχθροβὶϑ οὗ ἃ οοηδβίδης σοῃδίγαὶηῖ, νἱζ., "86 
αἰϊθιηρῖ ἴ0 ΓΘΒΒ {6 ΜΟτ 8. ἰηΐο ΒΑΡΙΠΟΩΥ͂ ΜῚ 0 6 Γ- 
ἰδ ργοοοῃοοῖσοα δηςῃτοροϊορίοαὶ ροβι τοῦθ. [ΙΧ 
ΔΩΤΘΟΒ Ὀσβὺ τὶ ἢ 1Π6 οοηπίοχὶ, [08 Ῥγδοίϊοαὶ ναΐυο ἰϑ 
Ὀαγοπα ὑπαὶ οἵ ΔΠΥ͂ οἴπογ, ὅ66 )οσίγ. Νοίοδ.--- ΠῈ 

Οη 16 Ἰ᾿ἰϊογαΐυγο, 866 ἴῃη6 ἠπέγοαμοίἑοπ. Α 
ΤΒΟΙυοΙ, ν. 889, ποτ ἴΠ6 οχρίαπδίίοηβ οὗ Ηυῃ- 
ἐδ πὰ Ατοῦϊυδ ΤΔῪ Αἰ80 Ὧ6 ἰουπὰ. Ὑ  ηΖοσ, .ΡγῸ- 
,γαπιηι͵ 1883. Αἰγοδιΐϊθα ἰῃ Κπαρρ, ϑογέρέα υαγιὶ 
αγσιιηιενζ. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΥ̓ΘῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ἘΠΕΒῚ ῬΔΒΛΑΟΒΑΡΉ, ὙΚ88. 7-3. 

νον, ἢ. ΨΜ)αϊ 5181} τσ βὰν ἱβοῃ 7 [Τί οὖν 
ἐροῦμεν; 866 ἴΠ6 ποία 0 ἰΠ|8 Θχργθβϑίοῃ, 1, ὅ, 
ρΡ 118. Οὐτωρ. αἷβο ἰχ. 80, ψἤΘΡο ἴπΠ6 86 18 αἰ οτ- 
βηϊ.---Ε. ΤΙυιπηαῖΐον) ὑΠπᾶὺ ἀπούμ Γ [Ἀ]86 σοποϊυδίοη 
σι Ὀ6 ργονρηῖθα, Τποῦρῃ ἴδ ΟΠ τ διίαθ Ὀ6 ἀθδά 
ἴο ἴῃ6 ἰανν, ᾽ὺ ἀοοθ8 ποὶ (ὉΠΟῪ ἐπδὶ ἰῃ6 ἰανῪ ἴ8 ποῖ 
μοῖγ. Βιυῖ ἰδ Ὠεϊοημβ ἴο ἃ Ῥγθοθαΐϊηρ βίαρε οὗ ἀθ- 
γοϊορτηθηΐ, 

[6 ἴμο ἴατὺ βίῃ [ὁ νόμος ἁμαρτία 7 Οτὶ- 
ἮΝ [ΨΘγοῖθο}: [Π6 ἐθς ναΐωγαϊδ. ὙΠΟΙΌΟΚ: ἴἢ6 

οφϑαὶο ἰαττ, (ΟΟΡΟΆ ΠΥ (ἢ6 αυθοδιίοῃ ἰδ γοθρϑοιίηρ [Ὧ6 
}αδιιϊβοαιίοη ΟΥ̓ [πΠ6 Ἰαϊίογτ. [Φονοίξ ρΡΑΓΆΡὮΏΓΑΒΟΒ: 78 
εοπδεῖεποε κἷνι ἢ--ον ἢ ἶο}λ ΒΘδΘτΒ Αἰπηοϑῦ δὴ ΘΧορο 68] 
οδργίοθ. Ηἰΐβ γϑδᾶβοῃ [ὉΣ ἰδ, ἴπὰὲ [ἢ6 ΘΟΠΒΟΪΟυΒΉ 688 
οὗ δ᾽, γαΐμοῦ ἴμδὴ δ αὐοϑιίΐοῃ οὗ ΠΟ ΤῃΟΟΏΒ δηὰ 
ϑοῦμδι δ. ἰδ υπὰδν σοπδιἀογαιίίοη, Ὀδίγαυβ δὴ προ 

ΤΗῈῈ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

Τα ρργο βϑῃβίοῃῃ οὗ [6 οἰ ιἰοδὶ ρυγρυβα οὗ πα ν᾿ 
οὗ Μοβϑοβ. ἴτ πᾶν ὕὉο δάηλειιοα ἰἢδι δὴ ἱπίεγοι δὶ 
γοίδγοηοα ἴ0 41} ἰανν σδῃ Ὀ6 ἰυυπὰ ἰιονυ, Ὀὰῖ [86 μεθ 
ΒαᾶσΘ ἰΒ 8 δοοουῃὶ ΟΥ̓ 8 Ὠἰδίογὶοα! ὀχροείσμςο, πιο 
τοοῖκ ρίαοο ὑπάον τΠῃε Μοβδίο 14}}7.--.ὅ Ε..} 

Βίῃ. Το υὑδ0ὺ8] ἱπίογργοίδιίοη : οὔθ 2.7 φὲπ 
ΜοιΟΏΥΠΙΪσ8}}Υ, [86 ορογαιίου παπχεά, ἰπδίοαὰ οἱ [6 
68086, 88 2 Κίηρβ ἷν. 40; Μίοδἢ τυ. 1 : ϑαιηδσῖδ ἰθ δἱδ 
ἴον Φαοοῦ. Οἱ ἴδπο οἴδοῦ μαπὰ, δ ὟΝ οἴΐε διὰ ογοι 
ΒΑΥ: 18 06 ἸΔῈ 85], ἰπηπλογα] ἢ Αἴἴοῦ τδαὶ ὑεθ.- 
οϑάοϑ, ἰδ ΠΩΔΥ γγ)6]} πηέϑῃ : [8 Ὁ π6 γΓθδὶ Ἴδυβα οἵ δίῃ, 
δα, 88 βυςῖ, [861 δἰ πῇ} ἢ [ΒΟΏ 6] : “ δαμπα ἈεΟ. 
οαἰὲ μεοσαπιΐποδα.,") ν“() νόμος ἰιβ6}  θεϊηρ; αὐυβίγδςί, 
ἴ8δι προ ἰθ8 ὑγοαϊοιϊοὰ οὗὨἨ ἰδ ἰβ δοβιίγδοί αἷβο᾽ 
(ΑἸ ἔογὰλ.--- .}] Ἐνϑη (ΐ8 σοποϊυδίοη ἰδ τοροϊ]εὰ Ὁγ 
116 Αρυβῖ]6 τ ἢ} δὈΒούγθῶσο, με ἢ γένοιτο. 

Ναν, Ὀυϊ. ΤῊΣ ἀλλά ἰα ὭΚΟοη ὈΥ δβόπια ἰῃ 
[06 8βθη86 οἵὗὨἩἨ ἀλλάγε : διέ οε ἰαἰψ. Ἠδ τοροὶϑ [86 
τπουρί τμαὺ [Π6 ἰὰνν 18 βίη, Ὀὰὺ γεῖ πα Βσταὴν Βο] 8 
ἴδδῦ ᾽ὸ Ὀγουρθῦ ᾿π͵υτΥ (Βιυμάαγῖ, Καὶ ΟἸ ποῦ, ἀμ οἰμοτϑ : 
Μόγον, Ηοίτωδ}. οἸποῖς, οα ἴΠ6 οἴδμοῦ Βαπᾶ 
(πιὰ ΤὨοοάυγο οἵ Μορδνοβίία, Αδοϊαγά, δηὰ οἰβουξ), 
8668, ἰῃ τηδὺ ἴθ Π6ΓῈ βαϊὰ, [ῃ6 δσργοϑβίοῃ οἵ ἴδε ορ- 
Ροβίϊο, νυἱΖζ., τι ἴῃ6 Ἰατ θγβὶ Ὀγουρὶι βὶπ τὸ οοη- 
ΒοϊΪουβηραα, [Ὁ ΠΔΥ͂ Ὀ6 αϑϑθὰ τθοΙΒΟΓ 818 δ]τογιιδ- 
να 8. ἃ γθὰὶ ὁη6. [1{{πὸ ἰαὺν Ὀ6 γρα]!}ν ἢοΐν, Ὀδοδυβα 
ἰι Ὠ88 ἀγίνθη Βίη ἴγοπη 118 δοποθδιτηθηῦ διὰ Ὀγουρδὶ 
ἰς ΠΥ ἴο τπηδηϊ οϑοιοη, ἔπθη ὉΠόγα ἰδ ΠῸ δ᾽ ἰΘγΏδινο 
Ὠεσο, [8 βθοπιβ ἀφοίαῖνο δραΐϊηϑὲ Βιυατι νίον, 
Μεγοῦ (4{} οἀ.) τεπάθτβ ἃ Δ λ ἃ, ϑοπάεγπι. Τῇα ἰὸν 
ἰ8 ἠοῖ βἷη, ὀπιοέ [08 δεῖυ δ] γοϊαϊίοη τὸ βίῃ 8 ἴμαι οἵ ἀ- 
σουδγϑν οὗ δἷυ. ΤῊΪ8 8 πιὰ σῇ Αἰ ρ]6 ἴμ8}) ΑἸδυγ Ἐ 
υἷον : 2 δαψ ποί ἐλαί, ὑπιί «οὐαὶ 7 »ιεαπ ἐδ- ἰλαί. Το 
οὈ͵οουύίΐοα ἴμαὶ (18 ᾿τηρ! 68 ἃ ῥγαΐβο οὐ {πε ἰὰνν (6 
ὙΝ εὐῖ6) 18. νιιπουῦ οτος. Ηδ τἰἰρθλ 6 }} ργαῖϑο ἴὶ 
88 ἰϑδαϊηρ ᾿οναγὰ σοῦ, 26 : υἹἱῖ!. 1.---Εὶ, 

Βυλ ἰδ πιὰ 6 δβϑοὰ, ἴῃ οοπηῃοοίο πἰτὰ (ἢ ΐθ 
νίονν, ΗΟΥΝ ἅγὸ ἴὴ6 ποτάβ, 1 δὰ οὶ ᾿κποτσῃ δὲμ 
τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων), ἴο ὃς οχ- 

Ρἰδίμοα ὃ Αοοοτγαΐηρ ἴο ΟΥ̓], ΤΥ Σογ, )6 Ὅλος, 
ῬΒΠΙΡρΡὶ, ἀπὰ Ἐποϊαςῖκ, τι ἷ8 τοίογβ τὸ 186 Κποπὶθαρο 
οὗ βίη δἷοῃο: Ὀαϊ, δοοογαάϊΐτς ἴὸ Μότογ, απὰ οὐμοῦβ, 
ἰς γοίουβ [0 ἴῃ Ὀεοοπιΐηρς διαιαϊπιοα τῖῖ ἢ} δἷη ὈσΣ ὁχ- 
ρμογίθῃςθ. Μϑυοσς: “ΤὮΘ ῥυγίμοϊρὶα οὐὗἁἨ βἰπ ἴῃ τορδπ, 
αν πο ἢ τὸ ἤγϑε ὈδοοΙ6 ΘΧΡΟΓΠΘΏΙΔΠΥ διαυπίηῦ- 
δὰ ὉΥ [16 αν, ἀπὰ σον πουϊὰ αν σοτηδί πο υ})- 
Κηόνῃ ἴο υ8 σ“ἰῃουῦ [86 ἴατε, Ὀθοιαθο τἢ θη ἴὲ πουϊὰ 
ποῖ ἤᾶν 6 ὈΘΟΟΙῚΘ δοιῖνα ΟΥ̓ [Π6 Θχυϊοιηοθηϊ ΟΥ̓ ἀοεῖγοῦ 
ἴον ψμαὶ ἰδ ἰοτοϊάθη, ἰῃ ορροδίϊοι. ἴὸ [86 145." 
ΤῊΪΒ Θχρ δ ηδίϊο ἰδυβϑ [00 τη] ἢ δίγοθϑ ὑροὴ τὴ6 ες- 
οῃὰ ροΐηϊ οὗἉ νίογ, Ασοογάϊηρ τ0 οὮδΔρ. ν. 30, νἱ. 1, 
Δα νοῦ, 8 οὗἁἨ τ}18 ΟὨδρίογ, ἴὲ ἰ8, πούσονογ, ποῖ ἀυνθι 
[ἃ] (μαὺ [6 ΑΡροβῖ]ο 88 ἤσγα ἴῃ πιὰ ποὶ οηἱν τῇς 
Κηπον]οᾶρο οὗὨ 8'η, Ὀυι αἰδὸ [Π6 ὀχοϊϊοιχθοὶ οὗ πίη. 
Βυῦ 6 ἀοοθϑ ποῦ ἤδγο ἴδ ἴῃ πιϊπὰ 85 ἴΠ6 ἴπογθαᾶβθο οὔ 
δἷη ἴῃ ἰι861, Ὀΐὺ 88 1π6 ῥγοπιοίίοῃ οὔ [8 τηδῃϊ δβίδ 
ὩἸΟΩ δηὰ ἔοόγστῃ ἔου ἴ6 ἡπάρτηθηῖ, 

Ἑ!χοθρὶ ᾿μχοῦρ [86 ἰᾶτσ [εἰ μὴ διὰ νό- 
μον]. ΟἸδββιδυβθη: “" Τ)6 Ἰανγ ἴἢ 81} 1ἴΠπ6 ἴοττοβ οἵ 
118 τονοἰδιίοη." ΜΟΥΟΡ ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ τοὐοοῖδ τ[μϊ8. Αἱ. 
που ἴπ6 ἰατν (ὈσΊ ΘΓ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 ἱτητηδηδηὶ ἰῃ τηϑῃ, 
γοῖ, ΟΥῸΡ βίησθ 6 Μοβαῖο αν, ΟΥ̓ ἩΪΘΩ ἰὰ νεῖ 
ΔΚ οι 6, ἴὉ ὯΔ8 ἴ6 οΠαγδοῖον οὗ ἴ[Π6 δοοοηὰ, τ γοδΐ. 
Θηΐης, δηὰ ἀρδάϊν ἴα. ΤΏ6 ἸΠΟΤᾺ] ἰδν οὗ πδίυγο, 
ἰάθα!Υ οοποοῖνοα, ἰ8 ὁπ νῖ ἢ Βυπιδὴ πδίασο. [ΤἘ6 
εἰϊδυῃ ἔγοα ἰμ6 Βοοδίοζαθ, ἱπιτηοάϊαίο }ν (Οἰ]οτ ἢ, 
βῆοντβ νἢδὲ ἴΠ6 ΓΟΙΌΓΟΠΟΘ εἰπε 

ΕἘΠΟΥῚ Βαὰ ποῖ ἴζυοῦστ οΥἱΐ ἀδείτο [τῆν τι 
γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐχ ἤδειν. 866 ὕρειναὶ 
ΜΝοίς δ. Γ.άρ οομβειπαίογυ, τιοῖ ἴον Ὅσϑρ᾿ 6 
Οη τε. βοα ΤΏοΙ ας. Βιυαλτ, ὙΥηΘΡ. ἡ. 404. 1 ᾧ 
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δοϊξδηδίαἰδο ἰη Ηρ ἢ ; 86:0 ἃ εἷζῃ οἵ οἷοθο ἰορί- 
να οοπηθοίίοῃ. μὰς ρὸν ἀϊδώποιϊοι νριάρνο 19 
ψογῦθ, Βϑη 6] 88 γ8 : ν᾿ τπαγμς ἐδέ, οἶδα πιΐπια. 
ἤϊπις Ῥοείεγίμδ, σμηι Εέβα ἐλρλο φναάμε πεσαΐων, 65 
Ὁ’ ἡπογομιεπίο. ΤΏ6 τοῦὺ ἰδ βισοηριμβοηθαὰ δ]8Ὸ, ἰῃ 
ἐΒΐα οοπάϊοοη αὶ οἰδαβο, ὈῪ [06 ἀὔθθποοῦ οὗ ἄν, πος 
που}ὰ υὑδυΔ}}γ 6 ἰηδοτιθὰ.--- ΕΒ] Ὑ7ὴ6 σδῃῃοῖ ἰγδῃ8- 
Ἰαῖο ἰδ, τ! 1 ΜΟγοῦ: “ ἘῸΡ 1 που]ὰ ποὶ δγα Κπόῦῃ 
θεοΐξε," ἂς. ΤὮ8 που] τηᾶκο ἴῃ δ {Π6 ργοάθοος 
οἵ ᾿υκῖ, το ἰδ ποὶ (06 ΑΡροβίϊθ᾿Β πη ϑδῃὶ Τηαὶ 
υϑῖ τγῶϑ ργϑδοῃὶ σἰϊηουΐ ἐΠ6 ἰΑτν, ἢ6 ἰδὰ δυο ΠΥ 
δαϑοτιϑα ἴῃ οἤδρβ. ἱ. δἀῃὰ γν. Βαϊ ΠΟῪ ἢθ᾽ ᾿δΔ8 ὈΘΟΟΠΊΘ 
δοαυδίηϊοα Ἡῖ ἢ 16 οογευρίίης διὰ ςΟΠ ἀΘΙΔΙΟΣΥ 
οὐαγδοίου οὐ πἱοϊκοὰ 18. ὑπᾶθϑὺ [86 ργοβι δἰ οη : 

Του εκδαϊῖ ποῖ οονοῖ (Εχοὰ. χχ. 17), [Οὐκ 
ἐπιϑυμήσεις. Οἱ (δ6 ῥγοβ  Ὀἰΐοσυ ξυΐυτο οὗ ἐπ 6 
ἰδνν, δ8 αυοϊοὰ ἴῃ [Π6 Νὸν Τεδίδιησηῖϊ, 866 ΥΠΟΣ, ᾿. 
496: Βυϊδηῃ, ΝΛ. 71. Ογαηιηι., Ὁ. 2321.--Ἐ} Α8 
εἷβ 8 ἴ0 Εἰτη ἴΠ6 ῥσίμοῖραὶ ὑΐπρ ἴῃ ἴ6 αν, Β8 
408 ὅταϊ υπάογβίοοα (6 ἱπῆον ομδγδοῖθγ οὗ ἴῃ ἰδνν 
διὰ ἔδα ἱπτγαγα Ὠδίυγο οὗ βίῃ ; Ὀυὺ ἐΠῸ8 δἷβὸ νγδϑ [ῃ6 
ὈΓΟΡΘΏΒΙΓΥ [0 6ΥἹ]]} ὅτϑι οχοίϊοα, ἰῃ [816 πηοϑὺ σηδῃ το] ἃ 
ὝΑΥ, ὈΥ [86 σΟὨ ΓΔΟϊο Ιοἢ ἴῃ Βΐπι. ΤΏ6 ἀδδῖτο τδδ 
Ὧον ἴ0 Ὠὶτη ὉΠ ΟΓΒΑΙΥ πὰ ἀροὶβίν Υ ἰῃ6 ῥσϊποῖραὶ 
δὰ ἀφοίδῖνο ἰΐηρ. Τῇ Βταί νἱονν οὗὁ [86 ᾿ἰΠΠ6Γ Ἰ 6, 
ΟΥ οὗ [86 ἱπίογίον οὗ ᾿ἰἴδ, βαὰ ΠΟῪ οσουττοα, Τδο- 
ἰυοκ σειηδεῖβ, ὑμᾶς Αὐσυδιίηα δηὰ ΤΒοτΩδβ Ααυΐῃδβ 
γοζαγαϑὰ [86 οοπομρίδοθλία 88 16 σεπεγαίε μϑοσαΐωηι 
ὅτου ἩΙΟΒ 4}} [16 οἶδμοσβ ργοοθθᾶθα, Ὀυΐ ἢδ Οὔ- 
ΒΟΓΎΘΒ, Οἢ ἴΠ6 ΔΟΠΊΓΔΓΥ, ἰδὲ (86 τέ ἴῃ (Π6 δΒοη θΏ 66 
δυχροδβίῶ γδῖθοσς ἃ βυρογαϊηδαῖθ γοϊαϊΐοη. Βυΐ ἷἱβ [88 
ἤδειεν Βαθοτγαϊηδίοα ον δοραγαίεα ἴῃ τοϊδιΐοι ἴὸ 186 
ἩΠΟἷο θΟὨΐθΠΟ6 ᾽ ΕῸΓΪ ΠΟΡΘΡ Οὔ66 πηαογείοοα [86 
τορδΐης οὗ νὶοϊκκοα Ἰυδὶ πίτμουΐ [86 ἰΔ:Ν. 

Τὸ πὶιδὶ ροσὶοα οὗἨ Ῥαυβ [0 ἀοθδβ 118 Ὀεϊοης ῦ 
Το ἰμ6 πιο οὗἁὨ δὲν οὨΠ]ΠἀΒοοα (Οτίζθη); οὐ οἵ δίβ 
ΡΠ Αγ βαῖοδὶ ὈΪ πάη οβθ (“ (6 οἰ ἀον [1 Πογϑη δηὰ μθ- 
(οττηθὰ ὀχοχοδίβ ὕὄόπτῃ ἰο Οδῦρζον ;) ὙἨἘποίυοϊκ 
ἶνο 8 ΓΟΘΒΟΏΒ [0ὉΓ {Π6 ἰαϊΐου, Αοοογάϊΐηρ ἰοὸ Μαῖί, ν., 
Ῥμαγίβαίδτη δῦ ὨΔΙΤΟΤ οα (0 [μ6 δοῖ, Ηθ οἰΐθ8 ρογ- 
ἰοὺ οχργοϑβίουδ οὗ Εἰμὶ, δῃὰ οἴδονς Φον ἢ 
ΓΙ ογ8 (θ06 4180 ἴῃ ποῖθ, ἢ. 862). [Ιη Φαγοῆὶ, ἰδ 68 
ὀχρ]απδοη οὗ [86 Τοπ} Οοπτηδησπηθηΐ 8 τη ηρ ; 
ἰη Αὔθὴ Εσγα ἰμθγο ἷβ ἃ ἀνα γββἢ οοπδίγυοιοη. Βαϊ 
ΚΘ 86 Γηΐδοθ ὑπ6 οὈ͵θοίίοι, ἴ[μαὲ ἃ ρϑγβο Κ Ῥδὺ] 
τυβῖ Βανο ΘΑΡΙΟΣ ΘΟ6 ἴ0 ἃ Κπον]οάρο οὗὁἨ 186 581}- 
[1] η688 οὗ [πΠ6 ἐπεϑυμέα. Βυϊΐ {π6 τηοπίοάμο οὗἉἨ [86 
βἰ πέυ ηθϑ8 οὗ [μ6 ἐπεϑυμέα 888 118 θτϑὶ ανακοηίΐης 
δ συ βοδησο, πο ποκα Ἰυδὺ 8 ἰχζεὰ 85 [86 
τοοῦ οὗ βυρροδοὰ χοροῦ πόγῖκβ, δηὰ ἱΠΟΓΘΌΥ Ἰοδὰβ ἰοὸ ἃ 
τον που οὗ ἴΠ6 οἷά νἱονγϑ οἡ σοοὰ τοῦὶτβ ΤΠ 6Π)- 
86 ῖγο8. Ενϑῃ (86 ἔδληδίίο σοὐθοῖβ ποῖ ΟὨΪΥ Ἡὶοϊκοὰ 
ΨΌΡΚΟ ἰῃ (Βοεηθοΐνοβ, Ὀὰυϊ δἷδὸ μοὶ τοοί---Ἰνἱοκοα 
᾿οδῖγεβ, Βαυὶ 6 ἀοῆπεβ πίοκοὰ ἀθαῖγοβ δῃὰ μοοὰ 
ΔΙδοϊ οΩΒ δοοοιΐηρ ἴὸ ον] δηὰ ροοὰ νόσγία, νὰ ΐ]6 
(Π8 δ'παϊςοηθὰ οη6 ὈσρΙΠ8 ἴ0 ῥγοοθθὰ ἔγομχ 86 ιὰρ- 
πο Οὐ ἱηπαγὰ δϑϑοιοηβ, δηὰ αἴοσπαγὰβ ἴὸ ἀθῆπο 
86 ποσῖα, ΤὨΘΊοΐοτο ΝΘ Ἵοϑηποῖ 880, ἰδὲ ὁ ἡ κ 
ἔγνων διὰ οὐκ ἤδειν διληιὰ ὨΘΓῸ ΤΩΘΓΟΙΥ ὮΥΡοΟ- 
ΔΘ ο}}γ ; 86 ἀαρβι ἢ 88 ἴὸ ἴ86 βυθ᾽θοι οὗὨ {μῖ8 ἀ6- 
«Ἰασδιίοη τουδὶ Ὀ6 ταϊδοὰ ἔγβί ἴῃ στον, 9 (ΤΏΟ].6Κ). 
ὕεσα. 7 δῃὰ 9 ἀοποῖθ ἴδ 8δη)6 δχρογίθῃοο [δτο 
“ἰοῦ Ῥδαΐ, 88 (86 τοργοδοπίδιίνο οὗ α]}] ἔστιθ οοη- 
(οσίδηϊβ, μεδδοὰ ὑπο (86 ἰδ : ὙῸΓ. 7 οἡ [86 βἰάἀθ 
οὗ τλ0 ροτοοριίου οὗ δκἷῃ, νος. 9 οὐ ἐμ αἷάδ οὗ {δ6 
Φχοϊϊοτηοοϊΐ οὗ βίῃ. 

ον. 8. Βυϊ κἷἶπ. 0 δέ ἰδ, ἰηδοοὰ, “οοῃ- 
ἄπυδιϊνε " (Μογοτῦ), [ποὶ δἀνογαδύνο (Ὑ οὈβϑίοῦ ἀπὰ 
 ΠΚΙ Ὠ80η}.---Ε.], γοὶ ποὶ ἰῇ ταΐθγοησθ ἴὸ [86 ἢ18- 
ἸΟΓῪ οὗὁὨ [86 ἀονθὶοριηθηὶ οὐὗἁὨ ἴ8Π6 δβἰπέι! Θχρογίθῃοθ, 
Ὀυϊ 90 ἴων 828 (38 δοοοῃὰ βίδρο ἰ8 ρίνϑῃ.---ϑόη, ἡ 

Ζὸὶϊ 

ἁμαρτία; ἰδαὶ ἰδ, δἷη ἱὨΉΔΡΑΪΥ Ῥγεδοηΐ Δ8 Ῥθοοδ 
ὈΣΙΣΥ : [89 ἐπιϑυμία, 88 ἰξ νγγᾶ8 }υδὲ δον ἴο ὉΘ Βἷῃ 
[116 ῥυποῖρὶθ οὗ βίῃ ἰπ τἤϑῃ, 65 ἴῃ γϑγὶ 1. ΤῸ δαμηὶι 
ἃ Ῥοτβομῃβοδύοῃ, 88 ἢὨ6]4 ὈΥ ἘτΖβοῦο δηὰ Βιυάδγι." ἰς 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ ; (0 ΓΟΙῸ ἰδ ἢ0 δοίιιδ] δίῃ (οἷο 6), 19 
οοπὶ [0 106 οοηίοχῖ. ΟὐμρΡ. ΟἸβμδυδβοη, ΚΟρρο, 
ΡῬΏΠΙρΡρΙ, Ηοάρϑθ.---Ε.] 

Ταϊκίηβ, οοοδαίοσ [ἀφορμὴν δὲ λαβοῦ 
σα]. Το ἀφορμή ἀθηοίο8 ἴ868 ΘΧΙΘΓΠΑΙ ἱπηροϊθς 
ΟΣ Οὐσοδδίοῃ, ἰῃ ορροδίτίου ἰο {86 ἴῆπογ. [Νοῖ τηθΓοὶ} 
ορρογίμηδέψ ; “ἴς ἰηἀϊοδίοβ [86 δαγηϊβΐηρ [.6 τηδῖὸ 
γα] δῃὰ βτουπὰ οἵ διδοῖς, 6 τρλεγειοιέλ δηὰ τολέποὰ 
ἴο δἰίδοκ " (ΑἸέογα). [118 ροβιἴοῃ ἰβ ϑταρμαίίς, ἱβουρσὰ 
16 τψῇο]θ ρὮγαβο 8 ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ ἐμ8 τομαθγθὰ ρῥγοῃιῖ. 
ποιῖ.--Ε,} Τῇ λαμβάνειν ἰη λαβοῦσα,, 88 ἴτεα, 
ΤΩΟΓΆΪ δοῦν γ, τηυθί Ὀ6 τηδ6 ορῃδιΐίο μοσο. ΤΏογο- 
ἴοσο Βοίοδβ ΒΥ, ἱπΟΟΥΤΘΟΙΪΥ : ἰδ γδοεὶυεα οοσδβίοῃ. 

ἴλ9 οοτησαδπμημθοξ τσουδμξ ἴῃ τὴ6 
ἡγε τῆς ἐντολῆς κατηργάσατο ἐν ἐμοί. 

86 δια τῆς ἐντολ. τουδὶ Ὀ6 οοπηῃροίοα πὶϊ 
κατηργ. (Βυοκογι, ΤὨοΪυοῖ, Μογοτ), ἀπὰ ποῖ πὰ 
ἄφορμ. λαβ. (ἰλκμον, ΟἸδθδυβεη, ἸΒοϊυςοκ) ἐ 
ΤΏΘ βϑηίθῃοθ ΘΟη ΔΙ ἢΒ 186 ἀφοϊμσϑ οἢ ΠΟΥ δίη ἰοὺ κ 
ΔῊ Οὐσδδίοῃ [0 186}][,3,͵ Ιζ οροταιθα υδὶ ὄν ἐλδ οι Ὧι" 
τιαπαάπιοηξ [ἴπ6 δἰηρία ργϑοθρὶ σϑΐοσγθα τὸ συγ, 7], 
βἷποθ ἰξ γορζαγαθρὰ (6 οδίδροσί. 8] οοσωσηδηἀσηθηΐ 
8ἃ8 ἃ ὨΟΘΒΏΪ]6 ΡΟΝΟΣ, δηὰ πιἰγυρχίοὰ δηὰ γοῦο]]οὰ 
αἰζαϊηδὶ ἱϊ, 

ΤῊΝ ἱπιιηράΐαϊο ἀφδῖσῃ οὐἠ [86 σοτητηδηασηθηὶ ἴῃ 
8617 νγϑβ τ86 Βυδ᾽ οίίοι οὗ (π6 δἰππον: ὑὕυΐ 186 ῥΓοΒβ- 
ΡΘοῖνθ γοϑυ]ῦ 8 (6 τἱϑίηρ οὗἩ βίῃ, δπὰ {μ18 τοβιυῖὶ 
ΒΒΟΙ]α ὑτΐηρ βίη οἰθαγὶν 0 ἴπ6 ᾿ἰχῃϊ ἴῃ ογάὰον ἴῸ οδ- 
Ῥϑοϊϊανθ {Π6 ΒΙΏΠΟΡ [ὉΓ ἀο] νόγθθοο. ΜΟΥ ΒΑΥΒ 
ΔΙΏὈἰρΌΟυΒΙΥ : “ ΟΟΠΟΌΡίβοθηο6 ἰΒ 180 τ ὶίμουΐ ἰὼν ἴῃ 
δ, Ὀπὶ γοὺ ἰΐ 'β ἢοΐ σοπουρίβοθμοα [ῸΓ δῦ 8 ἔοτ- 
Ὀϊ θη." ΟδγίδίΥ (Π6 ροεὶτνα ργομί δύο ὅγϑι ἃρ- 
ῬΘΑΓΒ ὙΪῊ [86 ἸΔῈ ; Ὀὰν [186 ναγίδιιοο οὐὗὁἩ [86 δἰ πῃθῦ 
ΠῚ [06 ἵππον ἰανν οὗ 6 ἴθ δγοδὰγν ρογίθοι !Υ ργϑβ- 
οι, Βυῖ ΠΟΥ͂ γοίγδοίουί πιοββ ἰοτνασαὰ [86 ροβὶνθ 
ΘΟΠΙΩΔη ὦ ΣΩΔΙΚΟΘ ἰΐδ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΟ, δηὰ ΘΠ Βδποοδ δηὰ 
ΟΟΒΒΟΣΩΠιδία6Β βίῃ. 

ΑἹ τοδῆποσ οὗ ον] ἀοαίτο [πᾶσαν ἐπι- 
ϑύυμιαν] Το ἐπιϑιμέα ννὰ8 δἰγοδάν ργεδοηὶ 
Ὀυΐ ἰδ πον ἄγδί υπίοϊἀοὰ δηὰ οχίθηἀοα ἰἰβοὶ ἡ τὸ 16 
οομῖγαδι, Ζ.]ρΡ];, ἀηα ΟἴΠΟΓΒ, ἱπίογργοὶ ὑπ β 88 [μῸ 
ζηποιοίοασε οὗ Ἰαδὲ ; ἴδον, Οαδ]ονίυβ, ἘΠΙΠΡΡΝ δῃὰ 
οἴδογβ, ἰηδογργοῖ ἰξ ῬΡΓΟΡΟΙΙΥ͂ 88 ἔῃ 6 οαοϊέδηιδτι οἱ Ἰυϑὲ, 
ΤΟ] υοΙς : “ Ασοοτγάϊηρ ἴο νϑρ. 1], βἷ.) ἀθοοῖνϑ, δ 8 
ΘχΧὨἰ Ὀϊ οα ἴῃ 086 ΒΙΒΙΟΓΥ οὗ 186 [Ἀ]] οὗὁὨ τηδῃ : ἴὸ πηδῃ 
ΘΥΘΙῪ ὑπίηρ ἰογυϊἀ θη Ἀρρθδσβ 88 ἃ ἀδβίγδ Ὁ]. Ὁ]688- 
ἷῃρ ; Ὀυΐ γοῖ, 88 ἰξ 18 Του άθη, μ6 ἔδοϊβ ἰμδὲὶ ἢΪ8 
ἔγθοάοτῃ ἰβ ᾿ἰγηϊιοα, δμὰ ΠΟΥ 8 Ἰυϑὲ ΓαΚΘΘ ΤΏΟΓα Υἱο- 
Ἰϑητγ, 6 [Π6 νᾶνϑβ ἀραίηϑῦ (Π6 ἀὐῖκὸ; ᾽" 866 1 Οοσ. 
χν. 46, [ΡὨΪ]ΠΡΡΙ 'νν6}} βαυβ οὐ [ἢ18 : “" Αἢ ἰπηπιονᾶ- 
ὈΪΥ οογίδϊη ρβυοβοϊορίοδὶ ἔδει, τ ΐοῖ πᾶ Ο8 ἢ ΠΊΟΓΘ 
ΘΑΘΙΥ ΓΘΆΒΟΩ ΔΊΉΘΔΥ δηὴ αϊδρυϊθ ΔὟΔΥ, ἴπμὰπ (00 Υ 
ατραν." 1--Ε.} 

5 (Βευλζὲ σρδῖοθ ἁμαρτία ΠΟΘ δἰ πηοσί τ-- ἐγω σι 
(τεσ. 14 8. 1 δὴ ΘΘΠΊΤΑΙσΩΣ 8 ὨΘΟΘΘΕΑΤΎ, σάρξ ἰδ ἃ 
ῬΓΘίδτδ ἷθ 6. ἘῸΣ 1}, αἸτηοσί ἤδηο! αι}, ποῖΐοθ οἢ [δ 6 
Ῥτοθυσηϑα ροσθοη  βοβίϊοιι, δδοὸ  ογάβοσί ἢ ἐη ἰοοο.---Β..] 
᾿ ΤΥ πῶ Ῥτοοῦ οὗ [δα οοπποούίζιι ἰθ, ἐπδὲ διά 5 ὭονοΣ 
118 γεν ἈΝ . (ἐκ ἐφ Π6ῸΔ]}) ; ἐπδὲ νοσα. 1], 18 δθοσζῃ 

τοητιῖτο ἰϊ.--Ἑ. 
2 [110 ΤΟ]οπίηρ οἰἰδιίοιδ ἔχου {δ9 οἰδαδδίοβ συρρεεὶ τὴ 4 

ἘΒΙΤΟΤΒΙΗΥ οὗ [86 Ῥσχίποίρ]θ ϑοὶ ἔοτει ἴῃ (μα σοσϑθ (ουσωρ. 
Ῥτον. ἰσ. 1) : 

(ΝΥ χχχίν. 4) : δ ήοϊτίε εοάξηι ἴοοο εαίείέμιατα, 
ΤΨΙΛΜΕΕν Πδίσγαπι γε, σι 7μἰ|,͵ ἀαπίεφματα ἰες ἂς Νος [γο 
γεΐων. λοναέπεπι ἡπιργυδαπι πο ἀρομδατε ἐμεμὲς εκ|, οὐκῖαι 
αδεοϊοί, εἰ Ἰεωξωτία πρη πιρία ἰοἰεγαδίϊεον οε8εέ,) σαν εττϊ πῶπα 
ἐρεῖ υἱποιιϊξε, εἰσι 7έγα δεφίία ἱγγιίαία, ἀείπας ἰαΐεει. ὥρῃ. 
608 (66 Οἰεπιεπέίϊα, ἱ. 33): ΣΡ ιγττοῖσαα σἰπὶ ἱερν “μη, ἃ 
ἐπ ἱμοίπμδ ρῶπα πιοηείταυι!. Ἡοτγθοο ((᾿2γπι.ς τῶ: 



δ}0 

Εἰοσ τυσιϊμουϊ [89 ἴαὺν βὶῃ ἰβ ἀϑαὰ [χωρὲς 
γὰρ νομουν αἀμαρτέα νεκρά. Α βθηθγαὶ 
Ὀτοροϑιίοη, μόῃσο, τὶΐ ἴλΔ0 νοῦ ουρ ρα, Βοσὰ 
ἀπὰ Βοίοϊια ἰπΟΟΥΓΘΟΙΪΥ ΒΌΡΡΙΥ ἦν; 80 Ε. Υ΄, τοαδ, 
ἴθ τὶ]! τον ὍΘ υηϑογβίοοά (μπᾶ νεκρά [͵ἴ8 ποῖ 
υϑοὰ ἰῃ δὴ δρθοϊαῖο, Ὀυΐ γοϊδῦνο 8686, ΞΞ- «πορογα- 
(ἐυα (οΥ υποῦϑογνοα, ἰἔ ἰὴ6 τοίθγθποθ Ὀ6 ᾿ἰαϊυθα ἴὸ 
ὥϊχο πονίθάρα οὗὨ 8). Αραίπβυ [18 [86 δῃ 6518 
οἵ [16 ΓΟ] οἱ; ΥΟΓΒ6 ΤΩΔΥ Ὀ6 υτρθὰ.---Ε.] Μογοε, 
ἱπαοΡΓΘ ΟἿ : “ πιοὲ αοἰϊνεῖψ, ὈθοΔαΒ6 {μὲ ἰ8Β νδηϊην 
ΜΠ ΟΡΘΌν ἐὺ σΔἢ (26 οοσαδβίου 0 ὃ6 δοίλνο.") Βδίδογ, 
Β'ῃ οδΔηποῖ τηδίυγο ἴῃ ἰϊ8 τοοῦ; 1Ὁ σδηποὶ δοηδ ἰῸ 
παράβασις. Μδῃ Ὠλδ, ἴ0 ἃ οοτδίῃ οχίθηῦ, Ἰαἰα Ὠΐπ})- 
δ] ἢ ἴο τοϑὲ ὐνα ἰὸ ἀροὴ ἃ Οὐ ν Ὀ6Β018] βίαρθ, τ] οὮ 
ἷβ ΔρΡραΥΘΏΝΥ παΐυγα ; ὑπὸ οοτριηδηἀτηθηΐ Ηγϑί τηδηΪ- 
ἴδϑιϑ [16 ἀδιῃηοπίμολὶ οοπίγβαϊοιίοη οὗὨ (18 ϑίαρο, [886 
δοίι}8] 88. Μ06}} δϑ 186 ἰογῃδὶ οοπίνϑαϊοίίοη ἰο αοα ἀπὰ 
Πα ἰβ ἀἰνίηθ (866 ΘἤδρΡ. νἱϊ, 8). [0 ἰ8 ἰῃοοτΓαοῖ ἴο. 
{τος [86 δβιδίθιηθηϊ, τὶ ΟὨγγβοδίοτω, Οδὶνίη, δηὰ 
οἴοτβ, ἰο Κπον]θάρο-τέξ τοαϑ ποέ ζποι ; οὗ, τὶν ἢ 
Οα]ονίυβ, ἴο [6 οοῃβοΐθησο (ἐθυγογοδ οοπδοϊθηζὶΩ) 
Ὁ, δηλ! γ, [0 Ἰἰπιῖς κῃ ἤδθα ἴο ἐδδ δρῆΐδγο ο77 ἀθδὲγε 
(Το οΚ). [Ιἔ ΒὰΒ ποὺ γοῦ δοασυϊγθὰ 1ΐ8 τηοβϑὶ γϑαὶ, 
ἴα!86 119, πὰ [6 παράβασις. Ἐδίδγοῃμοθ τουδὶ ΠΟΘ 
Ὀ6 πιδὰθ (ο [86 ἐμβΑ ταίθον ϑὲπ ιοαδ ἀδαά, απα 7 τοαδ 
αἰΐνυδ. [7:6 οἷαυβθδ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ἀγὸ οῦ βιυ ΟἿ Υ δηςὶ- 
(μοι168].---Ε.] 

γεν. 9. ΝοῦΣ ὰβ αἰΐνο ἱλϊδουϊ [89 Ἰὰν 
ομοθ [ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ. 
Ῥ}ὸν (ΕἸ. Υ.} ἰΒ ἰποοττοοῖ ; δέ τουϑὶ ἵβθη Ὀ6 γϑῃάθγοα 
δωμέ ΟΥ ποῖῦ (ἰ. 8., ΤῊΟΓΘΟΡΘΓ), 88 ἴθ 8. ἴδῃ ἴ0 ὉθΘ 
αἀνεγβαζέυδ οὐ οοπξέπιμαίίυθ. ΤῈ ἰδέύοῦ ἰϑ το Ὀ6 ρΓθ» 
διτοὰ, οὐ 86 σγουπὰ ὑμδὺ {8 οἶδιιβϑα οἰ 168 ἃ 
ἐοβογίριίο οὗ [06 βία πίιβουὶ ἰῃ6 ἰανν, Ὑγἢ}16 (88 
ὕϑδὶ δηὐ Π6818 ΟΟΟΌΒ ἰῃ ἴδ6 [ΟΠ] οί οἰδυ8θ, [ῸΓ 
ἡῃ ἢΪΟἢ ἴΠ6 ραγίίοϊα ὀκμξ βῃου]ὰ Ὀ6 τοϑογνϑα.--" Ε.}] [Ι͂ὴ 
ΟΥΟΥ ἴο ἀθῆπα 86 Β6η86, Ὅ71αδ τησδῦ ἈΡΡΙΪΥ͂ ἴΠ6 ὑν οἵ] ἃ 
δη ἰμοϑῖὶΒβ. Ῥϑυὶ οουλὰ ΟὨΥ δτα ᾿ἰνθὰ ὅγβὲ ἰη τἴ86 
ΒΘΏΒ6 ἴῃ ὙΒΙΟὮ 8) νγὰ8 ἀθδὰ ἴῃ Ὠΐπ), δὰ 4180 Ὁ6 ἀσδά 
ἰῃ [ἢ6 86η86 ἴῃ ΜΒ Θἢ Βἷη νὰ αἰΐνθ ἴῃ Ὠΐπη, 

Ι τσᾶδ αἰἷΐϊνθο. Το 7 πυυϑὲ Ὀ6 ΘΙὨΡΔΒΙΖοὰ: 
δ“ ἢ6 ὙΠΟ]6 ὀχργοββίοη ἰδ Ὀτορπδηΐ (Βοίομθ, οἢ 186 
ΘΟΠΓΑΓΥ͂, ΤΊΘΡΟΙΥ ἡ»). 

Εχρίδηδίίοηϑ: 1. Κεώεδαν πιϊλὲ υἱυογε (Αὐχυδ- 
εἶπ6, Εταβηιαβ [ΒΆΓΠ68], ἀπ ΟἸΠΘΓΒ). 

2, ϑεοεγδ ἐγατὰ (ΜΟΙΑποὨίμοη, Οαϊ νη, Βοηροὶ 
[Βοάξθο!, δ πα οἰ 6γ8), 1 ̓ ῖνθα ΒΘΟΌΓΟΙΥ 48 ἃ ῬὨαγίνθο, 

8. ΜΟΥ͂ΘΡ Β4γΥγ8, ἴ0 ἴΠ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ: “Ῥϑ1} πηθ88 
[6 16 οὗὨ ἙΟὨΠ]ΟΙ Κα ᾿ἰπηόοοθηοοθ ΜΘ 8 ἔγθο το τα 
ἀθαί (νον. 10), (οοπρ.  θΖον, Ρ. 11 : Ὀπιθτγοῖν ἴῃ 
τὰς ϑεμαίοπ πὰ Κγμέκον, 185], Ρ. 6817 7.), χδΓα 
(48 {π|8 σοῃαϊοη οὗἁ ᾿ξ, δηδϊοροιβ το 86 βϑγδι ῖ8- 
ἰοα] βίαια οὗ ουὖὖῦ ἢγϑ ραγοηϊα, γὰϑ (Π6 ΘὨΘΘΡΙῺ] ΓΑΥ͂ 
οὗἉ Πἰ8 δδγ Ἰοϑὲ τθοο]] δου οη) ἴμ6 ἰατν δὰ ποῦ γοῦ Θοπιθ 
ἐο Κηονίοαρο, {Ππ6 ΙὩΟΓᾺ] Βροπίβηϑι ον δα ποῖ γοὶ 
οσουγγοα, δηα {Ππογοΐογο [6 ρῥυϊποῖρ]α οὗ 8ῖῃῃ ΜᾺΒ δι}}} 
ἴῃ 186 β᾽απιδον οὗ ἀθαῖῃ, ΤῊΪΐβ 18 σΟΥΤΆΪΠΪΥ ἃ δίαίτκ 
ϑοσιεγίζαξδ, Ὀὰϊ Ποῖ δὴ ᾿ηπηογ] ΟΠ 6.᾽ Σ᾽ ΤὨΟΪΌΟΚ τὸ- 

«Απάαα οπιπία ρεγρεϊὶ 
Θ’πε λισιαπα γαὶΐ ἈΟΥ͂ νείτέμτα ποίας. 

Ὀνίὰ (ἍἋνιοι., 2, 10, 8): φποΐ [ἰοεὶ ἱηργαίμηι ἐξί, σιοα Ἰοτι 
Φοεὶ αοτίαε αὐτί; (8, 4) ΜΙ Γναν ἐπ τείτίνεπι δεαρεν οἰ. 
"»; πϑραία, 

ἼΟ 118 τᾶν ψΜ6}}] 6 δἀάοα 1ῃη9 τοιῃμασῖς οὗ αοσίδο (πὶ αὶ 
ριῖοῦ ἰο Ιαδναίου): ζ πιδολδία ἀα6 ΕἸκπιο τοογαμ5 αἷδς 
Ἀδεηεολόη ὅνοίο ρσεδι!ἀφέ ἱκέ μπᾶ τσονῖτι δὲ6 ἰοδί, οἰ Βερἤειον 
ποιηέη, Ἰοονὴ αἰΐα δ ἰπελση τπιπα Νιγηηηι ίξονεν Κτᾶπδε ατγοῖ» 
σἰπαπὴς σολέπ πᾶ τοϊγκροη (1 ταῖν 6811 {Π6 οἰοσησηξ, οὐ 
εί πησὰ ἴδ. 8Βοὰ] οὗ τη ἰ5 Τοττηϑά βδηάᾶ ἐπὶ τ Ποῖ ἰἰ ᾿ἶνθδ, ἃ 
ῥαγελίοτυ, ἐπ ψ 6 ἢ 6}} 6] 118} δῃ!ἃ ὨΘαΥυΘΠΙΥ͂ Ῥοῦγογθ ὁ0:- 

Υ γγᾺ}Κ ατιὰ “ὉτΚ).--Ἔ.] 
Ὁ [ΓμῸ Ἰορττλαῖο Γοδαὶὶ οὗὨ ἐπὶ8 ᾿ ογρσγοίδεοι ἰ5 ονοῖ ἐπ 

φοαϊιίΐοι : ““ἼὨ9 πὲαίθ το ἴῃ Αγροδὲϊο ἀοδασίθοε ἰβ ἰῃ 

ΤΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΆ, 

τ) 45 8 Οὗ τ[86 ἕκοῖ, (μαι πὸ Φοπ 8) ΘΒ] τῶϑ Ὡοὶ 
Β Ὀ]οοῦὺ τὸ τΓπ6 ΔῈ ὑη1}} Ὠΐ8. ἐπ γί γϑᾶῦ ; Ὀυΐϊ μα 
δοοοάθβ (Δ ηα ρῥγΟΡΟΓΪΥ 80) ἴῸ ἴδ6 νον οὗ τμ86 6] 6. 
Ἔχροβίϊοσβ. δὰ] ἔὅτϑθι ρογοοίνοα μα ἀεδα}γ βέλινς οὗ 
ὑπὸ αν θη ἢ6 νσὰϑ ΤΡ ἀθη ἰο ἰθϑι. Τα οἰ  ]ὰ, 
88 ἃ ΟὨ1]ἃ, 88 οἰ ἀἶδὶι ἀθνίοοβ; 1 Οον. χὶλὶς ς τιν ᾿ἃ 
οδἢ ΠΟΙῸ σΟΙηθ ἰμΐου οΟμ βίο γαιίοι ΟὨ]Υ͂ 8ὺ ἔθ 1: 68 
γοϊ χίουβ δὰ ογὰὶ σομϑοϊουβηθηβ Ὀσζδη ἴ0 ἀδνι ἡ Ὁ. 
Βυύ 186 δέαζιιΣ βεσεγι αἰ οὗ πὨΪΟΏ 186 ΑΡρΟΒΘΕ]6 ἢ’ τὰ 
ΒΡΘΑΚΑΆ, δγϑὶ ὈορίηΒ ποτα ἴπ6 ἱπποσοῃὶ οἰ Ἰ᾽Β χές 
δασμγ ξαζέδ οΟΆ868. [{ σομϑἰδίβ ἴῃ 6 βἰη[Ὁ] 66 Ὀδλιν 
κοι, δῖον 106 δοῦτβα οὗ ἴμ6 πνογὶ ἃ, 88 ΠδΙΌΓΑΙ 658 
ἰπϑίθδα οὗὁἨὨ υμπηλίυγαϊ θα. Απα (δῖ8 σα 4180 001» 
πυθ ὑμάογ (ἢ ἰαῖν, 80 ἸΟηρ᾽ 8 ἴ86 ἰδνν ἰ8 γεοραγ θὰ .8 
Βοιῃηθίίης; οχίθιμδὶ, δηὰ ἰβ γοίεγτοα ἴ0 τηόγο βοιίοη. 
ΤῊο Αροβιῖϊο Βγβὶ ἀμίθβ [86 ἴγιε οχίβύθησε οὗ ἐς ἰᾶαν 
ἴογ πηι ἔγοπλ ἴΠ6 υπαοτβίδπαϊηρ οἵ [86 7Ζλον δλαΐ 
ποὶ οουοί, ΑΞ, ὑμογοίοσε, ΜΟΥΟΓ ᾿88 δθονο ρίνϑη ἴοὸ 
Αὐυρυδθπίδη ἃ νἱθνν οἵ οτἶχίμαὶ 5: Ἢ] 688, 80ὺ ἢ τὸ 
ΘΟὨΒΙΓΊ6Β ἰζ ἴοῦ τ 6ἢ οὐ ἔμ 6 Ορροβίϊβ βίἀθ. 

ἴῃ ἃ ἰδίογ σαὶ τοΐδγθησα, [818 ἑοχῖ, δοοογάϊησ τὸ 
Βοτι. ν. 18, [88 δβρθοίδ! !ῦ ἰὼ νον ὑΠ6 ρογίοα ἰγοι 
Αἄδι ἴο Μοβοα. ἴϊτ [ι88, ἱμογοίογθ, θυύθὴ ὈΘΘη εὰ 
[δὴ Ῥϑὰ! ἤθγθ βρϑαῖζβ, ἰῇ 1116 ἤδῆη8 οὗἅἁὨ ἢΐϑ ρθορὶε, οὗ 
ἴι6. Ὠϊοτα ἱῃποσθηὶ δηὰ ρυγο 116 οἵ [86 ραϊσίδγοδη 
διὰ ΙΒγαο 68 Ὀδίογο 186 οἷς οἵ 186 ἰὰνσ (ατοιῖυα, 
᾿δοβηιδηη, Ετσβομο, δὰ οἵμοσβ. μάουδίεαϊγ, 
[παῖ ἀὐπέογέοαί Βῖαρο 8 ἱποϊυάρά : νοῦ ποῦ [86 μδΥ- 
σδμοϊορίοαὶ ροΐηὶ οἱ γον ῥγοαομμίηδίοϑ : ὅπ 1" οὗἁ 
τ. ᾿πνν᾽ἀ.} ἂρ το 1.6 υπαογδίδηαϊηρ οὗ 6 Μοξαῖοὸ 
δχργοβείοῃ, Του βῃ]δ ποῖ οονοῖ, Τὴ6 ἰδ αἶβο 
Ροΐη 8, ὈΥ̓͂ ΉΠ6 οὐκ ἐπιϑ., Ὀδγομα θεῖ; δ [88 5880- 
τὶ οἷα] οὔδεἽγίηρ, ἂς. 

Δοιο 7 ιϑα8 αἰένεέ. ΤὮῺΪΘ τηθδηβ, δοοογάϊηρσ ἴο Μ6γ- 
ον, “δῃ, ἀυνίηρ [86 βίαι οἵ ἀθδὶὰῃ (7υασέκεϊπ) οὗ 
186 ρεϊποῖρ!α οἵ βἷπ, 88 ποῖ γοῖῦ δι ῦ)θοϊς ἴω εἰενπαὶ 
ἀθδῖῃ. (ὐγίβίη!Υ ἢ6 Ὀδοδιηθ δι θ)θοῖ τὸ ρῥνβιοδὶ 
ἀθαῖμ ὈΥ ἴΓπὸ εἷη οἵ Αἀδῃ)." ὙΥδ δᾶνθ δἰγθϑὴν γϑ' 
ἔυϊοα {πὶ8 αἰδιποϊΐοη. 116 οοπαθιημθὰ ἄγε σϑὶ 
αοἰμαίίψ Βα )οοῖ ἴο ἀφδαῦἢ αἱ ἴἰμ6 Βη8] ἡυδρστηρηῖΐ: ἐπ 
»γιποΐρίς, (ἰλ6 οὨἰ]άγοη οὗ Αἄδηὶ ἃγὰὸ βδυῦ]θοῖ ἴὸ ἴδ; 
Ὀυΐ [86 Ἰἰνίηρ πιδῃ, οὗἨ ποτὰ Ῥδὺϊ ΠΟΓΘ βρϑάῖϊζα, μη 
ποῦ γοὺ 6 η ἰπίο ἰδ, ἴῃ (06 ῬΘΊΒΟΠΆ] ΘΟΠΟϊΟΥΒΙ ΗΝ 
οὗ συλ δηὰ [86 ῬΟΓΒΟΠΑ] ὀῃϊδηρ ϑιθηΐ ἰπ [πὸ παρα» 
βασις. 

Βυὶ τϑϑῃ ἴδ9 οοσηντιδηάτηθοξ οὐτηθ ἰἐλ- 
ϑούσης δὲ τῆς ἐντολῆς. Τα δροοϊβς εὐπι- 
τηδηα, ποῦ (86 ὙΠ0]6 ἂν. Ὕαἰαπιθ----ἢ. 6... τῶϑ Ὀτουρῆὶῖ 
ΠΟΠῚ6 ἴο [Π6.---Αὖ [818 ροΐϊην ἴΠ6 οἱάον [τ Πότδὺ πὰ 
ΟΑἸν  πἰβῦς ὀχροϑιΐοτβ ἐουηα ἃ γοΐδγθηοο ἴο ἰῃ6 ὁοι- 
νἱοοι οὗἨ δβὶπ ἱπηπιθαϊδίο Υ ργοοθαΐησ οοηνασεῖοι. 
Βυὶ [Π6 υαϑὲ οὗ ἐντολή ἰβΒ ἀψαϊηϑὺ (ἢ18, 88. γ76}} ει8 186 
ἀτγιν οἵὗὁἨ τ16 πιῇοΐθ ραββᾶρθ. Α τοῦ, 80 Ἰονίηρ ἰη 
ἢ]8 γοροῦϊ οι οὗ τΠ6 ἢδπιο οὗ ΟὨτίβε, ἀηὰ ἴῃ αἰγοοῖ τεῖ- 
ΘΡΘ66 ἴο ἴα ψοτῖς οὗ ΟἸγίβι, νου]ὰ ποῦ ανὰ Ἰ.ῦ 
ΒΌΘΝ 8 τηθαπῖηρ ΟΌβουγο. Οομρ. ΡΒ ΡΡΙ οα (δ 
ΡΒυοοΪορίοὶ ΟὈ]θοιίοη8..---Ε}] Ὁ Βθη ἴζ5 ἰηναγα 
σμαγδοῖου ὈΘΟδπιΘ ποῦῃ. ΤῊΙΒ Θογίμ ΠΥ 88 ΔῊ ἢ]. 

ΒΟΙλ 6 ἄσστοο ἰά64] δῷϑὰ ἱπηαρίπατγ.," ΤΏσσο 18 τῸ κοσῇ τίσος 
οὗ ἱπῃοοόθῆςο, Ὀαΐ ΤΪΠΟΡ 8 {{π|6 οὗ δεσμγείν, “6 Ὀοίοσο 80 
ἄθοροῦ ΘΏΘΓΡΊΟΒ οὗ [Ὧ6 ΙΠΟΤΘ] ὨδίθΓΟ ἃγο διοιβο.᾽"} ΑἸ} (5 
ογἹοά, ἰπ 780 ἐπαϊνίἀμ8: οοπθαϊ ΟΌ ΒΗ 688, ἃ5 γ΄ 68}} δ βοοσβὰν» 

τὶν ἰ 16 Εἰδιοτίοι! ἀθνυθιορσαθπὶ οὗ γοδοσαριΐοῃ, 15 
ἴο Ὁ ποτέ. Θχδηίδις, 85 ἃ ζδίτ ὀχοχϑεῖβ οὗ ἔπ ο ἘΠΟ}9 οὐ» 
ἰαχὺ σΟΙΏ ΡΟ 18 ὯΒ ἴο ἄο, ἐπαί [6 ἑοσταϊπδίϊοη οὗ ἐιὶρβ ροτίοά 
ὍᾺΒ ποῖ δὲ [6 οηΐσηθοοῦ οὗ Ομ τβδη ἱσιον] οάκο οὗ [86 ἱατπ. 
Ὑ Τὰν Ὑ6]] ποθ 6 Γπουρῆῦ Ὡγροὰ 80 βίσουι μὴν ὮὉΥ Ῥσοΐ 
Βιυλτι: “6 Βοίοσο δὴ ἱπάαϊνίά πα] ἢ 885 ἃ ἀϊδθϊποῖ δηὰ νΥἱνὰ ὑοῦ. 
οορίϊοι οὗ [Π6 πδίῃγο δηὰ δρίσι8}Πτὺ ἀπὰ Θχίοην οὗ ἴΠ6 
Ὠενῖπο αν, Ἦ6 δ 1065 τοῖλνα δὰ ἀδθρογδαΐδ ἱπ δὲὶδ 5ἷῃ 
αυὶς 880 οσ 6 οὐρα ἴο ῸΟὮ 6, ηον]θάκο.᾽" Τὸ νἱϑὰ 
οὔ νϑῦβ. 7, 8, 88. ἐποϊ υὐϊηρ ἀχοϊϊοτηαπὶ οὗὨ δὲ), οὐτοινίΐζα ὧρ ἐξ 
ϑδάναποο ἴρ 6} 8 ροσί ο:..- -Ἐ.] 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΥἹΙ. 1-20. 28 
᾿ἀὐπωκποιετααεααμαν 

ἐοεΐοδὶ δρροδίίοη ἴὸ [86 καἰ οὐ [820 Μοδαΐο ἴδ Ϊ ἴγοπη ἀθβϑί ἰο 116 1οθ Ὀείπθοῃ [06 ἱπο. [1 ἰδ 104 
(Βείομο, Βυϊισϑοῖθ), ὈὰϊΣ ἃ ρμαγοβοϊορίοαὶ δρρὶ οδίίοι ᾿ (Π6 τηοβὲὶ ᾿ηίθηβα οδοσί ἴὸ ὅ18] τὸ ἴδνν ἰμδὲ γοδϑι 
ἴ0 το ἀρεϊχηδιοα πιοτηθηδ οἵ ἱῃιΓΟΑρΡ ΟἴΟΏ. ἴῃ ἀρεῖ. ΤὨΐ8 '8 ἃ οἰγουτηδίδηος πηϊος ΒΘΟΣῺδ [6 

Βίπ βρτδιβ ἰπὶο ἶΘ [ἡ ἁμαρτία ἀνέζη., οοπίσραϊος ἴμ6 εἰς ζωήν, δῃάὰ γοῖ ἱζ ἀοθ8 ποὺ οοπσ 
σε ᾽ ΤΏΘ δχρίδπαιίου οἱ ἰῇ ἀνέζησεν, γό-] αἰοῖ ἴθ, θὰ 18 αυλὶθ τ πὐμῆσην π ἰ. 
οἱιοά (ἡ. Ἀὐοκοτι, ῃ6  οιῖα, δῃὰ οἴμβοσθ, Τδο- ΤΏΘ βοῶθ. ,ο δοϊὰ αἱ, δοοοιϊϊηρ ἴο δε 
Ἰυοῖς: 5".  ΤῺΘ ἀνά διδπάβ, 88 Οἰβανθοσο ἴῃ ΟΟἴΏ-, ΒΘΏΒΟ, Ὑὔ τηυδῦ τολὰ αὐτή (πιν ᾿μΑοῃπιδιῃ, θέ 
Ῥουπὰ πογάβ, ἴῃ [Π6 Ββισθηριμοποὰ χτηϑδηΐηρ οὗ σμν-  Ἦ οἴϊο, ῬἢΝΠΡΡΙ), δηὰ ποὶ αὕτη, ὙΠ ΜΟΥ δην 
δι; ΟΌΡ. ἀναβλέπω ἴῃ Φοδῃ ἰχ. 11, ἃς.), 8. Τὶ δοδαπάογῇ Τὰ τὰ, Ττορο}]68]. ΕὸΡ (06 αν [ν48 
ὀρροδϑὰ ὉΥ Μογογ, ἰῃ δοοογάδποο ψἼὰ ἴ.6 οἰ δ ν θχ- ᾿ ΟὨΪΥ͂ ΘΠ ΡΟΓΆΓΙΪΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ἰγδηβίογη θα, ἃΒ 116 9809 
Ῥοσίϊοτα, δηὰ ὈὉΥ Βοηροὶ δπὰ ΡΒ ρρὶ. Βοηρϑὶ πηδῖτθθ ] ἰὰνν οὗ 116, ἰπῖο ἃ ἰὰνν οὗ ἀδθαῖῃ; ἰΐ 1ὰ8. Ὡοῦ ΡΘΓΙΏΙΔ. 
Δ 16 οχριδηδίοῃ : δἱοέ υἱχεγαί, δι ΡὲῪ Αἀαινκηι 
ἐνέγαδεοί ἐπ᾿ τιμπάμππι, Οδγίδηγ τὸ ἁμαρτέα 
Ὀδοδιη0 ροΓίδο δῆνο ὅτγθι ἰπ Αἀδπὶ 88 παράβασις, 
δῃὰ ἐπ θη 88 δυοῖ γεχρά, υπ0}} 186 νἱδ οἵἨ (86 Ἀοβαϊο 
ΔῊ δρφαὶπ Ὀτουραΐ ἰτ ἰο 16. Βαὲξ [ϊ8 '8 4|80 γορθϑδῖ- 
οὰ ρῥβυοβοϊορίοα!ν ἰπ ἦμ6 ἱπαϊνί 0] βῸὸ ἴδ᾽ 88 186 
Δάδι!ς παράβασις ἰΒ ρΘγΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙΙΥ γεβοοιϊθα τη0 1 
ΟΥ 688 ΒΙΣΟΏΡΙΥ ἴῃ ἷ8 βγοὶ οἴδηδοβ; ἴ.8 8ῃ ἰπαϊ- 
νἱάυα] λαμβ. οὗὨ [6 Ζ8}} τα Κ68 ρίβοα, Ὀκὺ ἔπθη, ὑπ] 
[6 διννηκοηΐηρ ἰἰσὰς οὗἨ [86 ΔῊ ρϑηοίγαίθθ [86 ΘΟΏ- 
βοΐϑθιοθ, ἃ ἔδίβο ϑίαί οὗ παίΐυσο οηΐογσθ, οοπηροϊοὰ 
1} δὴ δον δϑῆθο οὗ 116, [ἢσγϑ, ἴοο, στηυδὲ Ὀ6 
ἰμποϊυάδοὰ Ὀοΐδ ἰμ6 Κηοπίοάρσα οὗ δῃὰ δχοϊζοιηθηξ τὸ 
βἷῃ.--- ἢ 7--ϑοιὴθ Οοαὰ, τοδὰ ἔζησε, ὈΘοΔΌδΒΟ [86 6χ- 
Ρτγεβδίου ἀναζῇν αἰὰ ποῖ οοοὺυν ἴῃ (86 οἰαββῖοαὶ ασθοκ 
δὰ ἴῃ (86 ϑβορίυδριηι. Οτσοη Ἐδουρην Π6ΓῸ ΑΘ 
ἴθ γθ ἃ γοπιΐμ ον οὗ δ ργϑεϊογγοβδιγίδὶ 81|}. Οοοοοὶυδ 
ουἀεηδωδ αρραγιί, 

Απὰ ΣΙ ἀϊοὰ [ἐγὼ δὲ ἀπέθανον] [π 16 
ΒΟΙΩΘ Β6Ώ86 88 δΒ'ῃ ὈΘΟΔΙῺΘ αἰΐνο, αἰὰ {Π6 δ βηον ἀΐθ. 
Ταῦ ἰ8, πὶιὰ [γ6 Α6ῆ8θ οὗ οοῃβοίουβ [δῃηὰ ἱπογθαβίηρ] 
Ζυ}}ν, [6 86ὴ86 οὗ ἐδ ῬΟΠΔΙΟΥ οὗ ἀθαίἢ ἢ88 τηδ66 ἐΐ8 
ΒΡΡΌΘΆΓΒΠΟΘΟ, ΜΟΥ͂ΘΥ ΤΩ8Κ6Β δὴ ἰηδαραυδῖα αἰδβιϊποι οἢ 
βοτο: “" ἯΝΘ τηιϑῖὶ υπάἀογβίδη πο 6 Ὶ Ῥἢγδβίοδὶ ΠῸΡ 
δρί᾽ τ τ8] ἀραὶ (βοιιϊον, Βύδιης, Βὐοκοτγι, δὰ οἵἢ- 
6.8), Ὀὰΐ δίογηδὶ ἀθαῖι, 88 ἴ86 δη μϑεία, εἐς ζωήν, 
Γοαυΐνοβ.᾽) ΤΊιΘ 8686 οὗ (ἢ ῬΘηδΙΥ οὗ ἀθα.}} ΠΑ 8 
Ὧο αἰδιϊποϊίίοη οὗ τη186 Κἰὶπα. [Τ}6 δογῖδιὶ ροϊῃιβ ἴὸ ἃ 
ἀοβηΐτο οοουττοῦσα. ΗΘ οηίογοα ἰπίο ἃ οογίδίη βρί γὶυ- 
ὯΔ] εἰδίθ, πῃ ἢ [16 04118 ἀοαίῃ. (δὶ νίη : 220γ8 }έο- 
οαἰὲ υἱία εεἰ λονιϊπὶδ; ξεγδιηι υἱα ρεοσαΐζὰ πῖον ἠοτιὶ» 
πἰ2...Ε. 

γεγ. 10. Απὰ ἴ[ἴδ6 οοχσησαδηἀσηθεῖ, ΣΟ 
φῦὰβ υπῖο 11ξ6, [106 βῶπθ τσδβ ἔουπὰ ὉΨ 1ὴ6 ἴο 
6 υσιῖο ἀθϑαίὰᾷ [χαὲ εὑρέθη μοι ἥ ἐντολὴ 
ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς ϑάνατον. Καί 
ἱπιγοάυςοβ [06 γϑῦβθ 88 δ δρδχϑροαὶβ οὗ αἱοά, 
ἔΠ6 δααϊτίοι) οὗἠἨ ἃ ΠΟῪ οἰγουμηδίδηςο (ϑΒιυδτὶ).---Ε.] 
ΒΌΡΡΙΥ οὖσα Ὀθέογο, ὠσιζο ἰδ7ε. ἴῃ πμδὺ 86 η86 νὰβ 
[6 σοιμτηδιἀπηοηΐ ἵΠὺ8 ἰυυμα ἢ ΤΏ6 σοτϊησηδηατηρηϊ 
88 ΘΟΓΟΙΪ ΠΥ Ῥτοιηΐϊβοὰ 16 ἴἰο [86 οὔθ οὐϑογνίη {116 

ὨΘΏΙΥ ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ ἰδὰῖν οὗ ἀρβῖἢ." 
γεν. 11. ΕἘδθσ αἰ, ἃς. [ἡ γὰρ ἁμαρτία, 

κιὶλ. Τί γάρ ἱπίγοάσοοθ δ οχραπαίίοη οἵ νεγ. 
10. Τὴ βγβὶ Ἡογὰβ δἃΓθ δἰ αῦ ἴ0 σοῦ, 8, Ὁνι 
ἁμαρτέα ᾿θγθ εἰλῃβ Θρ μα Ὁ} γ ἤγει. ΤῊθ 
Ροβίκἰοη οἵ διὰ τῆς ἐντολῆς ἰδ 4180 Βἰ ἐσ ΟΥ δι ρ διὶο. 
--Α͵ Νοῖ ἰδὲ οομπηαπαιϊηθηΐ ἱῃ ᾿1861} 188 ὈΘΟΟΠ6 
ἃ ΘΟΙΩΣΩΔηΘτηδηΐ Π0 ἀθδίῃ : δ 88 γα Γ πδ00 ἰὲ 
ἴδυ8. ον ἃν ἢ δίῃ (001 οοοδβίοῃ, οὐ "δά ἰἰπ6} 
8 Οὐοσλδίοῃ. Τμδὶ ἰξ ἰοοῖς ἰῦ οὗἨ [06 δοϊημηδηθηιοηῖ, 
8. δϑϑιμηθά, δηὰ 8 οχρίαἰηθὰ ὈΥ τ Παῖ ἔο]]ονθ. ΤῊ 
ον; καὶ δι᾿ αὐτῆς, δο., ἴλνοτθ [6 ΘΟΏΠ ΘΟ ΤΟΙ 
οὗ 186 διὰ τῆς ἐντολῆς πδ ἐξηπατησὲ 
με, ἀοοοίνοα 28. [τ ἔγβι τδᾶὰθ ἰδ οοιϊησημηά- 
τηθηΐ ἃ οοαίίοπ, πα ἰΠ 6 ἃ πι6δη8 οἵ οοπάξην πα» 
ἔϊοΉ. 18 Ὑδαῦ ΔΡΡ 68 ἰο ϑαίδη, [δὶ Ὧ6 τῶδ γε 
ΤΩΒῺ Ἐ ἐξηιρ' ΕἾ, δ ἐπ 6 [8 ἀσομδρῦ, ἈΡΡ]168 ᾿ἰἸκὸ θα 
ἴο βῖη. Τη]8Β ῥδβϑαζθ 6818 ἴ0 σηΐπαὰ {116 βούρεῃῖὶ ἧπι 
Ῥαγδαϊβθ, 88 2 Οὐγ. χὶ. 8ι Βυΐ ἴῃ νδὺ ἀϊὰ {πὸ ἀθ.- 
οοροη οὗ δβἷη οομβίδ ἢ ῬὮΣρΡΡὶ : “ Βίηοθ βίῃ τηδὰθ 
16 ρογνοτὶ ἴΠ6 ἰανν, ἴῃ πο 1 τπουρην ἰΠ40 1 Παὰ ἃ 
βυΐάς ἰο τὐκΒίθουβηθθβ, ἰπῖ0 ἃ ΤἸη68}8 ἴον {{ΠπῸ ῬγομΟ- 
τἴοι οἵ Ὁῃτ σ θουδηθεβ., [{ Νοῦ οἷθαγ. [ἐ ἀφοοϊνοα 
τοὸ, ἴῃ ὑδδὺ 10 Σαργοβοηϊθα ἴῃ ἰδ ἤο σὴ6 88 8 Ἰϊηϊῖ 
γΒἸοἢ βαριηθὰ ἴ0 βδραγϑῖθ τὴ6 ἔγοϊω ΠΥ ὨΔΡΡ 688. 
Βεοβίηα ἐμαὶ Ἰἰγαΐς ἰῦ ουδγπ θα τὴ ἴ0 ὈΓΒΏΒ Τοϑϑίοη ὈΥ͂ 
ἃ Ῥμεηΐομ) οὗ ᾿ιδρρίποθα, Ἂἀςοογαΐηρὶν, ἰ0 ἰδ ποῖ 
ΒΑΓ ΙΒ μοΙΟΤΎ ἰὼ οχρ᾽δίπ ἴπ6 (ΟἸ]] ον οἰαῦδα : Αμὰ 
Ἐν ἰΐ εἷοτν πιὸ [καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀπέκτει- 
γεν], ἴ8: δίπ σαὺθ πιὰ οὐέν ἰὁ ἰλε ἰαω, κο ἐψαὶ ἂ 
αἴσιο τι. ἴῃ {18 τοβρϑοῦ βίῃ σδίθοῦ Δ] Βοὰ ἰῃε ἰαπ, 
δῖῃπεθ ἰἴ γοργοϑοηϊθα 0 τὴ6 ΣὩΥ͂ 6] -Γηοτϊ το ἀρδῖῃ 898 
ἐγτεπιεαίαδία, ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ζιρε Δ8 ΤΩΥ͂ σηδηὶῳ (866 θη 
εἰς ΗοὉ. 11. 1δ: 1 Φοδῃ ||. 20). [“Βγουσλί πω 
ὑηίο λα δβίαία οΥὙ 5ἷγι απὰ πιΐδογν,," ΔΙτοδ αν τοΐοστοι τὸ 
ἴῃ νὸσ. 10. Τη6 εδἰϊυβίοῃ ἴο ἴμ6 ἰοιηρίδιίοη ἷἱβ ἰὼ 
6. δαηκὶιοθὰ Πότ 41850.-.-Β.}] ἩΒοΪυοῖκ : “ Ποοϊπίοη 
οΥ̓͂ δίπηδοη Βοὴ [1ὑΔο 8 : 6 νίοκρα ᾿δΐυγο οἵ 
ΤΠΒ} Υἶδα8 ΘΥΟΡΥ͂ ΟΑΥ δραϊηδὲ Ὠΐτη, δηὰ δθοῖζβ ἴο ϑ8|ῺᾺῪ 
δὲ (ΥἹυτίηρσα, Οὐδεοτυ. ϑαον,, ἰὶ, 699) ; αἰβδὸ ὉΥ τιιθ 
ΣΠ ἌΧ ἰδ ἀδηοϊθα ἴῃ6 δῆρεὶ οὗὨ ἀθδί}."" 

αν; Μαν. χνὶ!. ὅ; Πουϊ, ν. 88; Μαιϊ, χίχ, 17. 10, ᾿ ΩΡ 19, 80 ἴμαϊ ἴδθ Ιατῦ ἐβ Βοῖν, ἄς. [ὥστε 
ἰδ, ΠΟ ΟΥ̓ΘΡ, ΘΑΒΙΥ ηνἰπυπαδγβιίοοι Μη]}10}} ὕΠΠ6 γα 8 βυςῇ | ς ἦ 
8 ζΖϑῆσγαὶ οχριΠ δυο 88 {{|8: “036 Ρῥτοτηΐβα οὗ [16 
ὙΔ8 οοηποοίθα Μἰ0} {Π6 ΟὈΒΟΓνΆΠοα οὗ {Π| Μοεδῖς 
δοΙ ΘΠ 6η8 ᾽᾽) (Μαγοῦ) Τῆνο ΒΘη86 8 γΓδίῃο  [ΓῸΠῚ 
{Π6 Ὀορὶπηΐη, ὑπᾶὺ τὸ Κη οἱ ΡῬγομιΐθα ἰβ σοπαϊὶ- 
εἴοπαὶ οὐ ἴπὸ Κἰπὰ οὗ οὐβογνδῆςθ. Ἐχίογηαὶ οὐθαϊ- 
ΡΏσΟ Πηδ 8180 ΟὨΪΥ͂ 8Βῃ ΘΧΙΘ ΓῺ] ὈΓΟΠΪΒΘ, ΟΥ ἃ ὈΓΟΙΉΪΒΘ 
οὔ σῃὴῖ ἰΒ οχίογηδὶ (Εχοά. χχ. 12). Βιιὶ 18 8, ἔον 
εἶ Ρουθ, ΟὨΪΥ ἴμ6 ἔσυγε οἵ ἃ ἰμχίνον οὐθαϊοηκο δηὰ 
ργοιηἶθο. Τη6 δ0] τί ρῃτθουϑ τη8ῃ, ὁη {Ππ|6 ΟΥΒΘΡ ἢδῃά, ᾿ 
τηδ 6 8 ΒΏΔΓΘ [ὉΓ Εἰτηβε ]Γ οὐἱϊ οὗ {πδὺ ῥγοπιΐβο. Νον, 
ἴῃ [9 ᾿ιἰμἰνοδὲὶ βθηβο, 1|ἰ6 δοοογαϊΐηρ ἴο ἴΠ6 ἰαῦν οὗἁ 1}ν6 
Βριεί ---ἰδὶ ἰβὶ ἰὴ ἔα Γἢ (τ]"ο!ν ἰθ τῃ6 δπὰ οἵ [ΐπ6 [45 
“τόδ ] 5 ἴῃ 1Π6 ζωὴ αἰώνιος. ΟἾΪΥ {Π6 ἰγδηβιυΐοη 

9 (80 Βιπιασ : “0 ραίλεν πειὸ ἰϊε, ἰο «ἤοιυ αὐἀατίτοπαὶ 
ρον, ὨΟὶ ΣΠΘΡΟΙ͂Υ Δ ΣΟΏΘ] οὗ 136 πιο δὰ Ὀθίοσο ὁχΧ- 

" Οχ ἰἢ9 θπιο8) οδ͵οσίίοια ἴὸ (μΐ5 νον, 806 ῬὨ Πρ ρὶ | 
(ε ἰοτο.--Ἐ.} 

 Βαθ᾽οσί, Πλίς υετν οοπιπια 

Ἶ0}5 οὗ εἰν, πα δἰ ΘΥΒ το Κ [ἢ0 

ἐν νόμος ἅγιος, κιτιλ. Το ὥστε ἰπ- 
ττοάυοοϑ ἰῃ6 τοϑυὶϊὶ οὐὗὁἨὨ ἴπ6 σΠ01]60 ἀϊθουπαίοη, νΘΥΒ 

ΦΙὲ ἰδ τοῦθ ἀπο ἐμαπ ἱτηροτίβης ἴο ἀοσοίάος {28 
ἰπϊ. ἈΥΤΊ, γπτ ἰλίς; αὐτή, ἵρκα, Ιδε ξαπιο. ΤῺ (ΟΓΙ͂ΠΟΣ, 

ΒοΌρὮ Ὡοΐ 1π ἐταο 7 60 ΘΠΠΌΒΗΟ, θσ6 [868 106 ρτϑυθυ 
δηΐ, χἱνίηῃρς ἰἱξ 6 ἵσπριοα) Τοσγοα 

(πὸ Μογογ δὰ ῬΒΣΠρρὶ, τ όσα οἰξθα ἴῃ ἌΝΟΥΣ οἱ {}16 
οἴδον νον). 1ὴ6 διιδοσΥ οὗ νογβ. 1δ, 16, 190, 20 (τοῦτο) 1δ 
διαΐηπέ ΤΡ Ὸ᾽ Β Ῥτοοτοθ6.--Ἐ.] 

ΤΊ8ο Ηούῦμσθ: “ΤΡο σχϑΐοσθηοο ἰθ ποὺ (0 τὴ8 ρῥτοτχηὶ: δὰ 
Ὥοπ δῃὰ ἀιας 

ἈΡΡοΐπξ ἐδ Ὅοροδ, Ὀὰϊ τδίποσ ἴο (86 ἴον 1Δ]] τὸ οἵὗὁἁ 1ἢ9 
Ἰὰν ἴο ἅ.ν. ππηΐ ἢο οχροοϊοα ἤγοσῃ 1{.᾽" Τῆΐα νἱονν ΘοὨκἰκία 
αἰ (πὸ δδβαυπιρίίοτι, ᾿μαὺ (ἣθ ροΐῃηΐ ἰ0 δχ) ουίθῃοθ 69 
ΤΟΛΟΒΘα ἰβ ΠΟ ΤΠΟΟΡΑΘΆΓΙΠΥ δηὰ ἐτησηθάϊείοΙ ν᾽ Ῥτος ἑτιρ Ο0Π. 
γοχαίοῃ. Ὧγτ. Ηοάμο ἄοθα ποξ ἔπ ΒαβΌσησθ, γε. ἢ6 δΡῬοαὶν» 
40 σλγίπίαη 6 Π06 ἱπ οοηϑτιτηδέίοη. 10 6 ὀχοϊϊοσηοῶ 
ἴο πίῃ Ὀ6 8]]οτοὰ ᾿ΒΓΟΝΕΙΟΝΙ [ἢθ66 νοτδ686, ἐῆ6 οὐδοῦ ἰπἶδεν 
᾿νχάκουνϑις αὐδορίοα Ὁ . 1δῦβο. ἦε ῬΓΘΙίοσβ Ὁ]6. ἤκωωδα 
οὕονοσ, αὶ Ὀοουίϊὶ βοι ἰηρ Τοντ ἢ οἱ ἐδώ Βγεὶ νίον ἵν 

Ναρπᾶον, Ῥλαησωπρ, ἢ. 681] (ᾳποῖοα ἔῃ ΤΠΟ]πο6Ἶ).--- Ἐ.} 



; 

9520 ἸῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΓΌΙ. ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 
᾿ἀυππιιιατιοαπαπν, αστα σ᾽ 

Ἴ-ι1. [κε 18. ποῖ ΞξΞ ὀγρο, γοὶ οὗ ἃ το0ΓῸ ζοηΘΓΑὶ σ0η- [ ΟΠΔΙΡΔΟΙΘΓ.---Β] ΤΈΐδ πὸ ἐπογείογο ἴδ τποδὲ ἔτοδοθ 
οὐυδῖνο ομαγαοίοσ, ΤῸ μέν, ἴ(ῃ6 οογτεϑβροηάίηρ δέ | ἀἰαῖθ ἀροίρῃ Οὗ 86 1δΔν7: ἴῃ βου ὰ ἀρρέαν 4β αἷξ 
ἰδ πῃ τ, Τὴ6 δι μοδῖβ τὸ δῃουϊὰ οχρθοὶ, δο-  (ΕρΆ. νυ. 18; αδθῃ, {ϊ, : Αἄδπν, τ θγὰ δεῖ τοὺ ἢ). 
τογάδϊηρς ἴοὸ Μογοῦ, ἰδ: δωέ δὶη ὀγοωυσλὲέ πιὸ ἰο ἀφαίλ [ὙΜοσϊκίηρ ἀϑαὶμ ἰο τῶϑ, Ὁ ἐμαὶ τοὶ ἐδ 
(ἀτομρ ἐδ6 ἰαιο, τολίοϊι ᾿Ἰοα8 σουὰ πὶ ἐϊδοίγ. Τΐ8 18 βοοᾶ, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζο- 
ἀπο τὨουρχὰῦ οὗἨὨἁ νὸσ, 18 ; Ὀυὺ 8 {Π6 ἔογπι 18 θη φ Ἀϑα μένη θάνατον. Ὅι6 ἰάθὰ οὗ ρογέρε  αἷο 
δὲ 1068 ποῖ ἘΡΕΙ͂ ΕΒ Νοῖ ΟὔΪΥ ἱπηοοοηί (1Πο-  οἰἶοθϑοα β'η ἰ8 1υϑὲ τ 5; ἰμδὶ ἰδ ποῖα ἀθδῖῃ ὉΥ [δὲ 
ἰιι0 Κ), Ὀὰϊ αἰθὸ δ᾽ βου οὶ ῦ βορδιαιθαὰ ἔγομι, δπὰ ορ-  πηϊβοοηβίγυοιίοη δὰ δὔιδβο οὔ πρδὶ ἰξ σοοὰ, ΤΤδαι 
᾿ΑΘΘΩ͂ ἴο, δῖ. Αμπά ἐμἰβ Δρρ[ΐ68 ποὺ ΟὨἹῪ ἴο ἐδ6 ἰδ'ν [186 ἸΔῪ 18 ἤγϑι πηδάθ ἴ0 βοῦν 88 ἃ ργιονοοιβξίου ἴ0 βίη 
᾽ν. ΨΘΏΘΓΑΙ, Ὀαὺ α|80 ἴο 118 Θχρ  δηδίϊΐοῃ ἴῃ (86 δίῃρ]ο [ἰ απο ἀφαίὰ ; βθοομὰᾶ, ἐῃ8 σοβϑραὶ 8 τηϑδὰθ ἃ δᾶνοῦ οὗ 
᾿ὐὐληἀπιοηΐ, ἀθδίῃ ; ἀῃὰ {μἰγὰ, 86 ὑγρὰν 8 πιδά6 8 παϊρηΐν καὶ. 

[Διὰ ἐδ6 οοτηπιδιότηθηϊ μον απὰ ᾿πδὶ δπὰ | οὨγίβιίϊδη 116 (2 ΤῊ 685. 1ϊ. 11). ὙΤΒοΙαοῖὶς - “ ΤῺΘ δ. 
ξοοὰ, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ] ἴαγο οὗ δίῃ. δου !α ὉΠΟΓΟΌΥ ὈΘΟομη6 τηδηϊξοβξ, τμδὲ ἷϊ 
ἀγαϑη.} ἴμο οοιτηδηἀηοηὶ ἰδ ὅγϑὶ λοίν ἴῃ [18 δῃουϊὰ ΔΡΡΟΔΓ ἃ8 βοπηϑίἰηρ ὙΠΟ Ἰηδῖοϑ ὑδ6 οὗ 
οτίψίῃ ἃ8 αοὐ᾽Β σοτωσηδῃηαιηθῆςξ ἢ ΒΘΟΟΒΑΪΥ, }μδέ, ΔΒ] ὙΠΑὶ ἰΒ ΘΥΘἢ ρΟΟὰ δ8 ἃ πιθλῃ8 οὗ τυΐῃ, δῃὰ ἰῃ τ ἷ8 
[86 ἱπάϊνίάυα! ἀοιοστηϊημαιίίοη οὗὨ (86 ἰδνν οὗἨ [6 878.  ἸΏΔΏΠΟΡ ἴΠ6 σομμηδηαπηοης ἐμου]ὰ ὈΘοο6 ἃ τλθϑὩ 
το τ οὗὨ γἰχμιθουδηο88 (ΜΘ γοῦ: Κ' “ στἰ αι] σοηϑε αϊοὰ, [ οἵ Θχἰ ἰοἰηρ δίῃ ἴῃ 4}} τπ6 τθότὸ ἰάθουδ ἰἰχς." 
}υδὶ 88 ἰζ βῃου!ὰ ὅθ." δηὰ σοοά---ἰ αὶ 8, ποῖ ἴῃ [6 | βοποϊυμι οὗ Μαιιμθουβ: “ ἕνα αὐτὴ ἑαιτῆν ἐλέγὲ 
τααθ Β6η88 οὗἁ οποοίοπς (Μεγον, ῬΒΠΙρρὶ, δηὰ οἱ. ἵνα ὅλη τὴ ἑαυτῆς πικρέαν ἐκκαλύψη." [1π δᾷἀάϊ 
ὉΓΒ), Ὀαῦ δοοογάϊηρ ἴ0 ἴδε ἰάδα οἵ πμαὶ ἰ8 σοοα : θη ἴο δῖ8, ὑχ683θ ρόγιίηθην πογαβ: “7 ζασί, αὁ ἃ 
ὈσηΠΘΒοῖα] ργοπιούίοθη οὗ 116 ἴῃ 86], ἰῃ βρίϊα οὗ [18 ἐκ ἐλθ δουσγείση Υἱσὴΐ »Ἱ σοοά ἰο οὐειῪτ 6 ευὲΐ τοκιοίί 
σογκίηρ οὗὐἨ ἀδδῖῃ ἴῃ πη; ἱπάδϑα, ούϑὴ ὉΥ͂ ἰ(8 πογί- 70» σοοά, ο ἐδ ἐξ ἰδφ οιγδὲ οὗ δὶ ἰο ρμετυεγέ (δε 
ἴὰς οΥὗἨ ἀοαιῦ. Τῇ τοῦ σοοα τοίογθ ἴο [86 ὈΪ6Β86α | 6γ)εοέα ΟΥ τὴαΐ ἰδ σοοά ἰο ευἱ. ΤὨυ8 δὴ δι ρὨδαὶδ 
ΓΘΒαΪς οὐ ἀἰνίπο βογγονν, δῃὰ (0 186 ροβροὶ. ὁ ΤὩΘ | τοϑίβ οὴ 6 διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἴον πρῖςὶ τϑλ- 
δἰ αθογιῦθ ΔΡΟΪΟΦΥ ἴον ἔμπα σοτητηδηἀτηθηΐ 18 ΘΟΥΓΑΪ ΠΥ [ 800 ἰδ ΘΟΙη68 ἔτεϊ, 
ἐβόζογαιτε ἴο Μεγϑῦ) οοσαϑιοηδα ΟΥ̓ [Π6 ἔλοῦ ἐδδὺ (ἢ 6 Μογοῦ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ὑγοδ, αραίηβο Ποίοῃα, ἰμδὺ τὨϊΞ 

ολή 48 θδϑῷ ἀεβογί θα 88 ργθοίβο! Υ 186 οὐΐθοῖ οὗ | ἕν α ἰΒ τε]ϊς, ἰῃ ορροβίεϊοιι τὸ 6 δυθδιίς νίοτσ. Πθδιὴ 
βίη, ἰῇ νϑσ, 7 ἯΔ8 ΔΙΓΟΔΥ ργόϑοιῖ Ὀοΐυγα (Π6 αν, ὑαὰἱ δἷη σοταρ]οιοα 

ἷς ὉΥ [86 ἰδατ; κατεργαζομένη. Ἶμμε ἰαπ ἰὦ 
ἠοΐ δίῃ ; 8 αἰβοϊοβθα ἰτ56]} ΘΟ] ΙΟΙ 80 δίῃ ἴῃ 
τη κί οὐδε ὐς ἷκ ξοοά ἃ τηθϑμ8 οὗ ον]. 

; ᾿ : Τμαὶ 1Ἰχουσὰ ἴ[.)9 οοσησλδη ἀυλθηὶ πιΐ δὶ 
Τὴ αι ἐπ τοἰαξοι ἰο ἰλα ϑέηριον. ὈΘοοτιθ Θχοθθάϊηρῖν εἰυίαὶ [ἵνα γ ἑνη “- 

γον. 13. Θὰ ἔβϑα ἐμαὶ τρί πσαβ βοοὰ καϑ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία 
ῃ Α τ διὰ τῆς ἐντολῆς. ῬΡΑΓΆ]]6] οἰδυβο ἴο ἴῃ Ἰδβί, οὗ 

ὈθοοσαΘ ἀθαΐῃ υπίο τη67 [Τὸ οὖν ἀγαδϑὸν Ἰβαιθλμ ἢ ἴοτοθ: ω θύβοτνο (6 ρἱζην, βμδτρ, σἰν αν 
ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; 8566 7ξχέμαί Δοία ".) τη ταδδοα βφυτθ" ὍΝ 
Τβουοκ : “ ΤΊ6 μέν ἴπ νοῦ. 12 Ῥγδραγοὰ ἴον τῃ8 δῃ- βαϑὰ ᾿ εὐὴ ̓  Ἰὐ μὴ ἐτθτ αν ἢ ἐπι νι ἘΠῚ 

εἰ μϑδῖΒ 7 δὲ ἁμαρτία, κτλ. Υεῖ {86 ΑΡΟᾺ]Θ. ὁ (ον, ᾿ 8; ἐν, 11. Θα], ἱ. 18, ΤΙΔ ἁμαρτωλός 
αραΐπ Ῥγοβθῃ 8 [8 τῃουρηδ ἴῃ {Π6 [ὐτπῇ οἵ ἃ τοβυῖο- ΔΡρϑαγϑ ἴ0 ὯΘ δὴ ἱπεἰπχαίϊοι ἐμαὶ βἷμ, 88 8Π ἱτωαρίΠατῪ 
τοη οὗὨ 8ῃ δηϊδροῃίβιϊς οομβοαιθηοθ, Τ|ιῸ ἀγαϑόν  ἱηλῃ. βῃουϊά 6 ἀγίνϑῃ ἐρονὰ ἐεὰϊ, παπίαδ πέίυνα 
Βῃου α ̓θδὰ ὰ8 ὕο ὀχρθοῦ ΟΠ]Υ ὙΒΟ]θϑόπιθ ἔγιυ 8," 1 πρριραοίοη. [786 ἐ6]16 ἔοτοδ οὐ 1268 οἰδιθαδβ ἱβ τῆι 
τπάουδιυδά]γ, [μ6 Θχρτυοββίοη ἀγαϑή (νοῦ. 12) 18 186 ὀχραηάἀοὰ ὃν ἣν. Ηοάμο : “ Βοὲ ἰβ ἐμ ἀδαίζη οὗ (δε 

ΠΟΥ͂ ἘΠΕῚ ἐν 0 86 Βοῖνοά. [Πὶ ψᾺΒ ποὺ 80 τῆι ] 1. γν, 0) [8 88 [9 Βαϊ ψδίίοη οἵ βίπποῦβ ἰ8 οοποοσηθὰ. 
ἰ0 Ὅ6 ποπάογθα δ {πῶς [86 ΘΟΙΩΓλΒΠαΠηΘΏϊ, 88 ἨΟΪΥ 1 7. 098 ποῦ ργϑβογῖδθ [89 δοῃπαϊείομβ οἵ βαϊ νδιίον. 
δινὶ γακῦ, ὑτουρλι ἀφαῖα ; ὑὰξ 10 γγὰϑ δὴ θηΐβπια ἴβαΐ 1 ΝΠ Ποῦ [8 186 Ἰδτὺ7ὶ (Ὧ9 τηθδῃβ οἵ βαποιβοαίίοη. [ὲ 
ἷς, «8. ἀγα ϑή, Ββου]ὰ Ὀγίπρ' ἔουτ ἀθαῖμ. ΤῊ ΘΧρ]δ-} ος ηῃοῖ τηαῖκθ υ8 Ββοῖγν. Οὐ [89 ΘΟΒΙΡΑΓΥ, ἰϊ8 Ορϑσγα- 
πηϊίοη οὐὗἁἨ (Π]8 δηΐρπια Ὑ0}}} 480 ΒΒ" ΠΟῪ [Π6 ἸΔῊ ες υῃ ἰᾳ ἴο δχοίΐ δῇ δχαθρογαΐθ βίῃ 15 τόπον τία 
ἢ88 Ὀγουρῆῦ δὐουΐ (ῃς στοδῦ Θμδηρο : ΤὨτγουρἢ Ποδίῃ τσ ἢ. 
ὦ ΜΙ] ϑγνδπαῦ πΒΙΟΒ Ἰὼ μθοῦ᾽ οἵ τεδοῖϊ πὴ ἱημ Το το Ογόδαιαι ἀπ ἀθβίσυ ΕΠ Υ8.".---Ἐ.} 
τ Θ ἰδίαν, πρὶ ἀθϑ} αηἴὸ πο ἢ ΤῊΪΒ σοποἰ αβΊ0., 
αραΐη, ἰ8 ἴὸ ὈΘ ταρϑι θὰ ὈὉγΥ ἴμϑὲῖ ἱξ ποῖ ὈΘ! μὴ 
γένοιτο. 

Βαΐὶ αἰη [ἀλλὰ ὁ ι«μαρτία (βυρρὶνγ θὰ 

ϑ5ΟΟΝν ῬΑΒΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΒ. 18). 

[Εχουβδυβ ον ΒιΒι,100- Ῥβυσηόζοσισαι, ἔπε ν.-- 
ΤΊῊΘ οχδοὶ δἰρηίβοδλποο οὐ {16 ἰϑιτῶβ σάρ: διοὺ 
πνεῦμα, 88 υϑρα 80 ΤΓΘαΙΘΗΟΥ ὉΥ ἴπ6 Αροβίϊδ ἦν 

ἐγένετο ϑάνατος). 800. δἰ τἸηοάστῃ ΠΟΠΙΠιΘὨ ΔΙΟΓΒ. ΤῊΣ ΔΗ ἘἸΒΟΙΚΊΡΙ ὑπαρίτηι ἀβφουλν πρθὶ οβ νυ αμ 
«ΚΑ Νίιβεῖν, (μαὶ τὰ τλὰθ ἀθαῦῃ ὑπο π|6.' ἣν δδ ΡΟ δὰ ν νὴ 
“ΤΆ οοπβιγιοίοη οὗὁἨ Γτπθν, Ηθυπιδηπ, ΟἌγρσον, | ΩΣ δὰ ὁ -" ἀς ἰὸ ἐσύδα ἐταρ τοὶ ἢ ἀρεῖ 
ἂρ, 18 ᾿ΟΙΔΪΥ προ ρ: αλλὰ ἡ ἁμαρτία διὰ τοῦ -. ᾿ς ἐμ ἢ ὃν Ρ΄ ᾽ ᾿αὐνηον 7» 
αγαϑοῖ μοι "τη 6 με (}») ϑανατον, ἵνα᾿ ἀὐεάμς ΠΤ Ὲ 

“ᾳ πρυ τὰς Δ νῶ ΕΠ ΟΒῸ ΠΡ ἘΣ Ὑ αιβαῖον | Ι Σὼ μα, ΒοΡΥ. Τἷ8 ἠοῖ 8 γοβα γ ἀπάδτ. 
τ ΕΕΚΘΕΝ τ ἡ ϑ ΕΣ ΠΩΣ Στ Ρι . ΤΡ ἢ ϑίοοα 88 σΟΠΟΤΑΙΥ υδοὰ πῃ ἢ. Νὰ Τοβδίδιπομι, 86] ᾿ : ἥ, δὲ δλοιδη Ὶ ̓ : : » : 
ἐο δε (ΑἸέοτά), ΤΊ 8 βεοοῃὰ ἅμαρτέα ἰδ 8 ρῥγϑάϊ- " ἀρῤῤῥοι ἜΠΕΙΤ ΡΕΕ ΓΕ Υὐ τε ἐν ὀτσαδισα 
Οδίδ : ΔΠΑΓΓΏΓΟΙΒ, ἰμογοίογο, δηὰ 880 848 ἀθηοίίηρ ΗἾΝΕ γαφε αὐ ἀρὰ ὑεῖ σὴ ἔπη πον τὴ ΠΕΡ Έυο θα Ερμα 

" βυϊθ!οα ἔτοα σάρξ (ἴῃ ἴδε ρμνβι οἱ ομίοαὶ 986η86), ἷἐ 

ἰπ ἃ βιυἱ Ἴ] δηιΠγοροϊ]ορίοδὶ 

Ι 

Φ ([Ἴυἱδ [8 ἃ ταἰϊβίαϊσθο. ΤΏ αυοϊαιίοι ἰΒ ἔτοτῃ ῬὮΝ ΡΡΙ. πηρᾷπβ ἴῃ6 ο 8:η, ΟΥἨ πηϊοὶ σαάρὲ ἰβ 106. τημυϊογίαὶ 

ποάῤ! Πὰς τι χν, βλυδηευ ρον ναὸς υδ αι ἠδ λους ὙΌΙΟΝ Ι ϑυνϑίδποο, (Κρέας αἰδατθ ἴγυῦ σώρξ, ἴῃ ποῖ ἰη- 
1 (Βοτπιροὶ ἰβ ὀχοθιυπε: διποία, μία, δοπα, τσίίοπε οἱυασίΐηρ ἴῃ6 ἰάεδ οἵ ἀη οΥχδῃΐηι.) Ταῖς σῶμα τοῦδ 

Φφαιειν Αἰμῆ, διον ον ἀντ ΩΣ Ἐπ βοοοῃ ἃ ὅῶν ἷδ ἴ668 6π- ῃηρί 6 τοβίτίοιθαὰ ἴ0 {Π6 τηδιο τα] Ὀοᾶν, ᾿γγεθρθοῖίνε 
οοῖ: Τ ΦΈΡ. ζει Σὲ γα ἐγ, γοαρροίε Ὁ} ΔΙ, ΓγιἼι Φ . . . Ἢ ᾧ : 

ἐλ άν ἐκεγουβοὶ Οὐπιν, Οἠ ον ιν (ὟΝ ἀἰυα πιὰ Ῥπὶ. οὗὨ 18 ογζαϑιῖϑπι ἀπα νἶτα] ἀποη πίτῃ τπ 6 ἰννννναιτοσίαὶ 
ῬΡὶ), αὐ :ὰ ΤῊ οάοτοῖ (ἰῃ ΑἸΠοτὰ). --Ξ Ι Ραγὶ οὗ τρλη Β Ὠδίυγο, ἰ8 οΥἀθι}ν ἔγοπ) {Π|6 ΝΠ ΘΡΟῸΔ 
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ΒΑΒΕΕΡῸΒ τὰ, χὶϊ, ὅ: 1 Οογ. υἱΐ. 27. ἘΡἈ. ἱ. 28: 
Οὐ. ἱ. ἘοΡα ὙΠ610 ἴ86 ΟΒυΣοΣ 8 οΔ]]16ὰ Π6 ὈΟὰγ 
οἵ (εῖοι. ΤῊ8 ὀχργοββίοῃ τοῦ ΘΟΏΨΘΥ 1016 το δῃ- 
ἵην, ἢ σῶμα Ὀδαὰ ποὲ (ΐ8 μβγομοϊομίοδὶ βοῆβο. Νὸ 
ΟΠ ΘΌΪΕΥ δι15608 ἴῃ γορασγαὰ ἴ0 18 ἴδττη, οχοθρὶ ἴῃ ἴῃ 6 
ἰπξετργοιδιίοη οὗ ἃ 6} ραββαρθβ ὙΔ16ἢ Β6θῖ ἴο ἱπ ΡΥ 
Δ Οοἰϊιϊοαὶ Β6ΠΒ6 ; ὁ. σ.. Βοιῃ, νἱ. 6 (ᾳ. ν.); νυἱΐ, 24 : 
ΨΙΪ. 10, 18 ; Οο]. 11. 11, Ιἐ τηυδὲ ὈΘ τοιηδιϊκοα, ἴῃδὶ 
δι τηοϑὺ οΥὨἨ ἔμ686 186 οἰ 68] ἴὈΓΟῸΘ τϑδ]]ν ὑδίομρβ ἴ0 
βοὴ εἰἰεϊρυδνο πογὰ, σῶμα Ὀοίηρ ἰῃ ᾿ἴϑ.} 1ηα 6. 
δηδ. ὁ ΙΔΥ ΟΧρί δίῃ τηοσὶ οὗ ἴπ|686 ο8868 ὉΥ ρὶ νίης 
ο ποιὰ δ ἔρυγαῖζνο ϑϑηβθ, ἐδ ογσαπίδηι οὗ δὲπ 
(Εοαι. νΐ. 6 ; νἱῖ, 34; Οὐ. ἰΐ, 11), δῃδιοζοὺβ (Ὁ ἐδ6 
οἰά πιαπ ; οΥ ὉΥ δαιιϊἶηρ ἃ γοίογομοθ ἴο ἴῃ 6 ὈΟΑΥ͂ 88 
ἴμ6 οἰϊοῦ ογζδ οὗἨ ἁ{π6 τηδηϊξοϑίδιοῃ οὗ εἷη. ΤῈ}6 
ἰθττὴ μέλη, πιεπιδεῦα (Το. 18 Ὁϑ08}}} ϑβδβοοίδιθα 
πὶ) σῶμα, ταῖμϑν ἰπαπ τῖϊ σάρξ, Ὀδολαδα [ῃ6 ἰά64 
οὗ δὴ οὔῴδηΐβιη 18 ΙΏΟΤΘ ὑγοἶθηΐ ἴῃ ἴΠ0 [ὈΤΤΩΘΡ 
ἴθγτῃ), τουδὲ Ὀ6 ἰπιογργοίθα δοοογαϊηρὶ] (866 Οὐ]. 11]. 
ὅ; δεὲδείισονζ, Ὁ. θ4, Απιογ. θὰ.). [Ιὰ δῃγῪ οδβ6, [ἢ 6 
ἐδουρὰς (δαὶ {6 ὈΟΟΥῪ ἰβ [86 οἰϊοῦ βουτοῦ δῃὰ βοαῖ 
οὗ εἷπ, τσὶ Ὀ6 τοὐθοίθα 88 ὑηϑοῦὶρύυγαὶ, ἁμ ρδυ ἸΏ 6, 
δηὰ ὨπῖτιΘ. Ὦ τηυδῖ αἶ80 ἀνοϊὰ ἃ ἀυδ]18116 βυῃ 6 Γ- 
ἰῃς οὗ [)6 τηδίοσίδὶ δηὰ ᾿ωτηδίοσίαὶ ἰῃ τη Β ὨδίαΓα. 

Π. Ψυχή, ϑοσι., Τιΐὶβ ὕδγτῃ 18 ἴσοι ψύχω, 
ἴ0 Ὀγθοαῖμα, [0 Ὀΐον,, δπὰ, ἴκὸ Θ 5, ἰἰ5 Ηθῦτον 
θαυϊνα]οηί, οτἰ κ᾽ Δ} τηθϑῃβ απὺπαί ἰἶγ6 (8660 ἴΠ6 ΝΟῊῪ 
Τεβιίδιμθηξ ὑβαρα, ΘΒρΘΟΐΔΠΥ ἴῃ ὑῃ 6 α08ρ6}8), Ὀαὶ, 1|κ6 
[6 Ηθῦτον ποτγὰ, ἰδ 4180 18 ΓΓΘαΌΘΏΥ τοίογγοα ἰὸ 
(6 σΠΟ]6 ἱτητηλδίοσί αὶ ρατὶ οὗἁ τη8}}8 Ὡδίυγο, ἴῃ ἀΪΐ8.» 
εἰπούὔοσἨ ἔτοπ σώμα. ΒΥ ΒΥΩΘΟΟΟΟὮΘ, ἰδ 'β ρυὺ [ὉΓ 
τι6 ψ]01]6 τῇ, ἴῃ δηυμηογαίίοη (Αοίϑ ἰὶ. 41 : δϑουϊ 
ῆγθθ ἐΠπηουβαπα 800}8), ἀπὰ ἴῃ ἴΠ6 ρίγαβο, πᾶσα 
ψυχή, ΦΡΟΥῚ κομί, ΑΒ (6 πογὰ οσοιγβ Ὀαὺ ἴουν 
ὕμηθβ ἴῃ ἴῃ6 ΕΡΙΒ.16 ἴο ἴ6 Ἐοπι)δηϑ---νὶοθ ἴῃ {Π6 
Β6η86 οὗ ἐξ, ἀπὰ ὑπίοθ ἰῃ [06 ῬὮγαβο, δυεγμ δοιιῖ---- 
ἴ γου]ὰ ποῦ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΘΕΡῪ ἴ0 ἀΐδουββ ἰὸ ιγίπον, ἀἰὰ 
ποῦ {Π6 ὈΓθοῖβα τηθϑπίηρ οὗ πνεῦμα ἀδρθπα ὕροη 8 
(ασιῃον ἰδοῦ πιϊπδίΐοη, Τπΐςο ἰῃ {π6 Νον Τ αβίδιημθπῖ 
(1 Τηδββ, ν. 28. Ἡοῦ. ἱν. 12) ἴῃ6 πογὰ ἰβ8 ἀϊδιίῃ- 
ξυϊθῃοα ποῖ πνεῦμα. ΑΒ Ὀοΐἢ ῬΑΒΒΑΡῸΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΓΟ- 
ξαταθὰ 88 Ῥδυ]Ἕηθ, [Π6 ὁπ οσσυγγίηρ ἴῃ ἢΐ8 θαυ ]οβὲ 
σατο ἘΡίβ116, δηὰ 1116 ΟΠ 6Γ ἴῃ 8ὴ Ερίβι]6 οὐ τηυοῇ 
ἰαῖον ἀπΐο, προ ἰ8 Ῥαυ]πα, ονθὰ ἰἢ ποὺ πυίδθῃ ὈΥ͂ 
Ῥαμ], [Π6 αυρδϑιΐοῃ οὗ ἃ Ῥαυ]ηθ {ΟΠ ΟΤΩΥ σδηποῖ 
δ6 ἀνοϊάοά, Τῇ (}16ὁγ ἀϊβουδβίοη {11 Ὀ6 ουμὰ 
πάθον σψεῦμα, Ὀοίον, Ὀὰΐ ὮΘΡ6 »γχὸ τηυδὲ ἀο πο ψυχή 
τῦοτα οἰοβοὶγ. ΑἸΓΒουρὮ ἰὺ ἰδ ἴσια {πᾶῦ ΓΠ6 ἕθττη ἀ068 
πιθδῃ ἴὸ απὲγηηαΐ δου, ἰὰ ἰα ΤΟΓῪ ἀουδεδι} τ ποΐῃον ἰΐ 
ἸΏΘΔΏΒ ΒΙΠΙΡΪΥ [Πΐ8 ἴῃ [Π6 {πγ ρδββαρζοβθ δῦουβ γοίοττοα 
ἴο. Πἔ ““δῃΐπιδὶ 808} Ὀ6 γοϑιγϊοιθα ἴο [Π6 ργϊποΐρ]ο οὗ 
᾿τΐο, (θη σῶμα, ἴῃ δον ἃ σφοπηθοίίοῃ, Βῃου]ὰ ἱποϊαὰρ 
Π18; δηὰ 8 ψ βῃ ὑπαὶ {Π6 τυ ποῖρ] 6 οὗἁ 6 Ὀ6. “ ῥγὸ- 
νοσυθαὰ ὈΪΔΙ}61658,᾽) 18. δἰ κα αν, 0 ΒΔ Ὺ ἴη6 16Δ8ι. [ἢ 
ΛΟ ΘΥΟΓ, “ δηΐπ)4] βουὶ ̓ 6 ἱδίκϑθη ἴο ἱποϊαἀθ ποτ [Π8ῃ 
εἰι15---ανὶΖ., παῖ τὸ Β᾽ιαγα π}}} τΠ6 ὈΓαϊ68.---[(ἤδη ἴ0 18 
ὈΡΉΪΥ ΡΓΟΌΔΌ]6 τὶ (Π]8 Ἰαγροῖν ἱπο] 68. 186 ἰπὲ6]- 
ἰοοΐπαὶ ρασγὶ οἵ ον παΐυγο, δηὰ ψυχή πιυβὺ [Π6 ἢ ὈΘ 
ΞΞ ἴ)Ἰὸ βραῖ οὗ ἴ[ὴ6 Ὁπάογβιίδπαϊηρ, ἰη αἰδιποίίοη ἔγομι 
6 βοδβοῦῃ. Τιιδὶ βοὴ Ἡΐὰθ βθῆβθ 8 ἰῃψοϊνϑα, ἰ8 
ενϊἀθηὶ ὈΟᾺῈ ἴγοιη 1 Οονγ. χν. 4δ, “"ἴΠ6 βΒγβϑὶ Αἄβιη 
ΝΔ8 τηδθ ἃ ᾿ἰνὶπρ 80}. δπὰ ἴγομῃ 1 Ὅον. ἰΐ, 14. 
ὙΠΡΙῸ {6 δα)θοῦνε ψυχιχός υὑπαοιδίθαϊν ἱποϊυ 68 
[80 ἱπτο]] οῖυα] ραγί οὗ τηδη Ἐ παίυγο ἴῃ ὈΟΓἢ ὑπ 686 
ΘΑ666 ἰἰ6 Δη(1}}6 518 ἷβΒ πγεῦμα ἴῃ ἴΠ6 ΘΙ ΠἾσ 8] δ6ηΒ6 : 
βσῃοθ ἴΠ6 ψτϑϑίου Πθοοβαὶ Ὑ ἔονῦ Θη]δυρίηρ ἴΠ 6 ἰάοα οὗ 
ψυχή." ῬΡαδαΐῃρ' ΟΥ̓ΘΡ ΤΏΔΩΥ αἰδιϊ οὐ 08 το ΠανΘ 

3. (Αἰκίῃ ἰοὸ ἴδο νἱοῖν ὉποΣ ἀϊδοιδαίοι ἰ8 1πδὲ οὗ Οδϑοδοὶ : 
αξηαί 86 60] δὲ σμοθ ἤγοταῃ Ὀοὰν απὰ ερὶτὶς ἴο 
Βηΐϊΐο ἔδο ἔνο "ἢ 16 οοπέχαάϊοῖδ, οσ, δὲ 1ϑδδὲ, ὁ 8ο8 πὸ 

Ὀδθῶ τηϑᾶθ, 1 δομδί ὁ (16 νἱ ον οὗ ΟἸβιδυθοι, ἩδΩ 
ΤΩΔΚΟΒ ψυχῇ [86 ΟϑΏΓΟ οΟὗἨ ΟἿΡ ῬΘΓΘΟΠΔΙ ΝΥ, ἴΠ6 94}1]16. 
Βεϊὰ οὗ ἴμ6 βοβῇ δῃηὰ Ὠυϊηδῃ δβρὶσῖϊ. [πὸ (μΐβ νἱον, 
Δ͵80, σαρξ δηὰ σῶμα δτ6 αἰπιοδὲ ἰἀθηΐίοδὶ, του Ὲ 
ἢ6 δπιῖ 18 ὑπδῦ, ἴπ [86 Ὁπγεμον θα τηδῃ, ἴΠ6 ψυχή ἰδ 
ὍΠΟΥ ἴμ6 ἀοταϊηΐοη οὗ ἴΠ6 σάρξ. [Ιεὲ Θχοϊυάοβ ἰδ 
νοῦς ἔτοπι ἴΠ6 ψυχή, τηδκίπρ, ἰδ 616 οτβϑῃ οἵ δον υἱῖ} 
ἴον (86 υτηδῃ βρίγιι, ΤῊΪΒ Υἱὸν 8}}}} γοβίτίοίβ ψυχή 
ἴοο τη ποἢ, ανο δατγηϊ ηρ (πὸ τ οΠοἴοχαγ." [τ οὐ» 
ἴυβοβ Ῥβυθῃο]οσίοαὶ πὰ οἰ ἷο08} ἰθσηβ. [0 ΕΔ 
ἰονναγὰ ἴῃ 6 ΘΥΓΤῸΓ 61} τα 68 06 ὈΟΑΥ͂ [86 νϑιγοα 
ΟΥ̓ Βἷη, πῃ ῖ]6, οὐ 86 οἵμον μϑηὰ, ἰς οχοϊυδὲθ (ῃ6 
Βυτηδῃ δρίτὶϊ ἔτοτὰα ἴ6 ἀοτηϊηίοι οὗἁ βίῃ (δηὰ ἐδ 
ογζδῃ, ἴΠ6 γοῖκν. 0 σδηποῦ Ὀ6 υϑβοα ὈΥ Ῥαυ}} 9 
Ἰδηρυαρο, [ῸΓ [06 ὙΟΥΥ ράϑεαρεβ ὙΠΟ. ἰι ἀἸοαίο ἃ 
ἐΥΙΟΠΟΪΟΓΑΥ ἱπΡ]Ὶ ὅΠ|6 δ Π:]η 688 οὗ [6 Ὠυμηκη βυἱτῖξ, 
116 10 18 ΔΙτΟ Π6. ΠΡΌ 6, ΔΒ ΑΙΓΟΔΑΥ͂ Γοιηδιϊοα, 
(0 ΓΟΙῸ δἷῃ 0 186 ὈΟΟῪ 88 8 βοιγοῦ. ΤῺ υ86 οὗ 
1Π6 νοσὰ ψυχικός, ἃ8 αὐοϊοα ἀρονθ, ἰ8 Θαυδ}]ν ΟΡ- 
Ροββᾷ ἴο {818 νίϑνν, τ ΒΟ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ζύονβ ουΐ οὗὨ ἐῃ6 
αἰϊοιιρὺ ἴἰο Βηὰ ἱπ ψυχή δῃὰ πνεῦμα, ὕΕΥΤηΒ 88]0- 
ἄουβ ἴο 16 ὕπάογβίδησίηρ δῃὰ Βθδβδοῦ. ε ἴθ θγθ- 
ἔογε οὈ͵θοὺ ἰο {π18 νἱϑν,, δῃα οἰδίπὶ ἃ 81}}} ψ 6 Ὁ 86 Ὼ86 
ἴον ψυχή. ΗΟΝ ἢ Οδἢ ὈΘ οἰαἰπηθα ἴον ἱΐ, π|}} 
ΔΡΡΡΘΩΥ ΠΌΤ, Ὑδαΐ [0]]Ο8. 

Π|. Πνεῦμα, ϑΡρικιτ. Τμΐδ ἴδσια, ἔτοπι σνέω, 
ἴο Ὀ]ονν, ἴο Ὀγδδίῃθ, ΤΏ 68}8 (ΠἸκ ἐι6 ΒΘΌΓΟΝ π35) 
δγεαίδ, [ὨΘἢ τοὶπα, ἰΏ6} απέπια, ἸΔΒ0}} απώπιξ, Κι᾿ 
ἴῃ 411 186 νασίουβ τηθδηΐησβ Ἧὸ ρίνθ ἐπαὺ ποσὰ. ἴἰ 
τηυϑὲ ἔγϑὶ Ὀ6 αἰβουββοα ἴῃ 18 δίσι ΟἿ ῥϑγοδοϊορίοαὶ - 
Το δηΐην,. 

Α. ἜΝ ἐῃ6 ΒΕΟΟΠΟΔΓΥ ΤηΘΔηΪηΡ, ἔδιρεῦ, αἷδ. 
»οδίἑίοη, ἴὰ '8 ἀβϑὰ ὉΥ ταοδὲ οὗ 86 ΄ Νὸν Τοβιδσηθης 
το γΒ (0 ἀθηοίθ ΤΣ ΔΠ} 8 ἱπ)χηδῦθ γἶ8] πδίυγο, ἱποϊυἀϊηρ, 
τορϑίμοῦ πιἢ σῶμα (Βοπ;. Υἱϊ, 10. 1 Οὐν. νἱ. 20 : 
νἹΪ, 84), ἀηὰ 4180 τ ῖ ἢ} σάρξ (2 Οον. νἱΐ. 1 ; ΟΟ]. ἰἰ. 
δ), [Π6 τ] }01]6 τδῃ. ἴη ἴδ ΡὮΤΑΒΟ, ὁ ρᾶνθ ὉΡ {110 
σιιοϑι,") ἴτ 18 ἀουνεα] τοῖθοῦ [Ὁ ἸΏΘΔΠΒ. ἴΠ6 τῆ] 
ἱπητηδίο 8] πδίοΓΟ, ΟΥ̓ ΒΙΠΩΡΙΥ ἐγ; ἴῃ [Κὸ χχϊὶ, 
46 ; Αοἰἱϑ νἱῖ, ὅθ, 1Π6 ΌΓΙΩΘΙ ΒΘ6ΘΙΠΒ ἴ0 Ὀ6 [6 Τγ68}- 
ἵπρ. Βυϊΐ ἴΠ6Γ6 ἃγτθ ἃ ΒυσηΟΓ οὗ ρῬαββαζοῦ ΠΟ Γο τἢν 
Θχδοῦ εἰρη βοδοη ἰασηθ οα [Ὧ6 ργονί ουΒ απ οβιῖοι : 
θὸ {ῃμ6 βοτίριυγοϑθ δϑβγηθ ΟΣ ἔδβδοῖ ἃ ὑὙἹσμΟΟὨΥ͂ ἴῃ 
Βυϊηδῆ πδίυτΟ ἢ---ἰῇδϊ ΤηΔ} ἷβ ἃ ὉΠΙΓΥ͂ τηϑδ ὕὑρ οὗ 
Ὀοάγ, βουϊ, ἀπὰ δρὶτὶι 3 [{ '8 δβϑθπίδαὶ ὑο [Π6 ῬΤΟΡΟΣ 
Ὁ ἀογβίδηΐηρ οὗ οἤδρβ. νἱΐ. δῃὰ υἱἱ]. ὑπαὶ ὑπ|8 ἀθθε- 
οῃ Ὀ6 ἀἰδουβδοά,} 

1, ΕἸτβὶ οὗ δ], ἰὑ τηυβὶ Ὀ6 δαγηϊ θα 88 ἃ ἴδοι (Παὶ 
[Π6 βογίριγ 8 σϑοορηΐζο (ἢ 6 ἀυδ)βη οὗὁὨ βρίὶ τὶ δὰ 
τηίζοῦ, δΔηα [μδὺ τη8η 18 ὈΟΤΝ πηδίοθυΐ8] δῃ ἃ ἱτη τη Ια], 
πὶ ουῦ δῊΥ ἐεγέέμηι σα, τ ὨΪΟὮ 18. πο ΤΠ ΘΓ ταῦθ] ΠῸΡ 
ἱτητηα ουῖα]. ΤΏ6 ργοβυσρθοη, ὑμθη, 18 αρδίπδβὶ 86 
ὑγἱο ΠΟΙΟΙΏΥ͂, 80 [ὯΓΡ 88 ἴΐ νου] ἵζποτα {πἰ8 ίἰδοῖ, ΤΏΘ 
Ργοδυμρύίοη ἰ8 8180 δραΐηβὶ ΔΗΥ͂ νυἱϑν ὙΝΙΟἢ ΟἾα8868 
δοιιἐ ἀΠοΡ ἴΠπ6 τρδίονϊα] ρατὺ οὗ [Π6 σοΙηρίοχ δυο, 
βίποθ Ὀοΐ᾽ 8οὺ] πὰ βρίγὶῦ δῦ υϑρὰ [0 ἰποϊαα 188 
Ὑ{|016 ᾿τητηητο τα] ρᾶγὶ οὗἁ τηδῃ. 

Ο0χα ἴΠ6 οἵποῦ πιὰ, ῬΡ]αἴο δηὰ Ατίαϊοιῦ ππάουδὲ 

ἱτωσηδιοτί αν οὗ ἰλ6 βου], πὰ ταδῖσθα ἢ ΠΥ πκ ὈΟΩ͂Υ ἀσιῖθ 
οοράοπί ἐπεσοΐο. Ἡοροϊἑαηΐετη τορηγὰβ ἔδ6 δύ δα ΟὨῪ [δ9 
Ὀδηὰ ἐμδῦ σουποοῖν ὈΟαν πιὰ πρ0}}}1.---Ἤ.] 

5 (Αμαϊπκί 8ὸ ᾿᾿ πη θὰ ἃ νον οὔ ψνχή, Ρροο ΤΠο] οἷς, Ὁ, 
802, χῆοὸ ἱποϊυάδοθ Ὡπάοι ἰξ [Π6 νοῦς δῃὰ ἔσω ἄνθρωποεξ. 

Ε.; ΜοεέδηοΥ, διε Ζεῖγε εἰε8 ἌΡΟΕΤ, Ι,οἱραῖὶκ, 18δ6, Ὁ. 201) 
ΒΘὮοΡ ΕἸ] οοδ, δερποπ ἡ ἰδ εβίίην ἰδὲ Ονεαζεῦο 
Νοῖοθβ οἱ 1 ΤΉΘΒ8. Υ. 23; Ταπρο᾽Β Οὐηιτα. ὁπ. Θεηδεΐε, ὈΡ. 313 
ζ., 285 ᾧ ; ΤΒοϊποΙς, Πρ λ ΠΕ: ὉΡ: 288-802); . Β.Η Τγι. 
ναγίϊίς Ναίμτε ὁ, απ, 2ἃ 66., Ἑάϊπῦ., 1868; δηρο, ὥοβ- 

» 
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ΘΩΪγ Ὠοϊὰ ὑμδὺ {Π|0 6 ΜΒ ἃ ᾿γο ΠΟ ΟΣΩΥ (Ὁ ἐμοὶρ 
ψίονα, δ66 Πο] ἐχϑοῦ, ὑ. 98 ; » Οὐ. Ρ. 312) ΤῊ 
δοὶ τοὺ ὃ6 υϑϑοὰ ἴο οχρίαἰῃ 1 ΤΏΘΑΒ, γ. 38 δ ρορυ- 
ἰοῦ ἰδῃξυαρθ, θα “πὸ τηυδὺ πϑϑὰβ ἐυγη ἴο ἴῃ6 ΒΟΙΥ͂ 
Βογίρίαγεοβ, δυὰ δοοορὶ πιϊμουὶ ῥγοὐυάΐοθ πὶ ἰὲ 
ΔΏΒΘΙΒ ἴ0 υϑ, Ὀ6 ἰξ Ρ]αίοηΐο οΥ δῃϊ-Ρ]αιοηϊο.Ἶ 
βοιιο βυσῖ Υἱ ΘῪ τῶ μοὶ ὰ ὉΥ͂ Οτίξθα, ὉΥ ἰδ6 Αρο)!ξ- 
Βδιίδηβ δηὰ βοιηΐ Α1}} [0686, ᾿ἰἶχο 6 τηοὰ- 
ὁτη τα ἢ] ἰδιϊο ποίΐοηβ ὁ [86 δϑυ᾽)θοῖ, τ ΓΟ οχίθηυ- 
βὲέϊοῃβ οὗ κυτηδῃ ουττυροη. Ὑαΐῃ ϑροουϊδομβ οἢ 
ἴδ6 Βυ ̓ θοῖ ἀγὸ δυπάδηϊ, θαὺ (χἰβ δου! ποῖ Ὁ ἴο 
[δὸ ργϑ)υάΐοο οὗ τγυϊἢ." 

Ταγηΐηρ ἰ0 1 ΤΏΘΒΕ, τ. 28, πὸ δηὰ α ἀἰδίϊαοί 886- 
Βυπιρου οὗ ἃ σἱραγιῖο πλίυγο ἴω τηδη, 411 {6 τι ΓὉ 
ποῖ Ὀθοδυβα ἰΐ ἷ8 ησὶ ἴῃ ἀἰάδοίίο ἴοστω. 70 ΒΆῪ 
[θαι 118 8 ΠΙΟΓΟΙΥ ρΟρυΐδν ] 6, ἄοοβ. ποὶ τηροὶ 
ἐΠ6 οα86, Ῥογ, ΝὨ110 ἰὰ ΤΥ Ὀ6 8βαι:ὰ (μδὶ Ῥαϑὺϊ ἀοθβ 
ποὺ ῥγοίθβϑ ἴο ἰδοῦ τοί ρ γβίσθ, (86 αὐοδίίοῃ Γπ6 πὶ 
ΓΘΟΟΓΒ: Ἧἴα8 ἴη)6 ΡΟρΌΪΔΡ 6 οὗ ιμαὺ ἀδγ οογ- 
τοσῖ, ογ ἰῃδὺ οὗ δῃόοῖδμοῦγ ἂρὸ ἢ ΒΒ βί 68, ἰΐ 18 ἃ βαζαγά- 
οὐδ τηοίποὰ οὗἨ ἀθδ! ηρ πΉ ἢ ἃ πττὶϊοῦ 80 ὉΠΟΟΙΩΙΩΟΏΪΥ 
Θχδοῖ, δ πὶ ἃ ὈΟΟΚ το ΘΟΠΟΘΓΏΒ 1861 πὶ τὰ 
Βυμηδὴ ϑαϊναιϊΐου, Ἐχρογίθηοθ 88 ῬγοΟύ ἢ ΠΟῪ ἰδῦρθ- 
Ιγ [6 αἰδυθίοη δῃὰ δοοορίδῃοθ οὗ ὈΪΌ]164] γα }}} ΓΘ 
ἀορομάθῃϊξ ου οογγθοῦ δηιγοροϊορίοδὶ νἱονβ. [ἢ τὸ 
θοῖῖονθ ἰμαὶ Ῥ8Ὰ] οἰοβθ ἷβ πογὰβ πὶ ρ]γ, ταῦ ἢ 
τοῦθ, ᾿ἔ τὸ Ὠο]ὰ ὑμθ. ἰ0 ὉΘ ἱπβρίγοά, [μὶ8 ἑοχῆ, [ΔΚ 6 
ὉΥ ᾿0861{ἰ ἀββυμλθθ “ τῃδὶ ἰῃ {86 οτἱ ὶπδὶ βισυοίυγο οὗἁ 
ηδὴ ἴπογθ ἷἰβ ϑοιηδιϊιϊηρ---γοῖ Γοιηδὶ ἶηρσ, ποϑαΐπ 
απ οαραῤία οΥ δΔαποίἐ οαίδοτ---οοττοβροπαϊΐηρ ἴο 186 
ἔπγθθ ἴθγιηβ, δοάψν, δοιμέ, διὰ δρίγι 1 ἸΤΠΘ βδίηθ ἰδ 
ἱτορ]οὰ ἴῃ Ηρ. ἰν. 12. 

1μϑαυϊηρ [1686 ΡΔΕΘΑρΌΒ, γὸ δηὰ [{{{10 οἶθ6 ἴῃ {86 
Νὸν Τοβιδιηθηὺ ἴο βυρροτὶ (μΐβ νἱον. ΟΥ̓ δουγθθ, 
ΝΏΘΩη δοοορίθα, ἰῦ τηυϑὲ τ Οὐ ἰο βοπμα οχίθηϊ ἐῃ6 
εἰ χιιβοαιίοι κἴνθῃ ἴο ἴμοθο ἰθετηϑ ἰῃ οἱμοῦ ΡΪ]606Β : 
θυ [Ἰογὸ ἰδ η0 ΟΠ ΟΡ ὕδββασο πῃ [6 ΝῊ Τεβίδιηθηὶ 
Ποῖ οουὰ 6 τοϊϊθὰ οἡ ἴο ρον ἴδ ἰγϊοιοίοτωυ 
ΝΜΟΣΘ (Π|680 ΔΌθθηϊ. Ηθηο6 ἯῸ ἱπέον [μαὺ 186 ἀἰδιΐπο- 
ἔοη, ἰἦ τϑαὶ, 18 ποί οὗἩἨ δι ἱπηρογίδῃοθ 88 [88 Ὀθθη 
ἐουρῃῦ, δὰ οδθποῖ Ὀ6 τηδά6 {Π6 ὈΔ518 οὗὨ δ6 δβἰδτὶ- 
Ἰΐῃσ ῥγοροβίουβ ποῖ Βυτηδὴ ϑροουϊδίάοηῃ [88 ἀ6- 
ἀυοθα ἔγοιι ἰς, Τἷδ ἀο68 ποὶ ἀθὴγ ἐδιαῖ, ἔγοπι οἵποσ 
ΒΟΌΓΡΟΟΒ, ἴΠ6 ὑΥἹΟΒΟΦΟΙΩΥ͂ ΤΩΔῪ γϑοοῖνθ ἱτπωροσίδηϊ Βυρ- 
Ῥοτῖ ; ἰΐ γϑίδυβ δ ΩρῪ ἴὸ [6 ρ͵809 ἱξ Βιου]ὰ ἴδκο ἴῃ 
ὈΪΌ]1οδὶ ρβυοιοοσυ. Φυάρίηρ ΠῸΓΩ [16 τᾶγο δ]]ὺ- 
Β'ΟΏ8 ἴο ἰῦ, 16 ργϑυδιηρ ἀϊοϊοϊοταΐο ἴομο οὗ ἐΐιθ 
Βοτὶρίυνοβ, νι ἰηἴον (παῖ, τ 116 10 ΤΥ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ, ἴῃ 
ΟΥοΡ ἴο ὀχρί δίῃ ἴΠ|6868 [0 δοοορὲ ἃ ἰτϊοποῖο- 
ΤΩΥ͂, [06 δαναπίαροθ οὗ 80 ἀυϊῃρ, διὸ ἱποίἀθηΐαδὶ, γαῖ ποῦ 
ἴδδη οὗ {6 βγϑὺ τηοτωθηῖς Σ 

2, Ααἀπληρ τμαὺ ἔμποτγα 8 ἃ ἰσἱραγεϊο πδίυσο ἴῃ 
ἴΔη, [ἢ 6 πιδίῃ ΑἸ ΟΌΪΟΥ ἰδ ἃ ργϑοίθε ἀδδηΐϊοη οὗἁ 
ἴ8:689 ἴἢγθο ρᾶγίβ, Ηϑγὸ ἰη6 αοστηδῃ δυϊῆογθ ἃΓῸ ἴῃ 
8 ὙΘΡῪ ΒεΌ6] οἵ σομ[υδίοη. ἘΕῸΓ ἔδθ δαῖο οὗἉ οἷϑδγ- 
ΠΑ, Ὑ6 β;γϑὶ οὗ 4]} γαὐϑοὶ 

α.) ΑΙ] νίονγβ οὗ [896 υαπηδη βρὶ τὶς ποῖ τηρῖτο 
ἴδ [06 γθ8] 800}} ΟΥ̓́ΘΡ δραίπδὲέ ἃ Ὀγαῖο βουϊ, ἰθστηθὰ 
νυχή, ἴον [86 ΓΟΔΒΟῚΒ ρίνϑη δῦουϑ ὑπᾶϑὺ Π, 

(ὁ.) 41} νίϑιγβ οὗ ἴῃ Βυταδῃ βρί τὶς πιο πιδῖκο 
Φ ἃ ἰἰἰσθονρ ὠπ αἰΐδη Ῥατὶ οὗἩἨ ΤμΔΠ Β πδίαγθ, ΟΥΟΡ 

Φ (Τὸ δηΐῶτο ἸΟΩῪ οἵ βϑινοάδη ὈΟΣΩ δοδΌλ6 85 8, ἐσ ἐγ 
ΒΑΙΒΟΣ [ΔῊ ἃ {τοῦ ,) 8Πὰ ὈῪ δὶΒ ἀοσξγίῃθ οὗ ΟΟΥΤΟ- 
βροπάδηοθα, δρίγιξ βδϑουὴϑ ἴο 1οδο [8 τϑϑὶ αἰρτι! θοδποο.--Ἐ.} 

Τ (1 τὴυδὶ 6 ποἰθὰ δον ἐπα ΔΕΘΌΤΙΩΘΒ (]1.), [δὶ 
δδλ9 δρέτίξ ποοὰβ βαποιθοδεϊου ; (2.) τε Ὀοὰγ διηὰἃ δοὺ] 
ΔἾδὸ ἴὸ ὍὈ. Ῥγοβοσγοὰ 10. Οοὰ ; ἐμ φυαγάϊης εἰ Ῥοϊ6- 
εἰδχίονα διὰ γαξίο δ) ἑδγ ἡ ἢ ΟὯ6 Ὠασμῖ, δα αδοοίοίεσω 
βιὰ τηγβίοί δὴ) ΟἹ τ ἐφα  παρομα 

Υ̓ διβθηιθι; τῇ [80 οὗ 110 ἜΣΕΙ ταυσὶ 
ἐς ΤΣ ΓΤ ΟΣ ἰξ 918 β " 

Φακῖστιθ ἰ0 δοΐωθ τηΐτδδ ΟΟΥ. 

βρ τὶ 

τὰν τυ τος τὶ τοῦδ 

ΤῈ ἘΡΙΗΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ἸῸ ΤῈ ΒΟΜΑΝΆΞ. 

αἰζαϊῃδὶ ἃ βοαὶ πὰρ (Π6 ροτοῦ οἵ [86 Φάρξ. 
Ὑ10}} ἰδ (00 τνίον οὗ ΟἸφιδυθοη, δηᾶ, πιΐὶ 
Ββοδιίίοηδβ, οἵ Σδηῦ οἴδοτβ, ἰ8 Ὡοΐ Ὀογηθ οὔξ ὮΣ Εἶμ 
ΔΗΪΒΓΟΡΟΙΟΩΥ οὗὁὨ βογίριυτο ; ἰδ οοπίΣδαϊοίθα ὉΥ ἐδ 
ΥΟΓῪ ῥδδββαροθ ὙΔΟ δίομΘ οδῃ δἰ Ὁ ἢ ἃ ὑτϊομοίο- 
ΓΑΥ͂, δηα ἰδ ἰῃ [Π6 ὙΟΡῪ ἔδοθ οὗ 3 Ὅὐον. Υἱὶ. 1, ππβθεθ 
“ β) (ῃΐηθα8,,) μολυσμός, ἀφ β)οτηοηῖ, δ δίῃ, ἰῶ δὲϊσὶν. 
υἱοὰ ἰο ἐπ6 Βυϊηδῃ δρὶτὶι. Ὀϊὰ δυο δὴ υϑβεῖ θη 

ἐγίέ, ἱ. ΔΩΥ 8086, ΟΧίδὺ ἷπ τη8, ΤῸ τοϊσῃξ οχρεοὶ 
(δαὶ ἴοστα ἴο ὃ υδοὰ ἴῃ (8 ομδρίον ἰῃδίοδὰ οὗ γοῖς 
διὰ ὁ ἔσω ἄνθρωπος, Ἡδαίονον [0.6 Γοίδγθ 96. ΤΩΔῪ 
Ὀ6. Φυ!. ΜΆ116ν (ἰ. Ρ. 460) το! σϑυλασῖκβ : “"" Πνεῦμα 
ἦπ 818 Δ ὨΡΟρΡΟΪοκί 81 86:86 ἱ8 1186} ἐχροθϑὰ ἴὸ μοΐ- 
Ἰυαώοῃ (2 Οον. νἱΐ, 1), διὰ ποοὰβ βαῃο βοδώοῃ διὰ 
οἰθαπβίηρς ᾿υ8ι 88 ψυχή δἀπὰ σῶμα (1 ΤἸΏο56. ν. 28; 
1 ον. νἱῖ. 84); (ἷ8 ορί τί [8] βρῆογε οὗ Ἰ16 15 109 
οὔϑ νη ϊοῖ, ἰῃ [6 ποσὶς οὗ τοροηογδἕοῃ, τοδὶ ἡϑϑὰδ 
ἴο Ὀ0 τομοποᾶ (ΕΡὨ. ἱν. 28, οοτηραγϑὰ τι Βοπι. Σὶϊ. 
2). Τὸ ποὔομ ἰδαῦ τηδη βρίγίξ κἼοδῆηοὶ ὈῸ ἀθ- 
Ργδνϑα---ἰμαὶ ἰς 8. ΟὨΪΥ Ἰἰτοϊϊοαὰ ἴῃ 18 δοῦν ἔτοτὰ 
πὶ που --δηὰ [(Πδὶ δἷη 8 106 οοῃβθραύθησοθ οὗ {19 
Ἰἰμηϊϊαϊίοπ, οληποῦ Ὀ6 αἰϊϊθαϊοα ἰο (Π6 ΑΡροβε6." 
ΤΙ δ οχοϊυάθα, 8180, 1:6 νυἱϑῖν οὗ Ξομιόϊιοεϊ θη δηιὶ 
Ἠοΐπηδηῃ (βίμοθ αἴσθῃ ὑρ ὈΥ͂ Ὠΐπλ)}, (Παὶ 106 τι ϊπὶ 
ἴθγ οὗ {π6 ὑγἹἱομοίοτην 8 “1Π6 Βρίτιὶ οὗ ἀοὐα ἴγηπι.. 
πθῃΐ ἰη ἴΠ6 δου}. 

(ς.) Βυι ἐπἰ8 που]ὰ αἷϑο ὀχοϊυδθ ἐδ νἱϑὴ οὗἉ 
ῬΕΠΙρρὶ, ϑοδτιδὰ (ἀρΡΡΘΓΘΠΥ οὗ ΤΠουοκ, σιπαπε, 
Ῥ. 801), [δαὶ [86 (Πἰγαὰ ἔδοτε ἰβ [16 ῥῃουμπιδεῖο παῖυγθ 
ἐπηρατγίϑα ἴο {Π6 ὈΘΙ Ια Σ δὲ τορϑηογαοη. ΙΓ ἰδ Ὀδ 
(δ, ΠΟΙ͂ ὁδὴ ἰῦ ποϑαὰ βϑδῃο  βοδοη ἢ Βοδίάθβ, εἱ18 
ἰμνόΐνοθ ἴΠ6 ἱΠΘΟΥΥ οὗ τορεηογδαιίου, πῇ ἢ τλδίκο ἴὰ 
19 ἱπιραγίδοῃ οὗ δὴ θη ΓΟ ΠΟῪ πδίαυγο, Ὡοΐ ἐπ 
80] δηὰ Ὀοαγ, Ὀυξ ἐπ αὐαέδἑοτι ἐο Βο0] ἀπὰ Ὀοάγ, δὲ 
1.6 ἰμῃϊνρά ἴοττα ἰπ «πῷ δορὶ οσ Ὀοΐηῃρ. 1.18 υἱὸν 
σδηηοί βδιβίμβοίογ! Υ χρη [806 (ΥἹΟΒοΟΙΟΥ͂ ἴῃ 1 
ΤΏΘΒ8. ν. 28 : Η60. ἱν, 12, 

(4.) ΤΠ οΡΘ τοιρδΐηβ, ἔμθη, (δὲ8 νον, πὶ ἢ τηθεῖ 
811 186 τοαυϊγοιωθηῖδ οὗ οχϑμοϑῖβ: τῃδῦ τωδη [88 ἃ 
Ὀοὰγν ἴῃ νἱίαὶ οοπποοΐου τὶ ἷβΒ βουϊ, ποι ἰδί- 
ἴδγ ἴσῃ ἱποϊυθθ αδἷἱ (06 ΡΟΉΘΓΒ οὗ τηϊπὰ δῃά 
Βοασῖ, δανίηνς δ ποῖγ οὐ͵οοὶ ἴ(Ὡ6 που δηὰᾶ βεϊ 
(Βδποο ἱμοϊυσίΐηρ νοῦς δὰ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἴῃ ιΕΐ8 
μαρία). Τηδὶ, Ὀεβίἀθα, 6 μδαβ, ἴῃ [18 ὉπὶΓῚ οἵ 
Πδίυγο, ἃ δρέγὶἐ πη θὰ ἷἰβ οὗ [86 δδῖ)θ Ὠδίυγε 89 
[89 βο}, οὗ 8 πἰρῇον οαρβοὶίγ, γοὶ ποὺ βορδγδαιϑὰ 
ΟΥ ΒΟΡΑΓΔΌΪΕ ἔτροιῃ ἰ. Τὶδ δρὶγὶρ ἰ8Β 116 σδρϑοὶγ 
ἴον Οοά, αοἀ-ςοομδοίουβηοββ (ΗΠ 6Δγ): Ὀυὲ ἷπ τηδη᾽8 
Ῥγοβοηΐξ οοῃαϊξοι ἰδ ἷβ ἀοττοδηΐῖ, ΥἹγΌΔ ΠΥ ἀοδὰ ἴῃ 
(6 ἀοργανυίυ, ποοαϊΐην [16 ΡΟΤΤΟΡ οὗ 1:6 ΗοΙγ ϑρὶτις 
ἴ0 ΤΟΠΟΥ ἰΐ. ΑΙΟΡ Β.0}} ΓΟΏΘΝΔΙ ἰδ ὈΘΟΟΙΏ68 δρέγεξ 
ἷῃ ἴΠ0 Ββ6η86 ἰηἰθηἀσαὰ ἴῃ (0 ῥτοροβίιϊοπ : “Ἥὑπδὲ 
Μοὶ 18 ὈΟτ οΥ̓͂ (86 ϑϑρί τίς ἴθ δρένγέέ 7 (ΦοὨμ 11]. 6) 
ΤΊ}]8 Θθθὴθ ἴὼ0 Ὁδ, ἰῃ Βυθϑίδηοθ, (86 νἱεῖν οἵ Μπ]]οσ, 
Ῥο  ἴσϑοι, δηὰ Βρασὰ," [Ιὲ δά ἃ ἀἰοποιοιΥ, δπὰ 
αἶδο ἃ ἰὙἱοπ  ΟΤΩΥ͂ : οἰδίη)δ ἰδὲ ἴΠ0 800] ἷβ βρί γι τι] 

ὙΠ οὐστιε, Ειδ οται ΧΠῚ᾿ 59 ΕἸΈΘΒ" Ὁ πεσε ΟῪ ϑν ὁ 
ἰοῃθα τηοδηΐτα Ὁν ἀἰδδγομιε δαΐδοτ : Ὀαὶ Π ἔδιο ἔτσο Ῥοαὶ 
Ἑἴοτπιο Ὁθ Βο]ὰ ἔδσί ἐ (1.) Τηδὲ ἐπα ὁ ἐδ [ὴ9 νοΐηΐ οἵ οοι» 
ἴδοῖ πιὰ Ὀλνίπθ ἰπβυθηοορα: (2) Τὶ ἰξ, ἔοο, Β65 8668 
ΔΕΥΤΕΥ͂ΘΟΣ Α11 ΘΙτοηθοῦϑ οοποϊαδίοξιβ ἘΠ ὉὈ6 δνοϊάοᾶ, Ὡς 

( ν Ὁ. 218) δοϑῖδ ἰ0 οοἰσχιοϊὰθ ψΠῺ [86 γνίον 
ΒΟΙΘ ῬὈγοδοπιϑὰ: “1ὲ τηυπὲ Ὅ6 ποϊὶὰ ἔαδξ, ἰδὲ τδ οσοϊὰ 
ποὺ τϑοοῖνϑ ἔπο βρὲ οὗ αοᾶ, ΣΖ ὯὮθ ΨΟΣΘ οὶ ἘΪΠΩΘΟῊ 
8 ἔπ] Σ γοὶ ἴὐ 6 ἃ δὺὰ δου οὗ ἔφ βανῖρ- 

κἷποθ ἐδο 331}, ἔδο κιδῖατο ἰδ Ῥοσδὲ 
ἐπ ἐδ9 Ὡαϑαγσαὶ το, διᾶ ἀσθβ Ὡοΐ 00686 ὅο [6 δοέδα γ." 
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βοοῖ, δῃϑὰ τοδη, ΝῊΟ οὐρδὶ [0 μθ88 οὐδὺ ἤγοτι ἴΠ6 ΠΥ̓Χ (ο ἰγαμβίαὶθ [6 Ηθῦγτον ποτὰ Ὕ;. ΤῊΝ 
Ῥηφἰτίου οἵ (6 ψυχὴ ζῶσα ἱπίο [16 ρμοαίίοῃ οὗὨ 18:6 Ηρῦγον ποιὰ, ἰπ ἰδ βίτηρίθδε τωθαηΐηρ, ἰδ δρρ) θὰ ἴο 
πνιῦμα ζωοποιοῦν, 888 ὈΘΟΟΠ,Θ, ἱπδίθδα οὗ πνευμα» " {}}6 τηδέοτγίδὶ δῃυδίαποθ οὗ (86 ὈΟάγ, (μϑῃ Οσοδβίομ δ ὶυ 
βρώφ τα Ῥεΐηρ ψυχικός δπὰ σαρκικός ; Δηα [ὈΓΙΠΘΓ,, ἐρ [86 δυμθδῃ Ὀοὰγ ἰϊδοῖ, Οὐ οὗὨ εἐἷ6 στον 108 
ἡποὶ ἴον τἢϑ᾽ τϑββοῃ, ὈΘοδῦθθ [86 θρὶ τὶς βδίβῃα π᾿ π}- δρΡΙΙοδιίοη ἴο 4}1 ἐθετεθίγῖδὶ Ὀθίηβ ὙΠῸ ροΟθθθαδ Βοζι": 
τηθάϊαϊθ ὁΔΏΒΑΙ τοϊδιίοῃ ἴὸ αοά, 4}} ἴθ έν Οραγα- ᾿ βακίομδὶ 16. Βαϊ ἃ τποτο ἢτοαυθηὺ ὑ88 8 ἴῃ ἐδ 
θη μανίηρ γθἀθιηριίοῃ ἰπ Υἱ ῖν, διιάγοθθ {πθγβθθὶυ 98. βρῃθθ οἵ Βυμιδη πδίαγθ, πῖτ ἐῃ9 ρογβοηδὶ ᾿ξ διἰδομοὰ 
ἄγει οὗ 4}1} ἴ0 ἰμ6 πνεῦμα, διὰ μθποθ ὅγαὶ αἰίαΐῃ ἰο 1 το 'ς (6 6ῃ. νἱ. 12; ουϊ. τ. 26: ΡΒ. ᾿ἰχχυἝί. 89 : 
ἤ0 φυχή ; ἴον πο οα τοδηϊεβί ᾿ἰτηβοὶῖ, ΗΘ δρ- οχ)ῖν, 21: 186. χὶῖχ, 26: ἰχνυΐ. 16, 28, 94, διὰ ἰδ 

ἴο ἴμο Βρίτίῦ οὗ τρδη " (Βέδί, Ῥενοῖ., Ῥ. 96, ᾿πιγηογοὺβ οἶμον ρβββεζεβθ). [π Ὀθαϊ, ν. 36; ἴ[δ8. 
οἀ., Ρ. 117). [δ τρδῦ ὃ6 ἀγροά ἴμδῦ ἰμ8 ῬΓΘ-  χχχὶ 8. ζ26Σ. χυὶϊ. ὅ , ΡᾺ. ᾿νὶ. ὅ, Βυπιδη παίυγο ἰθ 

Βοηῖ8 ΠῸ ΓΔ] ἀϊδιϊποϊΐου ; 1 τερίγ, (βαὶ ἰδ 8 ποῖ , φομεγαδιοὰ πίι Θοά, Ηἰδ8 ϑρίγίξ, οὐθγε ον, δηὰ οσὰ- 
οἰδίπιϑὰ (δὶ (Π6 αἰδάμοιοη ͵8 οἵὁἨἠ Θϑθθηῖίδὶ ἱπαροῦ-  ηἰροίθῃοο, διὰ ἐδ τοογα ῥγοταϊπθηὺ ἐβουρδι ἰ8 [Π6Γο- 
ἴδῆο8. Βαϊ δβ Ῥδὺ] 668 ἴμ6 πογὰ σερεῦμα ἴῃ ργδίθγο 1 ἔργο “ (δαὶ οὗὨ ἰ86 τγϑδίκῃβθββ, [86 ἔγδι!γ, ἴμ6 ὑγὰμδῖθο- 
9066 ἴ0 ψιχή, ὙΠΘῺ ΔΘ ΒΡΘΆΚΒ ΟὗὨ ΤηΠ᾿ 8 ἱτηταλδίθσίαὶ } τίῃθρα οἵ 41] δδιίῃ!γ οχίβίθηοο "") (7. ΜΆ]}1ε). 79 
ΛΑΐΌΓΟ, ΕΒΡΘΟΪΆΪΥ 88 τοβθπογαίθά ὮΥ 86 βρίγίξ οὗ 1 πρβοι, ἐμιθυι, (δ͵8. ΘΘΏ89 : “ δῃ νῖτὰ (86 βαϊυποῖ π0- 
Θοά, ἰδματθ ϑθθπὶβ (0 08 πὸ οἶδα ΜᾺΥ οὗ δοοουπίϊπρ, 1 τἰοῃ οὗ ἔγαί εν " (ΤμοΪαοκ). ΤΏθτθ ἀ068 ποῖ δρρθβᾶγ, 
ἴον ἴς Θχοβθρὶ οὐ ἰμὶβ νΐοσσ. (Ἴμ οὐ ϊθοΐοῃβ [0 ἴδδῖ ῃοτσθνθγ, δῃΥ ἀἰϊβείποι οἱ θα] βθηβθ, β8ι}}} 1688 δῃγ ἱπι- 
οὗ ῬΕΠΙρρὶ βανθ Ὀθθῃ οοπβίἀογθὰ αὔονθ.)} 6] 1 σϑο ΡΙἰοδοη ἐμὲ δὴ} 8 ΒΟ ΒΌΟΌΘ παΐαγο 18 [6 ϑοδὲ οὗ 
ΥΟΙΥ͂ ΡΓΟΡΕΓΙΥ ΓΟΙΔΑΣΚΒ: “ΒΒΟΙ]ὰ ΔΗΥ ῥΓΟΐῸΓ ἴο ] βἰῃ, οὐ οὗἩ ορροκίτομ το Ηἷδ βρέγίς. 
ΒΑΥ, (δαὶ 119 ΑΡοΒί]6, ὈΥ πνεῦμα διὰ ψυχή, 8 1. Ῥαβείης ἴο τὴ86 ΝΟῊῪ Τοδβίδιηθηὶ, τὸ βπὰ αἰϑὸ 
ἀἰδπρυϊβηΐηρ Ὧν6 ἰπίθγτδὶ οοπαϊομ οἵἁὨ τρδῃβ 118.) 1ῃ)6 Πλσροσσοῦ ρῃγϑίοἱορίοδὶ πιϑασίηρ (1 ον. χν. 89 
δΔηὰ δβρϑοί!]ῦ οὐ ἰμ9 ΟὨεβιλαπ᾽ 8 1186, ἱπ γεαϑρθοῖ οὗ ᾿ ἘρὮ, τ, 99 : ἴῃ ἴΠπ6 Ῥῆγαβο, “"" βθβὰ δηὰ Ὀϊοοά,"" Μαῖέ, 
0 ΒΘΥΘΓΑΪ τ ἰδίϊοῃβ, θυθῃ ἐμ]8 που ὰ ποῖ Ὀ6 [180.᾽}  χγί 17. 1 ον. χν. δ0: Θα]. ἱ. 16: Ερδ. νἱὶ. 12). 1ἰ 
Ιν ἴδ, ἱπάοοὰ, [89 πθαγοϑὺὲ οχρεϑβϑίοῃ οὗ (86 ἐγυτβ ἢ 19 αἶδο ὑβοὰ δ -- Βοάγ, ἐπ βομβαϊίομαι ραγὲ οἱ τωδιΒ 
ἴον ἐδο μύσηδη θρίσὶϊ ἰδ ποὺ Ὀγουρθιῦ ἰπίο ΔΩΥ͂ βρθϑοΐδὶ ᾿ ῃρέυγο, ἰῃ όχι. ἰϊ. 18; 1 Οον. ν᾿ ὅ ; υἱῖ. 28; 3. Οον. 
Ργοιηΐμθτοθ ὈΥ͂ ΡΔΌΪ, Β6 716 88 ἷἰῃ ἃ βίνθῃ τραϊδίίοῃ ἰῃπ] ἱν 1] . νἱΐ. 1, ὅ: χίΐ, Ἴ, ὅο., ἰὩ9 διηϊπηθαῖδ Ὀοΐῃρ 
[86 γι βεξδῃ 16. Βϑμοθ ἵνἯ}δα ΒαΥθ ἃ βθοοπὰ τρθδῃ-  ρρ γὶξ, ΟΥ [6 ἱπηπιαίογίαὶ ρατὶ οὐ τωϑῃ Β ὨδίΌΓΘ, ΠΘΥΘΓ, 

ἱηρ οὗ πνεῦμα. Ὠονονθυ, ὙΠῸ ἃ αἰβει ΠΟΥ ὔανες πρνοὰς ΤΟ ργγοὸ. 
ἰγὲξ αδ ασίδά ἱροπ γα ΐηρ 86 οἵἩ [6 ποτὰ ἴῃ 106 Νοῦν Τοδίδσωθηξ υῃ. 

φρέδ, 1 ὀρβρκῳ το ὴν αν ἐὴ9 βοδὲ οὗ ἘΣ ΤΟΥ ἀρυθιοα ἷα, (Βαὲ τ δίομ οοτρεθροηβ ψὐΐὰ [86 Μ]ὰοΣ 

πηρυΐθοθ, το ἃγὸ ἐδ τηθδῃϑ οὗ τοἀθοιηΐηρ ἴπ6, πιθϑυΐηρ οὔ ὙΌΣ, ἦμριαθβ παίωγα, Βοιηθεϊσηθδ, 88 
ὙΠ016 τΔη, ΟΥ̓ ΟΟΌΓΒΘ, 88 Ορἱπίοη8 αἰ δον γοϑρϑοῦίηκ | Μὕ]]ον ΠΟ] 8, τῖθἢ ἃ γϑέθγθηοθ ὑο [16 ΘΑΡΠΙΥ 118 ἀπ ὰ 
106 Βγεὶ τη θδηϊηρ, ἸΏΟΥ Ὑ{1}} νΑΓΥ͂ ἔσο οὐν ἀδβηϊιίοσι. ταϊδιΐουβ (6 4]. 1, 20 ; 2 Οογ. χ. ὃ: ΡἈ]]. 1. 22, 24: 
ῬΠΣΠΡΡΙ τοῖχο ὑπ|8 ἰάθηιίοαὶ τὰ Α, πὮ]]6 οἴποτβ ] Οὐ]. ἱ, 32; Εριι. ἰἰ, 1δ, ἀπὰ ἃ μύσος οὗ οἴου Ρη8 
σου] ὰ οἰδίτα ἰμδὲ πὸ δου) ὰ ἀΐβιϊη συ ίβῃ ἤθγΘ γαῖ ἃ 1 Βαζοϑ, πῇ οτο ἴμ6 Ὑ8ΟΪ6 ΘΑΣΙΒΥ δἰ46 οὗ τηδῃδβ [18 δ. 
ΠΟΥ͂ ὑτίῃοὶρ!ο οὗὨ ᾿ἰἴδ (Δ μκ6), μη ἃ ρᾶτῖ οὗ οὐν τὸ- | οοηίϊταϑιθα πὴδι 8 τοϊδοῃ ἴο αοὰ ἴῃ ΟὨσῖβι) ; Ὀυϊ 
ποτοὰ ἡδῖαγο, Ὧν. ἴβηρα βεθπιβ ἴ0 ρχϑΐοσ (μὲ πη68}.- [ ΑΙ80 ἴῃ [Π6 80ῆ80 οὗ τηδῃ, Ἡΐτ 86 ἰάθα οἵ ἔγδι γ 

ἰΒγουρδοῦΐ οὔδρ. υἱῖΐ, Τθθρα, Βοσορ, 186 7 ΠΙΟΤΘ ΟΥ 1068 δρραγθηὶ (μι. 11}. 20; 1 Οον. ἱ. 29 ; 
ἰθτΈΠΟ6 ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 ὍΘ τλδίηἱΥ ἴο ἴΠ6 ΗΟ]Υ ϑρίγίι, [ῃ6 | 64]. ἴϊ, 16; Αοὦϑ ἰδ. 17, τρίοι ἰδ ἃ οἰἐδίίοη οὐ 22 

ΟὈὐοοίίνο αροπῖ. ἴπ νϑγβ, 10, 16, [16 βῃ ΘΟ νγ6  ἕῃ ἐμΐβ βϑθῆρθ: Φοδῃ χυϊΐ. 9. [λ|κο {ϊϊ, 6). Βοτο τὸ 
το ΑΠΙπρ' 18 Ὁπαου ΘΑΪΥ ἴΠ6 Θοττθοῖ 0Π6, 48 ἐπ 0." | πγησὲ οἶαδ8 ἔῃ 086 Ρδββαζοθ Ἡδοἢ τοῖοσ ἴο ἴ6 Ὠυϊηδη 
ἯΙ 6; ἰν. 28, 24 (80 Βοπι. ἰϊ, 29, 6806 ἢ. 11δ, τβθτθ | ἤρίυγα οἵ ΟὨτίδε : Φόμη ἱ, 14: Βοαι. ἱ. 8; ἰχ. δ." 
Ὅτ. ἴδηρο ρίνοθ ἃ αἰδογθιὶ νἱϑν), 1 Οον. τυἱ. 17: 1 Τίτω. 1, 16: 1 Φοδη ἷν. 5 (οοτρ. Ρ. 61). ΤὨΐδ ᾿ἶδὲ 
ῬΏΪ, 1}, δ, [Ιπ ΤΩΔῺΥ ΟἾΒΟΓ ῬΘΘΘΑΡῈΘ ἐδῖθ τη ΔΏΪΠρ' ἴδ [ τῃΐσῃς ὉΘ ἡδρα βὰ, Ὀασὲ ἰΐ 15. ΟΠΙΥ͂ ΠΟΟΘΕΒΑΓῪ ἴ0 Θδί80. 
ἱηρ!οά, 88 ἱπάθθὰ ἰξ ἰβ δυθὴ ἴῃ 1 Τβθββ. γ. 28, "βῃ ἐμ Νὸν Τοβίδιωθῃὶ ὑ89 οἵ σάρξ ἰπ ἴπ6 νἱὶὰθ 
(δουρἢ τ σδπποὶ ὉΘ οχρ͵αϊποά βαϊἰδίκοίονγ, τ ἢ- 
ουξ ργοδΌρροακϊΐηρ, ὁ ᾿πτηδη δρὶσὶς δηϊθοθάθης ἴ0 Γ6- 
Κοηογδέϊοῃ. 

Ο. ΤῊο πλοδὲ σομητηοῃ 186 οὗὨ ἐδ ἴογτη ἰδ οὈνίουβ- 2. 7λε οἰλίοαὶ δοη86. ΟἿΤ ἱπαυϊνΎ ΠΟΘ ἷδ οὗ ὃ 
'Υ ἐδ βισί σε τπιθοϊομίοαὶ οὔθ: ἱμ6 ΗΟΙΥ ϑρίτὶι. ἱποίοϊα παίυγσθ. Α. ΒΟΝ τσοῦ ἰβ ἰποϊυθα Ὁπάον 

ΟΡ ΠΙΟῺΒ ΥΑΓΣΥ͂ 88 ἴ0 109 ῥτορ ἐγ οὗ ἐΝἱ8 πηοδηΐϊηρς ἰῃ 186 ἰθττ ἢ Β. Ὑμιδὶ ͵8 ἰζ8 ῥτϑοῖβε βἱ υιΐβοαμπο 
οογίδίη ραδϑαροθ. ΝῸ ἀοβηΐίθ τΌ]6 οδῃ 6 ἰα᾽ἃ ἀονπι. 
ΤῈ ΔΌΘΘΠΟοΟΘ οὗ [Π6 ἀγίϊοἰθ ἷβ ὈΥ͂ ΩΟ ΓΘ ΔΠ8 8 οογίδίη ἰῃ- 
λιοδδομ ἰδὲ [86 τοίδγοῃοο 'ἰβ δυ οοῖῖνθ (αραὶπδὲ Ηδγ- 
Ἰε88). ΤὩΘ γϑδϑοὴ ἴον ὑγοΐογτίηρ {8 τιθδηΐηρ, ταῦ. 
ἐν ἴπδῃ “ ορίγίίπδ] 11 6- ὑυϊηοῖρ! 6" (Δ 6}, ἴῃ οὔδρ. 
ὙἹ}, ἰθ τθδὲ, ἴῃ τοῦ. 2, 86 Ηοὶγ βρίγιὶ ἰδ υπαἀουδίθραϊ Υ 
τοζογγοα ἴο, οὐδοῦ δραϊπιβί εἷη δηὰ ἀθδαίῃ. ὙΠ θη, ὑπ θῃ, 
σάρξ αἰ ΟΥ ΑΓΒ ΟΟΟΌΓΒ 88 ἔπ 6 δηι 688 0 πνεῦμα, 
ἔθοσο ἰ6 δὲδ]} τῶογο γϑάϑοὴ [00 ἰακίηρ [86 ᾿αιδον ἴθση) 
Β6 ἴῃ) ΗΟ] ϑρί τὶς, δἴποο ἰδ σάρξ ἰδ, 88 ἰδ ΤΟΓΘ, 6 Γ- 
“οηἰδοὰ δι οχίοστιδ χοᾶ, Δ ἂν οογροοὶ δηϊιποιὶ- 

Β6η86 οὗ ἰῃ6 Ηοῦτονν οαυϊναϊομί, ὕρ ἴο {πῖ8 ροΐαϊ 
νῷ Βηὰ πὸ ἀϊδιϊποῖ οἰ ἶσα! πηδδηΐηρ---ΟὨ} }7 8 ὈΔ518 
ἴον ἴϊ, 

Α. ΗΟΝ τοῦο ἷἰβ ἱποϊυδοὰ ὑπάὰθσ {Π|8 ἰθστῃ 
(1.) ΠΥ τὸ οὔοοβϑ ἃ [6}Ὲ ραδβαρθβ ἩὮΏΘγο {6 δἰ ῖοαὶ 
ΒΘΏΒΘ ἷἰβ δ ῃχϊ(ὑοα ὈΥ 41} Θοτηπηθηίδίογθ, ΒΌΟἢ 88 Βοτα, 
Ὑἱ. 4, ον νἱὶ, 14 (σάρκινος) ; ΥἹΪ!. 8, ἀπὰ δἰἱθιηρὺ ἴο 
βυϊαιταίο “’ Ὀοάγ,7 ον “'" ϑοῃβαίίομαὶ πδδυγο," (0 ῦ σάρξ, 
ἷς πὶ}} 6 ονἱάθῃιϊ ᾿παὺ ϑασἢ ἃ τηϑδηΐηρ 068 ποῖ δἰ 6] ] 
τοθοί [6 ο886. [ὑ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ΘΟὨΙΊΓΆΓΥ [0 (16 δογὶρ- 
ἘΌΓΔΙ ΔΕ ΠΓΟΡΟΪΟΘῪ ἰθτουρδμουῖ, αὶ ἰη ἴῃ6 Ῥδᾶβδβϑα 
μαθεῖν νην εἰωρυ κ᾽ οὐ ηνθῈ εἰν ποῖ οὗ ἃ οἰαγδοίεν ἴ9 
ἦ ῖ, ἴ4}}γ ΟὟ Οὗ (Π0 πίὶᾷθ πιοδηΐηρ οἵ 
σάρξ, αἸτοδαγ οαἰδὈ]δθοὰ, (2.) ΝΟΥ σδὴ νγ ὑπ ἴι 
ἴο ἴῃ6 ὈΟὰΥγ δηὰ δου], διὰ οὀχοϊιὰθ ἴμ6 Ὠστδη Βρίτὶ.. 
Ϊὸ ΒΔ8 δγοδυν Ὀθθὴ βῆοτῃ ΒΟῊῪ 1110 ργοσωΐπϑῃοο ἰ: 
αἷνοη ἰο τη ἀἰδιἱηοου ἴῃ ἴ6 Νοεν Τ᾿ οδϑίδιιθηξ, ΠΟ " 

[1 Βορ. Υἱ ἢ, 8, ΤΠ ΘΡΟ ἐδ ἕοστη οὐσαγα ἔπ τοθ ἐἶσζηδα, 
1 ἰο ὨΣΣΌΥ ῬΓΟΌΔΌΙΟ (πδὲὶ ἰη ἐδ ἰαδὲ ἔννο οδδϑϑ ἔ}16 ΘοδΙ 
ἐδ 1:9 ΤΔΟΣΤΘ οοΓσϑοΐ ο0η6.--Β.} 



2836 ΤῊΞΒ ἘΡΙΞΤΙΙΕ ΟἹ ῬΑΟΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΗ. 
πικᾶικιε, σοσειεσιιττην δ 

ἀἴοεο ἰδ Ωο οὐἱλάθηοθ πμδίουοσς (μπδὲ ἐμ6 βρίὶγὶς 18 ποῖ 8. Τῃ6 Βυτηδη πδίυτο, ἰἢυ8 αἰἰοπδιθὰ ἔσοιτο Θοᾶ 
μά [6 ἀοτηϊηΐοη οὗἨἁ [Π6 Βαγοΐοδὶ ἰθῃάθπου, Ὀυῖ } τ 561 86 ηθϑὲ 458 ἰ[8 γυ]ηρ ῥυϊποῖρ᾽θ, τηυδβὲ, μον: 
ταῦ, Οἡ ([Ὧ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, Δ ἰΠΠΠΊΟΓᾺΪ ἰθηάἀάΘ ΠΟΥ ἰ8 'π. ΘΥΘΡ, 866 Κ στα οαιϊίοη. ΤΏΘΓΘ ἰδ Ὀυῦ ΟΠ ΓΟΒΟΊΓΟΘ, 
οἸϊοὰ." Νοῦν ΜΝ} (18 νον ἤηὰ βυρροτῖ 'ἴπ ἴΠ6 υβὲ ἐδα οΥ̓διίμνο. ΑΒ σάρξ τροδῆὴβ τϑη ἰὴ [ιἷ8 δηΐτε 
Ὁ [6 δα᾽θοιῖῖνο ψυχικός ἴῃ δῇ δἰ μῖσαὶ βθη80 88 -Ξ- [ Θαγίμ]Υ γοϊδιίοηα, ποῖ ἀγα γοϊαιοηβ τὸ [86 υἱϑαίυγθ, 
'σαρκιχός ; ἴῸγΓ ἴῃ {Π|0 ΟὨἹΥ 6886 ὙΒΘΓΘ ΒΌΟΝ 8η ΘὐΠΐἶοδ] ( 18. ΤΏΟΓᾺ] βίη βσδηοο τηυβὲ ἱποῖαθ ἀευοίίον ἐο ἐλ 
ΘΘΏΒ6 5 ππαουδιοὰ (1 Ὅοτ. ἰΐ. 14), ἴπ:6 δα  Π6818 18} σγεαΐινο, 'ἢ [6 ἀϑὸ οὗἁὨ [86 ἴδγῖῃ ἰδ ἴὸ Ὀ6 ΔἜΠῪ δι» 
ποὶ ΒΡ πνευματικὸς {Δρρ)οα ἴο Βρί εἰ ἴ4] {πΐηχθ δθ. Ταΐβ, [6π, ἱπιρ! θα βἴανογυ ἢὼ ἴῃ6 ἐγοιυΐωγα ἴῃ 
δὰ ΠΟΓΞΟΏΒ 88 ὑγοςθοσϊηρ ἔγομπι, Οὐ ᾿πβαδησρα ὈΥ͂, ᾿ (Π6 βραγο [ὉΓ βοϊ ἔργα  ποδθίοη Οαγηα]ν, ἴμοα, ἧ 
δε ΠΟΙ» αἸνοβῦ), Ὀαῦ αἰϑὸ “" τ6 εΐηρΒ οὗὁἨ {{"Ἰ ϑρ᾽ τς 88 ὑὉΓᾺ}]γ [86 ποΓᾺ] βίαια οὗ οὔϑὸ δυϑυγθα ἴῃ ἰπ. ]]θοὶ 
οὔ οι!" (8.) ὙΥΠαῖθνου δυο] βθηβθ 18 [0 Ὀ6 δὖ- : 0] Δηα ξοϑιμοῖϊο ρΌΓΒι 8, 88 οὗ ΟΠ 6 δύῃ ἰῃ 96 η 804] 
τυϊυαῦοι τὸ τῆ ψοταὰ σάρξ, πχυϑὲὶ ἱποίυἀ 6. ἴμ6 π|ῆ0]6 ἰζγ. Βιυιῦ 88 δρηϑυουβ δηα βοηβυδὶ ἃγὸ οοχηδέα (ΘΓΙΩΑ͂, 
χήλη, ὈΟΘΥ δηὰ 8οα], ΟΣ ὈΟΑΥ͂, 800), δῃηὰ βρὶγῖι. ΤῊΪΒ ᾿ 80 τὸ διὰ, ποῦ ΟὨΥ ἴῃ (86 ἰοδομίηρβ οὗ [6 Ξἰοτίρ- 
ἈρτΘ68 ΜΠ {16 ΒογΙρα τ] ἀ6Π ΠΟ ΔΙ ΟΠ 8 οὗ ἢυσμδῃ ηδ- | ἴπγο, Ὀὰΐ ἴῃ 1π6 ὨἰΒΌΟΓΥ οὗ δυμιδηίΐίγ, ἐμαὶ ἐμὰ ἀ6. 
ζυγυ, [6 ϑὲ οὐ {{ὸ ψορὰ δῦονα γοίογγοα ἴο, δηὰ ἰΐβ [ νϑϊοριηθηΐ οὗ 86] 88,5) ἀδυοϊίοη ἴο ἴπ6 σγοαίαγο ἰ8 ἴῃ 
ἀϑι18] 4.}010} 6 818, ψν δ 106 οἰ σαὶ ταϑδηϊῃρ 18 ἰμ θη ἀ- 1 [Π6 αἰγθοιίοη οὗ βθιβϑυλ! Υ (β 6 Βῃ} ν βίηϑ, ἰἢ ἃ ΠΔΓΓΟΥ͂ΤΟΣ 
ὁὰ, νἱΖ., [6 ρι τῖι οὗ αοα ; πονϑρ τἴ00 δυτηδη δβρίγὶῦ ᾿ Β6ὴ86). ““ Υ͵ ουῦ αἀοα," 1148, 88 ἰἴ5 ροβίεῖνα Ἔχργοβ- 
ἰγγοϑροοί να οὗἁἨ τ6 ἰπθυδηοθ οὗ ἴῃ6 ϑρί εἰν οὗὁἨ ἀοά. | βἴοῃ, “ἴῃ ἴῃ6 νοῦ] " (Ερῆῇ. 1. 12). Απά 16 ΥΘΥΥ͂ 
ΤῊΪΒ ΔΏΓ Ο6 515 15 ἢοῦ αἰ γγ8 Θχργοϑβοα, Ὀυὺ ᾿ὑ ἰ8 ἴῃ- [ ψδηΐ οὗ βαιϑίδοϊ θη ἴῃ που! αἶν ὉΠ ηρ8 Ἰοδὰβ ἴο αὐτοῦ 
γα ΓΙ ΌΪΥ ᾿πρ 16. (Οομρ. Βοιῃ. Υἱῖ. ὅ ; νυἱῖ!. 8, 4 δ ; | βογοοσ Ἰοηρσίπα δἰζογ 6 ογοδίαγο, ἴ0 δίῃ ἴπ 118 Ἰονγοας 
6 Α]. 11. 3: ν. 16. 17,19, 24; νἱ. 8 ; 00]. ἰϊ. 18, 28.) ἔογπιβϑι, ϊπκὶηρ αοα ἰἱπ ΓὉ86 τηδίοσίαὶ, οὐ παίυγαὶ 
[τὸ θὲ οἰεϊιμοὰ τπᾶῖ, ἴῃ Βοπι. γῇ]. 18, 26, 116 6χ- ἰ νοῦϊά, ονὸς πηϊοῃ Ηδ τυ ]οβ, ἴα, ἴῃ οῇἴδοῖ, βίαι 
ργοββοά δητ ἢ 6815 18, ἰη (Π6 ἰογθν ο86, 16 ἰμτταγὰ ᾿ ἸΏ ἰηῖο (ἢ6 ἀροροϑῦὺ ΒΙΆνΘΥΎ ἴο ἴΠ6 ογεδίισο. Τὸ 
τή8ῃ (νον, 22), ὑπ ἢ γγὸ ΓΘΡΙΥ, ἰπδὺ ἴῃ 6 ΓΘ8] δ} 0} 6818 Ὀ6 “ἴῃ ἴπ6 β66ῃ,᾽ ἰδ ῃθγοίοσα ἴὸ Ὀ6 ὑπάθν δ {86 ἴὰπ 
8 ϑιαϊοα ἴῃ γΘΓ, 14 : ““ ϑρί γι], “ὁ ΘΆΓΠᾺ].᾽᾽) δηὰ ὑμδῖ,  οἵἁἨ δίῃ δῃὰ ἀθαδιὶι." ἣὔΐῃ ἰβ ποῖ, ἴῃ 115 Θβϑϑῆσο, ἀδνο- 
ἀηᾶον τΠ6 ᾿ηθυσηοθ οὗἁὨ τμ18 ϑρί γί υ} ἰανν, ΔΠῪ δηϊαρο-  (ἰοῃ ἴο ἴΠ6 ΒΟὨΒΙΟΌΒ, ΠΟΣ ἰβ ΘΙΡΏΔΙ ΠΟΥ͂ ΘΑΒΘΟΏ ἰ4117 56 ἢ- 
ηἶδιὰ ὑοὸ [068 σάρξ μ48 Ὀθθῃ δακοηθα, Οἱ οοῦγβθ, ] βυδ} γ, ὈὰὉ ἰοσαγα [ἢ 686 88 {Ππϑῖγ πιδη δία] 008 (ΠΟΥ͂ 
ἰδ τ΄ῃ6 γοίδγθηθθ ἴο {Π6 ταρϑηθγαῖθ 06 δαιηϊιυοα, [ῃ18| ἱπαυ Ὁ] ἴθπὰ. 6 ἰπὺ8 συδτὰ ἀραΐπδὲ ὈΟΓΒ δϑοοιν 
οὐ]θοίίοη ἀἰϑάρρθαγβ. ὅ0 ἴῃ σοῦ, 2δ, Δ] Ππουρὶϊ νοῦς  Οἶδγῃ ἀπ α πιδίογ Ἁ Π18Π|. 
ἰ6 [Π8 ὀχργοϑβϑαὰ δῃ 0} 6818, 1 18 ὑπὸ γνοὺς πάθον [Π|6 Εἰεδῖ, ἴθ, ἰπθη, ἐδ τολοῖθ παίωγε ΟΥὙ τπανι, ἐμγηπεὰ 
ἰυἤσοποα οἰμοῦ οὗ {π6 Ηο]ν ϑρίγὶϊ, οὐ ὑπ6 βρίγῖϊαλ]  αἰοαν ἤγοτα Οοα, ἵπ {06 δωργοπιθ ἐπίογεδί Ὁ δεῖ γ, ἄε- 
αν. Σ᾽ ἀρξ, ἷο ἰΐα οὐ λῖοα] βθηβ6, {πουθέυγο, πηθϑηβ, ἰ νοίφα ἐο ἐξ σγεαίμιγο, 10 18 οὈνίουβ {παᾶὺ {Π|5 18. ὈΪΌ- 
ὑοῦ ΤΊΘΓΟΙΥῪ δὴ ΘΑΓΙΕΪΥ οὐ ΒΟΒΠΪΥ ᾿ΘΠάΘΠΟΥ, οὐ αἶτγθο- [116Ά], ἴῃ κῆρ τοροῖποῦ σΟα 685 πα τ ΓΑ] ΠΥ, ἀπ- 
κἰοὰ οὗ 118, Ὀὰΐ Χ5Ἀ86 Ἰτολοία λπιαν παΐμγε ; τοὶ, 88 ροα] "688 ἀπὰ δἷπ, ἰὴ ἱπαρὶ νης ὈΟΤὰ [86 ᾿πΑ Ὀ ΠΥ οἱ 
ΟἸβδυβθὴ πη Κθ, 80 αν αδ ἰὰ ἷβ βοραγαϊθα ἔτοπι [ [ἢ6 ᾿ανν, διὰ 0Π6 ΠΟΘΙ ΟΥ̓͂ [16 τη τῖησ ἸΠθΌδΠοδ 
αοὐἀ, Ὀὰϊ α8 1 18 Βαραγαῖοα ἔγοιη ἀοα, Ὀοάγ, 8ουϊ,) οὐὗ ("ὸ ΗΟΪΥ͂ ϑριγῖίς, ἴῃ ογάροῦ ἴοὸ νυ πηδ ἰΙΟ] 688. 
Ἀπιὶ βρίτιϊ, 88 βίπϑα], Βοίησ ἴῃ [6 Ά68}, 18 Ὀοΐηρ ἴῃ ] ἤδποα ἴπ6 ργοργίοιςν οὗἩ (ῃ6 οδοῖοα οὐ [ῃἷ8 ἔδῖτῃ ὁ 
ΔῸ ΠΗΡΟΟΪΥ͂ ϑίαϊα, ἃ βίαίβ οἵ βίη. (Τ 18 ΥἹΘῊῪ ΒὰΒ [ ΟΧΡΓΘΒΒ ΠΛΔΠ 8 δίη[ὶ παῦιγο ἴῃ (ἢἷ8 ρατὶ οὗἨ ἴδ ΕΡΙ8- 
οὐϊαϊηοά ἔτου ἐδ (ΐπη68 οὗ Αυὐγυδίϊπα ὑπ}} ποῦν, 1 016, ὙΏΘΓΟ Ββαηοιβοδιίοη. δὰ ρον βοδίίΐοη δἃγὸ [86 
διηοηρ ἴῃ Πη888 οὗ {ΠΘΟ] ΟΡ ΔΏ3.) [Βοπι6Β. 

Β. Ὑμαδῖ, τποῃ, ἰ8 ὕΠπ6 Ῥγθοῖβο βρη! σδηςθ οὗὨ (8 Οη σαρξ, 866 ἦ. Μύ]]ον, Ολν δι ἑολδ Πιεῖγο νὸν 
οἰ 08] Β6η86 οὗ σαρὲ ὃ ἄδν ϑύτιαο, Θϑρθοΐδ!υ ὑρ. 484 Πἔ : Πο] χβοῦ, δεδὲ, 

1. 105. υϑῦλ] δηθΠμ68ὶν ᾿παϊοαῦθβ τὲ [16 βοῦὶρ-  δεψοελοίοσιδ, ΡρΡ. 878 δ΄. ; ΤΠο]υοΚ, ᾿ἰδηιεγόγεε, Ὁ. 
ἴυτα ἀοοίσϊ πο οἵ δἷη 80 βἰΓΟΠΟἿΥ δβϑογίβ, [μδὺ Πυϊηδη | 288 Μ᾿ - ἘΠ Ι6Βε]ογ, Οαἰαίεγδν ἑοῦ, Ῥῃ. 448 δ᾽ (8 ΨΟΙΎ 
πᾶίαγο, [8 ἀθθοῦ θα, ἢὰ5 Ὀδοοπὶς αἰέεπαίοα ὕγοπι ͵ οἶδαν ἀἰβουββίοη) : [δῆ ρ 6 Β ΘΟΠΙΤΏ ΘΠ ΤΑΤΥ Οἡ Ο᾽αἰαίδαπα, 
Οαοά, ΑΒ Ἰονα ἴο ἀοὰ ἰΒβ 1πΠ6 ΟΠΙΥ͂ ΓΘ ΠΊΟΙᾺΪ ἰ- ᾿ υ. 142, Απηογ. θὰ. Τμΐβ [ἰδὲ τηῖραν Ὀ6 ἱπογθαβϑα ὈΥ 
ρυΐθο, δροϑίδαυ ἔγομι ἀοὰ ἰ8 8ἷ:), ἀπὰ ὉΠ6 ὨδίιΓαΙ, οΆΥ- 1 τουτί ηρ ἴο τγογῖκ8 οἡ Βοοίγη8) ΤΠΘΟΙΪΟΘῪ δηὰ ΕΠ ΐοα, 
παὶ οοπαϊιίοι, ἰβ (18 ἴ0 Ὀ6 γοραγὰθᾶ. ΤῈ )6οα- Ὀυΐ ἰξ ἰΒ πιο ἰο ἀἰδουββίοηβ οὗἨ δῇ οχορϑῖοδὶ ομδϑ. 
ἰοσιο, Βοιῃ. ἱ. ὅ, ἅτ δυοίθηῦ τὸ βυρροτγὺ {{|8 ροβὶ- [ 8006Γ.--..Β.] 
[ἴοη. [πῃ ἐδ6 ἰανν, ἰνοῖν, υ80, δηὰ ροοΐ, ἰογα ἴο αοἀά 
ἰθ (η6 οἰὐοῦ τοαυϊγοτηθηὶ ἴῃ Βόοπι. ἱ, 21, ψ ἘΠ] ἃ] τοἦθο- 
(ἴοη οὗ Θοἀ ἰδ8 ἀοϑογ θα 88 ἐπ βοοὰ οὗ δἰ] [Π6 νἱ θβ, 
ΒᾺὈΘΘΑΌΘΠΟΥ οδίαϊοριθα, οηάΐϊηρ ἴῃ ἴΠ6 τηοϑὺ ἔραγβιὶ 
βοηθυδὶ ΘΧΟΘΒΕΘΒ: ἰῃ Βοη,. ν. 12--2], 5 18 ἀοβογί θὰ 
ΔΆ οηἰογίης ἱμγουρὰ Ομ 6 τηδη, [πγουρῇ ἢ8 δοὺ οἵ ἀΪδ- 
ορϑάϊΐθηοο, δηὰ ἰπΐβ 9 ὕπ6 ἱπητηράϊδῖα οδυδο οὗ [Π16 
σλγπ8] οοπάϊξίοη οὗ υτηδηϊγ. ΥὙοὶ {8 ἀοο8 ποῖ 
Θχι δυδὺ [6 τηθδηΐηρ ; ἰὑ 18 ταῖῃον ἰ[8 ποραῦϊγθ οσ- 
ὈΓοΒβϑίου. 

ᾧ. Τη6 ροϑίζϊνα ῥγίπεῖρ] 6 οὗ δπ δπὰ {πὸ τυ ]ϊην 
ργϊποὶρ]θ οὗ [6 β658}} ἴΘ ἀπάουθιοαν δοἰβδῆηεδ5, ἴοτ, 
οά "οΐηρ τοὐοοίθα, ϑοῖηβ βογβοῃδὶ οὈ͵)θοῦ 18 γθραυΐγοα 
ὉΥ͂ τὸ πυμμδὴ ῬΟγβοη δ] ἶν. [0 8 ἑουηὰ ἴῃ 8εϊῦ,; ἰ18 
ἀλξοτοϑ ὈΘΟΟΙΩ6 ραγδηλοιηῖ. ΤΉΪα 18 ποῦ, ὨΟΎΤΘΥΘΓ, 
ΥΟΓΥ͂ ῥτοιαίηθηΐϊ ἴῃ [86 οἴπἶοα] ἴδταλ ὑπάον οοπβίἀθγ- 
οπ, θυ πὰ δὲ Ὀ6 αββυμηθα ἴῃ ογὰθν ἴο γϑϑοῦ 1Π6 ἴατ. 
ἰοῦ ἰάι ἃ παῖς ἢ Ὁ ἸΏΨΟΙΥ͂ΘΒ, 

ΤΈΙΒΡ ῬΑΒΛΆΘΒΑΡΗ͂, ΥὙΕῈ86. 146-33. 

7Τῆι6 Θίππδν ἐπὶ γοϊαξέον ἰο ἐλὲ 7καιο. 

ον. 14. ΕῸΣ τὸ ποῦ. Οἴδαμεν, Ὠοὶ 
οἶδα μέν (ϑετοτηο, ἄς.). [76 ἔοττοον τοδαϊης ἰς 
αἰπηοδῦὺ ὉΠΊΨΘΥΒΆΙΠΥ δἀορίοα. Ὧν. Βοῦρα, πο ἰῃ- 
οἰηθαἃ ἴο 186 Ἰλλῖοτ ἴῃ ΘΆΤ] ΘΓ οαἸ ΠΟηΒ, ΠΟῪ γα θοὶβ ἢ, 
Οοἢ [86 στουπα (παΐ ἴθογο 18 ἢ0 δέ ἴο οοτταβροῃὰ 
μὰ μέν. Το ϑηρθϊας που Ἱὰ ̓ ΡΙῪ τδδὲ [6 51}. 
76εἴ νὰβ ΑἸΤΆγο οὗ 186 βρὶ γἰ[Ὰ] παίυγο οὗ ἰῃ6 [ΔΚ δὶ 
{86 ἰτη6 οἵ ἴΠ6 σοηβῖοὶ . Βοησα ἰδ πουϊὰ ἔανοῦ ἴῃς 
τοΐδγθποθ ἴο 186 τοροπογαῖθ, Τῇ ῥ]αγαΐ, τσ ἀν 
ΒΙΠΡΙΥ τη η8 {παὺ ΟἸ τ ϑιϊδη8 τϑοοχηΐξθ ἰδία Β] 
Τα ἰμ6 Ἰαὺὺ ἰβ βρίτίϊυαὶ [ὅτι ὁ νόμος 

πνευματικός ἐστιν]ὔ. [Ὁ ἷἰβΒ ἴπΠ6 βροιϊδο Κη)" 
ράγο ρϑου αν ἰο (ἢ τ βυίθηδ. οἰᾶῖ το] σίου 8 ἑῃ παρὰ 
ὯΘΆ8Β; {πᾶὶ {πὸ ᾿Ξ ἰδ ἸΠΘΟΓΓΘΟΙΥ͂ υππετδοοα, τ 65 
ἰν ἴδ οἰδηροα ὈΥ 6 σάρξ οὗ ὀχίογηαὶ ἔθο]ϊηρ ἱπίσ 
ἃ σάρξ οἵ ὀχίογῃλ] ρτοοορῖδ---α ΘΟτρ)] Ἰοδίίοι οὗ δηίΐτε 5. (ΟΡ. Ὠοεϊϊέποοι, ΒΨ. Πέψον., ΡΡ. 874 {, Ἐπᾳ. οἄ,, ΡΡ 

{ ὧδ μῈ - . Φ 5 υ 

ὺ ΟὈ]Θοῖβ, ἩΏ16 5 παΐυγο ἰ8 οὗ ἃ δβρὶ γι υ81 οδδγαροίου: 
40 ΕἸ. ἀκχαϊησδὺ ἐμοὸ νἱον οὗ Οὔπιποτν, τηαῇ ἴθοτγο ἰδ α ἢ 
Φοι] ἢ ἀἰφει ποις πὶ ἔγυτπα ἐδ αρὶ εἰ τὰ} 50 Ὲ]}.-- Β.]} 



ΟΒΑΡΤΈΕΒ ΥἹἱΙ. 1-2ὺ. 
φὡμν ἀπαιεπενανοιμοι αμρειμ 

ἐδιαὶ ἴο, τϑυθδιπρ ἱπ ΘΥΟΡῪ Ἐ{Π||6 [πὸ ἰηδηΐςν οὗἩ αοὰ Β 
Βρίτῖς, απὰ τγοϊα πρὶ 10 ὑπ6 βρίτι, ΤὴῸ γάρ ἀ6- 
οἰδιο ἰ86 δι} 8 -Προκοὰ δηᾶ τοδὶ ρηδηΐξ Ὠδίυγο οὗ δίῃ, 
Τιιὸ ἰὰνν 'ἰΒ γράμμα ΟὨΪΥ ἰπ ἔοτιω ; (5 πδίαγθ ἰ8 
αἰνίηο δηὰ βρίγίϊυδὶ (Μογοῦ). ἘΧΡΙ ΔΗ ΔΕΟῺΒ : 

ι [Ιπϑρὶγοᾶ ὈΥ 0 ΗΟΙΥ ϑρίγῖϊ ἀπ ΠΡ ΟΈθΟ) 
ᾧ. Βοαυϊτίρ ἃ ὨΘΆΨΘΩΪΥ δηα 8ηρ 6119 σἰρὶ θουδ- 

Βε88 (αἰ νίῃ 
8. Βοϊαῦπρ ἰο 1.6 δἰρῃσγ βρὶ εἰ τι4] παίυγο οὗ ἤδη 

ἴη αἰδογοηϊ ΔρρΙ οί οΏ8, Ὁ Β6Ζα, Βοίομο, 6 ὟΝ οἴΐε, 
διιὰ ΒΕ οκΚοτί). 

4, 71 διὸ σεπέῦα »γωοίαγωρπι οἱ ἐσγεσέμπι (ΚΟΡΡΘ, 
δηἋἃ οἴ 6:8). 

δ. Τη6 βρίγίζυδὶ, δὰ ποὶ 86 ᾿ἰξο γα] Θ6Ώ86 οὗ {Π6 
ἰδνν, ἰδ τηϑϑηΐ (Οτί σοι 

ὁ. Ορογδίηρ Βρ τ}, διδάσκαλος ἀρετῆς, ἄο. 
(Οπγγβοδίου 

1. Ῥγοβυρροβίης ἴπ6 ῥγθβθῆοθ οὗ ἴῃ ϑϑρίσγιν δ8 
ἴδ οοπαϊτίοη οὗ ἰἴϊ8 ι]Β)τηθηὶ (ΠΟ ο 1). 

8. Ιἀφηζίολὶ ἰπ ἰδ. βρὶ τὶς τις ἴΠδῖ οὗὨ τΓ6 ΗοὶΪγ 
Βρ τι (Μογοῦ). Π|νευματεκὸς ἀΟΒΟΙΌΘΘ ἰἐ8 τυλοίο 
δρὶγ͵ μα (ϑατθδ ἰϊ. 10), ὑ86. αΌΒο]υῦθ πηι οὗὨ ἐΐδ 
οτί βίη, 118 δἰοιαθηῖθ, ἀπ ἰἴ8 ῬΌΓΡΟΘΟ ἴῃ {ῃ6 Ὠϊνὶηθ 
Βρίγιι (τινος του θα }8 06} ἴῃ ἴμ6 Ὠυτηδη Βρ ΓΙ), ἴα 
οοηϊγαβὺ ΠῚ} [86 ργοϑυρροβίοη οὗἁ ἰΐἴ8 Βηΐϊΐο ἔογοΘ, 
118 πηϊίο ἀμὰ βϑυπάοτοα ραϑγὶβ οὗ του θοσβὶρ, δηὰ ἰ(8 
βΒηΐϊο ἀοεῖση. [16 νἱον οὗ ΜϑυΟΣ ἰδ (1186 βἰτωρ δὶ 
ἈπΠὰ Ὀόδυ; ἐπ ἰζα παΐίμγε ἐξ ἐδ αἰυΐϊπο. (80 Ηοάρϑ.) 
Τιΐδ υπου θα] δοοογὰβ Ὀθδὶ πὶ ([ῃ6 δη  Π6818, 
σάρκινος, πια(θ ὁ --ΑἍ]} 
ΒΌΓΙ δὰ οαγδὶ [ἐγὼ δὲ σαάρκινός εἶμι. 

ὅθ. 7Τεχέμαϊ Νοίε δ, ἀπιὰ Ὀεῖ0οΝ.} μὰ ἐγὼ, ἴῃ δὸ- 
οογάδῃοο πῖτ 16 ἐδίωσις το ]οηοα δῦογο, 18 Ῥαὰϊ 
οἱ 86 1 ἢ, ἰὴ τἢ6 δα δἰ οη οὗ ἰδ βιαπάροϊηξ ὑπ 6 Ὁ 
ἔτο ἰανν, ἕο 106 ὀχ: Στ οη οὗὨ [86 Ὠϊδίοτί 81 ἀδνοῖορ- 
τηθρηῦ Οὗ τηδῃ δίβπαϊηρ ὑηάογ ἴΠ6 ἰδ. Μογογ: “ἼΠΘ 
811}} υπάοϊίνοσοα ἐγὼ, τ ἴοι, ἴ {Π 6 στοῦ πθρὰ ἱπαὶ 
Ρτοδβο8 Ὅροι ἰξ ἴῃ ορροβίθο [0 {6 ἰανν, ΚΤΌΔΠΒ [ὉΓΣ 
ἀοἰνογδηοα .᾽) νοῦ, 24. ΤῈ6 βαῖὴὸ Ἡχ ΟΡ ῬΓΟΡΟΕΪῪ 
τηϑ ἰδ 8, ἀραϊηδὶ ΡΠ] ρΡΙ, (ἢαῦ [6 διιθ)εοῖ ἰΒ ἰάθῃ- 
σαὶ τπγοῦρὶι [86 δμεἶτο ϑοοῖϊΐοη, Οἱ 106 ΟἾΠΟΡ Βαπά, 
Μογοῦ ἱποογγοοῦν αἀἰδύηρυϊδηοθ ΓὉΠ6 ραδὲ θῆβοθ οὗ 
γογβ, 7-18, δηὰ [ὴ6 ργϑβθηῖ ἴθιιβεβ οὗ νϑιβ. 14 δ΄., ὈΥ 
δαγίπῃ ἴπᾶῖ, ἴῃ 16 ὈΓΤΩΘΓ οα86, ΡῈ] ἢδ8 ἀοβουϊ θὰ 
ἢἷ8. Ῥεγοθοϊογίοαὶ Ὠἰβίοσυ Ὀοίοτα ἀηὰ ὑπάϑῦ (Π6 αν, 
δηὰὶ ἴῃ 86 Ἰαιίοῦ, [δὲ 6 ῬΟΓΙΓΑΥ͂Θ ΕΪ3 παίυγο βίδηἀ- 
ἱηρς ἴῃ ορρουβίϊοη ἰο {π6 βρίγι 8] ΟΠαγαοῖοσ οὗ (86 
ἰπ. Βυὶ ἀονῃ ἰο νοῦ, 18 ῃ6 [88 γαίῃον ρογίγαγθα 
(Π6 ψοηοβὶβ οὗ ἴΠ6 ΤΘΑΙν ἱπίοθγμδὶ δηα Ἰορδὶ βίδπα- 
Ροΐϊηῖ, Βυὶ δῇον νογ, 14, "6 ἀθϑοσγίθθβ Π6 8016 ἀ6- 
γοϊοριηθοὶ οὗ {Π18 βίαπαροϊηϊ ; [δαὶ ἰ8, [86 ἰηπναγαὰ 
δου βίοι οΥἁἨ [Π6 δίπηο" ἯΠΟ 88 ρογοαϊνοὰ ἰἢ6 ἱππνασὰ 
οἰδταςίον οὗἁἨ [Π6 ἸΑΥ,. , 

Οαγπαὶ ( Πείϊδολεγη). Σάρκινος, τηδὰθ οὗ, 
β6δ6ὶ), κ6 868 (2 Οου, ἰϊ1, 8; 1 Ὅν. ἴ, 1). ΤΊιθ 
πογὰ οου]ὰ αἷθὸ Ὀ6 ἰταπδίαιθὰ ἥδελίν, 1ἢ [818 πϑῦθὸ 
Ὠοῦ ἃ φΟΠΥΘὨ ΟΏΔ] ἴοστα ἔονῦ σαγπαίἶῳ πέπαεά, σαρκι- 
κός. Μογοῦ ἰπίηκΚ8 ὑπδὶ σάρκινος “ μκῖνο8 ἃ ἀθθρϑγ 
ιαά6" ἰδδὴ σαρκικός, ΜΙᾺ τοίδγθμοθ ἴο Φόμη 1]. 
δ. Ὀυὶ [Π6 οΑ86 18 δυουΐ [ἴῃ8 ΓΘΎΘΓΒΘ, βἰμοθ Ἧ6 τηθδὶ 
Βηϑογδίδηὰ ὈΥ σαρκικός, οαγπαϊϊν ν»ιπαοά, διὰ ὉΥ͂ 
φάρκινος, ΘΑΤΉΔΙΙΥ βοττηρά, ἱποι πο, δὰ ἀἰβροθϑὰ : 
8 ὈδΐηΣ ἩΒΟΒΘ ὨδίΌΓΑΙ ΒροΟ (Δ Π ΘΙ ΕΥ δηὰ νἱοῦν οἵ ΓΙ ΏΡΒ 
8Γ6 δχίογηδὶ, δοοογάϊηρς ἴ0ὸ [6 σάρξ. (Ομ [Π6 ορρο- 
εἰου οἵ [δ9 τοδάϊηρβ, οοσρ. Ἰποϊθοῖ, Ὁ. 868.) 

Φ (ΤῊ Οτοοῖς δὰ ϊοοῖῖνϑα θη άϊσις ἱἢ «ἰψος (τ ἢ ἔπ δοοσῶῖ 
88 ἐδ διϊοροπ}) ἀοϑοσὲθο [10 ταίοσίδὶ οὐὐ οὗ τ ἈΠΟ Ὁ ΕΥ̓ 

ΘΟΣΏ: “ἐπὶ τοοάσῃ, ΘαΣ ὨΘΏ)}). 
ὍΣΟ δαγπέιδ, τοϑὰθ οἵ 868} : ΦΈΡΌΚΟΥ: 

6 ἴοστοοσ 

24} 
-. «“-----ος 

Το σάρκενος ἰδ ἱτημηθαϊαίοῖυ δδοσσαγὰβ οΣχΣ 
Ρἰαἰποα 88: 

ΒοΙὰ υπᾶογ κῃ [πεπραμένος ὑπὸ τῆι 
ἁμαρτίαν) οἱ ἴμ0 οὴθ διαπά, ἐμὲβ βίδίθ οἷ 
ΒΙΆΝΘΓΥ ἀσοίαγοβ ἢῃ66 οομηρίοίθ βυ]θοϊίοη οὗἨ 6 βἷ᾿ν 
ΠΡ [0 βἷη : Ὀπῖ, οη {π6 οἴμον, γγχ1Ὅ τηυϑὺ οὶ ογειῖΐοον 
[ἷ8 ὠρισέ έπιστιθεδ δὰ ορροείδίοπ ἴο ἰδ Ὀείηρ φοϊὰ, 
ΤῊΪΒ Μ}} ὈΓΟΌΔΌΪΙΥ Ὀ6 ἴ1Π6 δα86, ᾿ξ, πίτι Το] οἷς δηάᾶ 
Μογογ, νὰ τοραγὰ {π6 σάρκιενος ΓΊΘΓΘΙΥ 88 ἃ πἰρῆδ 
ἄορρτθο οἵ σαρκικός. Ἰδογοΐογο ἸΒοΙυοκ τερδσῶ 
ΒΘ, 618 Ἔχρυββϑίοῃ 88 ἰ00 σοδηίηρ : ϑορυι υοπα δα 
ἩλΔΕΥΟΥ ἐδέ φμανη υεγπα, εἰ νοπάδιδ αἰοέέμν ἤοπιο, 
φυΐα αὖ ἐπίζο πολ γμογαὲ ἐογυμδ, ΜΟΥΘΡ ΘΟΓΓΘΟΙΪ 
ΟΌΒΕΓΥΘΒ, ᾿δαὺ [8 Ορ᾿ΐοη ἰ8 ἴῃ οΟἸ ΒΒ οἱ τὶ ἢ Αὐρυδ.- 
6 ̓8 Θχρ᾽απαιίοη οὐ [6 Ῥάββαρθ, 88 γοΐειτίηρ ἴο 188 
τοβθηθγαίθ. ΑΟἾΠΣΪΑΡ μᾶββασοβ, 2 ΕΚίηρβ χνὶ!. 17: 
1 ας, 1. 1, 

ευοίαζίοη, 97 (λὲ οὐδομγαίἑοη οΓΓ Ῥεγοερίϊον (Ὁ ΘΥΒ 
16, 16). 

γος. 16. Εΐοσ δαὶ τυβίος 1 ροχίοσιη ᾧ κοῦ 
Ὡοῖ [ὃ γὰρ κατε γάζομ αν οὐ γινώσκω ]. 

ΤΏΘΓΟ ἰΒ ταμΐϊηρ ἴῃ ὑπ|8 Θοπα οι {Π6 δυϊῃου νυ οὗ 
116 σοπδβοίουβ βρὶγιδ ; Ὀὰῦ 16 σοηδβοίουθηθαβ οὗ [ἢ}}8 
ψΔΩΐ ἢ88 Ἰηδάθ ᾿ΐ8 ρρθγαῃηςθ. ΜδΥΘΡ 6818 ἊΡ ἴ}}6 
ΔΠΔΙΟΡΨΥ Οἵ {Π6 δ'ανθ, ὯῸ δοῖβϑ 88 [6 ᾿ἰπϑίγυμηθηΐ οὗ 
Ὠἷδβ τηδδίου, πιουϊ Κηονπίπρ [Π6 ΣΘᾺ] ἡδίυγα δηὰ ἀ6- 
βίῃ οὗ νιδῦ 6 ἀοθβ. Βυῦ {Π18 ϑ'ανα ἤθῦθ 8 ποῖ 
ΔΙ ΟΖ μον ἴῃ δυο ἃ οοπα ΐοῃ, ἴον ἢ6 ΚΠΟῊΒ δἱ ᾿θαϑὲ 
ἰμαὸ 6 οδηηοΐ οἴεοῦ (πράσσω) πμαὶ ἢ6 σ|}}}, οἵ 
σοῦ α ἰκ6, δηὰ ὑμπαῦ ἢ6 ταῦπ} ῦ ἀο68 (ποιῶ) ταῦ Π6 
ἢδῖοβ. Τῆυβ οπὸ δῖ ἀα 8 ὈροΟὴ Ὠϊλ---ἰ Ὁ 116 
δαὶβ ἴῃ σΙΟΟΙΩΥ͂ 86] {-αἰβιτδοιίοη, δηὰ ἴῃ σομίσγδα 08} 
οὔ ἃ Ὀδίζον Ὀὰΐϊ ἢ 61ρ1688 ἀδβῖσο δὰ τορυρπᾶποθ. 7116 
Β6Ώ86 Οἵ {6 Ραββᾶρθ ἰδ γθηιονοα, ἰζ, στ Αὐρυδιίηο, 
Βοσξα, ἀτούυβ, αμὰ οἴ 6ΓΒ, 6 οχαρίδῖη γιψώσκχου, ἴ0 ὈΘ 
7 ἀρργουθ οὐ (Αρρϑδὶ ἴὸ Μαίϊ. υἱῖ. 28 : Φοῇη σΣ. 
14: 2 Τίπι. ᾿ϊ. 19, διὰ οἰβονθγθ.) ΗδΓΘ, πιογθονθυ, 
{ῃ 6 Θιωρ 8818 ἀο68 ποῖ γοῖῦ γϑϑῦ οἢ ἴΠ6 ὃ ἐλεεὲν (1 ἢ 
ΤὨοΪυοἷς ΔΡΡΙΪ6Β ἴο ἃ τηθ γα υοἰξεϊίαδ, πη ΜΟΥΘΙ ἴο ἃ 
Γοαὶ αῃὰ ἀροϊἀφὰ πίβῃ, Ὀὰϊ τ ὨΙοἢ, δἰ ΘΓ 8}}, θην} 8 
ΟὨΪΥ͂ ΤΠΘΟΓΥ 1) δπα μεσεῖν, Ὀὰϊ ΟΝ ἢΠ6 οὐ γινώσκω. 

[ΕἘοὺ ποῖ τΒΑΙΣ θὰ, ἸΔΔΕῚ ρῥγδοῖδβθ; "αΐ 
ὍΒαΙ 1 μαῖρ, ἰμαὶ ἀο 1 Οὐ γὰρ ὃ ϑέλω, 
τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾿ ὃ μισῶ, τοῦτο 
ποιῶ. ΑἸ ΒΟΟΡῺ γάρ ἰβ8 Θχρίδῃδίοσυ οὗ {116 ῥγε- 
οοάϊηρς οἴδιβα, ὑπ γὸ ΒΘΘ 8 ἴο Ὧ6 8ὴ δάνϑποθ ἤθγο, ἃ 
βῖορ ἡοναγὰ (86 Ἰἰρῃῖϊ οὗ 86} -Κπον]οαρθ.--- 6 τ, 681:- 
ἱπβ οὗ ϑέλω ἷ'β Ορθῃ ἴο ἀἰϊδβοιιβϑίοῃ. [{ Ιη6 818, 79 

Μὶ (πη ἴη6 Βρῆθγο οὔ βροῃίαπεῖῖν, Ὦσ. ἩΪυΟ ἢ. 
οοοἸκ οἰαΐτηϑ). ΤῊ ὑνοὸ «υθβίϊοηβ ἴο Ὀ6 ἀφοϊαἀεα 8ΓΘ : 

Τπαὶ ἐμδο Αροβέϊα [88 ΒοσΘ ῬΌΓΣΡΟΕΟΘΙΥ Ομοθθη ἔπ6 ΒΕΓΟΣΙΡῈΣ 
ψοτὰ (60 Μογοτ), δηαἃ Ώπ6 ἃ τοί ῃ06 ἴο [ἢ6 ΤΟΩΟΠΘΡΗΐδ, 
δρ σι [1] τηδτὶ ἰδ ὩΠΘΟΘΒΒΆΓΙΙΥ οχοϊυατὰ. (2.) Ὑ μαΐ ΠΟΤῸ, τ τ 
κινος 8 -- σαρκικός. (80 [1Δηρ6.) ΤῊΪΒ 18 8160 δἀορέοα 
180 ἱπίοτορί οἵ 186 γοθγθοο ἴὸ ἴπ6 Ὀο]ονοσ. (8.) 1). 550} 
ουόσι δ πιᾶπ ἰὴ 6 ἴοστηον ἔπ 6 ὙΘΆΚΟΙ τοτγὰ : “"" σάρκινορ ἰδ ΟὯ9 
πο Ἦδ5 ἴῃ ΗἰτηθΟΙΣ {Π6 ὈΟΑΙῚΥ͂ ΠΔΡΌΓΟ πὰ (86 ει. 1] ἰοτά- 
ΘΏΟΥ ἰπδοσὶ(οὰ πὶ ἰν ; Ὀυΐϊ σαρκικός 5 ΟΠ 6 ὙὮΟΒΟ ῬΟΥΒΟΏΔΙ 
Φαπαδσηοηξαὶ ΤΟΏ ἀσ ΠΟΥ ἰκ ἰδὲκ δἰπ πιϊ ἐσ} 186 οὗ 106 δΒοδὮ." 
1 νγοίοσ (1.); θα (3.) βΒῃου]ὰ Ὀ6 δἀορίοα ὈΥ͂ ἔδοδο Ὑδο ὶ 
οὐ 9 Αὐυμρπυπδεπΐδη τίον. Οἰδοινίθο, 186 δγκὲ Εἶσοο 109 
Ῥγοθϑηΐ ἴδϑηβθ, Ὄροσ ΜΙΝ 80 ΤΟΣ δίσεδϑ ἰδ Ἰαϊὰ 68 ἡηαὲ- 
οἰ ἃ σοδηρθ ἐπ [πὸ δίδίθ οὗ 186 ΒΌΛΠΘΟΝ, σὐΟΌτν 186 
φτοάϊοδξο τοδὶ Ὀ6 ἱδτηρογοὰ τΓὮ, ἀπὰ στηδὰθ ἴὸ τυϑϑσι, ποὶ 
ΕἸΤΑΡΊΥ, 1 απι οαγπηαὶ, Ὀυῖ, 7 τῦσῳ, 1 ἀπι 80 ἰο α οετίαϊη, 
Ζαπι αἰ{]} εαγηαϊ, ἱλοιισὴ ποὶ ας ζογιβετῖγ. Τοῦ. Ἠοῦβο ἄφοσῃϑ 
48 ΟΧΊΣΘΙΩΘ (͵. 6... δΠΠ}Ρ 6) 8686 οὗ 186 ΤΟΣάεΕ, “ἱποοπεοίοος 
πίνῃ ἔδὸ οοπίοχὶ,᾽ Ὀὰπὲ ἴἢ6 ἱτητηοάϊαί» οορΐϊοχί ΠΔ6 ἤο Ὀθ 
Ἰτοϊ θὰ ἐπ ἴ09 βαπῖς ἘᾺΥ ἰο πόδι νὯλ ΓΒ ΟΣ ΌΟΣ ἘΡΡΘΟΙΜΙΝ 
οχοϊείνοῖν δΡΌ  ΔΌ]ι', ἕο 8 ἴθ ἢ.- νὲ Υ μ᾿» ᾿δ ῬΘΟΣΒΟ 

Ἰορί δαὶ ἄθ. Ὃ ΤΡ μα μα ἐξ, ἐὐιβμς τὸ Ῥ. 68 β 2 “ 
τορασὰ Α Σ οταὶ οὐ͵οσία, πονϊοῦρο ἰπ ποῖ ΣΩΟΣΘ 
Τς ἴα 9 ΔΡρυϑῃ Ὦ Οὗ 186 Τηυχὰ] αὐ λίγ, δὰ ἱπιγοΐνοδ, 
οὗ πθορδαὶγ, ΤΑ μὸν ρ το ΟΣ ἀἰδαρρνγουδεϊυ., Βαϊ ἃ οοἵν 
τοσὲ ᾿ὨΙΘΣΘΣΟΘ ἴθ Ὡοἵ ΔἸ ταν τ ὦ ἀτοοῖ ἐπίοσργοίδξοι.--Β.} 



ἐ 

Φ1. ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΙΞ ΟΣ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

(1.) Βίλδ ἰὲ ̓ θτθ ἃ γοίόγθῃοα ἰῸ ἐδ οὐδὲ ἴῃ ἴδ0 δὲγίοι 
ΘΟΏΒ6 (αἰΐπανρ -Ξ υοἱοίέας, ΤΠοΙ οἷς, δὰ οἴδοτα, οἵ 
ΞΞ ἃ ([Ὁ1] ἀσίοεταίηδιίοη οὗ ἴδ0 π|}}, ῬΒΠρΡΡὶ); οὗ 
Ὧοθ8 ἰδ πιθῶσ, 1 ἀδοίγο, τοἷδλῖ Τῇ ἰοττοθδ ἰβ, ροῖ- 
ὯΔ ρ86, ἑαυογοὰ ὈΥ ({ ὑδυοβοϊοχίοδὶ οἰδγδοῖοσγ οὗ [89 
ΜὮΟ]6 ῥΘΘΘΑρΘ. Ὀαΐ 16 Ἰαίίοῦρ ἰβ ργοΐογδ 6, βί ποθ 

ὦ ἰδ 8δο ορροθϑὰ, ὑπαὶ ὈΟΔ(Ὶ ποῦὰβ τηυδὲ Ὀ6 Ττὸ- 
ττοὰ ἴἰο ἐὴθ ϑᾶπι6 ζ80Ό}γ. δηὰ ἰὺ 8 ΘΑ Σ ὑὸ οἶδδϑ 

ϑέλω πὶιμίη ἰῃ9 τοίου οὗ ἰδ6 διηοίίζοπα, ἴΠ8ὲ ἰὸ 
ἔγδηδίογ μισῶ ἴο ἰμδὺ οἴ ἴΠ0 π}}. (2.) Ηονν ἰπίθῃηδϑ 
ἰδ 5 τιοδηίηρ Βα μεσῶ ἰδ υπάουθδύθα!γ ἴῃ 
ἤβο ἢ ἃ δίγσουρος ποσὰ, Ῥογδδρθ (86 υδο οὗ ἱπὸ ἀϊΐ- 
ἐδεθηὶ νοτὺθ (πράττω, ποιῶ) ἱπ ἴ:6 πιδίῃ οἶδιιβθδ 
που!ὰ ἰυδεν ὁ ἀἰϊδδεθηοο οἵ ἰῃίθηϑίευ ἴῃ ἐπ6 δηῖ- 
Ὑδοιΐοα] τοῦδ ϑέλω, μισῶ ἡ 8.. ἴι ἀθεῖγο ἴον χοοὰ 
ἥβ 1688 δίζου ας [δὴ [86 οὗ 6011); οὐ μισῶ ΙΔ 
ὍΘ ἰδίθῃ δ -- οὐ ϑέλω (7 ἀο ποΐ εἷδλ). ον. 16 
ΒιτοΟΙ ἷ Υ ἔάνουβ [86 ἰδιίορ. Εἰ μον οὗἁὨ [1686 Υἱοῦσα ἰβ 
Ρτγοίδγα]ο ἴο {πδὶ τιϊοὶ ΘΏ8 [8 Δης Ποδἷ8 
ἰωίο 7 ἐονε, 1 λαέε (Ποὰᾳο). Εν (ἷδ ἔόσοϑϑ ἃ τλθδῃ- 
ἱπρ ὕὑροὴ ϑέλω πίοι (6 Αροσίϊο οουἹὰ αν 6χ- 
Ῥτοαδϑα ΓᾺΡ ΠΊΟΓΘ ὈΪ δἰ ΌΥ͂ Δηοί ΟΣ ἰθττη.---Β. 

Το τ ὶβῃ ΠΟΓΘ ἴδ ἰῃ6 Ὀσέίον ἀοδίγθ δηὰ οὔοτὲ οἵ 
ὅ)6 τηδῃ διγαικθηθα (0 οἷα ἰηπασὰ σίδίθ. ΕἾγεϊ οἵ δ]}, 
[86 δἰπποῦ Ὠθοῦπηθθ 8 αἸΟΟΓΩΥ͂ Θηΐστηα [0 ἢἰπ)Βο 1 ἴῃ 
ἴΠ6 οοπἰτϑβαϊοιίουδ οὗ ἷθ ἀοΐηρ δπὰ Ἰϑανίηρσ υπάοῦθ. 
(8οο Μογονῦ οὐ ἰμθ οὐὰ οχρδηδίίοη οἵ Βοίοϊο, ἐμαὶ 
189 δἰη ἢ} ὅο ἀοθ8 [86 πί οϊκοάποδα μοι ἐΠῸ δἰ] 688 
δον ἀοθ8 Ὡοῦ ΔΡΡΙΟΥ͂Θ οἱἭ.Ὠ ΑἾδὸ οἢ βίδιϑιγϑηΐδ κὶτ- 
ἀγοὰ ἰο ἰη6 ἔογοβροίης, ἰη Ερίοίοῖυθ: ὃ μὲν ϑέλει 
(ὁ ἁμαρτάνων) οὐ ποιεῖ, καὶ ὃ μὴ ϑέλει, ποιεῖ; 
πὰ ἰὰ ὁνἱὰ : Ῥιάδο τποίδογα ρνοδοριια, ἰογα 8έ- 

. Β6Π] οἴου Θχδιρ]68 ἱπ ΤὨοϊποὶς, Ρ. 866,)ὺ Οη 
ῥμίπρρίβ ἰοἰοτρνιοίδιίου οὐ (ηἷ8 ῥαββαρο δὲ δρρὶ ΐοα- 
Ὀ10 ἴο 1Γ᾽6 τοχϑηθταῖθ, δ66 Το οκ, Ρ. 8δδ." ΤΏΘ 
Οδμοΐοθ οὐὗἩἨ ἱῃὸ Θσχρυθββίοῃδ 18 ὙΘΣῪ ἀ6]}ςδιθ ; ἔγοι (ἢ 9 
Γθαὶ ϑέλειν ἴῃ δΒρίγὶς [6 ἀοοθ οὶ οὐδ ἴο [Π6 ὁ0ῃ- 
Βἰδιοηΐ δῃηὰ νυἱβοσουβ πράσσειν ; Ὀὰϊ ὁγοῃ ἴΠ6 μισεῖν 
οδϑηῃοῖ ρῥγούοσΐ ἃ ἐδ ὩΝ ποιεῖν οὗ [86 το  ]ουβ 
086. 

Ψον, 16. Βυι ἐξ αὶ 1 υυϑκ ἢ υοῖ, ἰδ 1 ἀο 
[εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω, τοῦτο ποιῶ. 4Μἐ ἰδ 
ρογδρθ Ἰοχίοαδὶ, διὰ τρδσὶτβ ἃ δίῃ ἴῃ 86]. ΒΟΟΥΟΓΥ 
Ὑἴἢ τοδροοῖ ἴ0 {16 ἰ4}7.--Β.} ΤῊ6 παθηΐϊδ] οομϑϑηὶ 
(0 ἴδ ἰΑἿΥ ὨΟΥ͂Τ ΔΡρΘΑΓΒ ΔΌΟΥΘ ἔπ6 ρογροοϊνοὰ ἀΐβθθῃ- 
ἰίοη Ὀοίπτθοῃ ἩΠΠες δηὰ ἀοΐησ. ΑΔ ἴΠ6 βίθῃογ 
ὈΪἾδοϑϑ Ὠἰτβοὶ ἢ, τὶ τ Ὠἷδ ᾿υἀατηθηΐ, οἢ ἴΠ6 δἰὰδ οὗἁὨ ἢ"ἷ8 
ΑΥΤΑ οηϑα Μ|11, μ9 ρἰδοϑο Ὠἰπ)8616 τῖτἢ ἷα ᾿αἀρτορηῖ, 
οὐ ἴδ6 5146 οὗ [Π6 Δ. 

[Σ αρτοϑ τυ ἴμ6 ἴα ἰπδὶ 1 ἰξ κοοᾷᾶ, σύὑμ- 
φημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. Τῇ γϑΓῸ ΙΏΔῪ 
ποῖ ΠΟΙῸ ἰΠΡΙΥ͂ πιοῦο δ δὴ ἰηιο ]Ἰοϑοΐαδὶ δοαυΐθ8- 
ΟΘΏ609 ἰῃ ἰδ6 Ὠἰρὶι ΤΩΟΓᾺΪ ΟΠΆΓΘΟΙΟΡ οὗ ἴπ6 ἰδνν, γοῖ 
(δὲ δοαυΐόθοθῆοα οχύθη β ἃ8 ἴδ Α [6 ϑέλειν. Τηδὶ 
ἐὴ18 ριδέ Ὀ6 δοῖυδὶ ἴῃ (ἢ 6836 οὗ δὴ σισαζεηδα τηδῃ, 
6 αὐτοὶ. ΗΟ, 6186, σου ὰ [6 8686 ΟΥ̓ βἷῃ: αγίβο ὃ 
“Ε1.: Τηϊ6 ἰα 1πὸ γβί βδίθρ οἡ ἰῃθ ΜΔΥ οὗὨ 86]- 
Κηοπὶϑαρο : Αοαυίοβοθμοθ ἴῃ ἰπ6 δὴν ἱῃ ορροπίοη 
ἴο δ οσῃ δοίΐοῃα Βυὶ δἱ ἰῃ6 βαὴθ ὄτηθ, ἔΠ6 ἰΔ 
16 δοκπον)οαμμὰ 0 Ὀ6 βορὰ ἰῃ δὴ οιαΐϊμθηὶ ΒΘΏ56, 88 

Φ[Ὦν, Ἠοάφιν 18 οογέδ ΠΥ οοττοσὶ τὶ Βα , “τ δὲ ΘΟΥ̓ΟΙῪ 
Ώ πθαρ (189 ἸΛῈ κυ δῶς οὔ [16 τα, ἡ δυΐ ὙὮΘᾺ 

ἀιϑεὰ (οἷ "πίπα ἐρρὶ) δοοοσίδβ, ἘπΠδὲ πὸ δμοὴ ιοίἶζ οα δῖ 
41 ἐδε εαγναϊ, ἀπγόρεέπεναίε ππαπ, 016 Τοτρασὶς ἰδ ἐποθττσες 
ΒΏ]οδ56 ϑέχο Ὀ6 χτθίοσγοα οἰξῶον ἰὸ ἃ [11] ἀσίοστη ἰπδεοι. 

1019 ἀϑεῖτο. Τμδὲ ποῖ δον οὗ 

οὐ θέλω 7 ποῦ 86. ἘΕΡΙΜΙΉΤΗΡ,. ῶ. ε ἰδ ἃ 
πειϊα! ου ἐπήδσϑσοοθ, [δὶ 8 σοίθσθμοα οὗ ΟΙΘΘ ἴ0 ἐδο 
πΒσοκοησεδίθ ἐπ} 1606 8 οοπίταάϊοίίοπ οὗ 6 ἀορσαυ οὗ 
δ 9 Βυγηδὴ Ἐ2|}.--Β.} 

ὩΟὮΪ6, διδησίης ἰάθϑ!γ δῦονο ἐδ6 ᾿ξ6----χαλός. ἸΟῪ 
οὐ: “ ΤῈ υδ88] οοῃοιγυοίέου, 7 σγανέ ἐλαέ ἐλο ἴα ὦ 

Το ἐἐἱϊωνιέπαίξξον, οΥὙ ἐλ6 ἀαγζηθες οΥΓὙ ἐδ οἱ 
(τοσβ. 17, 18). 

γεν. 11. Νήουγ ἰδδῃ ἐξ ἰδ πο Ἰοηρβον Φὖ ἰδδὲ 
πρλφολιν ἐξ [νυνὲ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργά.- 
ομαι αὑτό. Νυνὲέ ἰὰ ἰοείοι, οὶ ἰθειροξαῖ 

(8ο 4}} τηοάθετι δοτϊωπηθηϊδίοσα ἐθιροταὶ, τὨθῃ ἰὲ 
τη πηδεὶς ἐπ ἐγδηβί 05. ἰηἴ0 ἃ δἰαῖθ οὗ ζτϑοθ 
106 βδιη ἷἰ8β ἴσο οὗ οὐκέτι. 866 μον, Ὁ. δ74 
“ Κἷποθ 1 οσοῃδαῃὶ ἴ0Ὸ ἐδμθ ἰδ'ν, ἐμαὶ ἰδ ἰδ ἐέ οακ 
"0 δε αἰδννιοά ἰλαί 1," ἃς. (Μεγοτ).---Ε." 
ΤΏΟΙυοΣ : “ Νυγέ Αυρ. ππηὸ ἐπ δίαξι ἱ 
ον δὰ δίΐοο οὗ ἐπ ἱπίθγθποβ.᾽" Βυὶ ἰξ ἀσποίδα 
ποῦ ΤΩΘΡΟΙΥ ἃ οοηϊυθα τηονοσηθηΐ ἰπ ἴΠ6 ἰσοδίσωηθπέ, 
Ὀυΐῦ αἷἶδο ἰῃ ἴδ ϑυν͵θοι αἰοουπδοά. Τμὸ πυπδοΣδιαπὰ. 
τ όμᾳ ράνδ ψξρσδαν ὌΡΟΣ [06 εἷὰθ οὗὨ 16 ΔῊ. ΠΟΝ 

8 ἷΒ ἀοῃθ αἶδο ὉΥ Π6 γοδὶ ἩΠ] οὐ 6 ὁσοι. Τὸ 
Ββἴπηον αἰδηρυΐμηθβ ὈφΌγΘοα Ὠἷβ 600 ---- ὙΙοΝ ΠΟΙ 
περ ό ὑας ἴτοσα ἐμ ἀαυίκμοδα οὗ [00 ῬΘΙΘΟΙ ΔΙ γ.--ἀπὰ 
186 εἴη [186 ρτίπαίρὶο οὗἉ δἷῃ ροτβοηΐδοὰ] ἀπο] ρ ἰη 
Ὠὲπὶ -- ΠΟῪ {Κ ἃ ἰογοῖρτι διὰ πίοϊιοὰ οο- δανίθληι, 
Ηο ρίδοθ ᾿ΐη)561{, τὶ εἷβ ὁσὸ δηὰ ᾿ΐβ Οὗ ἐδ9 
βίἀο οὗ [Π6 αν, δὰ δοὐατοθ ἰδ Ὀδὰ ρατί οἵ δὶβ οοῃ- 
ἀϊοη. Τὴ ἐγώ, 88 γῖ}} δ 8 κατεργάζομαι, 
τουϑὲ ὍΘ ΘΙ ρΠδϑἰζοὰ, ΤῊΘ αὐτό ἰ8 ἴ[πΠδὲ προς Βα, 
δοοογαΐηρ ἴο γ6γ. 16, ΠΟῪ ΠΟ πηοΓ6 Μ|6 τῖθλ ᾿ἰ8 τϑαὶ 
1}. [48 γοῖ, Βονῦϑυ, ἴθθγο ἷβ πὸ ἰηἀἱοδξοη ἴδας 
(8 δἰδίθ οἵ ὈΪΏΡΒ ἀοεδ ΟΥ οαπ ᾿ἰοδὰ (0 “ πῖιδὲ ἰθ 
'“Εοοὰ," βαγϑ ἴῃ ρονοσῖθδα ἀδαῖγα, θυθὴ ἰζ, τὴ Μόγος, 
πὸ ἴΔΚα 86 ὁσο ᾿ἸΘΓΘ 88 ---Ξ 9 ΙΩΟΓᾺΪ 86] «ΘΟ: οὶ ουδ- 
Ὧ688. Ὑογ. 18 δοκῃονὶ [μ]6.---ἘΊ. 

Ἐπὶ αἰῃ ἀνσοιῆτι ἐπ τ [ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα 
ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία]. Ὅΐιὸ Αροβι!ο αἰδιὶ 
Ὀοΐνοοα ὑπ6 ἐγο) δπὰ δὴ ἱπαϊνί δι ν ἰπ ἃ νἱὴάος 
Β6Ώ86, ἀοδβοσί θὰ ΟΥ̓ ἐπ σο, ἰῃ ποῖ δἷῃ ἀπο}, 
Ξιυδγί ἰδίκοϑ ἐπ Ὧ:6 ΔΑ τοΐογεϊησ, ποὺ ἴ0 [ἢ6 πίον ἴῃ- 
ἱνίἀπδ! ἐγ, Ὀπξ το {86 ΘΆΣΤΙΔΙ Βο] , το ΠΟΘ Ὀορίῃ8 

[0 ΡΡΘΟΔΡ ΟΥ̓ΘΣ δραΐϊῃηδι [86 Ὀείοῦ β6 1. [Ὁ τᾶν ὉΘ 
ἀουνιοὰ πΒΘΙΔΟΣ ἰμόγὸ 8 σοὶ ἃ ὈΘΙΟΡ 8617 88 18 τό: 
ονττοα [0 πῃ 186 γϑὶ οἰδῇβδο οὗ 815 σογθο, ἱπ ἴμ6 υἢ- 
Γοβοηογδῖθ τηδῃ, Βαὲὶ 411] πιθὴ ππᾶοῦ ἴΠ6 ΔῊ ἔδοὶ 
δυο} ἃ ἀἰβοογταὰ 88 1}]8.---- 4.868. [06 αἰ θαϊηρς οὗὨ (86 
ἀοΐπφ ἴο ᾿Ἰμάνεο Πρ οἷα ὉΥ 186 ΟΠ γβδῃ ἰ8 ποὶ ἃ ἀθ- 
ὨἷΑ] οἵὁἨἠ ΤΟΘρΡΟΙ 8 ὈΪΠΥ, 5ο, ἴῃ [06 6886 οὐ ΟὯθ ποῖ γοὶ 
ἃ ΟἸγϊδιίδη, ἴὰ 15 ποὺ [6 δαδυιηροῃ οὗ ἃ ῬΟΤΤΟΣ ἰο 
αὁ τίσι. ΤΏΘΓΟ 8 ὯὨΟ αἷχτι οὗὨἨ γθ]θα86 δ γοῖ. 
1 τὸ 1ἰπιϊῖ ἐπ μεθ ὕο [8:6 ΠΑΙΤΟΥΤΟΓ Β6ΏΒ6 ἰδ ̓ 88 ἴῃ γψεσ. 
18, τ0ὴ6 πῇοϊθ Ῥογβοῃα ΠΥ δοοπβ ἰὼ Ὀ6 πάθος ἰἢ6 
ρΡοτον οὗ βίη.--- ογάσποσί Κ'πὰβ οτα, δπὰ ἴῃ ἰδ 
Βυιοοθϑαϊηρ γοῦϑοβ, ἃ νἱηαϊοδύου οὔ Θοὰ ἔτοπι ἐδ 
Ἔθος οἵ Ὀοΐπρ ἴΠ6 δυῖθον οὗ 5ἷη !--.] 

ογ, 18. ΕΌΣΙ τοῖν ἰδδὲ ἴῃ ἴμδὶ ἐδ, ἴὰ 
ΤΩ Βοκι, κοοὰ ἀοΐῃ ποῖ ἀνοῖ [οὗὖδα γὰρ 
ὃτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ, τοῦτ ἐστιν ἐν 
τῇ σαρκὶ μου, ἀγαϑόν. ον 1 ποι, ἴθ 
τοραγάϑαὰ Ὁγ ΡΠ ΠΡ 88 δὴ οχργοβδαΐοη οἵ ΟἸἾ γι ϑέξαπ 
ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ : γϑὺ ΒΟ 6 δυο) δοηϑοίουδβηθδα δ ἔδθ 
ΥΘΓΥ ΤΟΘῸΪ ποῖ [6 ἰὰνν ἰα ἀοβίχηοά ἴο ργοάθορ.--- 
μι Μοτὸ δβρϑοΐδὶ ἀδδηϊίοη οὐ ἴμ6 ἀποὶξηρ οὐὗἨ κεἰ 
ἴῃ πῖπι. ΤῊ Αγίϑοθ ἔτουῃ ἰδ ἔδοὶ [δὶ 068 ποὲ 
ἄντ6}} ἱπ ἰτα---ἰαὶ ἰδ, ἴῃ πἰ8 βοβῖι, 6 πορδεῖγο 

ἘΝ | ΟΧρνυθδαίοῃ ἰβ ΠΟΙΘΉΎΟΡΙΕΥ : ΓΡ ἰἢ ἃ τρογαὶ ἘΣ δ᾽ 
ἔπ ἀπ 6118, ἴπ6 ορροεῖΐα (6) ἀοθδα ἀνοὶὶ! ἱ 

6 σάρξ 'δ ἤδγο ΘΒ Ὁ] δηθὰ δ ἔδθ οἴἶδιον εἱὰθ οἵ 
[86 ἐσο, ΜὨϊοῖ, πὶξῃ τμϊδ, οοηδεξίαῦοα [ἢ 6 πλοΐθ τοδα, 
Βυΐ πὸ σδῃποὶ ἰὰἀθη  Ὗ ἰδ σάρξ, εἰἴπος υὲξιι τὼ 
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δοΐγ, οὐ πιὰ ἴΠ6 Ἰυδὲδ οὗ [06 Ὀοὰγ δοῃϑ ((Π6 Οτθοῖς 
ἔλιϊογ). ἸΤμοϊυοῖὶς οἰΐοβ, ἱπ νον οὗ (μῖ8 νον, [86 
αἰ δοτοπὺ ΘΧΡΓΘΘΒ᾽ ΟΏ8, ὁ ἰῃ ΤΟΥ͂ ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ,,) ““ ὈΟΑΥ͂ οὗ 
εἰοδὶἢ,᾽") νοῦ. 24, Βυΐ [Π680 ἰθγηβ πρυϑὺ μοὲ 6 υἢ- 
ἀοιβιοοα ταδίοσγί]γ. ΤΠ6 σαρὲ ͵β [Π6 Θχίθογηδὶ, βη 6 
Ὠδίογα δηὰ τηοᾶο οὗἩ τοϊδίΐοῃ δηὰ υἱοῦ ἰὑὺ 18 109 
δηῖΐϊα ἰθ ἀθῃον ἴῃ ΟΝ ἰ(8 ἱχητηαίοσὶϑ] δηὰ ΒΟΏΒΌΟΙΒ 
ομδγδοίοσ, ΠΟ ἢ. ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ὯΔ8 ἰΐβ βυ βέλη] Ὀδδὶ8 ἴῃ 
16 ὀχίογμδὶ σάρξ. Οαϊνίη ἰηίογργοῖθ σάρξ ΒΘΓΟ ἃ8 
Βυϊηδη παϊῦγο. 16 που]ὰ Ὅ6 ὈοίοΡ ἴ0 ΒΥ : ἴῃ ΤΩΥ͂ 
ΒΘΣΟΤΆΪΠΘΕΒ. 

[866, οὐ σάρξ, [6 Εχουγθυθ δῦουο. ΤῈ πογὰ 
ἘΏΩῺΔΥ ὍΘ ἤστο υδοὰ 'π [0.6 Ρδιγείοϊομίοαὶ βοηβο (Ὑ716- 
8619). Βαί 1}18 ΘΟΘΙΏΒ ΒίΣΑΏΡΟΙΥ ουἱ οὗ ρΪασθ. Ιὲ 
ἐδ δδδαυιηθὰ ἴυ δθοῦρο ἴδο αἰ ΠΟΌΠΥ ἐμαὶ αγίβο, ἰΐ 
[06 τοίργθμοθ ἴὸ ἔδθ ὑηγοβοηοσγαῖθ Ὀ6 6], [Ιπ ἰἢ6 
0486 οὗ ἃ ΟἸ τἰϑιίδη, 86 πὶ αι ίοη ἰ8 τηδάθ, θθοδυδο 
86 [88 ἃ Βρίγἰἰτ18] παίυγο, ΟΥ̓ῸΡ δραϊηδὺ ᾿ἷδ ΘΑΓΠΔὶ μ8- 
ἴα, ἴῃ ποι ροοα ἀοο8 ἀν 6}1, Βαϊ βἷποο σάρξ, ἰῃ 
6 δἰ 1041 86:86, ἱποϊυὰθβ (86 Μ|Ώ016 ὩδίαΓΑ] τηδῃ, 
ΜὮΥ Βῃου]ὰ ΔῊΥ [ἰδ οη ὉΘ τηδάσ, 1 [86 τοίργθῃοθ 
Ὀ6 ἴο [806 υπστεροῃογαίο ἢ 106 στάνο οὐ)θοξίοῃ τουδὶ 
Ὀ6 δὐταϊξίοα - Ὀυὲ ἱΓ τῃ6 νοῦθθ Ὀ6 γτοΐοιτοὰ ἴὸ 186 Γ6- 
βομογαὶβ δι, ὙΥ ἰδ 18 βιυάϊΐουβ ἀνοϊάβποθ οὗ τη θῃ- 
εἰοηΐησ ἰὸ πνεῦμα ἢ δηὰ ΜὙὮγΥ δυσὶ 8 ΡΟΥΤΟΓΙ ΘΘΑΙΘΘΕ 
88 8 ΘΧργθββθα ἴῃ ἴ860 ποχὶ οἰδυβο} Τ116 ΟἿΪΥ 86:8. 
ἔδοιοσυ οχρ δπδιΐοη ἰδ, ὑμαὺ π6 αἰβύποιίίοη ὈοιΘ 

Θιιθγαϊ δπα γορθηογαίθ ἰ8 ποῖ ἰῃ αυρθδίίοῃ, Ὀυΐ 
16 πῃ ΟΥ̓ [86 ΔῊ ἰδ Ὦ6ΓΘ ΓΟργοθοη θα 88 σοῃϑοίουβ 
οἵ Ὀοίΐηρ σάρκυνος, τηδίῖ6 80 τοῦτο Δ ὉΥ ἰῃ6 οοη- 
βίοι προ πὸ ΔῊ μδ8 δνακομοά. 786 ἱπιτηοαϊΐδῖο 
δ 6518 (ἡ ἱοῖ 8 μοὶ ΒΙΓΟΏΣΙΥ τλδνκοα Ὠ6Γ6) [8 εἰπι- 
ΡΙΥ [06 Ὀθοιῖον ἀρεῖτο, [6 ἐρὸ Ἰοπρίτρ ἰο Ὅ6 ὈθέϊοΓ, 
Ῥονοῦίοδα, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἐπὶ δύενν οαδέ, Ὁ] δβοαρίης 
ἔγοτῃ τἴ86 ἰανν (ο ΟἾἸγβι : γοὶ 1818 ἱτωρ ϊθθ, 88 ἐδ σϑὰὶ 
οἰδ οὶ δι μοδϑ, 1806 βρί γι [18] αν ΠΘΓΘ δοίύῃρ' ἢ 
[06 τηδη.--Ἐ] Τηθ Αροϑβι]θ᾽ 8 ἀθοϊδγαζοι ἰβ [ἊΣ τθ- 
τοογοα ἔγτοτη ἴῃ6 ΕἸδοΐδη, αποδίῖϊο, δὰ Μαπίομθδῃ 
ἀοβηϊοηδ. Ηο οου]ὰ ποῖ ανο ϑουρῆϊὶ ἃ γϑαὶ “ τοοσαὶ 
ψἰΠὴρ δηὰ ἀοΐηα᾽" (Μογοῦὴ δ “"μοοὰ"" ἴῃ ἷβ 
“ Π68}),᾿) Ὀὰϊ ΟὨΪΥ το σίουβ τ ογ ΠΥ δηὰ ΘΧΟΘ]]ΘΏ66, 
Βυὶ Π6 ἀοοθα ποΐ ουϑῃ βηὰ ὑἰΐ8 ἰπ ἰδ : δηὰ Ὦθῃοθ 
ἈΠ6ΓΘ δείϑοα ἴῃ 6 ΘΟὨΙΣΆΓΥ ῬΡΟρΡΟΏδΙΥ, ἃ ρϑουο-Ϊαβίϊο 
ἯΠΙ οἵ 186 Βοδῇ. 

Ἐρν ἴο 1] ἰα Ῥχοβοηῖ νὰ το [τὸ γὰρ 
ϑέλειν παράκειταί μοι]. Νοῖ, “ἴδ ρτεβθπὶ 
ἴῃ τὴ, ἃ8 ΜΟΥΟΣ δαγϑ, Ὀαὺ πῆο οοτγθοῖβ ὨΪΏ)δ6] ἢ 
σὮ6η Ὠ6 8|80 ΒΔ γ8: δ] γοργοθοηΐδβ [Π6 χιδίῦθν 68 ἰδ 
Βα ποτα Ἰοοκίηρ δϑουξ δήϊον 1 ἴῃ 8 ῬΡΘΥΒΟΙΔΙΪΥ ----αθ 
ΕΓ βοοϊείηρ Ὠἰτηθ6 1} ἴῃ ἃ βρδοΐουϑ βρῆθγσθ “Τὴ6 
ϑέλειν ἰἱα Ῥγουθηῖ τῖϊῃ Ὠΐπ)---Ὀοίογο [ΐδ Το 
ὙΠῚ1 8. ἱτητηιϊαιοῖν Ὀοΐογο ἢ ογϑϑ, Ὀὰὺ ἢ6 68 Ὧ0- 
ὙΠΟΓΟ Βηά [ἢ ἰγεδβῦγε οὗ ρογίοστηΐϊπρ ὑπδὶ πῃ ΐο ἰδ 
ξοοὰ. 

[Το Ῥοχίοχεα ἴπδὶ σοι ἐξ 1 δυὰ ποῖ, 
τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὖὐχ 
εὑρίσκω. 8690 Τ7είιαί οί. ΙΓ ἴμ6 Ὀγίοίος 
τοδαΐηρ Ὀ6 δοοορίθα, παράκενταν τηυδῖ ὍΘ δΌρρ] θὰ. 
Ἐ1|6 τηϑαηΐηρ 8 ἴσῃ ΟὈγΐοῦβ.---.] Ἐχρίδηδιίίοηθ : 
ἿΪ ἀο ποῖ σαὶπἶ! ; 1 οαπ ποῖ, ἂς. (Εἰ δἰ, ΕἸδῖὶ, ἃ-ς.). 
Ἧ 6 πηῦδὶ ὃγβὲ οι ρηαβῖσζο {9 κατεργάζεσθαι, 
ΔΗ ϑοοοῃάϊΐν, ἴῃς καλόν. Τηθ αὐοείοῃ 8 ποί 

Ἵ 
.Φ 

Φοποογηΐηρ [ἢ 9 δ ἐωρηθον εἰυϊϊα, ὈὰΣ 106 οαττγίηρ οὐυἱ 
οἵ ()6 ἰά64]. 6 ἐγώ ἷβ ποὶ γεοῦ ἴΠ6 ΠΟΥ͂ τβδη οὗ 
δο δρί τὶς (ΡΈΠΙρρἱ) ; ἰτ ἰ8 τ06 δῖον 86] 7 88 δὴ ανγαῖς- 
Φησα ΤΔΟΓᾺ] Μ|]]}, ἔγοῦι τ ἢ οἢ ἴΠ|0 δἴτῃ δ τοτηονθα δηὰ 
δ) ἬΔΥ δίορρθὰ Ὁρ ὈΥ {116 δοσυδίοιηθα ὈΓΟΡΘΏΒΙΟΥ 
οἵ [ὁ Βοεδ. 

Το τουοϊαέίον 977 ἰδ οδεσουγαΐίοι απὰ αἱερονδίοπ 
ἐμ ἐδ6 υὐνοονδοίουδ οἤ ἰΔ6---ἰλα! ἐπ, ἐπ ἰλε ἰδ 
9΄ ἡροῖδαρ (τοτο. 19, 20) Αοοοεαϊΐης ἰο ΤΠ οΪ οἷς δπὰ 
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Μογοῦ, τὸ πᾶνγο ἔῃ {Π6866 γϑῦθθδ ΟἿΪΥ ρτοοῦ; οὗ ἴδ 6 
Ργθοθαϊησ, ΜογοΥ: ον. 19 ἰβ ἃ ῥγοοῦ οὗ τϑσ. 1ὅ, 
δΔιηὰ νοῦ, 20 οἵ νοῦ, 17. [διυδτὶ: “1 πμδὶ 1 μᾶνέ 
βαϊὰ ἴῃ γυϑσβ. 18 δπὰ 19 ὃ6 ἰγυθ, ἔθ ναὶ 1 Βανθ 
δἰηγτοσὰ ἰπ νογ, 17 τηυθϑὲ Ὀ6 (τις, "--Ε. 

γος. 19. [Εἷοσ ἐδ ἂο. 1 ἐρ ἰδ οοΣ» 
Βυτηδίοσυγ. “1 δΒηὰ ποι," 18 ργονοὰ ὉΥ βοὶβ πίοι 
δῖα ποί δοοογαϊηρ ἰὸ ἐπθ Ὀοίίον ἀοδῖγο Ὧσ. Ηοὰψϑ 
ῬΓΟΒΘΟ8 ὑμ6 τηρδηΐηρ οὗ ϑέλω. Τμαὶ Ῥαυ, αὁ ἃ 
Ολνίδέαπ, που ]ὰ τοθδῃ τοτο ὈΥ ἴποβθ σοσὰβ (ΔῈ 
ἥθηθοδ οὐ Ερὶοίθίθδβ, 'β υπαουθϊθα" σὰ: δὈυὲ 
ὙΠΘΙΌΟΣ ἢ6 ἀο068 ΣΩΘΔῺ ΙΏΟΥΘ ἴΠ8} ἰβ ὑγ16 ἐπὶ δύσνῷ 
οαδ6, ἴο ἃ οογίαϊῃ οχίθῃϊ, οὗ ἃ Δ: ΔΉΔΙ ΘΟ ὉΠῸ 6 Ρ 
τ8ς ἰανν, 18 ὙΘΓΥ ἀουθ ἢ}}.---Ε.}--Βυαῖ το ον υϑίο ἢ 
Ι νἱεὶ ποῖ, ᾿μπαξ 1 ὑσχδαοῖΐβθ, ὃ οὐ ϑέλω κακόν, 
τοῦτο πράσσω. Τμὶβ δίγοῃᾳζ δχργοϑβίου ἰδ 
ΠΘΉ, 11 ροϊηίδ ἴ0 ἃ ἰουπίδίη οὗ νἱοϊκοὰ δοιίοη πείθῃ 
ῬΓΟσΘΘαβ ἰτητηοαϊΐαίοΥ ἤοστῃ ὑμ6 υὑποοπμπδοίουβ 116 ἴῃ 
ορροαίϊου, Απά ἐπὶβ 'θ [6 ἀδιίζοϑδ οἵ [86 βοῃβύουθ 
[186 ΘΑΣΏΔ1] {6, 

γον. 20. Νἥονν 11 ἀο παῖ 1 τνου]ὰ ποῖ, 
εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω ἐγώ, τοῦτο ποιῶ. Εἰ δὲ 
ΞΞ δἴποε, ἑΐλόη, ἈΥροιΒοίλοα! ΟὨΪῪ ἴῃ ἔόσιω. Οὐ ἐγώ, 
866 7Ζχέμαὶ Νιοίο ". ΤΊΘΡΘ ἴ8 υπάουθιοα !] Υ ἃ ὈΓΟΙΤΘΘΒ 
ἴῃ ᾿πουρθιί, ΑἸίογτα ἐπ κ8 ἐδ6 ὁσο 18 Ἀ6ΓΘ ρογοοίνοα 
ἴο Ὀ6 ὥϊο ὈθίθοΡ ὅσο οὗ [86 ἱππτατὰ τη : Ὀπὲ (18 
ῬΓΟΩΤΘΕΒ ἰβ ρου ορυϊ Ὁ]6 ἴῃ [06 6886 οὗ [86 ἐπι σαὶ 
ΟὨΪΥ, ΒΟΤΘΥΘΣ, ἴ0 ργοάσοθ (6 ΟΥΥ οὗ γοσ, 24.--, 
ΤῊΐΪΒ νοσβο, ἴθ, βροοὶβοθ δἷβο (09 σαὶ δυῦθοῦ ὁ 
ἴΠ600 δοίΐομβ οὗ (6 τῦδῃ δραϊηβί ἢἷβ ν1}} : ἰξ ἰ8 βίῃ 
ἀν ηἔτα ἱπ τὰ [ἡ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρ- 
τέα], 186 μεδίϊαδὶ 116 οὗἨ βθῆβθ [ἑ. 6., οὗἩ 16 8. 
ΤῊ ΐβ, ἴῃ 15 οὐδουγειν, ΒΘ ΠΟῪ ΓΘΏΟΌΠΟΘΒ ἰῃ ἢΐ8. ΘΟ0Ὼ- 
ΒοϊΟΥΒΏΘΒΒ ; ἰῃ δβΒ 7. Βαϊ ΠΟΥ͂, ἴ0 ἃ οογίδϊῃ ἀδρτθθ 
ΟΥ̓ ΒΡΡΑΓΘΏΪΥ, ἃ ἴογοϊ χη ὈΘΥΒΟΏΔΙΣΥ ὙΠῸ ἃ ἔογοίμῃ 
ἸΔῪ Ατῖβθβ ἴῃ Ὠΐπ), αραϊηβὲ {Π6 ΔΎ ΚΟΏΣΩρ᾽ ΡΟΓΒΟΠΑΙ ΣῪ 
οὗ νἷ8 ἱϑποῦ ῶδη. [Τῇ οοῃαἰτοη ἰδ ποῖ ἴῃ 186], ἃ8 
γοῦ, ποῦ Βοροία!, Τη6 ῥγόρτοθθ ἰβ 8|}}} ἱοπναγὰ 
ἩτΟΟΠΘη6 88, ἀοδβρὶΐθ οὐ ουθ ὈδοδΌδΟ οὗ [Π6 ὈΘΕΟΥ 
ἀοβἶγε.--Ε.] 

Δ έκοϊοδωνδ γ ἐλε ἑπιοαγά γεπέ ἐπ ἤπιαν ἱπι ρεπεγαΐ; 
ἐδλα αἐδδοηδίον ἐλθ ἔγιθ ρεγϑοηαϊίῳ απαᾶ (ἦ6 
,7}αἴδ6 ρογδοπαϊέέν υοἰδα ἐέ8 7αἶδ6 ἰαιο (ν γα. 21, 22). 

6Ρ. 931. Ζ δυὰ ἴθ ἴδο ἴανν ἐὐοΊσεν 
ἄρα τὸν νόμον]. Τῇ αἸβοΟ Υ οὗἁ ἴδ 6 
[48 Ἰοὰ ΟὨγγβοδίοσω ἴὸ 98}} ἰ; ἀσαφὲς εἰρημένον, δυὰ 
Βθοϊοτὶ ἰο σὶνϑ ὑρ ἰἴ8 Ἔχρίδηδίϊοῃ. 

ἘΧΡΙδηδομΒ : α. 1116 Δίοεαΐο ἰαιο 1ἴΒ τηδϑῃῖ : ὅτι 
ἴον δοοαιιδο. “1 Βηὰ, [Β6η. (6 ΔῊ 0 Ιη6, 80 ἴἈΙ 
88 1 Δ1ὴ ΠΡ ἴο ἀο ροοά, Ὀδοδυδθ 6] 8 ργεβθῃὶ 
τὶν π|6.᾽ ἸΤΏδὶ ἰδ, ἴ[ῃ6 ΔῈ 8 ἀοείχηιθὰ ἴοὺΓ τη, Ὀ6. 
Οδυ80 1 ἤδγα ὑμ6 Μ|] ἴο ἀο φσοοά, Ὀυὶ ον], ἄς. (Οτὶ- 
οι, ΟἹ τη, Ἰποούοτο οὗἨ Μορβνοδβίία, ΤῊ ΘΟΡὮγ- 
ἰδοὶ, Βθηροὶ, ἄς. ; Μεγ," δηὰ ὄνθὴ Ὁ]Π145. ἕὥ' 60 
ΤὨΟΪοἸ Κ᾽ Νοίο, Ρ. 872 : ἠπυοπίο πωρπο ἰεσεηι, υοἱδη 
γὐλὲ δοπῦα ζαοοῦα, παπὶ ηιϊλὲ ααὐεεί τιαίμι). Ὅ768 
ΙΩΒῪ ΒΑΥ͂, ἴπ ἔλγοῦ οὗὨ {Ππ|β, ὑπαὶ [ὃ σοείδι ἢν ἀθϑογῖθ68 
δ80 ἴδ οτἱρίῃ οὗἩ ἐῃ6 αν ; ἴπδὶ οομὨ γα! οὐ [188 
ΤηΔ9 186 δὴν ὨΘΟΘΕΒΆΣΥ. 

5111, 0.18. Ἔχροβίθοη '8 ᾿ἸΒογου ὮΥ ἀπίθῃδΌΐο. 
1. Βίποθ {π6ὸ Ὀορἐπηίῃρ---(παὶ ἰδ, ἔγοσῃ σϑγ. ἤ.- 

ΦΊΜοΟΥΟΣ 155 ο.) Βοϊδα ἐμδὲ ἔθ διε 10 ΤΟ] ΣΘΘ ὯΔ (0 
τπηὰδοσχοίδηιἃ 9 Μοβαῖο Ἰανν, Ὀπὲ πἷβ νἱοῖν οὔ τὴ 9 οοῃσέγοο- 
(ἴοι [8 82 ζοϊ στο : [ἢ αι ᾽α ἰοϊηοὰ τἱέὰ {6 [2] 
ἰπδιϊεῖνο ἰ6 ἔδο ἰηδηϊέείνο οὗ ἀοκίαηι, διὰ 6 ᾿δδὶ οἴδυθο ἰ8» 
ἐτοδυορὰ ΨΥ ὅτι ἰδ 106 οὐΐοος οὗ 7. Ἀπᾶ: “41 βηὰ, ἐδαι, 
Ὑ8119 Ψ|1 ἰ6 αἀἱγοοίοα ἴο [86 1δΔ'ν ἴῃ ογᾶον ἰο ἀο 
ἐμὴηξ οὐ ἴδ βοῃξ τὶτ τοῦ." ΑΒ ὯὮΘ ἯΘ]] δὰὰβ : “Ὃ 
ἄθορ τοίϑοσυ 1 Βυΐ ΒΘΘΣΩΒ ἤοχοθϑὰ, διὰ 8 ΟὨΪΥ δὴ βὺ» 
(σταρὲ ἰ0 Ῥχζϑδασσο οο; ϑἰσέθ γ Ηἷδ ἀἰοέμηα, (παὶ 
ταυδῖ τη ἔπ Μοιδίο Ἰηνν. 8.660, ὨΟΤΘΡΕΓΙ, Ὀΐα [1}} σγδον 
τολίϊοαι Ἰϑ18Πολιἰοη.--Ε.} 
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[00 ὀρθαῖς [88 Κηόῦσῃ ἐπαὺ (16 Δ 18 ἀρροϊηὐθα [ῸΓ 
Εἶτ, 

2. Βοτο ἐδ6 αὐοαϑίίοη 'β ὨῸ ΙΏΟΓΘ σοΟΠΘΟΓΐηρ [Π6 
ἰὰν ἴον ἐδ βδίῃηπορ, Ὀυὺ ἐΠ6 τοϊδίάοη οὗἨ [86 βίπηθν ἰὸ 
[80 ἰΔ'ν [6 Θχρ᾽δηδιίΐοη ἰβ {ππ8 ἰΟΙΔΙῪ ἀραΐπδι (86 
ΘΟΒΠΘΟΙΪΟΏ. 

8. Τὴ: οχρ]δηδίίοῃ, πον 7 λαῦυο αἀἰδοουογοά ἐδ ἰαὼ 
ἐο δ α ἰαιο 70᾽ πιο, που] Ὧδ βίγϑδῃψο. 

4. ΤΊα ἰατν ἰ8 Ῥγονϊ ΟΟΔΙΥ ἴῸΣ ἰἷπὶ δἷβο, σῇ 86 
ἩΣΠ ρη688 ἴ0 ἀο Ἡαὶ ἰβ ροοά 88 ποῖ γοὺ ἀθτυθὶ- 
οροα, ψ 116 1π6 Ἰοραὶ βίαρϑ ἴον (ἢ 6 οομ οι ἤθγ ἀ6- 
βοιΐυοα ΒοοῺ ἰογιηΐηδίθθ. Ηοδηδηη᾽ Β τηοὐ! βοδείοη 
ἀοθ8 μοῦ ΠΡ ὑδ6 τηδίζογ : Τηδὺ (0 ἀὁ 601} 18 ονοῦ 
Ῥγοϑϑηΐ ἢ Πη6, ΒΠΟΥ͂ΤΒ τη6 ἴπδὲ (ἢ6 Δ '8 ροοά ἰ0 
ΤΩ, ὙΠΟ δὴλ ἘΠ ΩΡ ἰο ἀο ἱϊ, Ηδ ἴδ8 δΙγθδαῦ βδϊα 
(88 τῆογ ὈΙ δἰ ὨΥ ἴῃ νοῦ, 12. Βυϊΐ, βιγ οΟΥ, ἰδ ἰἴ6 ποῖ 
γοί ἀθοϊἀθα Βογρ ἐπαὺ [80 ἰδ ἰβ αἰδο σοοὰ ἐο ἀέρι. 
Αμοίδον Υἱοῦ οὗ [Π6 Μοβαῖο ἰδν : 1 δηὰ, [Ὠθῃ, [ῸΣ 
6, ΝΟ 'κπὶ ἸῺ [0 ἀο [})6 ἰατν, (86 ροοὰ (πδιμοῖὶν, 
{πὸ ἴΔ}07}. τη8} ΘΥ]] 18 Ὀγθϑθηῖ Ὀθίοσο τ (Ηοιηθογῃ, 
Κηδρρ, ΚΙθθ, Οἰββαυβθη," Ἐγίυζϑοιιθ, ἄς.), ὕπίηι- 
Ρογίδηϊ τϑρουϊοη οὗ ἴῃ6 ἐογοροίησ. {Κουῖβο [6 
ποιεῖν τὸ καλόν τηυβῖ ηοὶ ὈΘ βοραραΐθα. 

ὁ. “ΤῺΘ ἰδ ἀθηποῖθβ ἰἰθῦὲ 3. ζΘΏΘΓΑΙ τῦϊθ, ἃ π6- 
ΘΟβα 1. Σ1] δηά, τἰθη, ἴῸΣ τὴ6, ψγῇ0 δ Μ1Πἶηρ᾽ ἴο ἀο 
5οοά---(Πο Ἰανν- τοι δῦ 6ν}} 8 ργοϑοηῖῦ στὰ τα (Πυΐπον, 
Βοζα, Οδἰνίη, δηὰ τη Υ̓͂ ΟἴΠ ΓΒ, θὸ  οἴζα δηὰ Ῥῃϊ- 
ἰἱρρὶ [διυάτῖ, Ηοάμθ]). Τ᾽ὰΒ εἶθ βοῆβθ σψουϊὰ Ὀθ 
[80 8826 88 ἴῃ [6 Θχργϑββίοι, ἕτερος νόμος ἐν τοῖς 
μέλεσι. ΜΟΥΘΡ γοιηδῦκα, οἢ ἰὴ ΟἴΠΟΡ παπά, (παῖ, 
δορογαΐης ἴυ [Π6 ψἢ21]6 σοπίυχῖ, νόμος ὁοΔἢ δ ποί!- 
ἱῃν ο͵86 ἴῃ8πῃ ἴμ6 Μοβαίς ἶδσ. Αποῖθογ ΔῊ ΔΡΡΘΆΓΒ 
Βιϑῦ ἴῃ νοῦ 28, Αἶβο, [6 ὅτε ἐμοὲ τὸ κακόν 
παράκειται οου]ὰ ηοἱ Ὀ6 ἀοδογ θα 48 νόμος ; ἰἴΐ 
ἴθ. θοιηοίΐηρ; δρερίγίοαί---τὸ ρλσεπονιέποα. Βυΐ ΝὮΥ, 
ἔθη, οδη {Π|6 Αροβί]θ οὉ}} ουθὴ ἴΠ6 τηοοῃβ ἴῃ [ἴῃ 6 
ΤΟΙ ΌΘΓΒ ἃ Δ} ὙῊΥ οἂπ ἢ6 08}} {Π|| Οἷα τηδη, πο 
ἷΘ Ὡρν ον ἢ 688 ποῦ ἃ ΠΊΆΠ, 8 πηϑῆ ὃ 

Δοοορώπης {πὶ8β υἱοῦ ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ, Ἧὸ ΤΥ 531 
ἩΒΟΙΠΘΡ {Π 6 ΒΘΏΒ6 18: 1 πὰ ἴῃ τη6, ΟΥ, ἴῸγ πη6, γΥ}}}- 
ἴῃς ἴο ἀο ροοά--οἴῃα ἰανν, ἄς. ττᾶϑ (Ὀγιμ θεν : ον, 1 
βηὰ {Ππ6 ἰανν, (Παῖ, πῆθη 1 ψου]Ἱὰ ἀο ροοά, ἄς. (6 το- 
ἔἶα8, [πῃηθογοῖ, μον). } ΤῊΉΪΒ. σοπδίγαοιίοι 8 ἀ6- 
ΘΙ ΘΟΙΥ ργθίογδ]θ, Ὀδθοδυβα Ὁ διυΐϊῖα Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩ 
88 Ὑ6|1 48 ἴΠ6 βοῆϑθ, ΕΓ Π6ΓΘ [86 ΟΠ6 ἴδ γθβ  γ68 
56 1 ὀνθὴ ἱπίο ἃ ρτοῦρ οὗἉ ἰάνβι Τὴ ἰὰΐν οὗ Οοὰ 
ΠΟΥ͂ ὈθσοΙη68 ἴο 6 ΑΡΟΒΙ]6 [86 αν οὗ ᾿νἷβ ηπὲπά , 
ἐ6 ξυτεῖη Δ ν ἴηι [18 Τηθι θ ΓΒ ὈΘΟοΙ 68 ἴῃ ἰἰ8 οἰἴδοὶ 
ἴπο6 αν οὗ βίη. Βυὶ [8 δηϊαρομίδηι οἱ ΔῊ ἴο ἸΔῚῪ 
ἷφ 80 ΓΘΑΥ ΠΥ δίγοῃ, ὑπαὶ 10 ἈΡΡΘΑΓΒ ἴ0 {180 ΑΡροϑβίϊα 
ὨΠη86}Γ ἃ9. ἴῃ ἰἴ86][ ἃ Δ Οὗ τηογὰὶ σομίγδαϊοίίοῃ : 
δὰ {8 ἃ (ΟΥΤΙΌΪΥ διγοηρ οοηἰγαάϊοϊίοη, ἔοτ, 7υ8ὲ 
ὙΠ6Ὼ Πα που]ὰ ἀο ψ]ιαὶ 'βΒ ροοὰ, δηὰ μἷρὶ, δηὰ ρστολὶ 
(ἕο Ἔσϑιῃρὶθ, ργυΐϊθοῖ ἱπ6 ΟἹ] Τοδβιδπιθηΐ [ΠΘΟΟΓ8ΟΥ), 
6] ἰ8 ργϑϑϑηΐ [0 δΐη (ρϑγβθοιοη οὗ [86 σμδιαονν 
ΤΠοτγοίογα 6 ὁΠ6 ἸΑῊ 8 γτοϑοϊ θὰ ἰηΐο ἔνο. 

[Τ|ν8 νον ἰηνοῖνοδ ἃ βἰΐσῃῦ ἱγαὐδοίίοη οὗ ὅτε, 
δά θη [88 ἀδίύώνο 8 ποῖ ρουθγπθα ὈΥ εὑρέσκω, 
Ὀυΐ δὴ δηδοοϊυ πο ἰβ δοοοριοα, πῇ ΐοῃ οαῦβο8. ἴΠ6 
τοροιἰοη οἵὔ ἐμοὶ. ΤΒοῦρΉ, ἴῃ ρθηογαὶ, {Π6 νἱον 
ἱ ([Π6 Β21η6 88 (δαὺ οὗ [086 Ὁ δηὰ σα] νη, γοῦ ἐλὲκ ἐμιῦ 

᾿ἀρααισπαδει, ἐπτπτεβακτ ποτα υς αιτατττττον σῦς, ἄππυτον αππτιαμα κακάς 

5 ἰῃυβ αἰδιϊηρσυίπῃοα 65 ποίζῃηος ἐπα ἴὰτν οὗἩ  [Π6 ταἰϊηὰ 
δον ἴδ 9 ἰδ ἴῃ [Π6 ΤηθιΌογθ, Ὀυὺ (6 οοπιγαάϊοῦοι 

9. (ΟἹοῖιΔ οᾶ., Ῥ. Ἰοοῖα ἐπὶφ τὶ ἨαΣὮ : 
58 μον ἐπ βφοοε πον ΑΙ ὉΡᾺ ΥΟΣΥ οὐνίσαν.. ἘΔ] ο 

1 ΟἽ οΣ (7 } οἀ.} διγοῦα ἔπ οὗδοσ γίονν (ἐμαὶ οὗἨ 1.ὰ- 
ἡΒοσὰ, τ] ἘΒοΣΌοῖὶ (δι 6ἄ.}, ῬΆΣ ρὲ (8ὰ 64.}, ἀπὰ Δρρϑ» 
ταπεν ΟἸδδύδοι (24 οἀὰ.), δἄορέ [16, Υ ἐδ δὲ 
Ἐ.Ὑ. ΟουὐΣ Ἐπί δη ἃ Ασημονέοδσι οοτασηδηξδσίοα δοσοδαὶ 
κανς βδυρελρέρϑὸᾳ ξμέ τὼ ῶνὸ δἰσοδὰγ εἰνοπ τὸ 80 ορροοοὰ 

οΏ γοόσου.--Ε.] 

ἃς 

1Π8Ε ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, 1ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΚ. 
-ῳὦΦ  ππρῃς 

οὔτ)6 ἵπο. Ὕεσβ. 22, 28, ἰακίηρ, ὑΡ, δε ἐδοὸγ ἅκ, ἴὰς 
ἵπτο δἷάδθβ οὐ ἐπἷ8 σο! ΣΑΣ οἱΥ, ἰδυοῦ ΟἿΓ ΥἹΩ͂Ν αἶϑω, 
1τ ΤΩΑῪ Ὀ6 δἀάρὰς (1.) ΤΏΘ ργόϑθῆοθ οὗ ἐδ δείίοὶα 
ἀοοδ ποῦ ἀοοϊάθ ἐμαὶ ἴῃ 6 Μοθδαῖς ἰδνν 18 πιεδηὶϊ : ἴοζ 
ἐπ ἀγίΐο]6 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ νοῦ. 38, 6 ΓῸ ἰΐ 18. ΘΟΥΙΔΙΠΪΥ ποί 
τϑδηῖ, (2.) ΤΏΘ διεῖοϊθ ἢ88 ἃ βυ διοίθμν ἀθῖσ θα 
εἰγαϊϊνο ἴογοϑ (ἐλὲδ ]ατὸ πίϊδουΐ τοῦτον Ὀοίης ἱπαουῖ. 
οὐ, (8) ΤΏΘ ΡὮΓΑδο, ἰδ 97 Οοά (γον. 232), ϑθϑῖηβ, ὮῪ 
1.8 ἀοΠπηύθη 688, ἴο ροΐηϊ ἴο δποῦμπον 8686 το. Ου" 
Ἐ ρ 8 γογαΐοῃ, ἐποσθίογο, ργοβϑοηῖδ ὑμ6 Ὀθϑὶ ΒΟοΏβα 

γεν. 22, ἘΠῸῚ 1 ἀοΙρδὶ ἐπ τπ6 ἴατὺ οὗ αοά 
ἰσυνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ. ἴδ 
γάρ ἱπίτοάνο68 ἴπὸ ({ῪῚ Ὸ ΥΘΓΒΘΒ 88 80 Δη{{Π|η6108] 6Χ. 
Ρἰδηδάσῃ οὗ νοῦ, 206, Τὸ συν ἴῃ συνηδομαε 18 ὃὲ 
ἴῃ σιλλυπούμενος, Μαιὶκ ἰἰ!. ὅ, ον (6 δηδίορν οὗ 
σύνοιδά μοι ΞΞ αριὰ απέηιμτι ϑρι τὰ, Νο ἰδουφὶι 
οἴ ἀοἰρμοίηρς τιν, 88. γον Πο] 8. [ἶξ ἴδ υπάουδί- 
ΘΑΙΥ βίγοηοῦ ἴπδῃ σύμφημι, ταῦ, 16 (ἀραϊηδβι διυδε). 
70 ὈΘΙοηρΒ ἴο [08 ϑρθθγο οὗ ἴδεϊϊηρ. 8.566 [τον ὉΘ- 
Ιονν.---Ἐ.}] Τηοΐποῖ : “ ΤΘ ὕπο οοηιοηαϊηρ (ΌΓΟΟΘ 
ἴῃ 1Π9 ΟΠΘ6 ῬΘΙΒΟΠΔΙΠῪ (νον. 17) ἂγθ ἸΟΟΔΙΥ αἰνίαοὰ, 
006 Ὀδίης ἰῃ [86 ἰηψαγαὰ τδῃ, ἴ86 ΟἾΠΘΡ ἴῃ ἴ)6 ουὖυῖ 
Ῥ ΔΓ ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ , ἐῃ6 Μ]]1} 16 [ΔΚ ὴ οαρῦννο ἴῃ [86 ΜΑΥ 
ἔγοτῃ πὸ ἰ ταγὰ ἴο ἴπ6 Οὐ γαγαὰ ΤΏΔῊ --οἴθδι 8, ἴο {Π6 
Θχθουῖίησ ογρϑηβ. Βυὶ [Π6 ΡΟΎΘΙΒ πδιηθαὰ ἤοτθ 
ἈΒΘΌΙΩΘ ἃ σοὨογοῖθ ἰὉτ. ΤΏΘ ΙΏΟΓᾺΪ 2 ἴῃ 
ΑΓΒ. 1ὅ δηὰ 16, [86 τηοτγὰ] εοὐὐἑ, οὐ {πὸ 1, ἴῃ σεγα. 
17 δῃμὰ 18, διιὰ [Π6 τηογὰ] ἐπισαγάπεδε, ἰῃ σοσγβ, 19 
πὰ 20, δῦ ΠΟΙ͂ ὈΘΟΟΙΩΘ ἴΠπῸ ἐπηθρ παν, ὙὯΟ ἀθ- 
ἸΙρμῖ8 ἰῃ (μ6 Ἰὰν οὗ αοά. Βιι 8 ὨΟῪ βίῃ ἴῃ (6 
ΤΩΘΙΩΌΘΓΒ ΟΟἸΏ6Β ἴῃ, τὶ ἢ [86 ΡΟΥΘ Οἵ ἃ βίγαηρο ἰδνν, 
80 1πυΐ ἃ οἰαβπη ρεγνδάθθ ἢἷβ Ἡ8ΟΪ6 Ὀθίηρ, ἴῃ πο ἢ 
Θύοῃ ᾿ν6, ψΠῸ δ [6 Ὀδσρίπηΐηρς οὗἩ ὑῃΠ6 ῬΤΟΘΘΑΒ 88 8 
Βίανθ, ἰβ "ΟὟ, ἴῃ ΘΟΏΒΘαΏΌΘΠΟΘ οὗ ἢΐ8 Π6] 016 88 γραὶβϑί- 
806, ὈΘΟΟΠΊΘ 8, μι Π ΑΓῪ σαρίϊνο οἵ βίῃ. 

[Α΄ῆἔοσ ἰὰ9 ἐμητυαζὰ τὔδῃ, κατὰ τὸν ἔσω 
ἄνθρωπον. Τ8μο ἔσω ἄνθρωπος 8 ποῖ 80 τπηυς ἢ 
[16 νοῦς ΟΥἹ τὸ νοερόν (ἸΠοοα. δηὰ Οδαηδά,) ᾿τβο 
ΔΒ ὕΠ6 ΠηΔΠ ΟἤΠοΟΒὶΣ ἷἰῃ [η6 νοῦς ἀδὲδ δἰίαπιίροιν, Ἰνὶθ 
Ἀγ οἶρ]6 (ποῦ '8 οῦ τ Δ} ραϊηο ἀπ} 1η 6 οοη 
οἰυβίοη οὗὨ τοῦ, 2δὅ). [18 ἰθὺ 50 [Ὧν τ} ἱπποῦ ὩΔῃ 
88 ὑπᾶῖ 6 νυ  πάγανβ δἰτηοδὲ ἀρβρογαίοὶν ἔγοπι ἴ.6 
ουϊπονῖίς οὗ 8 οχίδγηαδὶ ἰδ. γγα Ὄχρ]δἴηβ δἰ πνἐἶἰὰν.- 
ΙΥ ἴο 1π6 γεθκ τυύυϊογβ: 215 λοηιῖπ ἀμρίεχ Ῥαγε, 
γαΐο οἰ κεηδιμαίίαδ, φῶ αἰξέεν ποριίπαπίμν σατο εἰ 
δρίγίίιδ, λοηιο ἐπίσγίον δἰ δαίογου. ΤῊΪΒ γοιιΐπαὰβ υ8 
ΟΥ̓ {}:6 Ῥ]αίοηϊς 86 οὗ ἰδηρυδρα: [ἢ Ρίαϊο δῃὰ Ρ]ο- 
[08 τὸ Βπὰ {16 ἐδσγηνέπί, ὁ εἴσω ἄνθρωπος, ὁ ἐν 
τὸς ἄ., ὁ ἀληθὴς ἄ. ΤΟΙ αοἰκ, οα 1:6 οὐδοῦ μαπὰ, 
ὉΠαογθίαπβ Ὀγ [86 ὁ ἔσω ἄνϑρ.,» δἴνον {86 8:8]. 
ΟΡΥ͂ οὗ ὃ καιφὸς ἄνθρ., ὁ κρυπτὸς τῆς καρὸ. ἄ, 
(1 Ῥείον ᾿ἰϊ, 4), τϑῖμογ [86 ἰηπναγὰ 7 οὐ [ἢ τδῃ ἐπλπ 
ἃ βἷηρίο αἰὐεϊυαῦο----ἴῃ 6 ̓πτεατὰ τηδη, ΤΟ ρογτηΐ Ὠΐπ). 
8617 ἰο ὍΘ σοπίγο ]οὰ ὉΥ ᾿ἷβ οοῃδοίθησο, [6 τηδῃ οὗἁ 
σομῃδβοΐθηςσθ. Βαΐ [18 ἀο68 ποὺ γοηονα ἴμ αἰ Β σΌ]ΕΥ. 
ΕἘὸὺν 106 ᾳυσδίϊοη ἷδ ποῖ, ἰμαὺ ἐλό γϑαΐ απα ἔγμε νιαπ 
ἷ8 ογθαίεἀ ον αοὰ : ἴον τ[μἷβ μοΪἀ8 χοοὰ οὗ βοδῇ διὰ 
δϊοοὰ, οπίο]ορίοα!! Υ οοπαίἀοτθὰ, Βυὶ ἰδ τὴν ὉΘ 
δϑκοα, ὙΠ Παὲ δοίυδ] δἰαπιαροῖπὶ ἀο66 ἐπ6 Αροβὶϊθ Βοσθ 
ἀθῃοίθ ἢ Αοοογάΐηρ [0 ἶβ δηξιποβὶβ, ἐδ ἰβ οἰ : Ὧθ 
αἰβιϊηρσυΐθηθθ 18 παρὰ παΐατθ, 88 [6 ἴστιθ τηδῃ, 
ἄτοτα ἰΠ6 δηϊδροπίδιῃ δηὰ οοηβίοὶ οὗὨ δ 6 ἴατε ἴῃ 4 
ΓΘ ΟΓΒ. [{ ἷ8 πὶ (μἷ8 θο οοσαργομοηδίοη ἐθδὶ ἮΦ 
ΠΟΥ͂ [88 8 ἀοΙ σης ἴῃ (Π6 ἴατ, μοῦ ἰδ τῦοσο ἐμδὰ 
[89 σύμφημι οὗ τοῦ, 16. ΜΟΥΘΡ αἷθδὸ 8666 ἦπ ἐδ 
συνήδομαι, ἴδ ἴανν ἀρείρτιαί θὰ 848 αἶϑο τοϊοίαΐϊῃς 
πὶ Πἴταὰ ; οἢ ΜΐοΝ, 806 Τμοϊθοῖς, ἡ. 86]. πίον 
Οὐαὶ νη, δηὰ οἴθπογα, βανὸ ἐβουσῃςΓ (Ὧ6 ἢν «ΌΟΣΣΙ ΤΩ18 
Ὠόγο ἀοβουϊ θα. Τμο δἰδπάροίπι ἤογο ἀσποιθα ἰ6 ἐξ 
88 ἃ ροΐπὺ οὗ ἰγαμοἱτίου, γοῖ ἐπ 9 ἀπδϊίδος παν θεῖο 



ΒοΟΌδΙΥ αἰξοτηριοα ἰο 6β Δ Ὁ} 18} 1ὺ 88 ἐΏΘΟΣΥ δῃὰ ἔμυῃ- 
δαιηοηΐε] ἰανν. 

[ΤΠ διγοηξ Ἐχργοβδβίοῃ, συνήδομαι, ΒΘΟΙῺΒ ἰ0 
ἱπαϊοιία τῃδὺ ὑμ6 ἐπισαγα κασι 18 ἰῇ 6 πδιο ἤιανι, ὍΠΔΘΡ 
[6 ἰηδθυθποο οὗἉ πὸ ϑρὶτὶς (666 ῬΕΣΙΡΡΙ, ΗΠοάρο, Α]- 
[ογὰ ἐπ ἰοϑο), Ὀλτ εἰ ν}8. πίον '8 Ὀαδβοῦ ψὐτἢ αἰ ΒΠ Οα εἶθ8 
8|δο. ὙΥῺΥ ἴδ 0118 ᾿ΠΠ 6 πο 6. ρΌΓΡΟΒΟΙΥ Καρὲ ἴῃ ἴπ6 
Ὀδοκρτουμ 3 ΑἸέοταὰ ΒΟ ΓΒ: 10 86ῖ [86 οοῃβίοὶ 
ἴὰ ἔπ διγοηρεβιὶ ροϊ. Βυιὶ τυαῦ ἰ8 ποῖ ᾿ἴκο Ῥαυὶ, 
ΝὮΟ σ8Π ΠΑΓΟΪΥ τοί γαϊῃ ΓΟ. ἢ8 ΤΟίδγθη 8 ἴ0 ῥτᾶοθ 
ἴῃ ΟἾγῖδι. ΑΒ δ τηδίζοσ οὗ ἰδοῖ, ([Π6 Ἑσομβίος ὑπᾶον 
(86 ἰατὺ ρτοάυοδβ ἃ αἰν! ἀφα βῖδῖο, γἤογὸ βομιοι μη ἰῃ 
ἴΠ6 Τ8 068 ποῦ ΟὨΪΥ͂ οΘοπβθηῖ ἰὼ {π6 ἰανν, Ὀυΐ, ἴῃ 
δοῦδει 966] Ὡρ, ἀοἸ] ρη18. ἴῃ [86 αν. ϑυοἢ ὁ βίδιθ 
ΙΏΑΥ Ὀ6 ἴ86 τοϑυ] οὐ σγαΐα ργαυξηΐθηδ, ΟΥ̓ ΤΙΔῪ 
αἰνσι νη ΓΟΒΌΪς ἢ ἀΘ σουύβηςθ, Ὀὰΐ 118 ργοϑοηΐ οἴἶοοῖ, 
88 Ὦργὸ ἀθβου 64, 18 ΟἿἹΡ “" σΔρΟνΙγ,᾽) ΠΟΙ ΡΙΘΒΒΉ 688, 
Αἢ ἈΌΒΠΟΤΙΩΔΙ ἙοΟΠαἰτοη ἴῃ [Π6 ο486 οὗὨ ἰῃ6 ΟἸγβίϊδε, 
(που. 118. αεἰϊσἠϊ, Ἔνθὴ ἴῃ τηΐ8 ἰηϊγοθβροοίίνο χαβαὶ- 
ἰθρὰ! ςοπαϊτίοη, 18 τότ ργοπουπορά, Τ}8 ἑἐγσαγά 
πιάτι, ἱΠαἀΘρ μάθη} Υ οὗ ρτβοῖουβ  ἢυΘΏΘΘ68, ᾿68 8 ΟΠΪΥ 
ἴ0 πλοῦ. Νοιϊοο, ἴοο, ὑπαὶ ΏΘη, 88 ὮΘΓΘ, 80 δΡ- 
ΡΑγθιὺ Γοΐοσοηοα ἴο ἴ[Π6 ΟΠ γβιΐαῃ ΟσΟουΓΒ, ἰύ 18 ἱτητη 6. 
ἀἰδίθ]ν Το]ον θὰ ὈΥ ἰδηρυαρο μαΐ ΒΘΘΙῚΒ (ΟΙΔ]ΪΥ͂ ἰΠΔΡ- 
ΡΙΙ Δ Ό]6 το δη. 08 δοπῆγιαβ {06 υἱοῦ [νῶῦ {18 
ἀἰδιϊποτίοη 158 ἡοῦ ῥγοχιποῃϊ.---Ε. 

γογ, 28, ΒΌΓ1Ι 566 δῃηοῖμοσ ἰατὸ [βλέπω δὲ 
ἕτερον νόμον. δὰ] [ιογὸ γϑργθβθῃῖθ Πἰτη 56] Κ᾽ 88 
ἃ Ἰοοκογ-οι ὕροη δἷβ ΟὟ ΡΘΥΒΟΙ ΔΙ Υ (Μογοῦ). Ζ ἐ 
δανοτάδθνο Οὐ ᾿Ιδ) υποῖίνο.--- ΒΕ. ἨΪ8 βϑοίηρ ἱπάϊ- 
οδῖεβ 8 ϑεγργίϑε. Ἃἀ]. 1, 6 πὰ 7 Βοῦνϑβ ἴ0 ὀχρί δίῃ 
Ὠον (Π6 ἕτερον 8 Ὠ6ΓΘ ἀϊδιϊησυϊεποὰ ἴτοτη 186 
ἄλλον. Ακ ἴδδτο ἴπΠ86 ἕτερον εὐαγ. ἰδ ποῖ ἃ ἰγὰ8 
ΟΒμ6], Βὸ [18 ἕτερος νόμος 'β ποῖ ἃ ἵπ|6 νόμος. 
ΟὟ σου]ὰ ἐῃ6 οπὲ τϑᾶὶ ἰδν οὗ αοά 6 ἴῃ ρογροῖυαὶ 

οοηῆϊοῦ τι τῃ6 ΟἸΒΟΡ ἢ [48 ἱπάϊοαϊθὰ δῦονυβ (του, 
21), ενἷ8. ἰδ ποῦ 116 ἰὰνε ΘΓ [Οὐπα, Ὀυΐ ὑπαὶ ΑῪ ἰ8 
πὸ γ]6 οἵ οοπίγβαϊοίΐοη Ὀθίπορη ἴπ6 {π|ὺ ᾿ΟΓΘ ΓῸ- 
ἔεττθι ἴ0.-- ΕΒ. 

Τὴ ΤΩ ΤΩΘΙΏΡΟΙΙ [ἐν τοῖς μέλεσί μου'. 
ΤΙῆα ἴδ ἴο 6 7οΐμηθαὰ ψῖῖ νόμον, ταῦμϑν {π8π τ ἢ 
[Π6 ρδγεεῖρ!6 ἀντιστρατ.---ΕΊ. ΝΑΠΙΘΙΥ, ορογαιῖνα 
ἴῃ ΤΗΥ͂ ΤΠ ΘΠ ΘΓΒ. ΕΥ̓ ΖΒΟΙ6. σΟΠΒίγιιθϑ τῃυ8: ᾿ Ὠίοἢ 
ΟΡΡΟΒΘΟΒ ἴῃ ΠΙΥ͂ ΠΠΘΙΌΘΓΒ. [ΠΟΟΓΓΘΟΙΥ : ΕῸτΓ κΠ6 ὁοη- 
βίοι ἰΒ ποὺ ἀφοϊἀοα ἱπ [86 τρϑιηθετβ, ΤῊ σάρξ, 
ποῖ, Ὀοΐηρ δρ γι 4}}}γ ἀϊβοταογθὰ, μ88 Ὀθοοσὴρ ἴδ6 
ὈΔΕΙΒ ΟΥ̓ [ῃ6 ἀφβίγθβ, Ἦδ8 1[8. βββθῆςθ ἴῃ [18 αἰβιῃθιω- 
Ὀοττηθηΐ, ἰπ 116 αἰνἼβίοη οὗὨ (8 τηϑ 6 18 : {ΒΘΓΟΙΌΓΘ 
ἴπ6 4166 ἰαῦν 18 ὁρογαῖιγα ἴῃ [86 ΤΙ Ό ΓΒ." 

[ψαστίηρ δραϊμδὶ ἴἰθ6 Ἰατῦ οὗ τὴν ζοϊπὰᾶ, 
ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς 
μου. 6 ἔοσιη γνοὺς ὈΘΙΟΩΡΒ ἰὸ ἰδίος ἀτγοϑοί 
(Μεγοῦ). 860 ὙΠοΣ, Ρ. 61.--Ε.] Ἑυ]ΐοσ, 0818 Ἰανν 
ΜΔ8 τη δῖον, δηὰ ἰῃ6 ἐγώ Βοσυδηῖ ; ΠΟΥ͂, δήϊεγ ἴδ6 
ἐγολ ᾿Δ8 ὈΘΟΌΙΩΘ ἀἰδιύποϊ ἔγοπι 186 βἰῃζ] σάρξ 88 186 
ἸΏΠΟΓ τηϑη Οὗ ὨΪΤΩΒ6ΙΓ, βίῃ σαγτίθθ ΟἹ 8 ΤΌΤΤΩΑ] τὰν ὮΥ 
ἰς.. ΤΠΩΘΙΏΌΘΡΒ, Ὀθὺ πὶ [6 ἴοτοθ οὗ ἃ ἰὰνν ποι ἴΐ 
ἀοβουΐθοθ δ (6 ἰδ οἵ Ὠδίυγεα, ΟΥ ΟΠ6 δβἰτηΐΐαν ἰο ἰἰ. 
ΒΑ ΠΘΟΌΒΙΥ ἩΣῖἢ [86 ἔδοιὶ ἐμαὶ (86 οοτιθαϊδπὶ ἢδ5 
τοοορηχοα {Π6 Μοβαΐο ἸΔῪ ἀϑαίῃ 88 ἐῃ9 Ἵχργεβαίοι 
οἵ δῖ8 ἱηταγὰ βίθβαθββ, δη ἃ ἢ88 πιδὰθ ἰ0 [86 νόμος 
οἵ ἷ6 γοῖς, οὗὨ ἰδ ῬΟΥΓΒΟΏΔΙ ΘΟΠΒΟΪΟΏΒΠ ΘΒ, δἷῃ [8 
δεβυτηοα [ἢ ΒΕΙὈΪΔΠΟΘ οὗ ἃ ΔῊ οὗὨ πδῖυγο ἀοτϊηΐηδης 
ἴω ἴθ το ΒΟ. ΓΒ. " 

Ῥχίτπισίης τ29 ἐπῖο οαρενὶῖν ἴο ἴπο Ιαὺν 
Οέ αἷτ, ὙΤὨΪΟΒ ἰδ ἴῃ ΤΥ ΣΟ ΡοΣα, ὅοο 7χέμαὶ 

Φ ΓΡΆΔΠΡΡΙ μοϊδθ ἐπὶ “τοί ΡΟΣ" ΒΟΤΟ 888 8. ΤΩΘΑΣ Ὶ 
δοΐπτοσῃ ἐἢ9 ῬΈΤΕΙΟΙΟΒΊρΑ δὰ οἐίοαὶ, Ἡ ΤΏΔΊΚΟΟ ὶ 

ἐπ ταν α δ να δ νὰ τς ψῦ χρυ μονα το γοὰ τεμο δου σα οθῶ 68 8 ἜΠΟΤΘ [Π6 ΟΡΡοείσιρ' ΔῈΝ 18 Σὰ ἱ 
ἐδ Ῥχγϑοῖδο δσοαὶ ἘΠ 

ἃ ἷ 

Δ οίε , ΤΌΘ ρωγεὶρίο αἐχμαλωτέξοντα (ἰἸαὔοι 
Οτγθθκ : ἴο ἴδκθ ὉΥ [86 Βρθδγῦ ἴῃ Μὰσ, ἰο ἑαζδ ᾿γιϑοπεη) 
8. ΝΘΡῪ Βίγοῃρ..--.} δίπ, ἴῃ (16 βοιιίδηοθ, ορροθοᾶ 
ὑπ6 ἱπτνναγαὰ τηδῃ, δηὰ Θοπαιιθ 18 Ὠΐτη: [ῃ6 Σ παν 
᾿υϑ6 1 1806 εἀριίνα οὗ δῃοίμον ἰδ, ὙΠΟ ΠΟῪ δυάδ. 
ΟἰΟΙΒΙΥ͂ ἈΡΡΘΔΓΒ 848 86 ΔῊ οὗ δίῃ : (μαΐ 8, δὶπ πίϊ} 
ΠΟῪ δϑϑοῦῖ 80] 7 88 8 ἰπβυγ οί Ὁ}]6 [α4}}} 7... 
ΜΟΥΟΥ Ἐ1]1] ποὶ βοοορὶ ἴμ6 ροηϊίίνα νόμος τοῦ νοός 
88 50] ὔἶνα, Ὀὰὺ Ιοολ], Ηδ πουϊ]ὰ αἰδέέηρυἑβιι ἴΐ ἔχ γο 
[λον ἔγοινν (ηΠ6 γόμος τοῦ ϑεοῖ; (αραϊηϑὶ ἴὐβιοτί, Κὶὐ]}-. 
ὯδΓ, ἀο.), πίπουΐ οὐθογνίηρ ἐμαῦ “ {π6 ἰὰνν οὗ Θοὰ ᾿" 
888 σοργτοάιυςρα (8617 ἴῃ “86 ἰΔΑἮῪ οὗ (86 τηἱηὰ.᾽" 
[186 αἰ γθμοθ 8 ἰμυ8 οχργοβθοὰ Ὁ Βοηγοὶ: αἶο- 
ἑαγηθη Ἰιθηΐϊδ πε ἰερθ αἰυΐα αείεσία. ὙΤΒΟΓΟ 
ΒΘΘΠ8 ἰ0 06 δ) ρεΐτβ οὗὨ ἰδτγβ ἢθγθ, οδο ἢ ρδὶγ ΟἹ ΟΒΟΙΥ͂ 
Γοϊδίθὰ : Τ6 ἰὰν οὗἩ Οοΐ, τὴ ἰϊ8 δηβιοσίης ἰΔΝ ἴῃ 
[86 τη (Δ Κοὴ Ἰ068117) ; [6 αν ἰῇ [86 ΠΟΙ ΌΘΕΒ, 
Βιυδογυϊθηῦ δηα οδυθίηρ ΒΟ ΒΟΥ ΘὨΟΥ͂ [0 (6 αν οὗ 
βίῃ. Τμθ ράδγδ]]6 1185} 18 οὶ βέγιο, ἔοσ 1:6 σου Ηϊοὺ ἰθ 
ονοϊρα ὈΥ͂ ἴΠ6 ἰὰν οὗ αοά, απὰ οηὰβ ἴῃ {86 ἰὰν οὗ 
δἷη, [1ὲ ἰδ ὉΠ} ΚΟΥ ἐπδὺ (818. 'β ἃ ρϑου Αγ ΟἸγβδη 
βίδίβ.--- Ε.] 

Το νοῦς ἀθποῖθβ {86 (δἰ πηκίηρ δῃη ἃ τηΟγᾺ] οΟη. 
ΒαΪουΒη 688, τ ΒΟἢ οΟηδιϊὐθ68 ἴ16 ΘΈβθηος ΟὗὨ ΡΘΓΒΟΠ- 
ΑἸγ. [ΜΟΥΟΣ : ὁ ἴὯ6 ΓΟΘΒΟῚ ἴῃ ἰΐ8 ῥργδοίΐοαὶ δοῖϊν- 
117." ΟἸδΒμδυβοη, δπὰ οἴμοσβ, Βηὰ μθγὰ 86 ογζδῃ οἵ 
186 υηί4]] 6 βρί γί ; [86 Αὐγυβιϊπΐδη ἱμιοσργοΐοτθ, [6 
οὐδῃ οὗ ἴ6 Γοηθσοα Ὠ8η, 6 βρὶ τ 8] παίυγα : ἃ] 
ἌΡΤΘΘ ᾿ῃδὺ ἰὺ ΔΏΒΟΓΒ ἴ0 ἐῃ6 ἐπιοαγαὰ πιαπ (γεν, 22). 
1 μαὶ πλθδηβ ΓΟ Θα πδίατο, Νὰ πουϊὰ οχροοῖ ΠΟΓΘ 
ΒΟΙΘ ΟΧργοβϑίοη οὐ (μ6 Αρ γ᾽ ἱπῆυεποο. ΤῊΘ 
ἙσΒοῖΐοσα οὗ δῃοῖμον πον, 88 6} 88 οἵ δῃοίμοῦ ρὮΏΓη86 
(δὴ “10 ἰὰνν οὗἩ αοαἀ ᾽" Ὦδτο, πιῇογο 10 πΟΌ] ἃ Θόθ 
Β0 ΔΡΡΙΌΡΓΪΑΙΘ ὝΘΡΟ 86 τγοίργθηοθ ἰοὸ 8 Ογιειίδη, 
ΘΟΠΒΓΙΩΒ ἴ86 νἱονν μοὶ ὰ βσγουρποῦὶ ἰῃ ΟΣ ΘΧορΘβίβ. 
--Ε. 

ΟΥΟΡ ΒΑΥΒ {ὈΓΓΠΟΡ : ΤΏ ἸὨΝΆΙΓΩ ΙΔ ἰβΒ ποῖ 
Ὀτουρῆῦ ἱπῖο οαρύνιν, ἴοΣ 6, σοηδίἀογοα ἴῃ δηὰ οἵ 
ὨξπΒοΙ ῦ, αἰ σ 8. γοσηδῖηβ ἰπ [86 βοσυΐοα οὐ αοα ἂν 
(νεν. 26) : θυϊ [86 ϑρραγθῃϊ τηδῃ ἷβι ἸΏΘΩ [6 ΜΔ. 
Ἄγ νου] 6 οαυτοα οἡ ὈΥ [06 δρρδγϑοῃΐ ἴδῃ  [ϊ 
8 ἱπἀρόά οογγοοῖ, (μδὺ ἴῃ τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρ- 
τίας ἴδ ἀαϊδνα 18 ποὺ ἱπβιγυπιοηΐδὶ (δοοοτάϊησ ἴὸ 
ΟὨγυβοβίοπι, απὰ οἵου), Ὀυΐ ἰ8 “αἕ. οοπιπιοάὶ." 

ὁὴ ἰδς αἰδογθηι αἰβιποοηϑ Ὀοίνθθῃ [86 ἰνν ἴῃ 
1ἴΠ6 ὨΙΘΙΔΌΘΥΒ δηα ἴῃ6 ᾿ΔῊ οὗ βἰπ, 8β66 Μϑυογ, Ὁ. 288 
(ΚΟΙ]Πον : Πϑιμηηαβ ΟΥὨ ἰη6 ἀφδβῖγοβ, δῃὰ τἴῃ6 ἀθβῖγοθ 
ὑβϑιηβεῖγοβ). 76 αἰβιίπρυϊβῃ Ὀδίπθομ [86 Βγβί αρ. 
»δεδαγαποθ διὰ ὑῃ6 ἥἥπαΐ γιαπὶγδκίαξίοη : ΤῺ Ἰαῦν ἴῃ 
1Π6 ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ Ρ6 5868 1186} οὔἶ [ὉΓ, ΟΥ ΔΡΡΌΘΑΓΒ ἴ0 {}}6 
ΒΊΠΏΘΡ γϑῖ 88, [86 Ἰαἣν οὗ παΐυγα : ὑδογοίοσγο ἰδ Ὀτίηρε 
ἶτα ἰῃῖο οαρον!Υ, δὰ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο ΐτ ΠΏΔΙ]Υ 88 1116 
ΔῊ οἵἁὨ επβίη---ἴῃ6 ἰδ ΟΥ̓ ϑΒΙΟΙΩΥ͂, Οὗ υπηδίθτγα 688. 
Ῥαγθυβ᾽ ὑπαογβίδπαϊηρ οὗὁἩ [6 μέλη 828 [06 »}αγ8 πον 
ἄωπι γεσρπίία, οοἰποίαο8 τι [η6 τϑίδγθῃοθ [0 {8 
ΠΟΙΤ.ΌΟΤ 8. ΏΘ ΟἝ]ονίυΒ δηἃ ϑοοίῃἰυβ μοὶ 
(δδὴ ἴη6 )αοσμέέα.ἐ6 ἵπιίεγίογεδ Ἀτὸ ἱποϊυάοα, ΓΠ6Ὺ ἰπι 
τηδίϑα παῦ ποῖ ἴ86 μέλη οὗ ἰἴ86}7, θὰ ΟὨΪΥ ἴῃ οοῖ: 
ποοίΐοι πὶ βρί τυ 4] ἀἰβροβι οῃβ, οουἹὰ ἴοσια (ἢ δ 
ΒΟΙΔΌΪΔΣΟΟ οὗ δῃοῖδον διὰ πἱοϊκοα ΔΝ, 

Ἑουκτε ῬΔΕΔΟΒΑΡΗ (ΥΕΒ8. 34, 35). 

Τὴε Τγαπείδέοη ἥοηι ἐδε Ταῦ ἰο δε Οοορεί, 

10 ἰ8 ἃ οδεαγδοίοσίβιίο οὐ ἴμ ἱπίεσργοϊδου οἵ ἐδθ 
Ῥδδδαρθ, ἰδδὺ ϑόοῖῶθ αΥΘ τη8616 νογᾶ. 34 διὰ 8ὅ ρβασοιν 

Φ.ΠἾ ἐν Ὁθ ἴδ ἴδ ἰαχί, ἔθη τοῖς του] ποῖ Ὀ6 
ζασϊτυσηοπῖαὶ, ὑπὶ 06 [δ ἀθ ὃ ἃ Μδϊοδ ἐδ Ὁ 
Ἰαἰκέτο ον νο 86 ρνἷδοο (ΑἸδυνὰλ --Β.] 



842 " ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙ ΟΕ ῬΑῸῚ, ΤῸ ΤἸῊΕΝ ΒΟΜΑΝΞ. 

(μοϊίοαὶ ἄοπτ (0 ἡμῶν; Οτοίυθ δηὰ ΕἸδιϊ, τοῦ, 8ὅ 
ἴο ἡμῶν. ὙΒοΟΪυοὶ : “ΑΒ, ἰπ 6 οα86 οὗἁὨ [86 ΤΠΟΓΆΪΪῪ 
βονΐο, ΒΌΟἢ Δ ΘΧΡΘΙΐΪΘΏΟΘ, ἀΔ Ὁ γοηογοα, ς8}}8 ἑοσί 
Δ) τϑηυποϊδίογυ ϑχοϊδιηδίίοη ἰὸ νυἱγίυθ, ὁ Του δσὶ 
Ὧ00 μαγὰ ἔου Π1Θ; ἰδῖκθ ΔΊΓΑΥ ΤΥ (ΤΟΥ͂Τ, δπα ἰδ Ιὴ6 
εἰ, ᾽ 30, ἴσοι 80 ΤΟΙ Θαρηϑδὶ Ἡαστίοῦ, ἰ8 ἴμ6 ΓΘ 
οΑἸ]οὰ ἔογίβ [80 ΟἿ οἵ αἰδίγϑδθβ ἔογ ἀοἰἑνοσδηοθ δὰ 
Ὧπ6 ροόνον οὗ υἱοίογγ.᾿" Ηθ δάάβ ἴὸ (μὶβ: “ Κηΐριςι 
ἹΜΙΟΒι46115 χίνοβ (018 ΟΥΥ οὗ ἀἰβίγοβθβ ἃ Ὑ ΣῪ πηοαθγδῖθ 
βουηὰ : "1ὺ ἷΒ [86 Ἰατηοσηῃίδίίοη οὗἁὨ ἃ ἀἰβίγοδβδοα ΖΦ6} 
Ὑγοἢ ΡΔῸΪ ΔΗΒΊΓΟΣΒ τΠὺ8 ς 1 [Πδηὶς Θοὰ ἐμαὶ 1 ἀο ποὶ 
Ὧδγο ἰο0 ἰδιηθηὶ 80.᾽ " - Βυὶ 16 ἀΘΟΡΙΥ τηογὰ] τγαστίοσ, 
ὙῸῸ 88 ΟΠ06 διγί να δὲ (818 ἄθρτϑθ, ἀοθβ ποῖ γοδα 
τυγῃ ὈΔ0Κ. [6 οιία βαγβ, ΥΟΥΥ͂ ρΟΓ ΘΙ : “ ΕἼΟΙῚ 
ἨΔΙ ᾿δ8 Οοοσυτγγοα, ἴθ γα ΠΟῪ (Οἷον (μΒ6 ηροὰ οὗ ἀθ- 
πα σον ὙΠΟ. 88 ὈΘΘῺ -Βαἰϊθῆθα ὉΥ ἐδ0 ρτδοθ οὗ 

γον. 23. Ο νυτοϊοβοὰ δὰ [Ταλαΐπωρος 
ἐγὼ ἀν θραπον! Ταλαέΐέπωρος, 58ιγουγ, 6ς- 
δαιωίοά ὃν λαγὰ (τλῆναι πῶρος, οαἰΐμηι μαξῖ). 
Βἰγεϊ αν ἴὸ (δ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ἰῃ Μαΐί. χὶ. 28. ἴθαι 
ΟΠ ϊμαῦγο 8 {16 ποιωϊπδεννο οὗἁὨ δχοϊατηδίίοῃ (ῬὨϊ- 
Πρρὶ, Μογθῦ). 1|ιὸ νογὰ ΟοΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΒ6ΓΘ δὰ ἔδυ. 
ἰμ), 11 (οὗ ὑπο [,μδοάϊοοαη οἰ γοὶ}) ; [Β6τ ἰοἰποα τὶ ἢ 
ἐλεεννός, ἰ0 ὙΠΐςἢ ἷξ 18 δ᾽ ηγοδὶ οαυϊναϊοπὶ ἴῃ ρορυΐδῦ 

ΤῊΘ οοσγοθροηαϊπρ νοῦ ΟσΟΌΓΒ ἰῃ “868 
ἐν. 9, δηὰ [80 πουῃ, Βόοτῃ. ἰϊϊ, 16. Φαιηοβ νυν. 1. Ετοιὰ 
τἰι680 ραββασζθθ ἰζ πουἹὰ ϑϑοῖὴ ὑπαὶ Ὦθγο [Π6 Ρῥγοιηΐ- 
πρηῦ ἰάθα ἰβ οὗ ΘΙ] ΘΒ81)688 Ἀμμ τΩΪΒΟΓΥ : ἴΠ6 ΟΥῪ ἔῸΓ 
μ6]ρ ἔτοπι πίῖῃουΐ [0] ονγθ. Βοηροὶ ͵ἰβ οογίδί ΠΥ ἰῃ- 
Φοττοοῦ : “ η16 πιόδογωηι, φυὲ λοπιο δἰηι " " -- .} 1 
Ἶθ {Π6 ἀσβραγαῖθ ΟΓΥ [ῸΓ ῬΘΊΒΟμΑὶ εἰς οουθη688, δπὰ 
4150 οὗὨἩ ἴΠπ|ὸ οομρ]οῖθα τοροηΐβηοθ ΠΟΥ δῦουϊ ἰ0 Ὀ6 
ἐγδι ϑίογπηθα ἰηΐο ἐδ {}}---ουϊ ἃ (ἈΠ πο [86 ἰδ 
οδϑηηοῦ ρῖνθ. Βορϑηΐδποθ δβίζβ, ἔμ! τοβρομαβ, 
εἠω θα οχρ δηδίίοη : ΤῊ.6 ΟΥὟ οὐ Φοίβη Πυχηδη 
οὐ Ποῖρ, ἴο τβὶοι ἃ ἀοἰἑνογοὰ ὁη6 γοβροηὰβ ἴῃ οἾδΔΡ. 
Υἱϊ. 1. ὙΊΟΣ τἷ8 νίονν, [Π6 ραδδαρα ἔγοιῃ εὐχαριστῶ 
10 ἡμῶν ἰδ βαϊὰ ἴἢ0 Ὀ6 ἃ φ'οθ8.) 

͵᾿ς ἜἝΕἝΟ 88.411 ἀοῖίνον τῶϑ [τίς με ῥύσεται. 
ϑίπρ]6 ἑπίυγο. Νοῦ -Ξ- πουϊὰ ἐἢδὲ 1 τορο ἀθ]νογοα, 
ΘΑ νη (η8 ἱξ Οχργοϑβϑοθ η0 ἀουδὲ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴΠ6 δὺ- 
δϑῆοα οὗ [86 ἀεἰΐγογαμοθ δὲ ὑπΠ6 πη. Ὑοῖ ΟἸβῃαυ- 
ΘΟ ϑΘΟΙΏΒ ὨΘΑΓΟΡ Γἰρῃῦ ἰῃ τηδκίηρ ἰὺ ἰΡΪΥ: πο 
σαπ, πὶ.}} ἃ ταΐδγθησθ [0 ἃ ρεγεοπαὶ ἀοἰΐνογον.--- -Β.] 
“Ρύομαι, ϑοριυδρίηις ἕο. δι, 5. Ὁ, ὅθ. Ιἐ το- 
ἔδτβ Ὀοὺὰ ἰοὸ [6 διπαδιηθηιαὶ ἀοἰἑνογδηοθ (88 ἴῃ (ἢ 8 
ΕΣ Ρ488466), δηὰ ἴο ἴΠΠ8 οοπιϊηυδὰ δηὰ [πα] ἀο- 
ἰΤΟΓΆΙΟΘ; Μαίξ, νἱ, 13. [Οομρ. Οὐ]. ἱ. 18, ποτ 
ἐπ6 ΓΘίδγθῃοΘ ἰθ ἴο ἃ ἀθβηϊθ δοῖ οὗ ἀδἸϊνογδηςβ.--- Β.] 

ἙΎοΟΙΑ [μΐν Ὀοᾶν οὗ ἄϑαϊ 2 [᾿Εκ τοῦ σώμα- 
ἕος τοῦ ϑανάτοι τούτου;]. ἘΣ χρ᾽δηδίϊοη : 
Οοηπποοιῖίοη οὗ [6 τούτου πῃ σώματος. 

1, Το πμηῤυονείίας υἱδογιθη (Ατοῦτγοβα, Οα] νη) ; 
πιοΥδ υεἶμέ σΟΥ̓ΡΗδ συιαδὶ γὲ8 ῬΑ 86 Ὶ (Ρίθοδ- 
ἴοσ, ΟΥγ}}})}. ΑΒ [Π ΒδΌΡ᾽ θοαὶ Ὁ3Δ οογριιδ πιοτεϊδ 
»τὸ ἴρδα πιογίς (βοοσϊπίυθ, Ββομδίιίροη). Ὑ7ΟΪ δ: γηρου. 
ἐξονα γεοοαία πιαδδα. ἙἸαϊΕ: ΤΏ6 Βγβίθιλ οὗἁἩ βϑηϑυ- 
Οὐδ αἰεσιίοηβ, ἡ] οἰ} 18 [9 οδυδο οὗ ἀοδί8. Ἰδμοϊυοὶς 
ΟὔθογγοΒ, δραῖπϑὶ [Π680 ΘΧΡΙδηδιίίοηβ : Βυΐ ἴῃ6 τγοδά- 
ὁὲ ΜΙ δύρροθο ἴδπαὶ σῶμα ἰδ τηρδπξ ἴῃ πὸ οδος 
ΘΟΏδ6 ἰθδῃ 88 σῶμα ἁμαρτίας, τὸ ϑνητὸν σῶμα; 
οἰδρ. νἱ. 12, Τ᾽ δᾶνθ δἰγοδὰγ γοῃγαγοα, ΠΟ ΥῸΓ, 
ἐπα. {Π686 ὑπ ἰά6 88 δγὸ ὑϑαΐοα}}ν αἰ δθγοης. ΤῺΘ 6χ- 
Βίδωδίοκ Ὀδίοσο ὕ8 ἡθϑάβ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 8 ΤΏΟΓΘ δχϑοῖ 

ᾧ. ΤΊΘ δδιηθ οοπηθοίίοι οὗἨἩ [6 τούτον πὶ 
σώματος. Τθθ Β6η86: δογίαϊ δοάψ. α, Ἰ,ουρὶης 
ἴον ἀθαὶ (Οπγγβοδίοσα, ΤὨβθοάοτοι, Εγδϑίηυβ, ΚΟρρο, 
δηὰ ΟἾΠ6ΓΒ), δοοοσάϊηρ ἴὸ Μογον. Ἰδοϊυαοκ, οα (86 

οἴἶδον Βδηὰ, ἔπυ8 δοία υἷπι τἰχῶϊ : ΤΉΘΥ δαγὸ οὶ ἴα 
τοηἀοά, ο ἴ86 ποχϑίδνο βἰάθ, 186 πίω ἕος ἀοξῖτοι 
8000 ἴΤΟΙΩ Εν: γ υί ἀέγαρν Ὀυϊ, ον πῆ ροοϊεῖνο 
εἷάο, [Π6 τὰῦῖϑἢ} ἴογ (86 σον βοαῖὶ ἢ δηὰ οἷο 
οὗ [6 Ὀοᾶγ. ὃ. ΟἸδμδυδβθῃ: [0 ερί τς μυκὴ ΕΝ ὑν: 
[0 τηδίθ ἔπ τηοσίϑ] Ὀοὰγ ᾿ἡνίηρ, ἄς. 

8. Τοδῖ 88 ἃ τῃοῃβίοῦ ρογβομῃὶβοὰ πὶ ἃ Ὀοάγ, 
πρἱοῖ τὨγθαίθῃβ ἴ0 ΒΔ ΙΟΥ ὑρ ἰδ6 ἐγώ (Βεΐοδθ}. 

Οοπποοίου οὗ ἰ)6 τούτοι; ψὶ ἢ ϑανάτοι. 
ΕΎΟΣΩΑ ἴδπο Ῥοὰν οὗ [μὲσ ἀοαῖν, (γυ: 

ὉἹΒ|68, μυΐπον, Ετὶσβοιο, θ6 Ἦ οἴο, Τποϊυοῖ, λέ6}. 
60.) "ἴδο ΕΟ Υ., Βοάχκο, ΑἸοτὰ, Φοποῖ;.}] α. ϑάνω 
τος ἰδ [6 ΒΔ1η0 88 υὐέῥοείέαα (ΔἸ νη, δὰ Οὔ 618) 
ὃ. “Ηδ τρόϑῃβ ἢθγοὸ [δαὶ ἀ ἱδ 186 εὐὰ 
Ἰαῦοῦ δαἀυγοὰ ἰη οοπβίοὶ πὶτ αἰ " (κι ογ); ς. 6 
Ἡεῦο: 0 ΜΠ] ἀοῖἑνος τη6 ἔγοωι 9 ὈΟΥ οὗἁὨ ἐδῖ6 
ἀραὶ  (δδὺ ἷ6, ἔγοιλ ἴ86 ὈΟΔῪ δ ϊοὮ, ἰῃ ΘΟΣΙΘΘ]ΌΘΏΟΘ 
οὗ βἷῃ ἀπ τσ ον γεϊχοΐηνσ ἴῃ ἰδ, ἰ5 θυ ͵ θοῖ ἴο ἀθδιἢ 
δΔηὰ τίβοτγ. Βϑίθγομοο (0 3 Οογ νυ. Ἐτιζϑοῖνθ αἰγηὶ- 
ἰατὶγ. ἀ. Μογεῦ χἶνοθ δβ τυυοῖ δ ΕΟ Ὄχρ  δῃδίϊου: 
ὟΤΒΟ 11} ἀο! ἶνον τη, 80 ἴΠδὺ [ΠΘὴ 1 Β8.4}} Ὀ6 ΠΟ ΠΟΘ 
ἀδροπάδηϊ ὕροῦ ἴῃ6 ὈΟΑΥ, “ ποῖ θοῦνοθ 88 [ἢ 6 ϑεδὲ 
ἴογ 80 ἱβποιυμρίπίουβ ἃ ἀθϑίὰ ἢ) οτ, ἵπ οἴδιος ἩΟΓΩΒ: 
“ἯΤΟ Ὑ]1] ἀοἰΐνοῦ πιθ ἔγου) ἀδθροηάθηοθ Ὁροὴ ἴδ 
ἰδ οὗ βίῃ ἴ0 ποῦ] ἔγθθάοσω, 80 ἐμαὶ [ΘΠ ΤΥ ὈΟΑΥ͂ 
ὙΠ ὯὩΟ ΠΟΤ ΒΕΓΥ͂Θ 88 ἰΐ6 δβϑϑὶ οἵ 80 ἱμῃηοζωϊηϊουβ ἃ 
ἀδαί ἢ" [1 νὸ υπάἀογβιδηὰ ἰδ6 ὈΟὰΥ ἴο Ὀ6 ἃ τοαΐὶ 
Ὀοᾶγ, πῖϊῃ 811 (686 οοπίογ ϊοηβ, τὸ ἀο ποΐ Βπὰ οὖν 
ἯΔΥ Ουΐ οὗἨ 186 οχίογηδὶ ἀδαῖσο οὐ ἀθδϑίὶι. 

τοϑοῦ θα ΟΥ {0 δχροείϊζοτβ ὑυπὰθῦ 1, Κυθῃϊ δρρ 
ὨθδΙοδῦ ἴ0 ΟἿΣ Υἱον. ΤῈ6 ““ ὈΟΟΥ 7 ἰδ (86 ὈΡΕΚΗΙΜᾺ 
οὗ βίη. [76 τηοϑὲ ἡδίυγδὶ οοῃδιγυοίοη ἰδ: ὀοάν 
ΟΥΓὙ ἰλὶεΣ ἀεαϊδ. Τὴ δίγεβα, ἤθη, 1168. οὐ 6 ποιὰ 
“ἰ ἀραίῃ." Τ}6 οοπίοχι ἐστ ΐϊὰΒ ἃ γοίθγθηοθ ἴο ργεὶ- 
681] ἀσαῖ! δηὰ ἔαϊυτα μὶον βοδίίοι, τ ϊοὴ πουϊὰ Ὁ6 
ἴδν.εϊοδοὰ, οαιὶἢ βοθιηβ ἴο τηθῶῃ : ἴα ΜΠ|Ὸ]6 ο0Π» 
ἀἰθίοη οΥ̓ Ποὶρίθββηθβθ, ρα, δηὰ πηϊθσγ 81 ἀθ6. 
βογί θὰ, πῆς ἰδ, ἰῃ οθδοῖ, βρὶ γί] ἀρ. Ηον, 
ἴΒθη, Β[8}} “ὈοαΥῪ ᾽" Ὀ6 υπἀοτειοοα ἢ Ἐαϊθοϊης (δ 6 
Δἰϊαβίοη ἴο {116 ουδβίοπι οὗἁ ομαϊηΐηρ ἃ ᾿ἱνίρ τηδῃ ἴ0 ἃ 
ΟΟΙ͂ΡΒΟ, Ὀιυὶ ὕπνο ΥἹΟΥ͂ΤΒ ΓΟΓηδἷμ ἃ 

(α.) ΤΊ6 Ἰΐύασαὶ βϑῆββ, ἴ:9 ὈΟΑΥ͂ 88 1:6 δϑαῖ οἵ 
(ΐθ ἀφαῖ ; δραοΐηϑε {118 18 {μ6 ἴδοι ἐμαὶ {Π||8 χῖνϑα ἐδ 
πορὰ δὴ δἰ ἶοα] θθηβο, ἩὮοἢ) 8 ὉΠΡΘυ 6. ἴπ ἷἰ8 
ἔασον ἷβ [6 ρτοσθάϊΐηρ ῬΏΓΘΒΘΘ: ὁ 1η6 ἰὰτν οὗ δβἰπ ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΙΩΘΙΌΘΙΒ.᾽) [1{ἰζ Ὀ6 δἀορίοα, τὸ τηυδὲ 1ἰπκῖξ ἐῃ9 
τηθδηΐϊηρ ὑπ π8: “(η6 ὈΟΔΥ͂ ἩΠΟΒ6 ευδ]θοϊίίοα ἴ0 ἐδο 
ΙΑ οὗὨ δἷῃ Ὀγίηρθ δθοιϊ (8 βίδίβ οὐ χηΐίϑουγ " (Α1.- 
ογα) ; Ὀυΐ {118 18 ΓΟΔΠῪ ἃ ἀσδίγα ἴον ἀθϑίι. 

ὁ.) Ἧἶὰ ῥγοΐδγ (6 Βχυτγδῖῖνο δεῆβα {π|ιε Οαἰ νΐω, 
Η δηὰ Οἰ 618) : "(8 ἀφαίῃ ᾽ ἢὰ8 δὴ οὐγζδηΐασση, 
πὨϊοὮ 8 ΟΣ ΟἿΪῪ ᾿ἰκ6 ἃ Ὀοὰγ ἴῃ 118 οὐγχζαῃίδτω, Ὀυΐ ἴῃ 
118 οἶοϑθ οἰϊηρίηρ [0 ᾽ὴ6: ““ἤοτα ἰμΐ8 ἀδδί (ἢπ8 
Τοργθβοηϊθα) Ἧδ0 58.}8}} ἀθὶίνογ τὴ" Τδθ ροηϊεῖνθ 
ἷ8 ἸΠΘῺ ροββοβϑίνθ: ἴΠ6 ὉΠ οὗἩἨ [Π6 τῃοῦυρῆὶ ἰδ ρτθ- 
βογυϑα, δηὰ τοδηΥ αἰ ου 68 ἀνοϊάοὰ. Τα βρυτ,» 
ἔἶνο βθη86 οὗ σῶμα ἷβ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ τοῦτο Ῥδυϊΐηο ἐμδη 
[80 οἰ ΐ681 οὔθ (οορ. Εχουγβαβ δῦουθ, δπὰ τὶ.  : 
ψ]Ϊ. 10).---Ε.] 

ἯΤ 6. Βόγθ στοῦὺρ {ἐπ δἴηγίθ οἱοσηθηὶδ οὗ ἴδ 6 ἰάθα 
οὗ ἃ ρῥϑβοιάο-ρἰδδυιδῖίϊο Βύσοδσ ἰσθαρα, πϊοῖ δἰ [86 
Βοὲ ὉΡ 88 ἃ ρΟῦΤΟΣ ἰμαὲ Π88 ὈΘΟΟΙΏΘ ἱῃποῦϑαϊ ἰῃ ὨστηδΒ 
ὨΔΕΌΓΟ : 

1. Το οἹὰ τηδῃ, ΜδΟ 8 ποῖ ἃ σϑδὶ τπδὴ : οὗδῃ, 
Υἱ. 6, διὰ εἰβο 60. 

4, ΤΏθ γνοῖς τῆς σαρκός, Μδΐολ ἰδ ὯοΣ ἃ ὦ 
ψοῖς . ΟΥΟ]. ἰἱ, 18, 

8. Τιε φρόνημα τῆς σαρκός, Ἡίοδι ἰ8 ποῖ ἃ τοῦ 
φρόνημα ; οἾδρ. Υἱῖϊ, 6. 

4, Το σῶμα τῆς ἁμαρτίας, πὰλοὶ ἰδ ποῖ α τοαὶ 
σῶμα: οἶδρ. νἱ, 6. 
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δ. ἴπο σῶμα τοῖ; ϑανάτοι,, Ἡΐ6}} ἰ8 ποῖ ἃ τοϑαὶ 
σῶμα; ἰ᾿θ ρτοϑοπῖ 

6. 1:6 ψόμος ἐν τοῖς μέλεσι, νι οὶ ἰ8 ποῖ ἃ ΓΘΔ] 
ψόμος ; οὨΔρ. Υἱΐ. 38. 

Ἴ. 106 μέλη, νΒοἷ ΔΓ ποῖ τϑδὶ μέλη Οὐϊ. ἱϊ], δ. 
8. Τπ6 σάρξ, Ἡμΐο ἰδ βοιιοιίηνσς ἴδ [86 

χίοτμδ!] σείρξ ; οι. Υἱϊ!, 8, 
9. ΤΊ ϑίνατος, ἩδοΟἢ 18 Βουιοίμίηρ οἷθο ἰθδῃ 

φὨ γε αὶ ἀεαϊὰ : Βοι. Υἱῖ!. 6.5 
ΤὨοΙ οἷς : ὁπ [8 Θχοϊδπιαιίοι οὗ τον, 234 : “ΤΉ 

ΘΧ "]απηδίΐοι ἀ068 ποὶ Δρρθᾶγ ἴο ὺὑβ ΘΧΡ᾿ 0606 τηοΓοὶῪ 
ἔτι αὐ ἰγδηϑίου ἰο δδῦ θυ ὁοούττοποοδ, Ὀὰξ ΟἿΪΥ Ὀ6. 
ὁδυ36 [Π6 ΘΟΒΕΪΩΘΟΤΔΙΥ ἴδ6]0 τοδοὔοῃ οὗ (μ6 οἱὰ τδῃ 
ὅδ. 8ὸ ἴο τ βήὼ δβοὺ οδ' 106 ρτϑοοάϊΐηρ ἀερδβογ ροη." 
ΑἸίονὰ ϑΐηΐκβ, ἢ θο ΥΥ οἴῦο, (παῖ Π6 ΟΥῪ ἰδ υἱξοτοά 
ὁ ἴῃ []] φοηβοίουβπθδθ οὐ ἔδδ ἀεἰΐνογαμοθ ποῖ 
ΟἸ γῖϑε ᾿δϑ οἰβοιθα, διὰ 68 ἰοδάϊηρ (0 1π6 δχργοβδίοῃῃ 
δέ τπδηκθ πιο 20]]ονγ8.) Α ἰυγπϊηροροίπι. ἰδ 
ξοδοϊ θὰ, πμδῖθυος 6 (Π)0 Γαίδγοποθ, δηἃ ὯῸ Υἱθῖν ἰβ 
οοτγοοὶ ἩΒΊΟΩ ἀο068 ποὶ δαγηῖϊὶ (αὐ Ῥαὺὶ] ἤθῦο οχ- 
ιλλῤ εις ΠῚ Π6 76οἷδ, 88 Ἠ0Ὶ] 88 Ὑδδὲ μῈ δλαδ [6]ὲ, 

ογ, 3ὅ, ΤΏΔΩΚΣ ἰοὸ Οἰοα [χάρις τῷ ϑεῶ, 
δὲ, 1 Ἰδδηῖ εὐχαριστῶ τῷ ϑιεῷ. 8 
Ζεσίμαϊ! Νοίε ᾽). ἸΤαΐδβ γοδάϊΐηρ οοττοθροπάθ ἴὸ τδ6 
διουίουβ οχοϊαπιδίίοη πλοῦ Ὀοίϊον (δὴ εὐχαρεστῶ 
ἄἀοοθ. Τηοθα ψ0 οοῃιίηθθ (86 ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ἴο ἴῃ6 ὕ. 
δὰ ἀιλάλπαι ἴο ἴῃ οοποϊυδίοι, κοί ἰηῖο αἰ ΒΟΥ πὶ ἢ 

Ββροοῃὰ ϑχοϊαπηδιίίοῃ. Ηθποθ ἔδο δὐορίΐου οὗ ἃ 
Ῥαγθηϊμοδίβ (Εὔοϊκογῖ, ΕΥ Σβοῖι6), οΥ οὗἨ ἃ οοπάϊομαὶ 
Φοηδίσυοίοι ἐαύρονης, 861}. 0). [17 ἐμαὶ μδὰ ποὶ 
ἄδικο ῥΐδοθ, 1 πουἹὰ αν ὈθθῺ δπαιο θὰ δδυηᾶοσ, 
πὶ [Π6 δρίτὶς ἴ0 βοσνθ [86 ἰδ οΥὗἁἨ Οοἀ, Ὀυὶ πὶ [86 
οδἢ ἴΓΠ6 Δ οὗ βἷὶπη. ΜέδυοΡ ΟΌΒΟΓΥΘΔ: “ὁ ΣῸΡ ιοδαΐ 
80 ἐπιδηῆκθ Θοά, ἰ8 ποῖ τιρηοποὰ," Βαϊ ἐπα 70. 
ἐεσλαΐ 8 Ἀ] ΔΙ Ὠ]Υ Θπου ἢ ἰπαϊοαϊθα ὈΥ ἐπθ οοπίοχί, 88 
Ἰέογονῦ Εἰωδοὶ ἢ δα ΒΘ] ΌΘΠΥ Ὀτίηρθ οὐδ, Ιὲ ἰβ αἷδο 
ἰπαϊοαίοα ὈΥ 8 ἐμαηκίης αοὰ {πγοιρῃ ϑοῦτδ 

Βο μι ΣΦ τον 861 τοι ὑμ9 πιϊπὰ [ἄρα οὖν 
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ]. [Ιὰ {π6 οοπείἀοταεϊζοι 
οὗ {(μΐ8 ἀἸΒΠΟΌΪΣ ραββαρο ἴΠῸΓΘ ΔΘ ΕὟΟ ΟὈΘΒΕΟΠΒ : 
1. 18 νὶιαῖ ἰδ Παγθ βαίὰ οοπηροίοα ἩΪι [86 ργϑνίουβ 
ἐδαυκαρίνίηρ, οὐ τῖ|ϊΐ νοῦ. 324) 23, μαῖ, δοοοσὰ- 
ἑηρὶγ, ἰδ ἰθ6 τηοδηΐηρ οὗ αὐτὸς ἐγο 

1. δοιηθ {πη τμδὲ [86 τμληκβρίνίηςσ ἀοθα ποὶ 
ΦΟΙΏΘ δὺ 8]} ἰηΐο οοῃδίἀογαιΐος : [Π6 ΤΟΓῸΒ ΔΘ Ο0ῃ- 
Ὠοοίοὰ πὶ τὸν. 234 (ΕΒ οϊκογῖ, Εὐ σϑοθ). ΤῊΪ8 
ΤΏ ΔΙΚΟΒ [Π 0 ΑΒΔ ΟὨ]Υ ἃ ὅΠ8] ορἰπίοῃ ο ἴΠ6 πηΐβϑν- 
8Δ01]9 οοπμαϊτΐοη ὑπὰδρ ἴπ6 ᾿ανν, ἃ ἀδοϊαγαίίοη οἵ ἐδ 
ϑοηδυϊηϊηδίοα αἰδϑομδίοι ἱπ πο τηδῃ ͵8 βἰζυδίθα 
ἀπάον [86 ἰατ. Οἴδεῖ (6  οἴἵο, Μογοῦ, δηὰ οἱἢ- 
618), ΟΠ [86 ΘΟΠΈΓΑΓΣΥ, ΤΟΥΥ͂ ΡΓΟΡΟΣΙΥ ἴδ κα ἴΠπ6 ΤΠ ΔΉ Κα- 
ὙΠ αἷθὸ ἰηΐο οοπδί θγαιίίοῃ, διἐπομρὶ ὈοΟΪ 6 
οἰΐο διὰ Μόγγας Βπὰ ἰπ τ 6 ΟὨἿΪΥ͂ ἃ τοοδρίϊυ- 

ἰδίου οἵ πῇαὲὶ [88 Ὀθθη βαίὰ ἔτοπη νεῖβ. 14--3 4, 
ποηΐοῖ, δοοοναϊηρ ἴοὸ Μογυορ, δου) Φ90]]ονν τοι ἐδ 
ἔζη 'γΡν ἱῃρ εὐχαριστῶ: Βαξ [Π6 Αροϑ- 
168 1Δῃ ἄἀοοϑ Ὡοὶ ἀθοΐδασο ἴη9 αὐφδεπδίοπ ὑτθ- 
ΤΊ ΟΌΔΙΥ ἀοδονί δοά, αὶ ἔΠ6 αἰξεγπαίξέυε ΠΟῪ ΒΠΔ]}Ὺ 68- 
[Δ] 166, ΒΥ δοοθριΐπρ' {886 ῬΡΟ ΔΌΪΘ Ὀτου ]οαύθῃοθο, 
βηὰ δυρρὶ γίηρ ἴἢ6 πογὰβ Ἡιίοἢ δΓῸ δὲ ᾿δηδ, γὸ ΔΓΘ 
κο  ἰουϑὰ ὀυθῶ ἢ οτ6 οὗ [6 δρραγοπὶ οὐὔδουγίιγ. Ἧ 6 
δὶ εῷό μὲν νοΐ (δουλεύων) δουλεύω; [86 

Φ νῇ!} 2061] ἰμαὶ Ὧσ. ὮθχΘ αἷνοῦ δ. 
ἀοθοῦ ΠΈΣΗ ἰδ Ὡοἵ ἃ τϑαὶ ἘΣΡΙΔῸΒ οἷ. λῶν τ δτπῇ ταν 

2 πὲ {ἢ ἢ6 τηδϑὴ8 (δὲ ΟΥ̓Σ 

ω ̓ πϑι πὰρ ας ἀΐφοο Τ τηοὰ θη Ὁ δ ΥΟΤΥ͂ Οὗ Ἰηούογῃ βοΐθηοο, 8ῃ 
ὃὁν δῈ} να 'πππγοῦλ οἱ! δοιαα Το» Νο. 18... " 
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Αροβῖΐθ 88 θυθῃ οτηϊζἰϑὰ ἴῃ δουλεύω ἴγοιυ ἴ86 «ῇ 
δὲ σα ἘΣ Δ ΥΡΟΟΓ τὶ Ὀοθῶε οδῃ ὈΘ6 ΤῊ ὨΓΑΪΥ βαρ. 
ῬΙΪοα, ἴμμο: Γ 7 δογυό ἐπ ἰδὲ ψοῦς, δεν 7 ϑογνε 
ἐν ἐλ ἰαω οΥ Θοά ; ὃμὲ (7 1 δογυό (οτ, 7 φομϊα δογυθ 
ἐπ ἐλ Μειλ͵ ἰλόπ 7 ϑεγυο ἐλ6 ἴα οὗ δἷπ. λον, ον 
ΤῊΐΒ ἰθ ἑδυογθὰ, ἔγϑὲ οἵ 41}, ὉῪῚ ἰ806 αὐεὸς ἐγώ. 
Α τγοοδρὶϊϊδίίοι οἵ [8.6 ἰογοχοίπρ σδμηοὶ ὯΘ ατιοά 
ἢ (818 νίονσ. ΕῸΓΡ ἰῃ σοῦ, 20 τὸ τοδὰ; γψυνὲ δὲ 
οὐκέτι ἐγώ, ἂς. (οοταρ. νοῦ. 20). Τηθ ἤοοπίης ἰα 
[πὸ ἰπίθγθηοο ἴτοπὴ 106 Ῥγουΐουβ ΥΘΓΒ6Β: ἰδδὲ ΠΟΝ 
ἴΒΟΓΘ ἰϑ ἃ ἀθβηίιε ἀἰδιἑηοιίοη ὈοίΝ θη βἰδηαΐηρ ἱῃ (ἢ 6 
ψοῖς (ἰδεῖ ἦν, ἴπ {π|6 Ῥεϊποὶρ]8 οὗ ἐδ|0 νοῦς) δὰ βιδῃηὰ- 
ἴηὴρ ἰῃ ἰμ6 βεβὰ (πὶ ἰβ, ἴῃ [6 Ῥεΐποιρ]ο οἵ 189 
Βε68ὮὉ) ; Ὀπὶ δδι, ὉρῺ ΟἸγδὲ, 6 888 ραϊπϑὰ [9 
ΡοΨΟΡ ἰὸ βίδῃα ἴῃ [86 Ῥγποὶρ]ο οὗ ἴθ νοῦς. ΕἸΟΙΏ 
(8 (Π6 ΓΘ αγίβθθ ἴ86 (Ὁ]]Ἱοπὶηρ {ἰ6 88: 1, ἐλ6 δαπὶὸ 
πιᾶπ, ὁ ἴα ἃ ἀου 6 δβίαπαάροίΐηξ, [71 |ἷνὸ σ 1} 
[06 γοῖς, 1 Βοῖγο {86 ἰὰν οὗ Θοα ἰῃ ἰτυ . Ὀπὲ [1 
Εἴτϑ ἰὼ 116 Βοβῇ, οὐδ ἰῃ [06 ἴόστω οὗ ἴϊπθ βογνίοο οὗ 
(π6 ἰανν, 1 θοσῦθ ("6 ((Ἀ186) ἰανε οὗ δἷπυ. [Ιη οἵδ 
πογάβ, 86 1116 ἴῃ [06 ψοῦς 18 [6 116 ἴῃ [86 
᾿ἴο ἰπ 106 βρίγὶῖ, δηὰ, 16 Ἰονα, [86 {01 Β] θην οἵ ἐΠ6 
Ἰαῖν (906 οἴδρ. χὶϊὶ, 8). Ιὲ Τ0]1οτα, {ΠΘΡΘΌΣΘ, οἱ ἴηι 
056 δαηῦ, ἰδδὲ [Πθγὰ ἰδ ποίησ σΟμἀθσωπαίογυ ἰῃ [86 
ΤΩ8ὴ οἵ ἰπὶθ δἰδμάροΐϊηι. Βυϊΐ ἰ{π0ζὸ αἷἶδο ζΌ]οντθ [ἢ 9 
Θομοϊυδίοι ἐμαὶ [ΠΟῪ Ὡνυδὶ τὸ ἀθοϊ ΟἿ ἔπ ΒΔΓΤΟΟΩΥ 
τ τμοἷν ῥγϊηοῖρθ. Βυΐ [ἢ ΠΟῪ [νϑ ρυγοὶγ ἰῃ ἐδθ 
ψοῖς, ἴῃ 6 ὈΟΑΥ, 88 ἃ ργίποίρὶο, τηυδὲὶ Ὀ0 ἀοδά--ἰὨδὶ 
ἷα, τοηάἀοσθὰ ΠΊΘΓΟΙῪ ἰῃα  δογθη 88 ἃ ὑγϊποίρὶο, δηὰ 
Βάγθ ποίϊϊηρ ἰ0 θ6Υ, ὁ). δοοουπηΐ οὗ [Π6 81 ὩΔΙ] 658 ἴῃ. 
Βογθηΐ ἱπ ἰξ (866 οδδρ. Υἱἱ, 10) Βυΐὶ (μΐ8 Δρρ]ΐοδ 
ΟἿΪΥ ἴο [86 Ῥγοϑοῆς Ὀοάυ, ποι 'β Ὀυγάοηοαὰ Ἡὴὰ 
[89 ῥτορϑῃβῖνν ἐο εἷπ. Ιὲ ἰβ ποὶ ἴο 86 ἐγυδίθὰ - ἰὲ ἰδ 
ἀενοϊὰ οὗἨἁ ρῃγο Βαστηοὴν ΜῈ {89 ἰδ οὗἨ (06 Κρ γι, 
δὰ {πεσοίογο [86 ΟΠσβύάδη τουδὶ Κορ ἱξ, 88 ἃ Ὀοπά- 
βοῦυδηῖ, ὑπάοῦ αἰδοῖ! πο δὰ ονεγείσηὶ, Βυὶ ἐμ ὲδ 
οὐθν ἰ8 αἶβὸ ζει ρ ΆΓΥ, 80 [ἌΡ 88 πηογῖδὶ Ὀοαΐ6β 8}|8}} 
δρσαΐϊῃ Ὀ6 πηδὰθ Α}1Ὶν6 ὉΥ ἴΠ6 ϑρίτὶϊ οὗ {π6 τίβοῃ ΟἸσίεϊ, 
ΑΒ ΠΟῪ ἴδ γοδυγγοοίίοι ᾿ἰ86 1} ὈΘΙοη ΚΒ ἴο ἴδ6 “μέωνο 
δηὰ [80 9,6 φογίοα, 80 δἷθο ἀο68 16 οοτωρ]οἴοη οἴ 
[86 Ρυ ΠΥ οὗ [06 Ὀοάγ, ἰζ8 ΓΘΠΊΟΥ͂ΔΙ ἰο0 ἴ16 φἱοτίουθ 
ἸΙθΟΡΥ οὗ [86 οὨἰἸάτοῃ οὗἨ Θοάἂ, ὈΘΙοΩρ [0 δ Βδσὴθ 
[αΐϊαγο. Βυΐῦ δ8 ἴΠ0 ρφόγῃ οὗ [6 τοδυγγθοιίομ ὈΟΟΥ 
[88 δἰγοδὰγ Ὀθ6ῃ τπδὰδ αἰΐνθ δηὰ ἱπογοαδοὰ ἰῃ 1ὴ9 Ὁ6- 
Ἰίονον ἴῃ (δἷ8 {|| 80 ἷ8 ἰξ αἰδὸ {ῃ6 οδϑθ πὶ το] σίου 
ΔΏἀ ΤΠΟΓᾺΪ ῬΌΓΙΟΥ ἴῃ ἷθ Ὀοᾶγ. [ἴῃ ΘΥΘΣῪ οοηβίοῦ οἴ 
16 ὈΟΟΥῪ πὶ ἴΠ6 αν οὗ {πὸ ϑρ᾽ ἰῦ 1}18 δίοῃθ δῃου!ὰ 
6 ἀφοϊἀεᾷ :; γοὺ ποῖ ΘΑΓΏΔΙΪΥ, ἴῃ 16ρ8] πιογίἐΠοαξίοηδ, 
Ὀυι βρί γί Δ }}γ, ἴῃ ἃ ἀγμδγοῖοδὶ γεοζοπέπο 077 ομγεοῖυοϑ 
ἐο δ ἀδαά (866 οὨδρ. νἱ. 1 δ). Τμαῖ ἰδ, ἴῃ ἃ ῬΟῦτον- 
ἴα] ἀδραγίαγο ρογοπὰ ἐΠ6 πράξεις οὗὨ (Π6 ὈΟΑΥῪ πὴὰ 
1060 ποτίκβ οὗ (6 ϑρίγῖῦ (θ66 οἤδρ, υἱΐὶ. 18 

3, Ὀϊδογοης οχρδπδίϊουβ οὗ ἰἕμ6 αὐτὸς ἐγώ. 
(1.) 1 τινϑοίγ, Ῥαὰ], ΤΌΘ ΑΡροβί!]θ8 ἀοδοσρεζου οὗ 
Ὠἰμδθο ἢ δα Δἢ δσδιρ]Ὲ [ῸΓ Οἴμοτβ ((δδβδίδη, ῬδσθΌ, 
Ὁπιδτοὶ); (2.) ἔρο ἑάεπι. ΤὮ6 αἰθθοπδίοι ἴῃ ΟὯΘ 
ἀπὰ (ἢ6 58Π)6 ΤΏΔη τηδὰθ ῥγοϊηϊποηΐ (ΕΣΘΒΙΩΏΒ, (α]- 
Υἱη, δπὰ οἰμογβ). (8.) ἢ|6 εσο. Βοίοσθῃοθ ἴοὸ πἢδὲ 
86 δὰ ϑδιυ!ογ βαϊὰ οἵ ηϊπ)86}} (Εν σθοῖθ, θ)ὸ Ὑ οἱ6) ; 
(4). 7 αἰοπδ ; ἰδδὲ ἰδ, 80 ΖΔΓ 88 1 δὴ πίξπουϊ ἰἢ6 Τη6- 
ἀϊαίοι οὗ ΟἸγίδε (Μογοῦ, Βδυρ, Ἠοδωδηη) ; (δ.) 
Ὕηαῖ 6 δὰ μοσγοίοίοσθ ἀδθθουϊ θα 88 ῃ6 δυρϑυθῃοθ 
οὗ πιδυκίηα, ἢ6 ποῦν ἀοϑοσῖθε8 88 δἷβ οτσῃ ( ὅ)1πο:).5 

ΟἸδιιδυβοι Β δχρίδηδίΐοι ἰ8 6 ποαγϑδϑὺ δρργοδοὶι 

Φ (126 οχρ᾿᾽δοδέϊου οὗ δοιοίς 6 δ᾽ ἐορϑίμοῦ ὈΠΙΟΣΔΒ]Ο:Σ: 
“7.8 ᾿εν τως εεἴ7 ϑοζυο ἴδ 1οτν οὕ ἀοὰ 5 ἐδ6 τοερδίηδαν οὗ 
ἘΠ) 9 φοῃίθιοθ ἸΏΔῪ ὃὉθ ι. ΤῈ 



24. 
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10 σΟΓΡΘΟΙΏΟΘΕ : “" δ {Δ ηΚ85 ἰῃ6 Αὐἴπον οὗ ἴῃ6 νοεῖς 
οἵ τοἀοιρὕύοῃ, αοὰ ἰδς Εδίπον, ᾿πγουρῇ ΟἩγίβι, 
σφ ποι ἢθ ΟΔ ΠΟῪ 08}} λ γα ἔτοτυ ἴἢῃ6 Ὠραγί, 
ΨΥ ττν ε͵8. οχρόγίθηοο ἴΠΘΓΘ ΠΟ ἈΡΡΘΕΙΒ 8 [ΟἸΔΙΪΥ͂ 
δηδησοα οοηαιτίοι ἰὴ ἴἢ6 ἰηναγὰ ᾿ἰ8 οὗ ἴΠπΠ6 τηδῃ, 
ΜΓ ΠῸΒ6. Ὠλίσγο ἴῃΠ6 Αροβί]ϊα ἀρϑοῦῖθθβ ἰὴ τπδὺ (Ὁ ΟὟ, 

[Π6 πηοτίδ] ὈοαΥ " (ομδρ. νἱϊϊ. 11). Ηθ [αγίδογ Βο]άβ, 
ἐμαῦ ΓΠ6 Ὀὶνῖπο ἂν γγὰ8 τυβοοιθα ἴῃ ἴΠ6 γοῖς ; δηὰ 
ἴῃ τΠ6 ᾿ηνγαρὰ τηδ ἴΠ6ΓῸ ἈΓΟΒΘ [6 εσἰδῆ, γθ8, θυ θὴ 
Δ ΟΥ̓, ἢ. Ὀ6 4016 ἴο ΟΌΒθσΥο ἰῦ ; ὈυὉ} τἴῃ6 ρῥγϊποῖὶραὶ 
εἶσ 88 πδηϊηρ;---ἰἰὸ κατεργάζεσθαι. “Βαυΐ ὉΥ 
Θχρογϊοποίηρ ἰπΠ6 γϑαθθιίηρ ΡΟΝΘΡ οὗ ΟἸιγὶβὶ, ὈΥ͂ 
ψΠἰ6}} (86 νοῦς 18 δῖ μι οη 64, τηδι] Βηαδ ᾿ἱπηβο 
ΔΌ1]6, δὲ ἰθαδὶ ὈΥ {π6 πἰρηοδῦ δῃὰ ὩΟὈ]Θϑῦ ρον οὗ 
ἷβ ἢδίιγο, (0 Ββοῖνὸ ὕμ6 Ὀἰνίηθ αν.) Ὑεῖ 1Π6 σάρξ 
8.1}} γουγδ 8 «αὐ͵δοὺ ἴο 1Π6 ἰαῦγ οὗ βίη. ΤΒΘΓΟΟΓΘ 
π|6 σοπῆϊοῦ ἴῃ ἔμπα τορσϑηθγαῖα 80}}} οοπιϊηπθβ, Ὀυΐ γοὶ 
ἴθ 15. σΘΏΘΡΑΙΙΥ νἱοίογίουθ ἰπ ἰὯ6 5ίγθηρίῃ οὗἨ ΟἸ τγίβί, 
Ηδτο ΟἸβμδυβθη 18 θὰ, ἴο 8 οὐγίδ  δχίθηϊ, ΑΥΤΆ Ὺ ΤΤΌΙΩ 
ἴΠ6 ΑΡροδβί!ο 8 γαίῃ οἵ {πουρηϊ. ΑΒ ἴ86 ΟΠ γβιίδη 
βΒῃουϊα ἀΐθ οη ἴῃ 6 βυρροβίτίου οὗὨ ἷδ Ὀοεΐηρ ἀρδα πίῃ 
ΟἈγίβι, 8ο βῃουϊ ἃ 6 ᾿νε οἡ ἴῃ6 βιρροβί(ἴοη οὐ δἷ8 
τοβυγγοοοη ἢ Ομ γι, διὰ {πογοίοσα ἢθ βῃου]ὰ 
δσῃῦ οὐ ἴ8Π6 δυρροβίι(οἢ οὗἉ νἱοίονν (866 1 Φόπη ν, 4). 
“18 'ἴ8 [Π6 νἹἱοίοτΥ (πὲ οΥ̓Θτοοιηθί 86 ποι]α, Ἔνθα 
ΟὟΓ ἔ4:0}.᾿ [ΙΓ ἴτΓ86 παϊομβπογὰ [ῸΓ ἴ86 βαῃοι βοδίίοη 
οὔ τ06 ΟἈ γί βιίδη ζαΐη5 118 ροϊηῦ, ἐο ἥσλέ 707 υἱσίογν, 
ἴθ ἰδ ΠΘνΟΥΙΒ6 1688 ἴῃ ΘΟ ΤΩΣ τ} ἴῃ 6 ροϑροὶ 
βιαπαροϊηῦ τΠδὺ [18 ἴαῖζοβ ρδοθ οἷἱ [26 Βυρροϑί[ 0 
οἵ Μολέδησ ὕγονι υἱοίονψ, οὐ ἴῃ σΟΠ στ ΟΥ̓ τὴ τς 
Ρτίπεῖρ]8, εὖἶναν ἐν Χριστῷ. Βυῦ ΟἸϑβδυβθη, ποῖ 
πἰιπουϊ τϑϑβοη, Γοργὰ γον, 26 88 1ῃ6 Ὀδρίπηΐηρ οὗ 
[06 Βοοοη σοπιηθῃοίηςς τὶ ἐμ6 ἢγβὺ οὗἨἁ οἤδρ. νἹ}]. : 
ἷς οοηϑεϊναιο8, δ Ἰϑαβῦ, [6 ὑγαηβί θη ἴ0 ἴΌ. 

Β8ογνο ἴθ Ἰασ οὗ αοἃ [δουλεύω νόμῳ 
ϑεοῦ͵]. [0 18. τθη τη Ὧμ8 ὈΘΟοΟμλ6 ἔγθα ΠῸπη [86 
ἴδ ἴῃ 103 ΘΧΌΘΓΠΔ] ἔοόττη, ὑμδὺ ἢ6 ὑΓΌΪῪ ΒΟΡνΘΒ [86 ᾿ἸΔῪ 
οὗ ἀοὰ ἴῃ ἰτ5 γθὰὶ ἱπιροτὶ (866 οἴδρ. ἰἰϊ. 81 ; χὶδὶ, 8). 
(Βοῖοδα : τ}. νοῦς ἰΒ ἴ86 ἑάδαί Φον ; 186 Ποβα, 88 Ιἱ 
ΜΘΓΟ, ἰ8 ἴπὸ οηρίγίοαΐ 65.) Ὑοῖ 6 ΤῊΔῪ τοιηδτῖ, ' 
[ηδὺ (ἢ6 αὐτὸς ἐγώ ΘΟΧΡΓΘΒΒ6Β ἴΠ6 ἔκοῖ, [δ΄ (86 (ἴπλα 
ἴον ἀοο 3ϊοη ἰ8Β ποῦγ ὁοπ)6. Α υδοὶ Παϊζου Ὀούνθοῃ {Π6΄ 
Ὀοίῖεν δηὰ [86 ἔα]86 ἐγώ οου]ὰ ἴαῖκα ρἴδοθ ὑπᾶον [86 
αν, Ὀυΐ, δἴοῦ δοχυδίηίαηοα ὙΠ ΟἾγῖϑι, [ῃ6 γτϑ]᾿ 
δι οοιηρίεῖα ἐγώ 1} ἵνα εἰποῦν ἴῃ [ἢ6 νοῦς, οἵ ἴῃ 
{6 β68ἢ : ψ1}} δἰ ἢν βοῦνὸ αὐοάα, οὗ βίῃ, Βυϊ Ἔχίργ- 
Ὠ8] Ἰαραὶν, »ίασεά οὐδν ασαϊηκέ ΟΝγίδί, 18 ΠΟῪ 4180 
ἃ ᾿ἰ6 ἰῃ [86 Βυ5ῃ (866 οὔδρ. νἱ. 14: Οκ]. ν. 8 δὲ. 
Οοϊ. 11. 18). , 

[ληοίε ὁπ ἐπε βπαὶ φοπίομιοθ οΓ υεν. 35. ΤῺΘ ἴη-. 
τογριοίδίῖοι 18 Ὀοβοὺ τ ἢ αἰ ΠΟ} 0168. 

1. Τακίηρ ἄρα οὖν 88 Βυτητηΐηρ ὉΡ ἴΠ6 Ὑ}0]6 
Ῥγοοοάϊηρ βϑοίίοῃ, δπὰ τγοίογτίηρ 1 ἴ0 106 τορθηθγαίθ, 
[6 βουνίοο ψ ἢ ὑπὸ ταϊη ἷἰβ οἵ δουγβα [86 τεβι]ὺ οὗἁ 
186 πὸῖν βρί γἰζυἈ] ᾿ἰἴ6, δηα, τὶ τμ6 Βοβῃ, 86 γϑϑυ]ῦ 
οὔ ἱπανπο!ΐηρ 85. Βυΐ ἩὙΒΥ͂ Β0ἢ ἃ δίδιθιηθηῦ 838 
18 Ὀούτγοοη [μ6 ἐμαηϊκδρίνίηρ, δηα ἴ86 ὑπ ρηϑηΐ ' 
υἱΐογδηοοθδ οὗ σἤδρ. Υἱἱ!. 5 Τὸ Ἰοοῖκα {τ τακίηρ {μὶ8 
ἀϊβοογὰ δ8 ἐδθ πογιηδὶ οοῃαϊἑϊοη οὗὁἨ 86 ΟἿ τ βιϊδη 
᾿ 6, ΙΓ 7 »νδεῖ γῇ Ὅ6 ἰδίκθη, ψὶ τ Μογοσ, ἀπαὰ οἰ ογα, 
88 Ορροβϑὰ ἴο “ἷῃ ΟἸ γΙδὺ ὕρβυβ," [θη ΕὈΣΌΘΒ᾽ ΘΧ- 
ΡΙδηλοη 8 Βα ἰβίδοιοῦυ : “1 ἴῃ τηγβοὶΐ, ποῖν τ ἢ- 
βίαι πΠδΙΘΥΟΥ ὈτΟΩΤΟΒΒ ἴῃ τὶρῃϊθουδηθθθ [86 
Βρίγίς οὗ Ομ γίδὺ τῆν βανο πτουρῦ ἴῃ τὴθ, οὐ ΜΠ] 
ψοῦῖς ἰὴ {815 116, δ δ}}} τοδὶ ἱπιρογίβοι : τ ΤΩΥ͂ 
Βιϊηαὰ ἱπάροὰ 1 βοῦν {π6 ἰὰτν οὗ αοἀ, Ὀυϊ τὰῖϊ ΤῊΥ 
βεβἢ τῃ6 ἰὰνγ οὗἉ βίῃ; δπὰ, ἰτϑὰ ὈΥ ἴπ6 ἰανε, οουἹὰ 
οὶ Ὀ6 ᾿υϑβοα, ὈὰΣ πουϊὰ οοτὴθ ὑπάὰθγ οομαθ)η8- 
οι, 1 νἱενοὰ ἐπ πιρβοίί, δηὰ ποῖ ἐπ Ολγίδέ ϑεδωα," 
Βαι εἰὶδ υἱὸν οὗ 7 πιγϑεῖ ἰδ ϑοιηονεμαὶ ἑογοϑ, δα 6 

0}}} 118 ρογίδοι οοιηρί ουίοῃ, ασθὴ ἴΠ6 σοιηῃρ]οιΐοη οὗ 

ΤῊΕ ἘΕΡΙΝΤΙῈ ΟΡ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤἸΒῈΕ ΒΟΜΑΝῈΕ. 

Ὑγοίίο, το Τουπιοῦὶν δαορίοα ἰδ, σομΐρεθοθ.. ΟὩ ἕοο. 
{γϊ)4] ρστουηάθ, ἐπὶ ἱπιουργοίδου ἰδ ὀρθὰ ἴ0 ἔμ 
ΒΔΙΩ6 ΟὈΪΘΟύΟἢ8 88 ἔδμοβα ἡ Ὠἰσοἢ γοίον [86 δοοῦυς ἴο 
[6 ἀγοροηῃογαῖθ. 

2. Ἧἷ)ε ΠΔΥ, πίτ [!βΔηρθ, δοσορὺ ἃ διῖῦτο τεΐοτ. 
Θσα, ἰῃ σοῃβοαυθποθ οὗ {86 τυτοϊηρ-Ῥοῖς δείηρ 
τοδο;θα ἴῃ [86 ἰῃηδηκδρίνιην. Βυῖ {Π]8 τϑαϊιΐγεβ ὧδ 
ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἃ ζτοδὶ ἀθαὶ, ἀπὰ ἴο ἴογοα ἴΠ6 διιοσῃμενφ 
ΠΙΘΆΠΙ ΠΡ Οἡ μέν, δέ. ΙῈ α͵50 οοῃίυδαβ; ἴον γος 
ἀηὰ σαρξ, δΔΙγοΔαΥ υϑοὰ ἴῃ οοηϊγαβῖ, οἡ [18 νΐενν ὉΣ6. 
ΒΘῦ ἃ ΠΟῪ αἰδυποίίοη : δηὰ γοῦ τμδΐ πον αἰδεϊποιίθη 
18 ἱπηιηδαϊδίο Υ αθοσναυὰβ Γοροδίθα]ῦ βοὶ ἔοσῖ ἢ ὉΥ 86 
[ΘγΠ]8, δρί γί, Ποδὰ. ΤΏδ ΟἹ]Ὺ Θϑοᾶρο ἔγοτη [818 σοῦ- 
[βίου 8 δ δββϑυιηρίίου [Πδῖ, 4}} ἴοι νρ, [6 νοῖς νγὯϑ 
ΓΘΆΪΙΥ ἴῃ (86 ἰπίογαβὶ οὗ βρί γα] 116, δὰ πον, Ὀδΐῃρ 
ἀοἸϊνογοᾶ, ᾿ξ δοῖβ ουῦ 118 ἱπηρυ]868. Τα, ἰὸς ΟὈΥΟΌΕ 
ΤΘΆΒΟΏΒ, Γ6 ΓΕ] ΘΟ, 

8. Ἶἥε ΠΙΔΥ ἴδκὸ 30 ἔλδιη, 88 βυιπτΐησ ὉρΡ ἴδ6 
Ῥτοοθαϊηρ (48 ἰ8 ἄοῃθ ὈΥ [6 Αὐυρυδιϊΐδῃ Θχροβί. 
ἴογ8), 7 ριγεείῦ ἃἋΒ 16 δανι6 πιαπ--τὶ, 6., 1, [86 τὴδϑ 
ἐμοῦ ἀσβουϊθοα, ὑπάοῦ 1Π6 Ἰαντ, τὶ} Τὰν πηϊμα, ἄς 
Ις ἷβ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΥΤῪ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ρΑγοηιοβὶδ: δυΐζ, 
δανηρ ἀορίοιοα ἐπα Θχρουίθῃοθ ἂρ ἴο, δῃᾶὰ ἱποϊυεῖνθ 
οὗ, (π6 ἀοΙἑνογαησθ, ἢ6 ραίθοσβ ὑρ ἰῃ τηρϑηΐηρ πΟΓΒ 
[86 ψῇο]6 οομῆϊοῖ, ἰο σοῃίγαδί στ 10 [06 ποτγτηδὶ 
βίαι οὗ {Ππ|ὸ ΟὨ τ βίδῃ ; οὔδρ. υἱἱϊ. Τὸ {18 ἰῦ πὶ], 
οἵ οουγδο, Ὀ6 οὨ᾽οοιθά, ταὶ “ π|ῖ τον ταϊηὰ 1 βοῦνα 
16 ἴαῖν οἵ αοἀ ἢ ἰβ ἴοο Βίγοῃρ 8 δχργθβϑίοῃ [0 ὉΘ 
τοίοσγοα ἴο 86 τηδὴ οὗ (ῃ6 ᾿δῪ - Ὀυΐ ἰδ ἰ8 ὈΓΘΟΙΘΟΙΥ 
{πὶ8 βουνίοθ ἴο ἐπ ἰδν ἐμαΐ 18 {πὸ αἷτὰ οὗ εἶθ νὰ. 
Θηθὰ οομβοίθῃσθ, ὑῃ6 Ὀσδυΐοῦ ἀρδῖγο, διὰ ἴἰὸ ἷβ ὕγθ- 
οἰβθὶν }}18 ἢ6 Βπᾶ8 6 σδῃῃοὶ ἀο, Ὀδοαυβο ἰῃὸ Ποβἢ ἰθ 
ὑΠπ6 τυ Ὁ ΡΟΥΘΓ ΟΥ̓ ΜΝ ὨΪΟΝ ἢΘ6 18. Ὀγουσῆς ἱπιο τἂρ- 
νον, ἐγι δυόῦι δα86 ὙὮΘΡΘ [ἢΘ Ιπ6 76 Βογνΐοα Οὗ ἰδ, 
δύο οὗ ἴμ6 ἰαὰνγ οἵ αοά, 18 41} (παὺ ἰ8β βουρὶ (ΟΥ. 
Βθουϊὰ ἢ6 8661) ὅο ΓΟΘΔΟῺ [18 αἰτη, δηἃ Ὀ6 “ τους Βίηρ, 
[86 εἰρη δουβηθαβ πο ἴ8 ἢ [Π6 ἰατσ, ὈΪϊδη 688 
(ΡΒ. ἐἰϊ. 6), γαῖ 16 βογνίοβ οὗ [6 πιϊπῶ 18 ποῖ, ὈῪ 
ΔΩΥ͂ ἸΏΘΆΠ8Β, ἴπ6 Βογυΐοο οὗ [6 ϑρ! γι. Απὰ, πιογὸ- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ὸ τηυδὺ ἐχρϑοὺ ἴὸ δηὰ δογθ, θύϑθῃ δἵϊθεσ ({0 
(δ καρ νἱηρ, ἃ αυδβὶ.«οοηοβδίοη οὗ ἀδθίδθεϊ δ48 [6 
Ροϊπῦ οὗ οοπηθοιοη ὙΪΠ0}, “ ΤΏΘΓΕ 8 ποῦν, {πο γϑίογα, 
Ὧ0 σοπάοπιηείϊοιν,") ἄο.. Ἄνεγα {Π6 τοΐογθῃηςθ ῥτγϑ- 
Υἱουβὶν βοϊοἷν ἰὸ το ΟΠ γι βυύίδη, {π|8 που]ὰ βδϑοπ ὑῃ- 
ΠΘΟΟΘΒΑΤΥ. ΤἬοτο 16 αἰ] ου]} υἷ68 αἰὐο πάη 1}18 νον, 
ἰδ τηυϑὲ 6 ργαῃηίεα, Ὀυῦ {Π6Ὺ ΓΘ Ὡοὺ 80 ὨΌΤΏΠΘΓΟΙΙΒ 88 
ἴΠο86 1 Βηᾳ ἴῃ ἰϊ6 οὔ ασϑ, ΤῊ ὙΠ 016 ΒΟΘΙΏΒ, 
ὈΥ̓͂ 118 ΔΙ ΓΘγηδ Οη8, [18 οὨοῖοα οὗ πόογάϑ, 88 ὙΓ6}} 88 ἐΐθ 
ροβίθοη ἰῃ ἴμ6 ΕΡρίδβ116, ἰο ροϊπὶ ἴὸ 8ὴὴ δσρουθῃοθ 

; πΝΠὨἰοἢ 18 Ῥτοάποοα ὈΥ [ἢ6 ΒΟΪΥ͂, υδῖ, δηὰ σοοα ἸΔἸῪ 
οὗ αοά, ταΐπον [μῃ8ῃ ἴῃ6 ρΌΒρ6] οὗ 9688 ΟΠ γὶβὲ ; 80 

, ἴδαῦ οὐθῃ [86 ουϊθυγϑὺὶ οὗἩἨ ΟΠ γε δη ργαζτυἀθ 18 [0]- 
Ἰοτνγϑα ΌΥ ἃ 8] γοοῦγγοποο ἴὸ {86 σοὨβίοῦ, τ οἢ ἰδ, 
ἰηάδοϑα, νοῦ. γοσυγτίηρ, 80 ἰοπ νῷ 88 Ἧ6 866} ΠΟΙ ΏΘΒ8 
ὈὨγουρ ἢ [Π6 ΔῊ ταίμος τΠ8ὲ τῃτουσῃ ΟἸτῖθε, 869 
Μοοίν. Δοίε ".---Ἔ.] 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, 566 (86 δῦονο ϑιωρρύπανῳ ; αἷδὸ ἐΐ6 νοίόνεν. 
πα Κεγπαγᾷε, 

[Ῥαὺ] ἤθγθ ϑηΐθγβ ἰηἴο ἃ ΥΘΥΥ͂ ΓΟΤΩΔΓΚΔΌ]6 ραγοῖο. 
Ἰορίοαὶ δηλ γαὶβ οὐ 186 πογκίηρς οὗὨ [6 Ἰανν, ἴη ογάδ 
[10 8βῃον {παν ἴδ, Δ Πουρἢ ΒΟΙΪΥ͂ δπὰ ροοά ἴῃ ἰἰϑοϊῆ, 
οδηηοὶ οἴνοις τἢ6 βαηοι βοδίίοη οὗ ἴδῃ, οἢ δοοουμ 
οἵ (Π6 ροτον οὗ ἱπάπ θὴρ δἷη, Ἡ Ποῦ σα δ ΟΥ̓́ΘΣ 
ΘΟ 6 ΟὨΪ ἐπγου ζῇ το θοσηΐηρ σΓδοθ. Ηδ ρμἶνοθ ὃ 
οδαρῖοῦ ουὖἵ οὗἩ Ὠἷβ οὐῃι δχρογίθησθ, Θβρϑοΐδ!ῦ ουὔἱ οὔ 
ἴ86 ὑγδῃδίτοη ροτϊοὰ ἤρου [Π6 αῦν ἴ0 ἴΠ6 ζοαροὶ. ἴδ 
τεἷ8 ὀχροτίθηοο, ποότθυον, 18 τοβοοϊθα, (0 ἃ οοσίδῖξ 
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υδίδοϊ, [6 Ὠιἰπέοσγ οὗ ἰδ6 τοϊσίουθ ἀονοϊορογοηϊΐ οὗ 
μια. ΔΉ 85 ἃ τμοϊθ. αὶ ͵ἰβ ΠΘΓΘ 80 Υἱν] ἶγ ἱπάϊ- 
νἱαυλ) πο, τοροδῖβϑ ἰιβοὶΥ αἰθὸ ἐπ ἰπ6 Θχρουίθῃοθ οὗ 
ΘΥΟΣΥ͂ Θαγηοϑὺ ΟἸ τ βείδη,. ΤῈ ἰανν, ἰμδίοδα οὗ δ] γ- 
ἴω δἰ, ἔγϑι Ὀτίηρβ ἰξ ἴὸ ἃ 11 τοδηϊοβίδ οι (νυ ΈΓΒ. 
1-18); ἰα 186. ἰηίογῃδὶ οοπίοϑι ἰδ '8 Ῥγούϑὴ ΡΟΥ͂ΘΓ- 
688. ἰδ Ὀυΐ ἰοδα9 ἰο 1Π6 ραΐῃ} οομπεβαίοῃ οὗ 86}ρ- 
᾿ΘΘΑΏΘΆ8 (τ 6.8, 14--234) : ὯὨ0 ΟἾΒΟΡ ΟΡ ΤΟΙ ΔΙ ΠΒ, 88 00 
[δὲ ρτδοῦ οἵ Φοβυβ ΟἸὨτδὺ (νον, 26). 

ΤΏοΘΘ οχροδίυογβ Ἦδ8Ο [Ὁ]]ὸτὴ ἰ;6 ἰδίου Αὐυρυδιίη- 
ἰαπ εἷονν, ΓΟΙῸ νοσϑ, 14--2ὅ ἰο [86 γέρεπογαΐο, ὈΘοδυ 86 
ΠΟΥ ἃΓΘ ὈῊΠ}1ὴρ ὕο αϑουΐθο ἴο 6 πδΐυγαὶ Π)Δη 
Θνοῖ, [818 ΡΟΥΓΟΣ 688 Ἰοηρίηρ δον Ὠίρηογ δηὰ Ὀοίον 
[ΐηρθι Οη [86 οἵου Πδηα, τὩο86 ὙΠῸ τϑΐδὺ Ποῖ 
ἴο ἴη6 μπγεγεπογαΐδ, ἀτρὸ ᾿ἷθ γοδβοη, {παὺ ἴῃ 6 ΤΟρΘη- 
ΘΙαῖθ πη 18 ποῖ 8ὺ ΡΟΤΘΓΙΟΒΒ, 80 οδρίϊγο [0 δἷῃ, 88 
486 Ῥοσβοὴ θοῦ αἀεδβοσί θα, θυ μ88 ΟΥ̓θγοοσηθ ἰδ6 
ἀομηϊηΐοῃ οὗ βδ'π, 88 {ὴ6 ἀροβίῖθ οἰθδυὶν ἱπαϊιαὺθβ 
ὈΟΙΏ ἴῃ οἤδρ8. νἱ. δῃὰ τὶὶ, Τῇ οοττοοῖ ἰηιογργοίβ. 
τίου 1108 θοῦ ἰπθθο ἵἴπὺο. Ῥϑὺυὶ αἀδβοῦὶ 689 ἢΐδ8 
βίαι, ποῦ ἤσθη ΒΚ ἴῃ β'π, Ὀυΐϊ θη δα οηθα [0 
ΦΆΓΙΟδῦ ΒίΓυρ  ] 68 ἀραίηδὶ δἰ ὉΠΘΡ [ἢ 6 Βοοῦγρο οὗ 
1Π6 αν, ἀηογ ργοραγαίίοῃ [ῸΡ ἃ βἰδῖο οἵ ρτϑοθ---ἰ, 6. 
ἴη [86 ρογοα οἵ ἰγσαπδιιΐοη ἔγοιῃ πὸ ἰὰν ἰ0 [86 208- 
Ρ6], ἴῃ [86 σμααϊοο-ραζὶδίδς δίαϊα οἵ αὠὐαζεπίπρ. 

ΤῊυΒ τηυςῇ, ΒΟΎΤΟν ΟΡ, τηϑῦ Ὀ6 οοποραρα το [86 
Αἰιρυδιϊηΐδη τίον, (δαὶ (19 σοπίοδι ἰ8 γορϑδίθα ἴῃ 
πιο! ρα ἔοστω ἴῃ [86 σαβθηῃθγαῖθ 80 Ἰοῃρ 88 {Π6Ὺ 
τα ἰπ ἴμ6 ἤσβῆ, ἴΠπα6 οἷα 116 οὗ Αἄδπὰ σῦ]68 Ὀσβίὰθ 
1Π6 πον [6 ἴῃ ΟΠ τῖβι. ἸΤοιηρίδιοηβ ἔγοιῃ ἰῃ6 που]ά, 
8584.}13 ΟΥ̓ δαίΐδη, αἰδίυγο: ποὺ υῃ γθαυ θη δ᾽ 
ΟΝΦΓΟΟΙΏ6Β, δηὰ τἴδ6 δοϊΐονον, θοῦ ἀΘΟΡΙΥ͂ δμὰ 
ρα] ἴθ οὐ ΒΘ] ΘΒΒΠ 688, [ὩΓΏΒ ἰῃ ροηἰζθηοα ἴ0 
ΟὈτῖβι 8 σγηοθ, [0 6 [86 νἱοῖον δἱ ἰδεῖ. [Ὁ τωυβῦ ὈΘ 
γο Θπ δοῦρα, ἴοο, ὑμαὺ ΠΟΘ ΔΓΘ ΓΩΔΗΥ͂ ἰορδὶ], ἀ6- 
ϑροπαοηϊ, ΤΟ] ΠΟΙΟΥ͂ ΟἸ τ βἐΐδηβ, ἩΏΟ ΠΟΥ͂ΘΡ Ρ888 ουΐ 
οὗ 106 οοπίοδῦ βορο ἀρβουῦ θα ἰπίο ἴ86 ἐγ ρΡ ἢ οὗ 
ξταςο, [86 [}] (γθθάοσω, [86 ρῬϑδοθ ψῖἢ αοα δηά 85- 
ΒΓΘΠ 6 ΟΥ̓ βαϊναϊΐοη. ΤῈ6 ᾿οπιροσδιμοηῦ δπα ρἢγβὶ- 
681] ουὐηαϊτίοη ἤδγο ἃ ρτοδὺ ἱπβυθηοθ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ δυο ἢ 
οΑβοΒ. θὰΐ [Π6 τηδῖῃ ΓΟΆΒΟῚ ἰβ, [παῖ δυο ΟΕ σα ΔΒ 
ἀοροηὰ ἴοο το Ὡρου {Ποιηβοῖνθθ, δηὰ ἀο ποῖ Ἰοοῖκ 
δ} Π οἰ ΘΠ ΕΥ ὕο 1ἢ}6 ΟΓΟΒΒ οὐ ΟἩτίβι.--ρὶ 5. 

2. Ασοοτγαϊΐηρ ἴο ἴη6 δῦονθ, [ῃ6 ῥῬαββθαρθ ἰγθϑῖβ 
τιγουρῆυυς ποτοῦ οὗὁἨ [86 πηγοροπογαῖθ ΠΟΥΡΓ 106 ΓΘ- 
βοπογαῖθ, ΠῸΡ ῬΆΓΕΔΙΪΥ ΟΥ̓ [Π6 ἰοττοοῦ δηὰ οὗὨ 1ῃ6 
ἰαϊίοῦ . υλ [6 ἀσϑοσῖ 68 [Π6 Ῥγούθαδ, [86 ᾿ἰνὶπρ ἴγϑη- 
δἰ τἴοη, οὗ ἃ τη ϑῃ ἔγοῃ [ἢ 6 ὉΠΓοροπογαῖθ ἴ0 ἴΠ6 ΓΟρβΘΏ- 
δγαῖθ βδίδίθ, ὙΠΟ ἱῃ γα ]γ, δηὰ ὉΠ ΌΓ ὈΓΟΡΟΙΥ, 
ὑπ ἀογβίδη Δα {Π6 ἰδῖν, δηὰ γορβαγὰβ [ἢ 68 φΟΠΠ Δ Πὐτηοηΐ, 
7ῆοι ἐελαϊέ ποέ σονεί, 88. ἴῃ τοοῦ οὗἉ 811 σοι Ἃ- 
τοθηΐθ, ΤῊΘ αἀυοδίίοῃ 8 ποῦ ΘΟΠΟΘΓΏΪ ΠΩ 8 ΡΟ δη θη 
δοπάϊιοη, Ὀυὰϊ ἃ τηονοιηθηΐ δηα 8 ΟΓ8]8.: ὑπ θΓ ΌΓῸ 
βΒτεὶ ἴῃ 186 ῥγοϊοτγῖΐο, [Β θη ἴῃ [Π6 ργοβοηῖ ἴθηβθ, ΤΏ6 
οοὔροτγαιίοη οὗ ἴ:6 Ῥγοσηἶβ 885 ἯΓ6}} δϑ [06 ὮΟΡ6 ἴη 
11:18 Ῥγοοθθθ οὗἁὨ ἀδθδῖίῃ νι ϊοἢ Ἰοαὰβ [0 116, ἰα ἰηἀοοά 
δϑϑασηρᾶ, ὈὰΣ ποὺ ἀσβογ θά πὶῖὰ 1, Ὀδοδυδβο, ἴο ἴῃ 6 
σοτοδαίδηϊ οὗὨ {16 ἸαγΓ, ΘΥΟΓῪ πίη, ουθὴ [86 Ῥγοπ)- 
ἴδ6, 186 χοβραὶ-ο᾽θσηθηῖΐ ᾿ἴβ6 1 Ὁ, 8 ἐγδηϑίοντιηθα Βγβὶ οὗ 
11 ἱπίο ἴανν : ὙΔ116, τον γβοὶυ, (Π6 ΒΔ} ὑγίυτορῃδης 
ΤΠ, ἀπὰ ᾿πΠθη θη ἴ86 ἰδ (ἀοοοταϊημς ἰο ΟΥ̓ 68), 
ΓΘ ΓΑ ΠΒΟτΙ Θα ἰηῖο0 ρυΓΟ ζοΒροὶ. 

8. ὟὙὸο τουδὶ ποὶ ονϑυϊοοῖ ἴμ6 ἴδοι ἰμαῖ [6 Αροϑβ- 
ο Ὦογο ἀθϑοῦῖθεβ ἃ σγδααίίομ, ψΏΟΒ6 δίαδρϑβθ ΓΘ 
νος οὐἱ ρυοἱ ΠΟΏΠΥ ἴῃ (86 ΘΧΡΪΔη δίΐ018---ἃ 518- 
ἐδίΐου τ Δ ΐοἢ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ Ἰοδβ Ὀδοκασαὰ [0 ἀαδραὶῦ 
φἃ 16 δρη86 οὗἨ ἀφδίδ, θυϊ, δὲ 10:6 δα10 {{π|6, ΓΓῸΪ 

ΦΙΉ ΣΘ [86 Αττοϊηΐδη ΘΟΠΕΓΟΥΘΙΕΥ͂ 1686]} [ 
89 ἐϑωσον οὔ ἐιὲ5 6. [ὲ σδῃσποὲ του βλω γὴν γλίμς 
ἐδλίο ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΕΑΥ͂ 888 οἃ ἴο Θχέζοτηο νἱοῦνβ ἔπ ὈΟΓῺ ἀὐγοσ 0:8 
«οὐνοοϊης [89 τιοαυηρ οὗὨ ἐπὶβ ὁμδρίοσ.--- Β.} τ:5.......----.οΘὨὌβ.ὃ.........-..-.. τ ὃῦῸθΘΞ-΄ΠΠρὃῦὃῸὃ ΡϑᾷρὅΡᾷΡᾷΡᾷϑᾷρᾷᾶρ8ᾶ.- ΡΠ... -.-...-........-................΄ρΠΠΡῤ΄...ρ.Ρ ρϑρϑ.-΄ὖῸ6Ὸ.-.ν.-.΄ΠῤΡῤϑ ρ΄. --οο-“Π---0ρΡρὖρ...-΄ρΡρρὖρ..-----.-.....ν.νϑ.΄΄΄......΄-. .-....--ὄ.-΄΄ὖὖῤὖῦπ....-- Πρ ὀ ΄ ὋἝὙἷἧὙς΄ο-ππι:.ψε6.........--ὄ-...ὦὃὦΡὖὮῥ3ὦ΄ὕΡὕ3ὦΞὮᾧ΄ᾧἃἴ}ᾧἃἷὮᾧὮᾧἷἴἝἷἧἷ΄Π΄ἷὖ6-ῤΠὖῦὖρφΦᾷᾳΦορ;.-...-....-ἰβ.:Β-β.ς..Φ..-. 
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Ὀρπαγὰ ἴο ἴΠ6 ἱστπθ 116. [Ὁ 8 [86 ῬΔῪ οὗ χοὰ]γ δὸν 
ΤΟῪ ἴ0 Ββαϊνδιίίοῃ ; δοοογάϊηρ ἰὸ Γυτῃον, ἐπθ ἀδϑοθτι 
οὗ βοϑ κηον)οᾶρο ἱπίο Π6]1, ἩΒΙΟΣ 18 [6 Ῥγοὶ λίαν 
οοπάϊθοη ὑο δβδοθῃβίοῃ [0 βθανθῃ πῖἢ ΟἾγῖοι. “ΑἹ; 
ὙΠΑὺ 81 ἴ, ΤῊ Βραθοιηοῦ ἢ 1 Βηὰ ΤΥ βἰδίθ οὗ 80 
ἀδῖγ τοσβα." ΤῈ6 ζ}} ρρϑᾶσγδῃοα οἵ [86 ἸθΡΊΟΘῪ 08 
[89 δυτίλοορ οὗ [86 ὈΟᾺΥ ἰΒ [86 θγτηρίοπι οἵ 118 μοαϊ ΐηρ, 

[“Ῥαὺϊ τρθϑὴβ ἴο ΒΟΥ ΠΟῪ υὐζοσιΥ ὑπδνυαὶ ΐηρ 
8ΓΘ 8} οβοΣΙΒ ἴ0 ροὶ τὰ οὗ βίῃ ὉΥ τοῦ Ὠδίαγο, ΟΝ 
Θυον τηυοἢ ἰπιθηβίβοα ὈΥ͂ υἱοῦ οἵ ἰδ δηὰ [86 δοῖ 
ἴη985 οὗ οοῃβοίΐθῃσθ, υ80}} [Ππ6 ΡΟΝΟΓ οὗ δβἷη ἷβ Ὀγοκθῃ 
ὉΥ ἰδ ἰπ ἴ[Π6 ϑουγοα οὗ βρί ἰΐι4] 16. Νο οοηγνίο 
τοη8 οὗ [89 Ἔχο]]θῆοο οὗἩ [Π6 ἰαῦν, Ω0 δοκηοσί αν. 
τηρῃΐ οὗ ἰἴ8 ρυγ  δηὰ τἰρυ Ὁ] ΟὈἸἱσαῦύζοη, πῸ δϑϑϑηὶ 
ΟΣ οοηβθηΐ ἰο ἰξ 858 σορά, ὯῸ Δρρτοθαδίίου οὗ ἰξ ἰὴ [Βς 
γοαὲ 00, ὯΟ ὈΓΘΙΈΓΘΠΟΘ [ὉΓ ἰὖ ΠΟΡ ᾿ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ ἀοΙ δὶ 
ἴῃ δ᾿ 88 σοϊῃτθηαηρ ᾿ἰ86 1 Γ το ἴπῃ6 Ἰυάρτηθηῖ, δηαὰ "0 
δἰτὶ τί ρβ αἴνον οθθαΐθηοθ (0 ἰΐβ ργθοορὺ ΠΟΥ ἔδδγ οἱ 
18 ῬΘΏΔΙΥ δαγϊ θα ἴο Ὀ6 υδί, »1}} ἂνδ]} δρϑὶπβὶ (6 
ἸΔῊῪ οὗ βίη δηὰ ἀδθδίδ, {1} 1Ὁ 18 δΒυρουβοάθα ὈῪ δῃΟΙ ΒΟῸΣ 
Ιὰν οἵ βρίτίϊυ] 16 ἀογίνοα ἔγοιυ ΟἸσῖβὲ ΌΥ ἐλ. }.᾽ 
--: 
ἣ ΤῊΘ ἰδ οδοίβ ποῖ ΟἾΪΥ (Π6 Κηοσ]θάρο, Ὀυὶ 

480 {Π6 γευοίαζέοτι οὗ δ[:.---Οἰ1ῖ8. Γ}} ἄρον; ἑορηιοπξ απὰ 
πιαπὶγοκίαίδοη, Ὀὰϊ ποὶ 18 σοπιοδὲδ. 11 Δοοοίογαῖοβ 1ϊ8 
ῬΓΟΟΘΘΕΒ ἴἰο ἱυπδριηθηῦ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴ0 πληῖζθ 1Π6 ΒΙΠΠΟΡ 
ΒυΒΟΘΡΟ]6 οὗ δὰ Δ ἴῃ ποοὰ οὗ, ἀοἸἑνοσβηοο. 
ΤῊυΒ ἰ0 σοΥτοβρομὧβ 10} ὉΠ6 {γ8]8 δὰ Δρροϊηϊτηθηία 
οὗ Οοαἀ᾽ 8 ρογογῃπηθηῖ, ΜΒΙΟὮ 4180 ἔπη ρ6 ] πιδῃ ΤΏΟΥΘ 
δηὰ Τη0Γ6 ἴο πα ἀονοϊορτηθπηὶ οὗ ἢΪ8 ἰηναγαὰ βίδηῃα- 
Ῥοΐηί. Τῃ6 ΟἿἹΥ αἰ Έγοποθ ἴδ, ὑπαῦὺῦ ἴΠ6 αν, 88 8 
Βρὶ τυ] οἴεοῖ, πη ρ618 ἰὸ 16 ἑαφραὶ δαυΐπ )μάρπιεηί 
(“ἴον ἱἢ τὸ που]ὰ γυᾶρε ουὐγβοῖνοα, 6 βῃοιϊὰ ποῦ Ὀ6 
ἡυάροὰ ᾽, τ] 1866 συϊάδηοα οὗὨ Τδῃ ὉΥ {γα ]8 δῃὰ 
Φοτηρ δ ΟΠ 8 ΓΟΒῈ 18 ΓΙ ΠΟΙρΡΑΙΥ ἰμ γεαὲ οοπαεηιπαίογῳ 
7ιιάσπιεπία, Βαΐ Ποτο, ἴοο, ἀοα δ αν δῃὰ οσαϊηᾶ- 
ἴίοη ἄρτοθ, Τὸ ἴπ6 οἱθοῖ, {ΠῸ ΤΥ οὗ {110 Ἰαῖν Ὁο- 
ΠΟΠ)68 ἃ ἢδβῃ οὗ Ἰρῃϊηϊης σοῦ ῥγοβίγαϊθβ {Π|6Πὶ 
Ὀοίογο ὑπ 6 ἰῃΓΟῺΒ οὗ ρτδοδ; ἰὁ0 ΠΑΡΘΡ ΠαίυγοΒ, ὑπὸ 
Βα8}} οὗ ᾿ρτηΐης τ δἰ σἢ ἀοδίγουβ ὑπο Θαγί}] ν ροῦν 
πιυδὺ ἤγβῦ ὈθοΟπΊΘ, ἰῃ ΠΙΘΠῪ ότι, δὴ 1] ατϊ παύη ας 
Ὀοδῖη. [Ὁ ἰδβ ἃ [Ὀπἀδπηθ ἢ ἴ4] τπουρηῖ οὗ [6 ΑΡροβίϊθ, 
1ηδὺ ([ῃΏ6 ἁμαρτία, πῇῃϊοῖ Π8Β ὉπτΙραβίιθα 1186} ἴῃ (86 
φιαΐίμγε οἵ πιδῃ, ἰβ σοι ρο ]θα ὈΥ ἴ06 ᾿δαῖν ἴ0 γαυθδὶ 
1086} ἴῃ Βυδη 16 88 παράβασις---ΔΒ ἀρ ν τη» 
παΐξωγαίηπεδδ. ΤὨυΒ {πὸ ἴαὰνν ἀγίνεϑβ [ῃ6 Βογροηΐ ἔγοσωῃ 
118 ΘΟΠΟΘΔἸσηθηϊ. 

δ. Ου [86 ἀἰδογοης ἀοβηϊιϊοηδ οὗἁ (μ6 ᾿ά6δ οὗἁἉ ἰῃ6 
ὈΠΙΟρΡΘΏΘΓαία δηὰ (6 τοροηθγαίθ, 866 ΤΠοΟΪυοΚ, Ρ. 
844. Ἑτοιῃ Βοῃῃ. νυἱϊ!. ἰ0 18. ρῥ]αἰη ὑπαὶ ἴπ6 υἱοϑεσέα 
8. (86 ΤοβυΪὶ οὗ [6 οτἱχίηα] ποῖ Ὀἰτίἢ, πηΐοῖ 18 ὉΠ 8 
ἀεοοϊάοα ὉΥ ἰδ οκλίίΊοη. ΤὨΪΒ πον Ὀἰγἢ τσὶ Ὁ 
ἀἰδεϊηρυϊδηθα ῥγοβροοῦνο Υ ἔγοα {πὸ Ὀγοδῦθν δηὰ 
Βπηα] πον Ὀἰτί ἴῃ (Π6 γοϑυγγθοίίοη (ΝΜ αῖι. χῖχ, 28), δῃὰ 
ΓΟΙΓΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ἔγομῃ ἐμ Βρὶ εἰ ἴ04] ργοἀυοίοη οἵ πιδη 
ὉΥ ἴἰμ6 ποτὰ οὗ Θοά 88 ἴπ8 βοϑὰ οἵ (86 ΠΟῪ Ὀἰγιἢ, 
τ] ἢ Ὀορίηδ πὶῖ {86 δίτοης δῃὰ ροποῖγαϊίηρ ο04]} οὗ 
ΤΩΔῚ ὮΥ ΔῊ πὰ ροβροὶ (1 Ῥρίον ἱ. 28). [ἴκἐ τωυδί 
Ὀ6 αἰδιϊησυϊβηθα Ἰαίο γα ΠΥ ἴγουῃ 8 ΒΒ ΟΓΘΙΏΘΏ Δ] ΒΎΤη- 
ὈοΪ] ̓ ζατίου απ βοα ηρ, Ἡί ἢ ἴ8, δὲ ἐπα βάγμθ (ἴτηο, δα 
ΠΟΙΤΩΔ] Τουπάἀδίίοη, 88 {Π 6 1464] δῃηα βοοῖδὶ ὩΘν ὈἱγΙδ, 
88. ἰῃ [6 Δροβίο σαὶ βρῆθγο ἰὺ οοὐποίαοα ἰἀοη 6 8}}7 
πὶθἢ ἰὸς, ἀπὰ ἐν ἀσοογαβ αὐτὰ ἰδ ἱῃ οστηδὶ θοοϊ οβἰδβιϊοαὶ 
τοϊαιίίομβ, Ὀπὲ, διηΐϊὰ ϑοοϊθϑί δϑίϊοαὶ ΟΟΥΤΌΡ ΓΙ ΟΏΒ, 68 
80 90 ἕο γμὲμ πὶ τἢ 11, 

6. Α ἀοδβοτίρίίου οὗἉ ἰἤγϑο βίαρεβ οὔ [86 υἱέα ϑαπο' 
ἐογώωπι, ἴῃ Βυοον, 666 ΤὨοΟΪΌοΙ,, ᾿. 387. 566 δἾ5ὸ [16 
νίοτνθ οἡ ἴῃ 6 Ὀγδοίδοδὶ οδοῖβ οὗ ἐμθ ὑποΐοϊ ἃ Ὄχροϑὶ- 
ἐοη οὗ (μϊ8 ραβϑαζθ, 88 δρρὶ γίης 0 ἴΠ6 τοροηθγαῦθ 
δὰ [06 Ὀπτοβθηοσγαῖο, ἰῃ 16 ποῖθ, "ἢ. 3388. ΑἾδο, ὃ 
δασίβον ἐγοδίτηθπε οὗ (μἷ8 φυρδίοι, Τποίμοκ, ρ. 841 
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{ῦν. Ηοάρο εἰρθεἶν τορτγοραῖθϑ ἐπ βαγίηρ οὗ ὃτσ, 
Α ὅιοκο (ᾳυοϊοα ΔΡΡΓΟΥΙΠΡΙΣ ὈΥ ΤΒοϊποὶς ἰῃ [δ 6 
δοῖδ Γοΐογγθα [0 ὈΥ 1Δῃρ9) : “"ΤΉΪΒ ορίπίοι [88 τηοδὲ 
ρ᾽ ΠΥ δηα δια πμλ  }} ποῖ ΟὨΪΥῪ ἰοπσογοαὰ ἴΠ6 βιδηά- 
διὰ οἵ ΟὨγβυδη τ, Ὀυϊ ἀδεέτογοὰ ἰζ8 ἰπῆποησο δηὰ 

ἰι9 οἰεγδοίον," ΤῺΘ ἀδηρῸΡ ἴγοι 8} ΟΧ- 
οἰακῖνο τοΐίεγοηοο ἢ (80 αὐ ἀν ὐντοόνα: ἷ6 ἀἰβοουγαρθ- 
ταθηξ ἴ0 νοοῖ δ ΐονοσ. ὃ [ἰδὲ ἔγοῖλ ἴΠ6 οΟἴδοῦ 
τοίθιθησο 8 ποὶ ἴδ|86 ΘΟΟΌΣΙΕΥ ἴῃ βίη, 80 τηυοῖ 85 8 
ἐδηάθησγ ἴὸ δορ ἴμα ΟὨνίβείδη ὑπάθγ ἢΠ6 ϑοουγμθ οὗ 
(λὸὲ ἰανγι [Ιἱ ἀο68 δηοοῦγαθ ἃ τοῦ, Ὀμγο]ονθὰ 
βίδιο οὗ σομϑοίθηοθ, δὰ ᾿ομὰὶ οὔογίβ δον δαποι[ οὶ» 
ὥοῃ. (Οοιηρ. {{᾿6 Ἰαίίες ρϑγὶ οὗ 2οοίν. Νοίθ...) Ἰὸ 
γος ἰδ τὸ ἃ τηονοηθηΐ ροϑϑ Ὁ16 ὈΟ(Ὦ Ὀδίογο δηὰ δον 
πο, γογβίοη, 8 δίδίθ ἰδ τϑίογθηοθ ἴὸ ἴδ6 ἸΔῈ, ὁ, ΟΟΏ7.- 
ἀσόκ ἈΏΌΘΙ ΘΥ̓́ΘΓΒ [0 ρῸ ἴο ΟΠ ειδὲ, ἐμὰ γυῖα ὈΘ]ΙΘΥΘΓΒ 
[ὁ βὸ ἰο Ηϊΐπι, δίηοθ [6 οσίβίθῃοθ οὗ [86 οοῃβϊοὶ 
βῦονβ {πῶ [Π6 δοΠοΟΙἸπλαδίθῦ ἰδ ὨΘΑΓῸΓ ὕΠ8η ἴΠ6 ἀθδ- 
᾿ἱνογίης Μαβίοσ, Ηρθιο 6 ΣΈ Ζ50}} ἰδ ΘΧΟΘ]]οης : “ ΕΥ̓ΟΥΥ͂ 
ΟἸ γἰϑιίδη '8 οοια οὶ θὰ ἴο οοπῆγιι γυδὶ ἴπ6 ΑΡροβί!θ 
ΠΘΓΘ βδυβ, ἴσου [Ϊϊθ ΟἾΤΙ ῬΘΙΒΟΏΔΙ Οχρογίθηοθ ἀπά 
Ὅ6}1} ἴον Ὠΐπὶ ἱ{ δ6 δὴ 6180 οοπῆγπι (Π6 μοὶ ἴἰδὶ 
Οοαβ αν, δῃὰ (μοροίογα αοα᾿β Ἡ]]], 8 ᾿ἷθ ἀ6]ϊρὶ---- 
εἰδὺ Ὧ6 ἀρρῖγοα {π6 ροοά, δῃὰ μαῖα (Π6 ΘΥ]] ; δπὰ, 
ἰμάθθα, ἴῃ δυο ἃ ΜΔΥ ὑπαὶ (Π6 βίῃ ἴὸ Μΐοῖ, δραίηοι 
ἰδ πὶ}}, 6 16 Ὠυττίοα ΔἸΤΑΥ͂, 8 ἰογοίχη ὕο .γ18 ᾿ῃχηοθὲ 
πδίαγο, Βυϊὶ ποῦ ἴο {εἶπὶ, ἰΐ, του [ἷ8 οὐ ρογϑοηδὶ 
οχρογίθηοο, [6 οουἹὰ οοηϑγηι ΟὨ]ΥῪ ἐπΐ8, δ ἃ ποὶ αἶβὸ 
(80 ἔλοΐ (πὶ ἐῃ6 δρίτις οὗἨ [16 ΠΟῪ 116, μανίην [8 
βοῦγοο ἰῃ ΟὨτῖδὲ δοϑυβ, [85 ἔγοϑὰ ἷπλ ἔγοι ἰδ 9 ὑγζθῃ- 
ΟΥ̓ οὗ κἷπ δηὰ πο οοπαϊίοῃ οὗ ἀδδίἢ, πίοι σοῦ ἢοῖ 
δυτοχεαίθα ἴἴτο [06 ἰανγ, Ὀυξ ΟὨ]Υ Ὀτγουρῆϊ ἰο 
χὰ. 89ὸ (μδὲ πὶ}, πίοι, διπουσῃ ροπον οβα, 
ΜᾺΒ Ὁ (6 ΔῊ πο θα ἰοναγὰ πρδὺ ἰδ χορ, 18 ΠΟΥ 
ΔΟΙΏΔΙΙΥ σδρδῦΪς οὗ μοοά, δηὰ ορροϑθοὰ ἴο ἴ06 ἀδθδι 
8ὲ}}} ποῦκίησ ἰπ Ὠἷπὶ, Δ8 ἃ Ὀγοἀοσοϊπδίίησ, οΟὐθστηδδ- 
6 η5ε Ῥῦπα οὗ ἴδ, ἴοὸ ὍὈ6 β8η4}}} ἰσἰυμπιρθδηὶ ἴα 
οΥΥ."- 

“ . ΤῈ6 ΠΕΤΝΙ “Του δδὶὲ ποῖ οονοὶ "ἢ 
(τον. 7), ἰα Κποτῃ ἰο Ὀ6 οὗ ΥΟΥῪ τοδὶ ποὶρμῃὶ ἰῃ 
αἰνίἴησ (0 Το Οοτητηδηαιηθηῖθ, [Ὁ ἰξ Ὀ6 ἀϊνίἀοὰ 
ἰδῖο ἐνο οομητηδηἀτηοηΐδ, ἴΠ6 Οὐ᾽θοίδ οὗ (86 ]Ἰυδὲ 
(οοτνοιΐρ) ἀγὸ [6 ρυϊποῖραὶ ἐμβίηρ, Βαὶ (Π6 Αροϑβεϊθ 
ΥἱΟΝΒ ἴδ 88 ἃ ὑγοϊ ἰδ οι οὗἁὨ πὶιοκοὰ Ἰυδὲ ἰἰβ6 1} δηὰ 
ἘΒΘΓΘΌΥ ἐδ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ ΘΟ ρΪ]θίθ δοτηπιδητηθηὶ, ποι 
οσχίθηδ, ἰῃ Β6ΘΏδ6, ουϑῃ ζΠΣΟΌρΡὮ 41} [Π6 οομπμπδηά- 
τηθηΐθ, (ΟΡ. ἸΠοΙθοῖ, ἡ 860.) Οα ἴΠ6 δ5δ.6]}0ὸ 
οοῃμπίσυσθοηθ οὗὐἠ ἴΠ9 ἀοοίγηθ οὐὗὁἨ [Ππὸ αἰπία! ποθ οὗ 
πὶοκοα Ἰυδὲ, ὈΥ π0 ΒΔΌἑ πα, 866 ἴΠ6 δδῆιθ, Ὁ. 861. 
ἴῺ ἃ βἰ τὺ ἩΔῪ, ἃ τοραγὰ ἴὺγ ἃ ᾿ἰ6 οὗὨ ἰθϑ ης τὸ- 
οϑάδϑ ἴο ΔΏ ΟΥ̓ΘΣο ΠΟ ϑί:ρ ἀἰδίαηοθ ἰῃ (0.6 ἀορκτηδίϊοθ 
οὗἩ ἐμ6 Μιάα]6 Αρθβ, ἰῃ Θοῃβθαῦθῃοθ οὗ {π᾿ ΒύΓ6 88 
ἰαἱὰ οἱ ἰμ6 τηογὶξ οὗ χοοὰ ποεῖκβ, 

8. Οπ τοῦ. 8. Ὀιβδγοηῖ σαν οὗ ἴΠ6 "έξέ» 
ΠΏ ἰη, υσέξέιωγι ἀτλοης; [ἢ 6 οἰαδαῖοαὶ τείΐοσα (θ66 ΤῊΟ- 
Ἰαοῖς, Ρ. 868, ποῖθ : ῬτΟΥ. ἰχ, 17) Τὴ ἰδὰνν ργοάυοοδ 
τοθϑοιίοιι οἱ ἐδο ἐστ ἱἀάθα οὐ͵οσῖ, οαγίοδἰιγ, ἀουδὶ, 
ἀϊδιταδιὶ οὗ ἐπο ἰατρίνογ, ἱπιαρσί παιίίοηβ, 1π8ὲ8, δυϑοορ- 
ΟΣ οὗἨἩ 186 βοεοὰ οὗ ἱοιιρίδλοῃ, δηα οὗ βοἀυοσιίοῃ, 
Δηα, βηλΠγ, (6 ργοἀυοιίου οΥἁ τΘὈ6]]]0η---ἰὯ6 παρά» 
θασις. Τῆι ὨἰβίοΥΥ οὗ οὐ Πα ποοάᾶ, οὗ [δγδϑὶ], δμὰ [ῃ9 
Απϑ:ἰπουαϊδηΐειη οὗ [.6 δατὶν ΟὨγβιδη ρογϊοα (ΝῚ ΖΒΟΝ, 
Τὲς Οεεα ἱ ὧδ Απέϊηονιέδηι δ). ἴδ6 
εἱδίοῦυ οὐ Απἰηοπίδηΐδηη ἰῃ ἐπ 0 πι6 οΥ̓ [86 Βοῖον- 
παδίΐου (πο Μαπδῖον Απαρδαροδια, (μ0 ἀδηονδη [,Ὁ- 
αεἰΐποβ, ὅτ .); διὰ (η6 ΜΠΟ]6 ἰβύογυ οἵ Ὀὶνίπο δηὰ 
Βυπιδη ἰορίδϊα ώοη ἔυγηΐβηοα ῥσοοῦ οὐ ἴῃ6 Αροείϊθ8 
ργοροωου (Βαϊπαπ νο5, ΝΊοΟἸ αἰ ἴδ η8). ΝΟνθγ 6 1688, 
ἢπ6 αν ἰ8 ΠΟΙ, ἰυδι, δηὰ ροοὰ (860 πΠ0 ἴσο. 
οί66). ἰἴζ8 ἀθεΐζηι ἀπά ορογϑιίοη δγὸ βαυΐηγ. Β6- 
εαῦσδὸ ΟἸγίδὲ τὰ 8 ἰπ6 ἰὼν οὐὗὁ Θοὰ Ῥεογβθοηΐβοα, Η6 [28 

ΤΗῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ἸῊΚ ΒΟΜΑΝΑΗ͂, 

οχροσί ποσὰ ἰῃ ΗΪη)θ6] ἰδ [}1} Ὠἱνΐπο τουϑὶδ ἴσα οἱ 
ἐπ ορροακίομ οὗ δἰπίι} ὨπΙΔΏΠΥ ἴο ἐμ6 ἰδν : Ηξ 
Ἧ88 ῬΙΟΘΟΣ θα 88 ἱἢ Ηδ δὰ Ὀδθοη δἰ: ροσβομϊ δοὰ, 
Βυξ νὲϊὰ (μΐ8 σομρ]ϑῖθ τονοϊαιίου οὗἩ ἰδ6 γνοποσ οἵ 
τῆ ἔτδοθ ἰὼ 8.}}} τῦοτθ ροπογίυὶ τοόνοὶθ. 

οῃ. 
9. Θὰ ἐδὸ γοΐϑγϑῃοϑ οὗ υϑὺ. 9 ἰὸ τ δζὸ οἵ οἰδᾶ 

Βοοὰ, 800 Ἰδοϊυοῖ, Ρ. 8δθ, διὰ (6 δῦονε ἔζῳ. 
Νοίοι. 

10. Οῃ τοῦ. 18. Οὐ (16 ἀϊδεγοηὶ τηδδηΐηρδ αἵ 
[Π6 δοτηταηδηθτηθηΐ, " ΤῊΪ8 ἀο, δὰ ἔΠοῦ βδὶς Ἰ᾿ΐνο," 
806 ἴῃ6 . Νοία. Τί ἄο, απά ἰοω ελαὶέ ἔφθε 
ἸΏΘΔΏΒ: 1. ἱνίηρ ἴῃ (06 ουϊπαγαὰ ὈΪοθαίηρ οὗ οχίδσ 
ὯΔ] οὐοάΐαποο; 2. ϑιυνίηρ ἐπ ΟΥ̓ΣΥ ἐο ἰδθο,; 8. Εἰ 
ΘΙ ᾿ἱνίης δον {μἷ8 ἀοδ. 

11. Το ἰανν ἰϑ Βοὶγ ἴῃ ἰΐϊ8 ῥτγίποὶρὶ (86 πὶ}} οὗ 
Θοα) ; πδὲ ἴῃ 118 πιοῖμοὰ ( ἰβῖτισ δηὰ δάσο ϊπίθ. 
ἰοσὶηρ )υδεο6) ; φοοὰ ἴῃ ἰἰ8 ἀοαΐίχει (ργοιηοῦπρ 19 
{86} ΟΥ̓ [86 ἰάδαὶ! ἀθδαίὰ ἴῃ βο] ἰοπίθαρο). ΤῺ 
ΒΟΥ δὰ (0 Ὀ0 ἀοιγογοὰ ἔγομι ἀθδὴμ ὈΥ ἀφ6ι}--- 

βυμ᾽οσνεῖν 

ψισμα, ποδίγα 
ζυία ἄοπα ει γαίδα εἰ αἰοσγπα ργοημέί,. ΤΟ ἰδοὶ 
οδηϊκίου ἰδ ἴ)6 ποεκοαῖ, ΟὗἁἨ μία, ΤΒΟΪποΙκς πδοὸϑ 

11900 ὙΟΙΩΒ: “ΤΊΟΓΘ ΟΟΙΤΘΟΟΥ, αἷποθ ἰὲ Ῥγοάποοῦ 
"τ σοουδηοδ8.᾽ "ἢ 

12. Οχἡ ἴδ ΣΏβ 6 Γ᾽ ἴδ Ἡδΐοδ δἷῃ τοϊδοοηδίσοοα ἐδ 
ἴον, ἰῃ ογάὰασ ἴο τρδκθ ἰδ πιϊηϊκίον ἰ0 ἰὲβ Ο οπάδ, 
Δ αἷδο οὐ ἐμὸ σγδάῦδὶ ἀθνϑιορπηθοϊ οὗ δε ἰχηον 

866 ἐη0 τεσ. Δ᾽οίοε. 
18. ὕπ!|ο88 τὸ ᾽δνὸ ἃ ἀσδηΐίο ἰάοα οὗἨ ἐδ6 ἔι159 

ἔοστοβ ἴδ οὐχδηΐο ᾿ἰἰἴε, τὸ οδῃηοὶ μαΐῃ ἐπ Αροδε!οϑ 
οοτηρ εο νἱϑνν, τ ἢο 6 Βανο δἰκοιομοα ἰῃ ἐμ ἴσοσ. 
Νοίοε. ἘΐΠοΥ [86 ἱπάϊνίυδ] ἄρσυγτοβ ἰῃ αυοδίξοι διὸ 
γο δου ἰσοὰ ἰηΐο ὨγρογΌΟΙ ΟῚ τωθίδρθοτα, ΟΣ Ῥϑορὶθ 
Βανο Δ] ἰηΐο ἀυδ)δο δηὰ Μαηϊοιφαι ποΐοπα, 
ποῦ ΒατΘ ὈΘΟΩ πηδὰδ ἴο πηάοε]ῖο ἐδ6 Αροδεϊθϑ 
τπουμκθία, ΠΟ ἰῃ ογάὰθν [0 δΡ 0 ὲπι, ΠΟῪ ἴο 
ογοσῃ Ὠἷπι, 8.096 ““ βιγάθῃμδηι," ΌΥ ὅδιι, Εὐθϑηδοι, 
1840, Ρ. δθ : ΑΒ ἀΐθοαδοθ ἴῃ [86 νορϑίδῃ]ο ποιεῖ ὰ δϑ 
Κηοόνῃ ἴο ΒΟΥ ὑπϑιηβ τοῦ ἰη ἱπίθσιοσ δηὰ Ῥαγαβίοϊοαὶ 
ογδηίϊδιηβ (πρὶ, τηοδθο8, τηϊϑεοίοοα, ἄτο.}, 80 ἀοδδ 
ἀΐθοαϑο ἰῃ ἸΏΔ} ΒΕΟΥ δ ἰοποσ, μαι εἰ πἀοροπάοῃς γνἱίδὶ 
Ρύοοοδϑ δηὰ ἱπίοσϊοσς οὐζαπΐδτη, θοοσοιθα Ε{|τ6 ἃ ζϑσε 
τς ἰρόπκρι ἴῃ ΠΡ ΌΣΕΙΝ 16. γαῖαν Ἀρὸ Αὐπερα σὲ 
ὈΥ Ῥασδοϑίβυβ, οὐ 1.6 ἰΠΓΟΥ͂ΟΓ ΟἸἸΖΔΕΪΒΠΑ ἢ ἰπὶ 
1:0 ΒΟΑΙΜΙΤ' .ι1ἴ6.---Οορ. βοΒνῖνῈ Ῥαίλοϊοσὶα κε, ἢ 
Τλπογαρὶ ψίοημδ, 18δὅ4.---λῖὶοο 

6 ἴοττωβ. ρογνοσὶ ἴπ6 (ποίη διὰ τηδιοσί δὶ 
Βυϊδίδηοθ οὗ πδίυγαὶ 11 ἰπίο ποχίουβ ββδροθ δὰ 
Ροίϑοθα. Τηθ [Ἀ]80 δρίεἰϊαδὶ [ΌΣτΩ --- 81} ----ραυνοσῖδ 
[80 (το 119 οὗ ταδῃ ἰῃΐο ἃ ἰαχυτίδηὲ στον οὗ ὅ.}.0 
Βρὶ ἰδ] ἱπηδχοο οὗ (δ 16 116, 

ἘἨΟΜΊΙΣΏΤΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΔΟΤΊΟΔΙΙ. 

᾿Αοααδίπίδηοο Ἡ αἰ ἷδ οὔδοιθαὰ Ὁγ [Ἐ9 αν, δὸ 
ἴασ, 1. δ ἴθ ἰἴδντ, 848 ἃ ῥιοβί υοη, Ὀσοόνόῖκοα αἷ : 
2. Ὀπὶ αἷδο ἰδὲ {886 ΘΟῃθοϊ ΟΌΒη 688 οὗ δἰ Ὀ6 οοτηρἰοῖθ 
(νοσβ. 1-13).---ἰ δὲ ἀο68 εἴη ἔδκο ἔγομι διὰ ρἷτο ἴΦ 
τωϑῃ ἢ 1. ἴὸ ἰακϑα 1 ἔσοτα εἶπ; 2. [ἰ χίτνοδβ Ὠὶπι 
ἀοο (νοτὰ. 7- 13). -Τὴῦὸ δῦυθο οἵ πμδὶ ἷξ ΒΟΪΥ, 
1. ἰ6 ἱπάσοϑὰ Βουτῖ]6, ὈυΣ τοὶ, 3. πδς ἰδ ΒΟΙῪ 18 σὲ 
{1861 ἀδδβισυσῖνθ (νογβ. 1--12).--.«Ὅὥη6. ἀοδιτηοίοη οὗ 
[80 δἰδίε οὗ ἱπηοοθῆοο: 1 ΑΡρρδγρηὴν ργοἀπορα ὮΥ 
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ἐδο Ὀϊνίηο ὑγοδϊἰείοη ; 3. ΑοἰλΙ ρεοἀυοοα ὮὈΥ 
Βυπιδῃ οἷῃ (τογϑ. 7-- 13)... - ον [86 Ὀδ5ὲ ἐθδοῦθῦ σδῃ 
ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ἐδιηρίοῦ δρδιηδὶ εἷβ Μ|]1, πθη 6, 1. 6Χ» 
δαρίβ ἔγοπι ἃ 6] τωθδηὶ Ῥγο δἰ ἰοη ; 2. Ὀὰὲ ποῺ 
δΠ}8 γ ΡΥ Ῥγο ι ἰοη ἀαῖκθηβ ἴῃ ἀοδῖγο ΤῸΓΣ ἰγδῃβ- 

ἴοῃ (ν ΡΒ. 7--12).---ἷἶῆὐο δῃου]ὰ ποὺ ῥγοδι ἱδ 68}}- 
εἰἈαφρόθοι ἴοο τηποἢ.---ΤὩ0 Ὀδδὶ (δΐηρ τὸ δᾶνθ ἰβ8 
οογτιιρίθα ὮΥ αἷἰη (νοσ, 10).---ΤῊο. ἔραγ Ὁ] ἀθοοριίοι 
οὔ βἷη (νδρ. 11).-τΑτὔ ΒΟΙΐηθ88 οὗ τῃ6 Ὀὶνίηθ ἰαν. 
1 ἴθ διό ἴ0 08 ἩΒΘη ΜΘ, 1. Ἰοοὶς αὖ 16 ᾿ἰατγρῖνον : 
8, ΟΔΙΡΟΙΏΪΥ ῥγοῦθ (ῃ6 ῥγίηοῖραὶ βέδίθιηθηίδ οὗ 16 
ΘΟΙΙΠΔΠϊηοηϊ; 8. αγα ἰὼ τηἷπὰ (μ6 ἀδδίχιι [ὉΓ 
ὙΓ81Ὸἢ ἴδ τγὰ8 ρίνσοη (τον. 13).---  Ώθηοο. ἀ068 ἴδ ΘΟΓ0 
ἴδοι πιδὶ ἰἴΘ χοοὰ ἰ8 τωδάθ ἀθδίῃ ὑηὶο 6} 1. ΤῊΘ 
ἔλυϊς ἀοοδβ ἠοῖ 116 ἴῃ [86 Ἰανν, νοι ἰ8 Βρ᾿ τ Δ] : Ὀυϊ, 
4. ἴῃ τὴ6, ὙΠΟ 8Ππ| σΒΤΏ δὶ ἰρτορϑιὶν, “ θ.65}..}}|6 
δοϊὰ υπμάον βίῃ (νοῦ. 18, 14).-- τυροῦ οὗ ΠΟΥ εἷῃ, 
αἰγοΐμρ αὖ [η6 τυΐῃ οὗ τηϑῃ, ὈΓΘ [5 οτῃ ΟΥ̓ΟΓ- 
ΚΠ γΟΥ͂ (γον, 18)... -ὌΠαῖ 18, ““ ἴο Ὀ6 8ο]ὰ ὑπᾶον βίῃ ἢ" 
1. Νοῖ ἴοὸ Κηοῖν πῶδὶ Μὰ ἀ0---ὈΠ Δ ηθ88 οὗ β6] 
Κκαονίοασχο; 23. Νοῖ ἴο ἀο πρδὶ πὸ ν|}}, θα ἴο ἀο 
ὙΠαῖ Μὸ ιδῖ6---ῬΟΥΥΟΥΒΙΟ οὗ ΟἿΣ ΟὟΤΏ ΒρΡΟΠΙΔΏΘΙΟΥ 
(νουβ, 14, 1δ).--- ἄνθη ἴῃ [ι18. βίῃ, Ἰζδῃ τησϑι ἰ6 ΒΕ 0 
ἐδ6 ξοάποδο οἵ τὴ Ἰὰνν (τοσ, 16).---ἰπ Π Βοβὴ ἐῆοτο 
ἀν θιΒ πὸ ρσοοὰ ἰμϊηρ (νον. 16).---[ῸὉ ν}}} δπὰ ἴὸ 

τίοστ ἱ 1. Ηοῦν πϑὰρ {Π6 Πρ οὗ ταὶ 8 γοοὰ 
δ ἰο 08: ἃ. Βαϊ ΠΟῪ [ὩΣ [τῸπὰ Ὁ8 ἷ8 [Π6 ῬΟΣΓΟΣΙΏΔΏΟΘ 
οὗ ἰξ (νοῖβ, 18, 19) [--Ἴ 89 ἀθορ Βοιτοῦν Θχργοβϑεὰ ἴῃ 
116 ὁοπζοδαίοῃ, “ἴον ἴο ἩῚ ἰ8 ργθϑοηΐ ψὶ ἢ τὰο, Ὀυὶ 
ΒΟ ἴο ρογίογα,," ὅσ. ; Ὀδοδυθο ΜΘ (6 ΒΔῪ 88 ΤΩ ΠΟ ἢ 
88: 1. ἴ σίθ ἴπ6 μοοὰ ΥΘΙῪ τηυοῖ : ὑυΐϊ, 23. 1 δὴ 
ὁπιδὶ 88 τυ ἀονοία οὗ [86 βοῦς ἴ0 ἀ0 ἰξ (νον. 18), 
--ἼτπὴῦΠο δυγρτείβίηρ, ἀἰθοοΥ ΣῪ ΟὗὨ δὴ ΟἹ 1.0 ΜὙΑΥ ἴ0 Ὧ]8 
οσηγεγβίου (τοῦ, 21).--ὴὸ ἀου]θ Ἰα ἧπ ἸηδΔῃ: 
1, Το ἰτὺυὸ ἰδ ἴῃ ἴΠ6 τηϊπὰ . 2. ΤΊ ἴα]βο ἰΔῪ ἴῃ 
ἐδ το ΓΒ (τ γβ, 22--3δ).--- 6 αἰνἀοα δἰαία οὗἁ 
(δ Βυτηδῃ [θα : 1. Οδυθοὰ ὉΥ δίῃ ὑας 18-20); 
ᾧ, Μδηϊοδιίης 109617 ἴῃ (6 οομβῖοι οὗ [(Π6 ἐνγο ἰδ 
ψοσΒ. 22, 28, 26); 8. ΟΠ] ρς ἤοσι ἢ ἐΠ6 Ἰοηρίπρ ἴον 
οἰ σοσᾶησθ (ὙΌΣ, 34). --- Τ16 ἰθδηκορίνίης οὗ (δ6 

ΑΡροϑέϊε ἔον ἴδ ρ6806 οὗ ἀο᾽ἑνογαποῦ (νον. 9ὅ ; ΘΟ. 
οδδρ. ἱ. 2). 

ἱύτηξκε : ΤΌ ὅο ἀοδϑβ ποῖ τθθδῃ ΠΟΘ 0 ῬΟΓΌΓΣΙΩ 
(6 ποῦκ, Ὀυῦ ἴο ἔδαὶ [86 οὀχοϊϊθιηθηῖ οὗ {Π|6 Ἰυθίδ. 
Βαυῖ ἴο Ρογίοστω, ἰβ ἴὸ ἔἶνο πίιμουῦ Ἰυδῦ, τΟΙΔ]]Ὺ ρυγο ὶ 
Κηἷ8. ἀ068 ποῖ ἰδ. ὈΪδοθ ἰῃ ἐμ ΐ5 ̓16 (τϑσβ. 18, 19).--- 
Ηὸδ Ἰογα ς8116 ἀθδίδ [816 ΤαΪΒΟΡΥ δηὰ ρδίῃβ δῃδυγοα ἴῃ 
{π6 οοηβίος πὶ δἰ (88 Εχοὰ. χ, 17). Ῥδδσδοὶ 
ΒΑΥΒ: “ ΤΊιαῖ ὮΘ ΤΩΔΥῪ ἰ8 6 ΔΙΓΑΥ ἔγο τὴθ ἰμἷθ ἀθδίῃ 
ΟὨΪΥ " ((818 τῶϑ 1π6 Ἰοουδίδ). 

ΚΤΑΒΚΕ : ΤῊΘ ὨδίαΓΑΙ πγδῃ ἰδ || 1110 ΘΑΥΓ βίῃ 6 
ἐδ6 συγθο ''88 ὈΘΘἢ Ῥγτοπουμοοα ΡΟΣ ἰδ. Τθδ δδγίῃ 
82 ἴῃη0 ϑοϑὰβ οὗ 411 Κἰπᾶὰβ οὔὐἠ ποϑὰβ ἴῃ ἰδ. δηὰ 
δἰϊπουρὴ ΤΠΘΥ ϑθοῖα, ἰῃ Ἦ ἰοἴοσ, ἰο Ἰἰ6 ροσγίθοι υ ἀθδὰ 
ἴῃ [00 Θδρίἢ, γοὶ, ΟΥ̓͂ (86 πᾶττῃ σαὶῃ ἴῃ ἴῃ6 ρτίην, 
ΠΟΥ Ὑ11 ἀραὶῃ χογιηϊμαΐθ δηὰ στον (ΥῈΣ, 8).----Ξἴὴ 18 
ἃ Τ68] ὈΪΣΌΏΝΑΥ τΟΌΌΘΥ : ἰζ δδοοοίαίθβ ἴῃ ἃ ἔθη Ϊν 
ΨΑΥ ἩΐΙ 18, Δηὰ δἰσῖνοθ ἴο Ἰοδὰ τ8 ΟΠ’ ἤοχῃ ἴΠπ6 τὶρῃς 
τοϑ, Ὀὰὲ δίλοσασὰβ Κ1]0 υ8 (τον, 11).--- οι εἴη 
δα Ὀθοοϊῃθ δυδΘ}}Υ ρονγοσυϊ, ἀο ποὶ ἀθαροπὰ : αοὰ 
ἄοοϑ ποῖ πίβ ἐ8:6 ἀθαίῃ οἵ [8 δἰπηοσ. ἘΕἾ6Θ ἰῃ ῥϑηὶ- 
ἔδηοθ ἴο ΟἸτἶδὲ, δη ὰ γοὺ εἶδ}}] ὍΘ ΠΟΙΥ (τος. 13).- 
ΒοΙΐονο στ ἀο ΩΔΕΥ͂ βοοὰ ποῦῖςβ, Ὀπί ποῖ 41} ἰῃδὲὶ [ΠΥ 
βου ]ὰ : δῃᾶ πῃαὶ ἴΠῸΥ ἀο, ἰβ ΓᾺΡ ἴγοσῃ Ὀθίηρ 88 ρθῖ» 
ἴδοϊ δ ἰξ βῃου]ὰ Ὀ6 (γον. 18).--Βεϊϊονίης ΟὨ τ βεδη5 
ἰδιηθηϊ ΙΏΟΤῸ ΟΥ̓́ΘΡ (06 ἩΘΑΚΏΘΒΒ6Β 8ι}}} οἱδανίηρ ἴο 
ἴθι, [Π8ὴ ΟΥ̓́ΘΡ τοΙΩρογαὶ ἰοιτωθηΐθ, οὨδίηβ, δηὰ 
Βοιιδ (νον. 20). 

ΟΕΙΆΝΡΕΚ: ΤῈ6 ἰδ ἷ8 ἃ ὈΘΔΌΓΓΪ τηΐττον, τ οἢ 
ΒΠΟὟΒ 08 ΟἿΓ δίηβ, ἰπ ογάὰοὺ ἰῃαὶ, ὙΠ6η γγὰ ρογοοῖνθ 
ϑϑοὶϊ στοδΐ ΟΥ̓]. ἨἨΘ ΤΊΔῪ μοὶ σουηβοὶ δηὰ ἢ6]Ρ ἴγοῖὰ 

Ομτῖδι (νὸγ, 7).-ἰ Ὀοϊίονοσα εἶη, διὰ ἰδ ὁοοῦξα 
διραίηδί ὑπο Μ1}}, ἘΠΟΥ͂ ἀο ποῖ 1οθ6 {86 ἔδνον: οὗἩ Θοά 
(νον. 17). ΟΕ ΑΜ ΧΕ : [πηδῖϑ πίοῖσοαὰ Ἰυδὲ ἃ ἰουῃϊαί 
ΟΥ̓ 4}} εἷηβ, δηὰ ἰδ ἰϑ αἷδο ρζαϊῃηδὶὲ Οοαδβ ἴα; νὰ 
Ββῃου]ὰ ποῖ δ]]οΥ Οὐγβοῖνοθ [0 Ἰυβὶ δὲ 4}1 (νον. 7).-- 
ΤΏΘΓΘ δγὸ ὑὋπνὸ Οἰδγδοιονβιΐοβ οὐ ἴσο ΟὨγιβεΐβαιβ, 80 
Ἰοῃᾷβ 88 (ΠΟΥ͂ ἃγὸ ἰπ 6 ποτ] : [Π6Υ ρῖνο ἐμοταδοῖ γ6 9 
ΤΟΌ]6 δϑουῦ ἐμεῖς ττοϊο ιθάηθθα, θὰ [ΠΘΥ͂ τοὐοὶοθ 
διὰ ἴα οοϊηΐοτὶ Ὀδοδυβο οὗ ἴμ6 ἀθ᾽ ἰνθγδοο (Γθ- 
ἀοιημρίου) [παῖ 88 Ἰδκϑῃ δ Τὰτουρὴ οθυδ ΟἸ τσὶ 
(νος, 2ὅ).---δονα Βιδὶ, Τὰδ. : ΤΏοτο ἰδ ποιμίηρ 580 
βοοὰ [μαῖ ἰὺ οσδηποὶ ὈδοοΙΩθ ΟἹ ΟΥ̓ ἀθυϑο. ἴὴ (δΐ5 
ὝΑΥ ἴΠ6 ὈΪοαδοα ροσροὶ ὈΘΟΟΙΏ6Β [0 ΤΩΔΗΥ͂ ἃ ΒΒΥΟΣ οὗ 
ἀϑαίῃ υηἴο ἀθδίμ (νοσ. 10).-- -ΆΡενεξε: ΟὟἿ Ὠδίθτο ἴδ 
80 Β'} Ὁ] (ΠΡ τὸ ἀο ποῖ (δ 88 τωῦυοἢ Ρ]οαδυγα ἰῃ 
ΔΩΥ͂ ἰπϊηρ 88 ἰῃ Ἡΐδὲ 8 γί ἄϑθηῃ (νον. 8).---ἰἰ ἰθ 8 
ταοϑὲ ϑιϊηθηΐ δἰίαἰητηθηῖ, δηἃ ΟΠ6 ὨΘΟΘΘΘΑΣΥῪ [ῸΓ ἃ 
τἰρσος υπαογοίδηαϊηρ οὗἨ ἴΠπ6 ἸΑῊΤ δηὰ βἰπ, ἰμαὶ τὸ 
ῬΓΟΡΘΟΙ͂Υ ππαθγδίδπα {ΠῸ βρ᾽ τἰϊυδὶ ομδγαοίος οὗ [86 
αν (τοῦ. 14)..-ΤΠ 86. οδῃ Ὀγοῖςξ ΌὈΥ͂ [μἰ8 ῬΑῸΪΪ Πα 6Χ- 
ΔΙῸΡΪΘ (νοῦ. 26) το εἰσένο τὶ 4}1 θαστιθδίμοθδβ ἰὸ 0 
ἩΓαὺ 16 γοοᾶ ; Ὀυῦ ἴΒο66 πο ἀο ποὶ δβίγὶνϑ τὶν 4}} 
ΘΑ ΘΒίη 688 ἰ0 ἀο ψἢδὶ ἰδ ροοὰ, Ὀυΐ 8ι}}} ϑ'ηῃ; ἐγεαπθην 
Ἰγν πίθν [16 ὙΠ11, σδῆποῦ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ [86 ᾿δησυδρα οὗ 
Ῥαυϊ, ἴον [Π6Υ δΓΘ ποῦ ἴῃ ΒΑΓΙΩΟΩΥ͂ τ Ὠΐβ ΟΧΘΙΡΪΘ. 
---Ἰὴ βδοσῖ, ἢ οη6 ΜΠ] δυο ἃ ραϊίοτῃ, Ἰοὺ Ηἷπὰ [Δ Κ6 
Ὁ}}18: ΝῸ οὔθ τηυδὲ ἰΔΥ οἷδί τη 0 ΔῊ οοτηΐοτὺ ἴῃ (δ ΐθ 
οἰδρίος τΏΟΒΘ δουπίογρασὺ ἰ8 Τουπὰ ἰῃ οἰαρθ. νἱ. ΟΣ 
ψ τ, : Ὀσὰΐ [0686 ἴγθ6 οἰδρύογβ πιυϑῦ ὨΔΙΤΩΟἢΐΖΘ. 

ΒΕΝΟΕΙ,: 8 Βᾶνθ Ποῖ ἃ βρυγο ἴτγοτὰ 1} ἸΑΥῪ 
118 : ΤΊ δοὺ] 18 ἴπ6 Κίηρ, [Π6 ΤΩΘΙΔΌΘΙΒ ΓΘ [86 δυὺ»- 
ὁθοῖβ, ἀπὰ βἷπ ἰϑ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ Ἡποτὰ {86 Κίπρ' [ι88 δὰ- 
τηϊ το, ΤῈ Κίμρ ἰ8 ον ρυηΐβη θα ΌΥ {1|0 ἸΠΒΌΓΓΟΟ- 
ἴοι οὗἁ ἷβ θυ ̓ θοῖδ, νῆο τῖϑ6 ἴῃ το 6] οι πὴ ἰδ 
ΘΏΘΙΩΥ͂.---ΟἜΚΒΑΟΘΗ : Τ6 ἸΔῈ ἴ6 δρέγέξμαϊ, τη 8Ὲ8 : ἱἰΐ 
8 Δῃ Θτηδηδίίοῃ ἔγοῃ αοά, πῆο ἱβ ἃ βρίτὶϊὶ (Φολπ ἱν. 
34); (μαὶ ἰδ, οτηπίροίθῃηϊ, ῬθυβοΌπδὶ, δηὰ ΒΟΙῪ ἰουθ. 
1 18, δυσί θον, βρί γί τυ] ἴῃ 18 ᾿τωροτγὺ--ἰθδι 8, αἰ νῖ 8 
δηα ΠΟΙ͂. [Ι{ ρογίαϊβ (0 ἴ86 ἰητηοδὶ Ὀοίηρσ οὗἁ τηδῃ, 
ὙΓΏΪΟᾺ 1ὰ που]ὰ ΔΙΠΥ οοπίοσιη ἰο αο0ἃ.--- ΤΏ 60 δἰδη 
ἦπ Ορροδίοῃ ἴο ὁ ἐμα οαγπαΐ Β6ηΒ6 ΟὗὨ Τηδῃ ; ὑπαὶ ἰδ, 
διΐβ ἀθεῖγο, νι ἢ ἴ8 ἀϊγοοίοα, ὈΥ νἱσίυθ οὗ βίῃ, ἴ0 1ῃ6 
ποῦ ϊα, δη ἰὕΘ 688, δ ἃ ΒΟΠΒΌΟΌΒΠΘΒΒ, δη ἃ τρδῖζοβ ἈΪπὶ 
ἯΟ ἷβ βυπαογοὰ ἔγοση [ΐἷβ8 ΟΥ̓ΘδΟΣ ἃ βογναηΐ οὗ 86 
οτοδίαρο (τοῦ, 14).----Αἢ Ἢ ἄϑάρι εἰονίηρ, Ὑἱτἢ Ἰονο, 
|| Ῥδῃ], 0168 ὨἰταΒ6} ἢ, ἀμ ἔσϑηλὉ]65 δὰ βΚΤΟΔἢ8 
ὍΠ66Ρ ἐπ ἰὰνν οὗ βἷῃ . δηὰ 8}}8}} τὸ, τὸὸ δὰ ᾿ἴϊκθ ἴοθ 
ἴῃ σοι ρασίθοη τὶ ΐμα, (ὉΟ]ΒΏΪΥ Θχροδα οὐγβοῖνθα, 
δηὰ Ὀοδβὲ οὗ Ἡδδίονοῦ ο8ἢ ΔΎΤΔΚΘη Ἰτδὲ ἴῃ υ8 ἢ (τον. 
14}.-- Τ)6 ἱποδρδοῖΥ οὗ τπδὴ ἤἢ0 ἀο ροοά, ͵ἰΒ δΔῃ 'ποῦ- 
ῬΔΟΙΥ οὗἁὨ ἴθ εοὐϊ ; (818, δηὰ ποῖὶ δὴ ἱποδρδοὶζυ οὗ 
Βρί τ [4] ἀἐδροείέδοπ, ᾿Δ8 πιοοοβαὶἰα θα ἰΐ ; 1ξ ἰδ [6 γθ- 
ἔογθ ἃ ἩΘΑπθθθ, βίος 8 οΟὨὐΠυΔΙῪ δἰϊθηἀοθα ὉΥ͂ 
188 Β6η86 οὗ συ (νοτ. 18).--- ΤῊ οχοϊδιαδίίοη οἵ 
1η6 Αροβίϊθ ἷἰβ (6 ΟΥΥ̓ ἴον Π6ΙΡ οὗὁὨ 411] Βυτηδηΐεν, 
πο ἢ, ἰῃ ἀοδραὶν οὗὨ 411 Βοὶρ ᾿ῃτουρῆ δηὰ οἵ ᾿ιβο] ἢ, 
Ἰοοῖ8 ἴον αἱὰ ἔτοτῃ πίϊβουι, Τῇ Ἰαῦν Ἰοδάβ ἴο {18 
ἀοεῖγο, Ὀυὺ ἰδ σδηποῖ ἀοῖἶνον ἔἴγοσῃ ἴῃ Ἡγοι ΠΟΘ 680 
(νεν. 34).--θ πζῆο εἰρῃβ τηοδὲ ἀθορὶ οὐδοῦ ἴδ0 
Ὀοημάδρο ἰῃ ἴπ6 Ὀοὰγ οὗ ἰδῖ8 ἀθαίδι, βίδῃ 8 πϑαγοβέ ἴὸ 
ἀοϊίνοσδηοο (τον. 34). 

1μι8οο: Ῥδῦϊ ΒΟΓΘ τρϑκθα οἶδ δΡ ἴῃ ἐϊ86 1}, ἰδ 
ἃ ἰγαϊῃ οὗ πηΐνογβαὶ ἢ πηΔῃ ἜΧΡΟΓΘΠ06---Πϑιη ον, ἰμαὲ 
ΠΟΓΘ ΒΣῸ ἔιοο βιυοοθδείνο βίδῖθϑ ([Π6 τηϊγὰ ἰδ ἀοβογίθοά 
ἴῃ οὔδΡ. Υἱ]1.}: οὐδ {τοῦ 9), ΏΘΤΘ βἷῃ θ᾽ απο 8 ἱβ 
8, ὈΘΟΔΌΒΘ ἯΘ δἃῖῸ ποῖ {ὉΠῚ οοῃβοίουῦθ οὗ [δ6 τροραὶ 
αν ; 1π6 οἶον (τ σβ, 14--24), πθΘΓΟ, πδυΐης ἃ οἷοδῦ 
Ἐποπ]οάρο οὗ ἴ86 ἰανν, Ὀπὶ γοῖ πίϊδουΐ [86 ἰάῥηραι οἵ 
τοἀοχωρίίομ, τὸ Ὀδοοτηθ ϑοαυαϊηϊοα τὶϊῃ (ὴ6 ρτὺ 
ἔουππα οοτγυρίίοη οὗἁὨ οὖἦ μοαγὶ, νι ΐο 8 Ορροδϑθα ἴ 
186 αν “ἢ 6οα, δὰ ἴδοὶ πτοιομοὰ ἴῃ τιἷ6 οοπόϊεοι 
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“Το οοηδίσε ἀοθοσί θὰ ἴῃ τόσα, 14-2ὅ οσουτγδ, Ὀ6- 
ἔοτο ἴ:6 ὩΘῪ Ὀἱγίδ, Δ 106 Ὠθϑαγὶ οὗ ἃ θδη δινδικοηθὰ 
ὈΥ ἰῃ6 ἸΔῈ ; γοῦ, ἴῃ (μα Ἰἰἴδ οὗ ἴδ6 γτοβϑπθγαὶθ ρϑῖ- 
Βοη, ἰπιῖϊν σομΠίοίθ ἀηὰ ΡΠ θῃοιωθηδ δγί8ο, ἰῃ ποῖ, 
ὨΟνΘΥΘΡ, Ἦ6 ἰδ ΟΥ̓ΘΡ ἰΥἰυορῃθηϊ,--Τ 9 ΑΡΟΒΙΪΘ τῶ 
ἔαν ἔτοι Βοϊἀΐῃρ [16 ΘΡΓΓΟΠΘΟῸΔ Υἱονν, ἐπὶ δίῃ ἀπ 6}}9 
ΟὨΪΥ ἱῃ τη δ ὈΟΥῪ, δηὰ ποὶ αἷϑο ἰῃ [ἰδ δου] (νϑσ. 
44).--.1 ἰδὴκ Οαοἀ {πγουρ] δοδυβ ΟἸγίθὲ οὺν [ογὰ 1 
Τπγουρὰ Ηΐπ, Ηθ 48 ἀοἰϊνοτοά τὴ ἐπ δηὰ Βλλυας 8}} 
186 τροϊομβοάμοεβ (γ6Γ. 2ὅ). ΠΕΌΒΝΕΕ : 16 Ὀοδὶ 
ἐπίης οδα Ὀ6 πηλᾶδ δῃὴ ἰπ͵υΓΥ ἴο ἴ86 πίοκοὰ π|}} (νϑυ. 
12).-- ΕΟ (δὰ ὈΘΟΟΙΏΘΑ ρυτο ἴῃ ἴΠ6 ἐπηρυΓθ 
Ββοαγ, Οὐγγωρῆο ορί"πιι δδὲέ σενογαΐίο ρεδδὶπι (ν6Υ. 
18).--Ἰ ̓ Λοϑοσίριίο οὗ [09 οὶ! ῬγορθηθΥ (γτογα. 14- 
9δ).--ἱὸ ἰ8 [6 δαὶ ΡΘΟΡ]6 ψἢὸ οοπίοϑϑ, (πδὲ δίγου 
Βοιιδυουβ ἱορυ 808 ἴῃ (ποῖ 8.0 βίη] (τον. 14).-- 
ΤῊ ἴηναγὰ οοπιγδαϊοϊΐοη οὐἨ τρδὴ π|ιὶΐβ Ὠἰτηθ6} 7, 
ΤΠ6 οομβίος Ὀοΐπθθη Κηονσίηρ, Ἡ]]Ἰης, δὰ ἀοίηρ 
(νον, 1ὅ). --Ἔνοη [6 ἱπηπιογαὶ τὩδη ἰθοΐβ ἔπαὶ ἰΐ 
πουϊὰ ἤδνο Ὀδθθη Ὀοίΐορ ἢ ὅθ ἱεοὰ Κορὲ [86 ἸΔῈ 
(νον, 16). 

ΒΕΒΒΕΕ: ΤῊ ἱποίοϊ ἃ ΜᾺΥῪ ἴῃ τοι δἰ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 
ὁχοροάϊηρ βίη] Ὁν [86 οοτηπηδηἀπιοηΐ: 1, 1ἰ8 πίοῖ- 
δὰ, ΠΟΥ͂ παΐαγθ, ὑ]αΥβ ἃ Ῥγοπιίηθοῦ μαζὶ ἰῃὰ ἴΏ6 
ἐγ ηβστοβδίου οὗ ἴπ6 ῥ]αΐῃ οομμμηδηαπιοηῖ: 2. ΤῈ 
ΒθηΘΠ06 Οὗ ἀραὶ πηΐοι ἰσαηβατθθδίοι οἴθοίθ, αὐ θ8 
4α'η ἰηΐο [86 οοπϑοΐθῃσθ οἵ πδη, 80 ἰδὲ ἴθ 6018 δῃὰ 
Βογοοῖτοθ 1 10 ὍΘ ἃ ΠΟΙΤῸΓ δηά δοοιπιϊηδιίοη Ὀδίοτο 
Οοά (νον. 13).--.«(1}0 σοηδίος Ὀοίνοθη Βρί τι δηὰ β68ἢ 
ἰῃ ὈΘ]ΐίονοτβ (νοτβ. 14--26).---ἰς ΒΟΙ]ΊΘν ΓΒ ΚΩΟΥ δηὰ 
[66], δδγ8 [αἴποῦ (ογζβ, νἱῖϊ., 2747), “ἰδὲ ἢο 
βοοὰ ἰδίῃ ἀπ 6}}8 ἴῃ (ποὶν βθβῃ, 8ὸ ὑῃδὺ (ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ 
ὈΘΟΟΠΔ6 πλοΓ6 ὨυΠ)0]6, δηὰ οὶ (ποὶρ ρϑδοοοῖκοῖδὶ!} [4]] . 
(μπᾶὶ ἰθ, ἀο ποὶ ἀοροπὰ οἡ ἐμοῖσ ον σγἰρ θουδη688 
δὰ ροοὰ σονίτ8,᾽ ἄς, (νον, 18). 

ἴάνακ: ΤΏΘ ὙΔΥ οΥ̓ (6 ἸΔῈ ἔγτοπὶ βίη ἴῸ πος 
1. Αρρδγϑῃυ, οὐϑῦ ἀλγκοῦ δηὰ ἀθοροῦ ἰοπαγὰ ἀθϑῇ : 
Φ. ΠΘΑΙΙΥ, δἰ ΤΑΥ͂Β ΠΘΑΓΟΡ ἰ0 ἰἰρῃϊ δηὰ 11{0.--- Το βδὰ 
γον ΘΙ οη οὗ δ'ῃ ἃ ρ 6 ΠΑ ΠΑΡΓῪ σοπαϊοη οὗὅὨ [Π6 ἰοΥ 
--ο-Ο πύησίηρ τονοϊδιίίου οὗ βαἰναιίοη.-- Το. ἀθνϑὶορ- 
τηθηῦ ΟΥ̓ 56 ἰκποπίθαρο πάθον ἴπ6 ΔῈ : 1. ΟἾθαγ 
Υἱο Μ ἰοὮ ΓΟΑΘΟῺ 88 ΟΥ̓ ἴΠ6 δυϊῃουῖν οὗ [Π6 ΔῊ : 
2. Ἑδγηθαῖὶ ττοϑυϊϊηρ οὗὐἨ {ἐπ Ὑ|}}; 8. Ουϊθυγθὶ οἵ 
ἀοορὶγ-αθοοϊοα ἔδοϊηρς (οἷ, ττοϊοπθα τηδη ἰδμδὶ 1 
ἈΠ1).-“ΞΗΟῊ ἴΠ6 Ῥγονοῦῦ, “ ΜΠ οχίγοιν 18 αοα 8 
Ορρογίυοϊον,᾽" ἰ8 τηοϑὲ ρ]ογίουδ! νουβοὰ ἴῃ (ἢ6 6οοῃ- 
νϑουβίοη οὗ τϑδη.--Ἴτὔὸο δίγαρνίο Ὀδίνοοη βίη δηὰ (ἢ 6 
ἰᾶνγ : 1. ΤΊΘ ἀσοοροίοη το δἷη ῥγδοῦθοβ πὶ ὑ86 
Ἰαν ; 2, Το υπηηδβκίηρς οβδοιδα ΟΥ̓ (6 αν [πγουρὶ 
6 ἀρρᾶγθὴηῦ οἤαγ οὗ δβἷ:.--- ΗΟ ἰΠ6 αν ὈΘΟΟΠλΘΒ 
ΑἸ ΤᾺ γΒ ΠΏΟΡῸ ἰηπαγὰ [0 ἐδ6 οδηάϊὰ ρογβοη, ὉΠ] ἢ 6 
ἢδ8 ροχοοϊνοα ἰἴ 48 Ὠἷβ βρίγιζυΔ] ἵν, ἷα ὀομβοϊουΒη 688, 
ἢ8. γθά80η.- τ] ἔθαγίι}, 8186 ρότον οὗ ον]: 1. Γ᾿ 
ΔΑΒΙΠ 68 8}} 006 ἔδαϊυγοϑ οὗ ρϑῦβομδὶ ᾿ἰἴ0: 3. ἴῃ 
Οὐδ ἰὼ οχμδυδῦ δηὰ ἀθθίγοΟΥ ρϑγβοῦδὶ 116 ἴῃ 4]} 
18 ἔδαϊιγοβ.-- 76 ΟΥῪΥ ἴον ἀο᾽ σόγηοθ ΟΟΟΘΌΓΒ ἱπ οἷο8θ 
ὈΓΟΧΙΏΜΥ πὶῖ} ἰθδηϊκοσίνίηρσ δηὰ ῥγαΐδο ἰο Θοὰ.--- 
9 νοῦ, 2δ: ἴδλον, ον ] 

γρηκίατὸ Τλτιοκ (οομἀδηδοὰ ἔροζω βοστηοη οἱ (ἢ6 
δι᾿ ε Οοηιφωοοί ονον ἰλο Βοώψ 67 ϑὲν, Βοτια. τῇ. 

ὯῊΗΒΞ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊῈΞΒ ΒΟΜΑΝΑ͂, 

19): ΤΏ 6ΥἹ1 Ὡδίαγρα, ριϊποῖρ]θβ, δὰ τρβῶθοτα ο 
(6 ποῖ δὸ ἔθ οδιιβοβ οὗ οὔὖγ ἱωροτγίοοϊξ πὶ] ἴπρο 
δὰ πρᾶον δοξίηρβ ἴῃ (6 {πἰηρ8 οἵ Οο, ἴκεὲ πο 
ΤΩ Ὀ΄6886 ἰτηθο! πὶῖ ρυτροῖυδὶ ῥΐουβ σοῦγοσβιν 
ἴοι οὐ ἱποβδοϊίνο ἀοδϑίγοβ οὗ βογνυίηρ αοὰ : Πα {δὶ 
ἄοθδ ποΐ Ὀγβοῖίδο, ΔΒ ἯὙΔ6]1 δ ἰδὶκ, δηὰ ἀο ψδδὲ ἰια 
ἀοδίτοβ δηὰ οὐυρῃΐ ἴο ἀο, οομπέρθαθοϑ ἢἰτηβΟΗ ἴο δὲ 

Ὑ δραΐποὶ Ὦϊ8 οοῃβοΐίδῃδθ δηὰ ἰΐ 18 ἃ ργοάϊψιουθ 
ΟἾΪΥ ἰο (ἷηὶκς ὑπαὶ [6 18 ἃ φοοὰ τηδῃ. Ὀθοδαβο, ἰθουσΣ 
86 ἀο68 δίη, ἰξ πῶ γοῖ αραϊηβϑὲ ἢΐδ τοϊηαὰ ἴο ἀο 80, 
ΕγΥΕΓΥ ἸΏ8Π Οδϑὴ Μδίοϊι Δ] ΤΑΥ͂Θ; συπηΐης ἔτγοιῃ 
ἰοιηρίδίοη ἰδ ἃ μαζὶ οἵ οὖγῦγ τδιοιυπθ88: ΘΥΟΣῪ 
Κοοά δμμρ]ογταθπὶ 8 ἃ βοοοπαὰ δηὰ στοδὲ μαζί οὗ ἱΐ 
δα ᾿ᾳγίηρ ἴῃ ῬγοΥβίοϑ οὐ γϑάβοη διὰ γοϊσίοη ὃ6- 
Τογϑθδηᾷ ἰβ ἃ ἑμιίγὰ ραγί οὗ ἰδ: δῃὰ 16 ΘΟΠΥ Γαδ οη 
οὗ ΟἸσίδεϊδηβ ἰδ ἃ [οὐγ ρασί οὗἁ ἰξ.---αττ. Η εν ευ, 
ΟὮ το 8. 34, 2ὅ : οη, υηάοῦ ἔμ βθῆβε οἵ ἐδμε τὸ: 
ταδί πἰΣ ΡΟΤΟΡ οὗἁ δβἷὶῃ δηὰ οογτυρθοῃ, γ17 88}}4}} δ6ὲ 
ΤΟΘΔΟῺ ἰ0 1686 Θοὰ ἑλγοωμσὰ ΟΠγίδι ἀπὰ 7ον ΟἸγῖβι. 
ΤὨγοῦυρῃ ΟἸ ται Β ἀθαῖῃ, δὴ οπὰ Μ|}} ὈῈ Ραὰξ ἴο 8]]} 
ΟἿὟΡ οοτμρϊαἰηίβ, δηὰ γὸ 8}}8}} Ὀ6 παρα ἕο δὴ δἕοσγ- 
ὨΪγ πίιπουῖϊ βἷη οὐ εἱρὶι.---Ὁ ἰ8β ἃ βρθοΐαὶ ΓϑιΏΘαΥ 

ἰηδὶ ἴδδγβθ δῃ ἃ ΘΟΣΤΟΎΒ, ἴο ὉΘ 06ἢ ἴῃ ΡΓΑΪΒο.--- 
ΞΟΟΤΤ ; Α ΡτΌρΡον ιοπ]θαρθ οὗὨ [6 ΒΟΙῪ ἰὰν οἵ Οοὰ 
ἴΘ [6 ὑνο-οἀχοὰ δπογὰ ποῖ σῖνοβ [Π6 ἀοδι μ- ππουηὰ 
ἴο βου μιθουδηθθθ δηὰ 10 Αποποπιϊδηΐδτη : ἴον ἴἰ 
ἷδ ρογίδοιυ δι τὸ Ὀ6 1Π6 τυ] οὗ οὔν ἀπῖγ, πτὶτίει 
ἱπ ΟΡ ποαγίβ, διὰ οὐογϑὰ ἰῃ ΟΌΡ ᾿ν68.---Οὐμακκε: 
Ἧα ΠΟΡΟΣ δηὰ ἐμοὶ ἰσῦθ σορϑηίδῃοθ ἰδίκοβ οἶβδοο 
ἬΠΘΓΘ (Π6 ΙΩΟΓΑΪ ἰνν ἰ8 ποὺ ργοδοηθα δηὰ οηζογοοά. 
ΤῊ ἰὰνὶ ἰθΘ 016 αταηὰ ἰηβίσυμπιθηῖϊ, ἰὰ [80 δαηα8 οὗ ἃ 
(αἰ 2] τλϊηἰδίοσ, ἴο δίδιτη δηὰ δα κοῦ δἰ πῃ 6.8. δπὰ 
ὯΘ ΙΩΔΥῪΥ ΒαίδΙΥ ΒΟΥ ἰδὲ ΘΥΘΕΥ͂ δἰθποῦ ἰδ ὈΠῸΣ ἐπ 
αν, δὰ ΘοηΒΘαυ  ὩῪ πάθον ἔδα σαγθο, ΠΟ [28 ποί 
βΒοὰ ἴον τοδιρο ἴο ἐπθ πορθ ποὶὰ οὐαὶ ὈΥ ("6 
ΗΟΡΟΕ : 1ὐ 'β 8ὴ θυ άθῃοθ οὗ δὴ ὑπγοπον θα ᾿οατὶ ἴὸ 
ΟΧΡΓΘ58 ΟΥ̓ 166] ορροαίϊοη ἰο 186 ἰᾶὰν οὗ αοΐ, 69 
ἸΒουρὮ ἰδ πΟΤῸ ἴοο βίγϊοῖ ; οὐ ἴο Ὀ6 αϊδροδοὰ ἰο 
ΓΠΡΟΥ ὑπὸ ὈΪϊδηθ οὗ οὖν ναπὶ οὐὨ σοῃπέογι! εῦῇ ἴο [Π6 
Ὀινίπο σψι}} ἔγοτα οὐγβοῖγσοθ ὍΡΟῚ ἰδ6 ἰΔΥ, 88 ὕὑῃγθα- 
ΒΟΏΔΌΪΘ.---Τ)ς ΟΠ ΓΙ βυϊδ 8 Ὑἱούοῦυ ΟΥ̓ΘΣ δἷῃ οδηηυΐ 
Ὀ6 δοιυίϊονθα ὈΥ ἴ06 δγθηρί οὐ διί8 ΓΟβοΪ ΠΙΟΏΒ, ΠΟΙ 
ὈΥ [Π6 ΡΟΪΔ ΠΠ684 δηὰ ἴοσοα οὐ τογδὶ πηοιΐνοδ, ποῖ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΓΟΒΟΊΓΟΘΒ ἩΪΪη ἢΐπη861] Ηδ ἸΟΟΚΒΕ ἰο ὅδβυ 
Ομτῖδι, αηαὰ ΘΟΠαυ6 ΓΒ ἴῃ ΗΒ βιγσοησίθ, ὙΤΠ6 Υἱσίοτν 
ἦδ ποῖ οὈϊδἰηρα ὈΥ͂ παίαγθ, Ὀυῦ ὈΥ̓͂ ζτδοθ.---ΒΛΕΝΕΘ: 
Ἧοε Βᾶνθ ἴθγο: 1. Α Υἱὸν οὗἉἩ [86 8βδὰ δηὰ ρμαΐηξεὶ 
οΟμῇϊοῦ Ὀοίθθη δἷη διὰ σοὰ. ΤΏΘΥ δγὸ ορροδϑὰ 
ἴῃ Ὁ}1} (δΐηρΒ. 23. 6 866 (86 ταρὶηρ, Ὑ]βεγῖτα 
εἴἶδοῖ οὗὨ βἷῃ οὐ {86 βοῦ]ϊ, [Ι͂ῃ δ} οἰγουτωδβίδηοεθ ἰὶ 
ἰοηβ ἰο ἀοδίἢ δηὰ πο; 8. ὅἴἷ. 6 860 πὸ (δοΌΪ πα 
οἵ 186 ΔῊ δῃὰ οὗ οοηδοΐθποθ ἴο οϑψογοοῖηθ (8. ΤῊς 
ΘΠ ΘΠΟΥ οὗὁὨ ὈοΪὰ ἰδ ἴο φγοάμοθ οοηδῖοὶς δπὰ νο: 
4, ὁ 8600 ἴἰδπδὺ [86 σὌΒρΟΪ ΟἾΪΥ 68 ΟΥΘΓοΟΙΩῈ 5ἴῃ, 
Τὸ υϑ ἴζ δου ]ά Ὀ6 ἃ δυδ]εοὶ οὗἁὨ ὀνγον-ϊπουοδβίησ ἰσδηξ- 
ἔυ]η 658, (πδὲ πθαῦ οοὐά ποὶ ὉΘ δΔοοοιηρ δῃοα ὉΥ τ|ι6 
αν, οδῃ Ὁ0 ἰδυ8 οἴθοίθα ὈΥ͂ ἐπ6 ζοδροὶ . δηὰ (δδι 
Θοά μκ5 ἀονίβοὰ ἃ ρίδῃ ἐμαὶ ἐμπθ ΘΠΈοιϑ οοταρ]αίε 
ἀολνογδηοθ, δπὰ αἶνοα [0 ἐη6 ὀδρεῖνο ἐπ δὲι ἂς σνϑς 
ἰοδίϊηρ ἐτί απ 0}}.. ὦ. Ε. Η.] 
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ἸΈχτη ΒΕΟΣΙΟΝ.---Ολνίείίαη, ἰἶζε, ον ἰἐ 7 ἐπ ἰλε ϑρίνγίξ ο7 Ολεὶδέ αβ ἐδλθ πϑιο 176 ἀοοογαϊΐηρ ἰο ἐλε ἰαι 97 λέ 
δρίγιξ, ἐδ α δίοεβοά ἰκ76 ἑπι (δὲ αὐορίοη 977 Οοά; ͵ἐε ἤγε6 ὕγοηὶ οοπαδηινπαίέοη, ἀπά ἀδαίλ,; απὰ ἰφααὲ 
ἴο »εγγεοί διοξεοάηδεδ ἐπ ἐλα σίογν οΓ Οοά. 76 μγίποϊρία οΓ ἔλα πιδιο ἰζγ76 αδ ἰλ6 μνὶποίρίο οὐ ἐλ6 ἤγεν- 
ὥρμι απὰ σἰονεΠοαίῥον, 97 (λ6 Ολγέδέλαπ, ο7 δοίδονιπρ λισπαπέέν, απὰ οὐεη ΟΥ̓ ἰλ6 ογοαΐμγα ; οἾΔΡ. υἱῖζξ,, 

δενίείυκε: 1. Γὰδ ἴκ ἐλο δρίγά α ἰζΐὲ οΥἹ ορροδίῥῥοπ. ἰο ἐλ6 Πεδὴ ; απὰ ἐλ6 ϑρίνγιξ αϑ υυἱέπεδα 977 αὐορέϊον 
τοῖα. 1- 17. 17. Τὴ νεηδιυαὶ 97 ἐλα δοαν ὃν ἐλ6 ἐ{76 ἐπ ἰδέ ϑρέγὶ, απὰ ϑρένει αδ ἐδι6 τεοωγῳ 7 Ὁ 

ν. 

Ι. Ιαΐδ ἴῃ ἐπο ϑρίεξ ἰῃ ορροεϊξίοι ἴο 186 865}, διὰ ἴπ6 ϑρίγίἘ δϑ (6 πίϊηθϑθδ οὗ δὐορίϊοη, 

Ομλρτεβ ΥἼΠ1. 1-1}. 

Σ Τλογο ἐδ ᾿πογϑίοσθ ΠΟῪ 0 οοπαθοπηιπδίίϊοῃ ἴο [θη ὙἘ]ΟῺ [ὑΠο86 7Π0] 819 ἴῃ 
ΟἸγιβὶ 9 θβαβ, τ ῆο νγαῖκὶ ποῦ δἴον 186 ἤρδϑῃ, Ὀαῦ αὐΐον (86 ῥ᾽ γὶῦ [οπιὼ αἱ αν ΟἾγδὶ 

2 γΕπῦΒ ἘῸΤ 80 ἰδ οὗἁὨ [ῃ6 δριγιύ οὗ 118 1π ΟἸἾγῖβὺ “6808 Πδίἢ Ιη86 τὴ6 γθθ 
8 [γΓοθα 126} ἢ ἔγομῃ [ῃη6 αν οὗ βῖῃ δῃὰ ἀθαίῃ. Ἐν ψϑδὺ [86 αν οου]Ἱὰ ποῦ ἅο, ἴῃ 
τὺ [Ὀ6ο8.86] 10 γχ88 σγθδκ ὑμσουρἢ (86 σεν, Θοα βοησίηρ δῖ8 οὐ ϑὅοη ἴῃ [ἢ 6 
᾿ΙΚοΠ 688 οὗ β᾽ ηὉ] 4468}} [πίεγαῖψ, [6 868} οὗἁ εἰ ηἾ, ΔΠΑ͂ ῸΓ [ὁογ, Οῃ ϑοοουηΐ Ο[7 βἷη, 

4 οοῃᾶοηηηρᾷ βἰη ἴῃ (ἢ6 ΠΟΒἢ : ἸΤῆηδὺ [86 τὴρούθουβηθδβ [ογ, σθαυΓοτ 60] ᾽ ΟΥ̓ [86 
ΙΔ πηῖρῃῦ Ὀ6 1116 ἴῃ τ8, γῆο τα }ς ποῦ δἰῖοΣ [δοοογάϊηρ 10] ὁ {86 θδβῃ), Ὀαΐ 
δέον [δοοογάϊηρ [0] ἴἢ86 ῥ᾽ τ], 

δ ἘῸΓ [ΠΟΥ {δδῖ [[1πο86 20] δῖ ἀἴἶοσ [δοοοσαϊηρ 10] 186 θβῃ ἀο τϊπᾶ (ἢ 6 
(Ὠΐηρβ οὗ {86 θβῇ ; Ὀαῦ {86 Υ ὑπδὺ [0086 Ὑἅ70] σα δἴθογ [ δοοογαϊηρ 10] [Π6 β'ρὶτι, 

6 {6 Τ]ηρ8 οὗἩΙδ6 ϑριγ,, ἘΕῸΓΣ ἴο Ὀ6 ΟἈΓΠΑΙΠΥ ταϊπαοᾶ [106 τηἱπᾶ οὗ [Π6 Η66}}" ἐῸὸ 
ἄθδί : Ὀαῦ [0 Ὀ6 Βρ᾿ ΓΙ ΓΠΔΠ}Ὺ ταϊηᾶρα [{Π6 τοϊπα οὗ {86 Κ'ρ1110] ἐδ 118 δῃᾷ ρθϑοθ. 

ἢ Βοοϑῆβο {86 ΟΔΓΠΔ] ταϊπᾶ [186 τηϊπᾶ οΟΥ͂ [Π6 4468} ἐδ ΘΠ ἀρδιηβῦ αοᾶ : ἴον ἴϊ 
ἿΒ ποῦ βιρ͵]θοῦ [ἀοίὰ ποῦ βυθιϊ 1186] ἴο {86 Ἰανν οὗἨ αοά, πρὶ. 6 γ ἱπᾶθοα ὁδη 

8 ναὶ 10]. ὅο ἴδ [Απᾶά] 1Γ86ν Ὁμαῦ [1ΠοΒ6 80] δῦὸ ἴῃ ἋΠ6 ἢθβῇῃ Ἵοδῃποῦ Ρ]6 886 

9 Βαϊ γα 8116 ὑοῦ ἴῃ [86 ἤδσβῃ, Ὀπύ ἰῃ {πῸ ϑρὶτιῖ, Ηἴ βΒο Ὀ6 τι8ὺ 7Π6 ϑριτῦ οὐὁἨ Θοά 
ἄνν6}} ἴῃ γοῦ. Νον [ἢ ΔῺΥ στήλῃ ἢδνο [Π80}}" ποῦ ἴπ6 ὥϑρὶγιῦ οὗἩ Ο(Ἶτῖβῖ, Ἠ6 1ε 

10 πομθ οὗ ΐ8. Απᾶ [Β81] 1Ὁ ΟἸτίβῦ δ6 [18] ἴπ γοῦ, ἴΠ6 Ὀθοᾶάγ ἐξ ἀθδα Ὀθοόδιβο οὗ 
11 βἷη ; Ραύῦ 1Ἀ86 ϑρίγιῦ [Βρ᾽γ}0] ἐθ 118 θθοϑαβα οὗ τἱρθῖθουθποθβ Βιυῖῦ [πὰ] 1 τς 

ϑρισιῦ οὗἨ δῖγη (Πδὺ ΓΑΙΒοα ἂρ “Φ96808" ἔγοτῃ {ῃ6 ἀθδᾶ αἀὐ7ὸ}}] [ἀτν 6] 6} ἴῃ γοῦ, ἢδ 
{πα ΤΑϊΒοα ἂρ ΟἸτῖθὺ ἔγοιη ἴΠ6 ἀθδᾶ 8}48}} [0111] ᾿᾽ 4'δο ἀυϊοκοη [αὐ] κθη δνθῃ] 
γοΟῦΓ πλοτίδὶ Ὀοα 168 ὈΥ [ὁ δοοουηῦ οἵ7" 818 ϑρίτιῦ (δῦ ἀν 6 ]6 1} ἴῃ γοα. 

12 ΤΒογοίουο, Ὀγοίγθη, γ͵ὸ ΔΤῸ ἀΘὈΓΟΓΒ, ηοῦ ἴο ἴἤῃ6 Ηρβἢ, ἴο {10]7ὸ δίδοσγ (6 8168]. 
18 ΕῸΣ 1 γο ᾿ἴνο δίδει. [μ6 θβῃ, γϑ 8841} αἷθ: Ὀαῦ 1 γὸ τὩγοῦρὶ [Ὀγ] "ἢ τἈ86 ϑριυι 
14 ἄο ΠΟΡΌΠΥ (86 ἀδρᾶβ οὗ 186 Ὀοᾶγ,."} γ0 Β[}8}} 11χ96ὲ. ΕΌΓΣ 28 ΤΏΔΠΥ 88 816 ἰϑὰ ὮΥ 
16 186 ϑρίτι οὗ αοά, {Π6 Υ ἅτ 186 [πὰ 1867" ΒοΏΒ οὔ αοᾶ. ἘῸΓ γ8 ἢδνθ ῃοῖ 

τοοοϊνοα [α]α ποὶ Τρδο τον 0Π6 Βρ᾿γῦ οὗἨ Ὀοπᾶδρθ δρδὶη ἴο ἴϑαγ; Ὀπΐ γ6 ἢδνϑ 
ον Ὦ85086] τϑοοϊνοᾶ {86 ϑρίγὶῖ οὗ δᾶορίζοῃ, ψΠΘγΘΌΥ [ἐν ᾧ, τ Βογθὶ ἢ] τγθ ΟΥΥῪ, 

16 ΑὈΡ8, Εδίβευ. Ὑπὸ ϑρίσιῦ ἰἴ861 Ὀθδγϑῦ τυ 688 Ὑ]Ὸ} [γ, [0] “΄ ΟἿΤ βρὶ τιῦ, (8 
11 σψ 816 ἴΠ6 [οπί [86] ΟὨΙ] ἄγη οὗἩ αοὰ : Αμπᾶ 1 οὨ]άτθη, ὑπ θη [4180] ἈΘΙΓΒ : ΠΘΙΓΒ 

ΟΥ̓ αοἄ, δπὰ Ἰοϊηῦ Ποῖτβ ἢ ΟΕ τὶθῦ; 1 8ὸ ὍὈ6 ἰδδὺ ὸ βυβδῸ  ψ 1} λέρι, [μα΄ τὸ 
ΤΩΔῪ ὍΘ 8180 ρ)]οτ ρα τοροίποι [ς᾽] ου Πθα τ} Λέρι].᾽ἢ" 

ΤΕΧΤΟΑΛΙ, 

4 ὍΣ. ].--[(ΤἮΤῊο οἷδπθο, δὐἀϑὰ 'π δ. : μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα, ἰΒ ὩἸΟῊΥ ταὐοούδᾶ Ὦγ ἐδο 
88 ἃ κἰοδδ ἔζοζω γϑγ. 4. [1 ἰδ τοί Ἰουσπὰ ἴῃ ὀὶ. Β. Ο. ἢ).3 Ἐ᾿, πιοδέ οάδε νοσαίοηδ δμὰ ἐλίμοσβ Τ}6 ἔσχος Π6 17 οἱ 
ἐπ Α. 1).3, βοόσῃθ γοζαίοῃϑ. δὲ. δά δδ 189 ὙΠοῸ]06, ΤΏ ΜΒ. δυίϊδοσὶν [8 δι διοίομ εν αροΐτιαί 1 ἰο ναστϑεὶ ἃ ἀ9 

"νὐοσίοῖ. Ἐυτῦοο: ““ΤΈΘ τοδαϊὲδ οὐ Ῥδγα])οϊέσσα οοἰηοίὰθ πὶ ἢ (89 ἀδοίδίοτο οἵὨ ατέμαίεσο, ἀπὰ ΜΔ ἐδο ΔΙΙΒΟΣΗ͂Υ οἱ ἐμὸ 
μεεί ΝΠ. ἰπ τῤοσέξης ἔθ ποσὰ δ." 

1. Οὐδὲν ἄρα νῦν κατόκριμα 
τοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ. 

2. Ὁ γὰρ νόμος τ ἐῤῥέψηννν τῆς ζωῆς 
ν σοῦ ἡλευνθέρωσέν με 
Ὡς ΡΥ Ρ νρζώ: 

8. τὸ Σ κὐρ φιλο "ν νόμον. 
νει τῆς σαρκός 

αὐτός ἑαυτοῦ νἱὸν πέμψας 
ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρνίας 

ἐἀμδιδνενεν τὰς ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαωυ. Ρ' 

τ 
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Το ἄχει δὰ ἰδ [1:68 ο( σοερομὰ : δὰ μαπκβήμποᾳ οἤ σαφαᾷ διὰ φιξί, μιὰ ξοὰ ΑΝῸς ὅπη 
ἴῃ ἐἴοη ἰδ οομείοσδ ϊο. Βυέϊκδοῦο δυδὲϊδ πἰπιδ.}7 οἵ Ἐ αἰϑο: 

Ὑ 86 βύδι0 ΣΆΡΠΘΥΕ, ΣΕΡῦ σὲ; 06. ΕΝ 
εἰαὶς εἶ γω τα ρος γἱλερεῖς με, ΒῸΝ 60 ΘΣΒ}Ὺ 

πὰ πἰοῖδ, ἀσὸ οὐνίουδ, δηὰ ἐδ ο 
3. 0 ;. 3.--|-ΤῈ9 ποΐρῃιν ΜΗ͂Β., δὲ. Β. Ἐ' 

16, σεν. Α.0. Ὁ. Κ. 1, 
ἐδ Ἰὲ στοὰ ἰὸ λαίλ πιαδ 

πλιοσυ ἄεμα ἱβ ποῖ δος Βα Ν ἜΣΒΟΝ Ὁ 

ὉΣΌδΌΔΙ ἐπ ἐπιὶδ 

ἐδ)θ Ἔσρϑσιδθ 
ὙΡ 6.--ἰ ποί εἰ θεῖ 

σεν 
᾿ ον. 8.---τ-.ὸ ἰδῆ, 18 

οἴ δοθε θή σαι ἴσον ς γ ἐδ9 τ ν 14} 
ΒΑΥ͂Θ ὕ9 90 πιλῦε Γ΄ 11. τῶν, ὥοᾳ Υ̓ 

γο8, 

ἐδὸναρδας Ὡς Ὑάνὲ Δ ἐκίῶοσαι Ὦγ τί γοδ Βῃ. 
ἱπεσα ν Τῆρος ῥἰτατάνίμλαι 8160 ἐπ ἐδ δον ἔδυοσ), ΤΒοΪα 
ἸΩΒΊΌΓΗΥ. οὗ αγἱεῖοαὶ ναὸ εν καῦ το ἰδτύας 

οου]Ἱὰ η 

ακαῖ, 

ἔτγο δβ0δῃ 

ἂυο τὸ οἰϊμογ οὗ ἐδο (θη  πρεχόκαν Ῥαχέϊοθα ; Ὀτπιὲ (86 δϑῶᾶτη9 σϑϑαδοὴ Ἡου]Ἱὰ Ἠοϊὰ ΕΥΤ ΒΕ. δὶ δ 
ἀἱποτιδεῖοι. Τάαηρο Ὅπὸ}} ΤΟΙΏΑΓΚΒ, ἐπδὲ, ἐμ ΒΏΥ Ο886, 449 τδἰδαίηρ δοῖ οὗ 
ψουϊεῖπς οὗ ἔο Βρ|τί!. Ηοάρο δυτηθ ἂρ ἔδο 1ηΐθγηδὶ ουἱάθποθ ἰῃ ἄλγος οὐὗἁὨ [ἴῃ ὀοσπιοσι γοδΐης ; 

τοδάϊης, διὰ μόποθ Ἰἰκοὶν {0 Ββαν Ὀθϑὴ δ]ίασϑά. ἮΣ ἰο Βοίξας ἐο Ὅ] ον 

Ρ»ἷθ ἀδιὶτο πνεύματι ἰθ Ὀθεὲ χαπδογοά, ὃν ἐλε ϑρένέ(. ΖΤΆΓΤΟΙΘΝ βου ὯΘ6 τοδασγυϑὰ 86 ἃ ἔσδσι.- 

7 6:6, πδνὸ τοῦ σάρκος; Ὁπὲ τοῦ ΤΟΡΣΤΥ ἰα σὰ 
Ἀ μο ἸΌΤΙΩΟΣ 88 ὈΣΟΌΘΌΙΥ 8 οοστοοϊοι, δσί δίῃ 

ΟΕΪΥ Ργονθ .Ν 80 ΟἿΟΣ ἰδ 8 ΤΏΟΣΘ ὩΠΌΘιΔ] 
[3.71 ΠΌΣΙΣ οΥ̓͂ στίθεα, κης δάορὲ ἔδο δοουδαίῖνο, 

18 γο;. [8.-.-[92. Ἑ. Ἑ. α. 
Διὰ πϑασῖν 1} τηοάοχει ϑάϊιοτα. 

ἐγ λιλμίράῤο μου ἀρρε ν᾿ ἀγρσμα τοραιιάτρ. 
Ὀνλοτιδὶ Ἰρρρετοοῦ δὲ ὄξεκίω μα: ἰραν γα κοὐ φάμεν ἐπε ταὶ αἰαὶ κ γε ἀϑοθα, ΟΣ ὨΒΡΟΙν ΦΑΡΟΤΟ μος (8060 ῬΡ. Ἢ 184); δὰ 

ἀν Κὰ ᾿ὸσηαρο λα ΒΓ Ὁίοι. Ψαξοίοσι οὗ ὅνο Βὺρ 

Ὁ ἐνρβλ νὰν το τ νων σερτορθνν μὰν τυρι δε τον δώρας ἐδβουρὰ «γεν (Θαῖτεθα, 

ἰαιὰ ἴα Αρτν Μν ΑΟΟῚ 

ΤῺΦ τοοδο ν ἘῸΝ Ὦδνθὸ 
ᾶἃγο οχίαίθὰ ἩΠΒΟΩΣ οπΘ ὑοίδᾳ ἢ ΟΟΥΣΌΡΕΟ 

ΟΣ γοοίημ πουἹὰ Ὀοδὲ βόσῦθ ἃ ᾿μρύτωΝ οέποδα τμὸ Ἃ Βοτδθ ᾿λανι τιοδέ ον ἴο Ββαῦθ Ὀθδδ ἔδο οὐτγυρίοα οὐοῖ 

ΤῊΕ ἘΡΙΗΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ἸῸ ΤῈΝ ΒΟΜΝΑΝΆΕ. 

διὰ αἱρπ τ, οὐναα 

ἢ τϑδασ! ὕὉ6 τομοαϊδὰ ἴζοσα [84 

“πὲ 7 Τὶ τοΐοσα ἴὸ τ ται γε ἜΡΟΝ ἐβς στα μερᾷ 8 
ῥωλρῳδμν υδϑορ δ τ ὐριε ορὸ κα τὰς γειφ ρα μη τα ας ἃ 

1 οὐοσαγεαει ; 

“Υ.,, τὴν οσγϑοίῖ, Ὁπὲ ἐδ 6 δῇονϑ οιωϑηδδίϊοι Ὀτίηρμε οὐὐ ἐδο ταἰἀά]ο ἔοσοο οὗ ὑπογάσ.» 

1οϑδ, τα 05 10.812 ἃ ἐγσδαπαϊδίίοῃ. 1ὲ16 4 ἀἰδίουϊἐ ταδύξοῦ ἴο σορσοᾶθοθ 81} ἐμιο ἀο]δοιίδ βϑδὰθθ 
τομοὰ Τοσυστίης δέ. βοζῃθ δυοοοοούξηξ διιασδοῃθ 1 {1:6 νϑσϑϑα ἱτισηθάΐδίο! Υ 

6, Μ|1}, 
ΑἸϊοσὰ, ." 

φεοσηοἑϊαῖοὰ 

ἐγέϊ, ἄσ. ; ΜὮ110 ἔπ δου γὁ ΤῊΔῪ ἑποῖπ 

Κα ὧς ἰκα ἀαἴοα ἘΣΤΕ κὐολεστοα δηὰ τ μι 69 νασί δ! ἢ ο οοΩ Ὥ 
γίουδ οὐ ἐποοϊορίοαὶ 

Θοὰ ἰδ ἀϊσέϊη οἃ ἔῃ οΥδ0 ἵσοσῃ [89 
ὉὈπὲ 41} πὶ σοϊοδέ κα 

βεων ψ ηρλορ ἐς ων Ἀ. 8. ΜΡ ΓαΣ 

τῇ γοσ. 14.--[εο., ἘΞ, 1...) ὮΔΥΘ εἰσιν νἱοὶ θεοῦ ; δὲ. Α. υἱοὶ θεοῦ εἰσιν; Β. Ἐ. α., νίοί εἶσιν θεοῦ. ΤῈ 
ἰαδὲ τοδάϊπρ ἰδ ἰδὰ Ὁ Ὁγ ΙΔοδτηδηη, ΤΊροΣ Τϊμομουᾶστα μέαγα, ΑἸκεῦ, Ἡοτάποσεν, 66, [Ιἐ ἰὸ σὰ ὃν ἐδο το» 
ΟΣ οἵ ἔδο βείμοσα, δῃὰ ἐ}9 γασίδεϊυτβ ΑΣΘ ΤΏΟΣΘ δοοουμέθὰ ἴοΣ δ {1.1} ΤΡΕΡΌΣΙ ΡΩΝ ἕδος ἐξ ἴδ ἐ0ο ο τοδὰ» 

; αἰσιν, ᾿7 σ08 ΟΥ̓́ΘΣ, Ἡου]ὰ ὃθ ἑπροσίοά δ {86 δορίπεϊηᾳ οὲ ααιὰ μοι χρη 
18. Ὅα;, 1δ. δοτίαὶ ἐλάβετε τοῖοτθ ἰο ἃ ἀσθηΐΐο νΡαδὲ ΕἘἰσὴθ ; Ὦ. ἰὰ ποὶ γεοεΐθε, γοοείθεοα. 
16 Ψον. 16. 866 ἡΝοίεε. Ἐχερ. 
Ὁ7 ΨοΣ. 17... λίπα, 16 86 ῬΤΟΡΟΣ ΠΟΓΟ 86 ἴῃ ἐδ ὑχϑοθάϊης οἰδυδο. 60 ὥὥσεσ. λ᾽οίεξ.--Ἐ..} 

ἘΧΈΘΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΕἸΕΒΥ ΒΕΟΤΙΟΙ͂.--- Το ἰκ76 ἐκ ἐλ ϑρίγίἑ 5 αε ἐἰλδ6 πϑι 
ἘΝ οφροοξέοκ ἴο ἐλε ἰἶγ76 ἐπ ἐδε Πεεὴλ (τοῖα. 

ϑυωπιηιανυ.---α. ΤΏ6 Ὑἱῖδ] ῥγϊποὶρὶο οὐ ΟὨγβύδηβ, 
ΟΡ ἐδΐ6 ἰὼν οὗἨ ἴδ ϑ'ρἰ τὶς δ ἐγοϑάοιῃ ἔγοῃι ἴδ δηΐδρο- 
εἰβιΐο ἰὰπ οὗ δίῃ (γοσβ. 1- 4). ὁ. ΤΊδ ῥγίποίρ]θ οὗ 
ΘΔΓΠΔ] ᾿ξ ἰῃ σοι τδαϊοοη ἴο ἴ86 βρίγὶς δπὰ [ο Θοὰ 
(νογβ. ὅ-8). ο. Αρρ]οδίίοῃ οὗἨ πιιδὶ ἢδ8 Ὀθθὴ βαὶα 
(Ὁ {π60 διηἀδιηθηΐαϊ βἰδηαροϊηΐ οὗὁἨἁ ὈΘίΐαν ΓΒ (Υ ΓΒ. 
9-11). μοῖρ 116 ἰῃ (Π6 ϑρίγιὶ ὀχοϊυάθβ 116 ἴῃ [6 
σΒΔΓΏΔ] ὑτϊησΐρ]6. Τμοὶν ΟΠ γ δ ἰδηἑ  δηηουπίβ ἴο ποιἢ- 
ἱηρ, ἢ ἴ΄86 ϑρίτξ ἰβ παπηρ, [10 ΟἸγίδὲ 'β ἰπ 186 
δρϊγὶῦ, (ῃ6 ὈΟΑΥ͂ ἰ8 ποίησ. Βυϊ ἐδ6 ὈΟΑΥ Β8}4}} Ὀθ 
Ὅπονα δὖ [Π0 τοβυσγθοζου ὈΥ 1Π6 ϑρὶ τι. αἰ, ΤΊΔη- 
ὦ." τοι 9 ἰάοδὶ δῃὰ δυμαδιημθηΐαὶ διδησροὶπὲ (0 
6 ῥγδοίίοδὶ δρρ οδύοη. Τὴ οοηβίοι 
ἔσοιτο ἴδ υἱοίοσυ, διὰ [86 πιαχίτηβ οὗ ἰηΐ8 οοπδῖοι 
ΟΥ̓́ΘΓΒ, 12-16), Νο οὈ]ραϊίοπ ἴο {μι θοαὶ) ---Θρὶ γἰζπΔ] 
[6 ἴθ6 τρϑδπδ οὗ ἀρδίσογίηρ {16 Βυγρτίβθβ οὔ ἴηνο]- 
ΒΌΪΔΕΥ ΟΔΓΠΔ] τηοίΐο8.--- ΕΟ οὐ (06 καυϊάδηοθ οὗ 

᾿ Βϑοὼδ ἀοΌ ΠῚ] πποίμον Ὅτ. ΤΏΘΒΣΒ ἐδ 
Ἐ0ο] ἐριῆς μος ἐφ) Ἀλος 88 ὮΘ ἐποβου ρε ἐπεὶδι 6 [80 Ηο] 

ἐξα ὈοΊΟΣ [0 ἱπᾶν 
αδὲϑ ΤᾺ πεν φεῦ πρράνα ἐλ θα ρὸὴ ο ποτὰ Ἀν 8 ΟΔ 18] Ἰοίΐδν.- - ἢ} 

6 ϑρίτὶ!.-ἶΝὸ ἔδρα οὗ 86 ρότοῦ οὗ τ006 βοδβὰ 
ΟἾΣΘ τϑοοῦγβο ἴο ἴπ6 Εδίῃον.-- -ἼῸ δοῦϑο οὗ 
δἀορίΐοη βίγθηρίμομθα ΕΥ̓ ἴθ ϑρίεϊϊ ΟΣ Θοα. γος. 
17: ὑγδηβί του ἴο ἴ06 ἔΟ]]οπεΐηρ ϑοσίίοῃ. 

ΜΘΥΟΣ : οἰδρ. Υἱ. ΒΔΡΡΥ͂ βὰς ΠΡ ΒΡ οἴ τῦδὴ ἐν 
Οπτίβι.-- -)ὸ Ὑοιια : Β]οαβθὰ γϑϑυὶθ οὗ πϑν]γ-δηΐ- 
τοαϊθα τροτα γ, ἸΠοΪυοὶς : ΕΌΡ ἴδ {86 
ΠΟ [88 ὈΘΟΟΙῺΘ ἔγοοϑα ἔγοχῃ [186 ἰδῦν, [88 δδὸ ὈΘοΌσΩΘ 
ἴγοϑ ἔγομι οοπαδιηηδέοη, δηὰ ἰβ βυ͵οοὶ ἴο 6 ρσυϊά»- 
806 οὗἩὨἨ 86 ϑρίγίι οὗ δἀορύομ, ὈΥ νἱγίιια οὗ πδοὶ 
ἢ6 ὙΠ11 ὈδοΟΙΩΘ ἃ φοϊπ  ποὶν πὶ ΟὨγῖδι (νοτα. 1-- 17) 
ΤῊο ΒΈΙΔΘ: “ Ἧ 8. δγὸ Π6ΓΘ δὲ [86 ΟἸΐτηαχ οὗ 186 Ἐρμ- 
116," δὲ ἴη6 Ὠθαγὶ δῃὰ ογῃοὶ οὗἨ ἴ[Π0 τΏ016 Ἐρίβι!6 .᾽ 
ΔΒ Ὄρθμον ΒΑΥΒ : Θὲ δογέρέμγαηι δαογαιι ἀπημΐο οοη 
Ῥαγόηιμα, ρίδίοίαηι Ῥαμίϊξ αὐ οπιαποῦ σενιηκαπι 

» σι) δωηιητηι γαδέῤσῥιεν, ἐν σαρὶΐ6 οείανο ἐξ- 
«ενσὶϊ (ϑρεμον, δρκεζια Τλρο Τλοοῖ. Ζ.ασἱ., ἰδ, δ96)." 
θα : ῆωηο νυομὲξ αα ἐἐδοναίόοηιδηι σὲ ἐξδονίαέονι. 

6.1. ΤΏοχΟ ἰδ ἐποχοῖοσο ποὺν πὸ [Οὐδὲν 

Φ .ΑἸοτὰ ἔμ Ἀθδὰδ ἔδο δοσέοῦ : “ ΗουὮ ἐδο βοοδ 
τα τοὶ ΕΘ. ΑΝ ὉΣ ΜΒ. Β.6᾽ ΘΌΤαεΙαα, 

υὖῷ παῖ κυ Ὧο 
ΟΟΣΩΘ ἐπἴο οσμἀθταπδίο ραν γρυερφατα, ἀβην πδῖςς δοσ τῶ δέ, 
τορϊκὶπρ (ἢ 6 ἔδοταα οἵ ἔδο ἀρᾷ “[ἢΦ 
λον. ἀέδον χίνωι πο ὅσες τοσϑο 
ιν ἀθὰ βαξττο, παπᾶ οομαίάογο (δ 
ντυοῖ» οὗ [Ϊ8 Ὁυγονυοκξξῖοι.--Ἐ} 



ΠΒΑΡΤΕΒ 
θυανπμνο, ἔρον .-»...... 

ἄρα νῦν. ΤὮο ἴοτοο οὗ οὐδέν τουδὶ ποῖ ΡῈ ονεῖ- 
ἰοοκοά--δὴ δόβοϊυἱο πορδίΐοη, τὶ ἢ ὑπαουδιοα 
τοΐδγθηοθ ἴο ἴδ 6 δορὶ οὗὁἨ τ1ἈΠ6 ἴτοθάσσῃ ἔγοιῃ 
οοηἀοτηπδεϊου (Ἐοτθ68).---Ε} Τὸ ἄρα ἰ8. αυΐίο 
Ρἰδίη, ἰδ τὸ πάνθ ρογοοϊνοα 186 ἡ] ογηδίνα ἱπ [Π6 
τοσοϊηρ Υογθ0: [ἢ 1 δὼ ἴῃ ἴΠ6 νοῖς, 1 δβογνὰ αοά, 
Γ πὸ ἱζῆοσο ἐδ ῖ8 δἱίογηαίίνο, ἔθ τωθδηΐης οἵ ἴδ 

Ριδϑουΐ ρβδδαρθ τηυδὲ Ὀ6 ἀουυϊΐι], ΤΠΟΪυοΚ: ΤῈ 
οἷον οχροδίνοσβ. ἀο ποὺ βζθ ποτα] Υ {ΓΒ ΔΩΥ ΡὈτγοοῦ 
οὗ (9 οοπηθοίίοη οὗ ἰδ ἄρα σὴϊῃ ἴμ6 ῥγοοραϊηρ 
οἰδρίοσ, Ὑοῖὶ ἴδ0 0] πίη; οοπηθοίίοη οὗὨ ἰΐ συ ἢ 
οἴδρ. Υἱΐ, 2δ, Ὁ. Αὐρυδίΐησ, 18, ἰῃ 116 ταδίη, δογρθοῦ : 
“ ΤῸ δίτὰ, πον, ἨὍΠΟ, 88 ἃ Ὁ τἰβίϊδη, ποη ἀπιρίξειδ 
οοπδολζ ργαυὶξ αἀεδ5.αἀογέϊε, ἀη ἰ8 μἰδηϊοὰ ἴῃ ΟὨΓὶβὶ 
ὈΥ Ὀαρδβιυ, ἴ[Π6 »γαυα οἀεδέογία ΘΠ ΠΟ ΙΏΟΤΘ ὉΘ ΘΟἢ- 
ἀθρηηδίίοη.᾽" 6 Οδίδο]ῖς Ἵσροδίνοσβ (Ὁ]]1οὸν Ὠΐτη. 

, Βαςον, Βοζὰ [ΑἸΐογα], δπὰ οὔποῦβ, οοπηθοὶ σορ, 2ὅ 
ΜΠ ἰῃδθ ὑμπδηϊκερίνίησ : Ὀὰϊ τΠὶ8 ἀβδυτηθδ ἔπας ἰῃ6 
βοοοηπὰ }41Γ οὗ τον, 2ὅ ἰβΒ δὴ ἰπίθογτυρ ἕο, ΟἸἑχίυβ, 
Βοηροὶ [βιίυδει], δὰ οἴθοσγα, ζὸ Ὀδοῖὶς ούϑῃ (0 οἴδρ. 
υἱὶ, ὁ ; οἴοτ [Ηοάρο, ἐὐκεά τὰ (86 π|ῃ|0]9 ἀγχυ- 
τοθηϊ ἴον δι βοδοη ὮὉΥ ἔλθ. Μόογον: 1 1 πὶ ἰείς 
(0 τγ86}} ἰοῸ βοστα (6 ἰδ οὗ αοἀ ἩΪΠΠ ΤΥ ΓΘΔΒΟΙ, 
Ὀαὲ 186 ον οἵ βὶπ πὶΐ ΤΥ βοδὶι, ἔθη ἰδ {0]]ΟὙ8 
ἴδδι, δἷἰποθ ΟἸσίδὲ μδ8 ἰηϊογροβοα, μοῦ ἰδ πὸ ὁ00» 
ἀοτηηδίίομ, δο.---[Τ00 ᾳυοδίίου οὗἩ Θοπηθοίίοη ἰδ τη η- 
Ἰγ ἀροϊἀοα ὈΥ ἴ:6 νἱονν οὗὁἨ ἁ ἑ[ἴΠ6 ρῥγοοϑάϊηρ ϑροίζομ. 

086 ὙΠῸ τοῖος 10 ἰἴῸὸ 1:6 Τορομοσδῖθ, οοῃῃθοὺ {Π18 
οἰἕμον νὶτὰ [06 ὙΠ0]6 Ὀγοοθαϊηρ δυχυμηθηῖ, ον, τὶ ἢ 
ῬΈΕΙ ρρὶ, τὶ [86 ρνγοοθάϊηρ τοσϑο, ἰῃ ἴΠ 6 θΘΏ80 : Α]»- 
(δουμχἢ 1 δ ἰμυδ αϊνίἀοὰ ἴῃ βοσνΐοθ, βεϊ]}, θείης ἴῃ 
Ομ είδι Ψοϑιβ, ἴμόγο ἰδ ΠΟΤ, ἰπογοοσο, ὧδ. ; ΟΥ ὙΠῸ 
ἴδὸ ἰμδηκερίνίηρ. 17 [Δηροδ υἱὸν οὗ ἴ[}}80 δ᾽ ἰθγδ- 
ὥνθ 06 δαἀιωηϊι θα, τὸ τουδὶ 8180 δοοορὶ ἢἷδ Υἱοῖν οὗἁ 
(δ οοππροοίΐδοη. Ιτ βθϑῃὴθ ἰ0 ὉΘ 8ὴ ὑμνδιταηϊθα 
Ὀγοαλκίηρσ ὺὑρ οὗ ἴ86 ουττοπὶ οἵ ᾿μβουρῃῖ, ἴο χὸ Ὀαοῖ 
ΒΔ (ἊΓ 88 σἤ δῇ. Υἱΐ, 6 : δῃὰ ἴο τοίνυν ἴο {Π6 πῶ016 ἐγαΐῃ 
οὗ αγγυτηθηϊ, βθοβ ουὖἱὐ οἵ ἠἧΚεοορίηρ, τὶ ἴΠ6 60ῃ- 
ἰπαοιβ Θχροσίτθηϊαὶ ομαγδοῖοσ οὗ [Π6 ψΠ1016 Ῥδββαρο. 
10 '6 Ὀοδὲ ἴο οοπῃθοῖ, ἐμογοῖογο, τὶ 186 ἘΠδηΪκορὶν- 
ἱηρ.--Ε }--λῦν, (06 ἱπιογνθηΐπρ' βίαίο οὗ, (1, 6χ- 
Ρτγοββοὰ πὰ νοῦ. 2ὅ, [Δ ὕν ἴ8 ἐεηιρογαῖ, ἴῃ ἀἷ8- 
εἰπσιίου ἤτοτα οὖν (νογ. 26), πο ἰβ ὁριγεγοηξαὶ, 
ΒΗθηο6 ἴδ 6 οοπίϊμυδηοθ οὗὨ [818 βιδὶβ ἰ8 ἐπ ρ]}168.---Β.] 

Νο οομῃάδοεηπδίίου [κατάχρεμα, Ῥεγάσηι» 
τι πρεωγίλοιί, εοπίφθοθ ΟἿΓἿῪΎ οοπάεπιπαξέοη, (806). 
866 ᾿. 184 (ν. 16), πθογο ἰξ ἰβ ἀδοὰ ἴῃ δη ἢ68ἷ5 [0 
δικαίωμα. [δ ΤΩΔῪ Ὀ6 ᾿ἰτυϊοὰ ἰο [6 08 γϊης δοὶ 
οὗ Θοὰ δὲ 180 Ὀορίπηΐης οὗ [86 ΟἸ σἰβιίδη 116, Ὀυϊ, 
μκαμ ΑΡ γε ΒΘΘΣΩῚΒ ἘΠ τς ΠΑτς εἰ πὶὰον ἡρελφρο 
6Γ6.--- 8, ΓΪΒοΥ, δὰ ὁ 

οχρϊδΐη : ποιδίην δ τ τὰ οὗ οοῃάοτηπδίζοῃ : Ὀυϊ ἐν 
δ ορροθοὰ ὮὉΥ ἴ᾽6 τοῖς. 8.66 αἷϑὸ τσ. 84, Οὐμορ. 
οὗδρ. ν. 16. Κορρε ρεῃογα ΐζοθ πιήΐω ραπα [Α]- 
τὰ : 20 ρϑῆδὶ δοῃθοαῦθῃοθ οὗ βίῃ, οὐ μί πα] δηὰ 
δοί:8}], ἩΔΙΟΝ 80 {ᾺΓ δἱ 1ϑαδὲ Ὀθοηρθ 0 [6 αϑᾶαὶγ 
ὑπαὶ ονϑῃ [86 ὕδιηροταὶ ρυπἰβμτηθηῖ, αὁ χὠπέξληιοπέ, 
δηὰ 88 ῥγοϊαὰθ ἰο [89 ἢπαὶ] οοπάαθιημπδίζοι, ἰ8 δ0ο]- 
ἰδιϑα ἴῃ ἐμ9 6886 οὗἠἨ ΟἸὨτδύδηβ, Απὰ [818 8 80, ποὶ 
ΟἾΪΥ Ὀδοδῦθο ἰδοῖρ δἷῃβ δὸ ἰογζίνοῃ (Ῥδγθυ3), Ὀυϊ 
Ὀθοδῦθθ [ΠΟΥ ΔΓ ἰῃ ΟἸεγἷδὲ ἰἢ ΘΟηδΟαΌΘη06 {Ποτοοί, 

[11πὸ αὐοδίίομ οΥ̓͂ [86 τοΐϑγθηοθ ἴο ᾿υβεβοδίζου 
ΟΥ δαῃο δοδίίου σδὲ αἴδοὶ 86 ἱπιοσργοϊδιίοη οὗἁ 
εὐπάοριναίδοη, Βἷηοθ γουὺ, Ὀρβῖηεῖπε πὶ γάρ, 
Βοοτδ ἰ0 ἰπίτοασοθ ἃ, ὑγοού, Τὰθ ροβίξϊοῃ οὗἩ [ἢ9 
οἰμαρίοῦ ἰῃ ἴΠ6 Ερίδι]6, δ γι }} δ ἃ δὶ ὀχσομϑδίβ οὗ 
ἴ)6 νϑσϑϑᾶ, δυβίδίῃ [ῃη6 γοίθγθηοθ [0 δβδῃοι  Ποαϊΐοῃ. 
(Νοὶ ἴο ἴπΠ6 οπεγο ϑχοϊυδίοῃ οὗἩ (06 ΟἾΒΟΓ, ΔΥ ΠΊΟΣΘ 
δὴ (ΠΟΥ ἀγὸ δυηδογοὰ ἴῃ ΟἸ γί βιΐδῃ οχροσίθῃοϑ.) 
Ἧο τοῃδῖ, ἔθθη, ἰδ πὸ οοπαάονιπαίίοπ ἴῃ ἃ τἱὴάθ 
Β6:Φ96, οἰτἸον 68 ἀ6] Ὠἑυθγαποο Ὀοΐδ ἤγοιῃ δίῃ δηὰ ἀθδέὶ 

(Εογθεβ), οὐ 88 Ββανίηρ ἱπάθεὰ ἃ γοΐδγθῃηοα (0 {πὸ [τ 
δίῃ δοὶ δἰγεδαῦ ραβδὶ, Ὀυΐ τηοδηΐην, γαίμον, ἰδὲ 
Ομ πύθμοο ἴῃ ἃ βίδιθ οὗ ἐι8ι1 βου) 0}, οὐ τυ παύηβ 
ἴῃ δηδὶ δοαυϊϊ4] δπὰ ρίοσγ. ΤΏ ρμοΐπὶ οὗ σοῇῃθο.- 
ὕου τὴ νογ. 24 (" ἀραιὴ "), ἰδ 106. ἴοττηο τοῖθ. 
6260; πὶ (δ δυοοοοαϊηρ Ρτγοοῦ, [86 Ἰδιῖοσ, Τὶ 
ΔνΟΪἀ8. δυῃαογίης βαϊ σαϊοῃ ἰηΐο ἔτο αἰδίϊποι μαζί, 
ΤῊΟ εἰρηϊβοληῦ ρῆγαδο πο [0] τ ἔδνουβ (δΐδ 
υἱὸν, 8.611}, [86 ροκϊοι οὗἨ [86 νϑγϑα Ἡδυσδθ υ8 ἷρ 
βηαΐηρ ἃ ΥΟΣῪ αἰδάμοι ΓΟίγθηοο ἰὼ [86 δοὶ οἵ μᾶς 
ἀοῃ, 88 ργεοθαΐηρ (δΔῃὰ ἱπνοϊνῖπ 88 ἃ ρτδοίουβ ὁ0ῃ- 
ΒΘΩΠ6Π06) ὑμ6 ποῖ οὗ βαηοιϊβοαιίο.. Ἐ.] 

[1ο ἴμοβο τἶῶο αἵϑ ἐῃ ΟἸχίδὶ ϑοευκ, τοῖς 
ἐν Χριστῷ σοῦ Τοΐθ ἀο68 ποῖ τθ8 ΓγΘ- 
οἴβϑῖγ, ὑο αν (86 ϑιρίσι οὐὁἨ Ομ σὶδι, οσ Ομ γίδι ἱῃ γοῦ 
(Μογοτῦ), Ὀαὶ ἰὸ ἀφηοῖοδ ἐδ ρεστωδποηὶ ΘΟ ὐπυβῃοθ9 
ἴῃ ὦ οδἰΐοη- --ἃ 6 ποθο εὔδος ἷθ ἴ86 116 οὔ 
ΟἸγῖδι ἰῃ 8, [ΤἸ}}8 ἀΘΘΡῚΥ εἰσχηϊβοληὶ Ῥϑυ]ΐπο ρΌσαβο 
τηπδὶ ὭΘΥ͂ΟΡ ὯΘ ἩΘΑΪΚοηΘα οὐ ᾿ἰτηϊ θὰ. ΑΒ ἴο ᾿ΐ8 Ὀ6- 

ἱπρθ, Αυρυδίῃθ ἷβ Θχοβ θη : Οἦνύθίμς ἐπὶ λοπιὸ- 

ΨΥ ΚᾺΝ ὀὐ θην ϑ ταν μὲ μα αὐξητα στὰς πιικπ γδίο 6 ἐγ ἐέμδ ἐπ 
"Ὰ Βυι (86 Ὀοδὶ ἐφ ἐμ! ΟἹ ἰδ Φοδῃ χν. 1--Ἴ, δῃὰ 

ἢ. ἱ, 28, ἄο. Ποὰρθ βαγβ: ἰπ Ἠϊΐ ζδάθγ]]γ, 
ὙἹΌΔ]γ, ὮΥ ἔα  Ὀυΐ [ὴ6 νἱϊδὶ υὑῃῖομ ΒϑοσΩβ δἰ νδγξ 
Ῥγοιηϊῃθηῦ : ΘΒρΘΟΐδΙΪΥ 18 ἰὺ 80 Π6Γ6...-Β. 

Οπ ἰδ δϑαϊοῃ, βοθ 7εχέμαί οί. [Βεϑίθθ 
Ὑδὶ '86 [ΠΡΟ τοσηδεῖχοα, [Π6 αποβίίοη οὗ δοππθοιΐοῃ 

{μδὺ ἴῃ ἱπιοΓρΟ δύο; ΤΥ Βανθ ὈΘΟῚ Οὐ08» 
βἰοηθα ὉΥ ἃ ἀδεῖγθ ἰο τοϊΐοτο [869 δρρδγεοηΐ αἰ ΒΠΟΟΥ 
ἴῃ τηδκίης νὰ σ, 3 ἤγουν ἰῃ6 ᾿υδιϊδοαίίοι οὗ (06 Ὀδ6- 
Ἰίονοσ, Το ἀο τιϊ8, {π6 οἰδυβθ ὙΠ|101}) Τηδῖ. 68. Ῥγου 
ποηΐ 106 ΟΠ γβύύδη να], 80 δδδὶϊν Ὀοστονθα ἔτομ) 
ΤΟΣ, 4, ΜΒ ἰηδοτίοα.--Ε. 

γεν. ἃ. ἘΠῸχΣ ἴδ ἴδὰτν οὗ ἴ89 βρίχίξ οὗ "έο, 
ἃο. [ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς 
ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ]. ον. 3 ερεοοΐδεθ [δ 
δτουμὰ Κ΄ πῸΥ ΟἸὨ τ βδηβ δΓῸ γϑϑ ἰγοόοση ΘΟ ἀθσηῃ8. 
ἴἴοῃ. ΤῈ ῥγίποῖραὶ αιοϑύώοῃ Βοσο ἷβ, ἩΠΘΙΠΟΡ ἐρ 
Χριστῷ ἰδΒ ἴὸ Ὀδ6 τεξοστεὰ ἰὸ (86 [0] ον ίης ἤλευϑ ἐ- 
θωσεν, ΟΥ̓ ἴο ἴπ6 οτοροίηρ, δὰ ΠΟΥ [Ἀγ [0 [86 ἴΌΓ6- 
οί ἢ Μογογ, ἰη δοοογύδησοο υἱὲ ΤΒοοάοχοῖ, ΕΓδθ. 
τοῦδ, Βὔοκοτ (ποῖ “ ΤΒΟ]αοΙ Ἶ, ΟἸδβδύβοη, ῬΆΠΡρὶ, 
διὰ 6 Ῥεῖϊα, μα8 αἰδο οοῃπθοίθα ἴπΠ6 ἐν Χριστῷ 
πὰ ἤλευϑ. Βαϊ ἐμιὴ8 ἀϊδίοτίβ [86 ἐμουρῆϊ, 88 ἴΐ 
1ῃδὶ ἐρί εἶ οὗὁἨ Ἰ᾿ἴ6 οουἹά Ῥοβδβ ΟἿ ἀο νον πίθου! 
Ομγίϑι. Οϑχίδίη!Υ ἐν Χριστῷ τοίθσβ ποῖ δίοῃβ ἴο 
186 ἐογτοροίῃρ; ζωῆς (πον, Βοζα, δηὰ οἴ μο18); δηὰ 
ζωή ποῖθ ἰβ ποὶ 1:6 Θ᾽ ον τ Β δυδήθοῦ να 118 ἴῃ 
ΟὨτίδι, Ὀαὶ ΟἸὨτίδι᾽ 8 οτἱψί αὶ αἰνίπθ. δυτιδὴ 18 186], 
Ἧγ9 τουδὶ αἶϑὸ ποὶ ρῸ Ὀδοὶς ἰο τοῦ πνεύμ. τῆς ζωῆς 
ΔΙΟΏΘ 8}, θὰ ἰοὸ ἴπ6 ποθ ὁ νόμος τοῦ πνεύμ. 
τ. ζ, (Ὀαϊνίῃ, ἘδΙπος ΤΠΟΙΘΟΚῈΕ ΤῊο Δπ θα οὗ 
ΗΝ ἴῃ Ομτίδὲ ἰβ. (86 βρίτιΣ (866 ϑόδα τί. 68); δ ἧε 
σοι ]οῖα ἰπ ἰἰβοὶ ἢ, οοπβοίουβ, δοῖυδὶ, ἀπ ὰ οοϊσηθηΐ 
οαίοϑ ἰ(βοὶ ἢ 88 ἃ 810} τι ἰῃ6 ΗοΙΪγ ϑρίγις. [ὺ εξ 
7υβῖ ἴον [μΐ8 Ττρϑβϑοῃ, αδἷδο, (6 ρον  βοδιΐου οὗ {πὸ 
ψόμος, ἰὰθ ῬΘΙΒΟΏΔΙ σἰρὨὐΘΟΌΒΙΙΘΒΒ:: δηῃὰ 88 ἰξ ἰιδϑ 
ΡῬγογοὰ δε] ἰο 6 116 οοτηρ]οϊοα νόμος, ὑπ6 ἰάθαὶ 
8ηἃ ἀγηδιηΐοδὶ ῥγϊηοΐρὶο οὗ ἴδ Ὀὶνίπο ἰδ ἰπ (80 
οὐοάΐοεμποθ οὗ ΟἸγίβὲ, θὺ ἄοοϑ ἰξ ΠΟΤ Ῥγούο 1.86} ἴο 
[066 ἨΠΟ δζὸ ἴῃ ΟἾτίδι  μδὲ ἴδ, ᾿υδιϊβοιίίου Ὀ6» 
ΘΟΙΩ6Β ἴῃ ἰθοτ ἴΠ6 ῥτὶμοὶρ]9 οὗ βαποιϊϊβοδιίοη. Βαϊ 

Φ ᾿νὰ Φοῖη Βγον ἢ το 618 ἼΛΟΥΡΟΌΘΥ, ΟΣ ΟΌΪἃ ΟΟΣν»» 
ποσί ἴξ πίίὰ 186 ἐπηπικερίνίης ἴῃ τον. 36. Εἶ6 τοΐδσε 1δὲ} 
ὙΟΥΒΘ ἴἰ0 εδησβοδήοιῃ, δηὰ σνοσ. 1 10 ᾿υσ. ο οι ; ΠΟΣΙΟΘ 
που!ὰ δυοὶᾷ στωδιείνισ [110 ΖΌΣΤΩΟΣ 80 βτουπὰ οὗ [Π6 ἰδίίος, 

Ἱ 
Τ [110 δΌδΟΠΟΘ οὗὨ [9 ἀΣΈ019 6 ποῖ ἄφαιεῖγο δροϊηδὶ ἘΝ 9 

ΟΠ ΉΘσΘΟΙ; το δεὴ ἔξ ἔδυοτε προ 40} βοδενοτννι νὰ 
Θ οἰδκμι δ ΣΟ ΔἿΥ ΦΌΡΡΟΣΙΣ νον 

ἠοϊπϑ τι τ [86 νοΣῦὉ.--Β.} ἡ 
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θοσδυδα (ἐφ ἰἰξοιρἰνίηρ ἰδ ἰδῖκοα ἰμ6 ρἷδοθ οὗ (δ 6 
Μέοδαϊο ἰαν---πϊοῦ οοὐἹὰ ποῖ ἀοἰἑνοσ, ὈυΣ 88 ΟΟσ- 
Ρἰοιρα ὉΥ εἷπ ἀπὰ ἀθδι}--ἴὮθγο 1168 ἴῃ [86 Δρργορτγίδ. 
ὕοῃ οὗ ἐμἷ6 μἰοτβοα ἰδτν ἔγοθάοιῃ ἴγοτῃ ἴπ6 ἸΔῈ οὗ 
δὶ απὰ ἀθδίι 5 

1ἢ.4 ἰαι οὗΓἩὨ ἐδ ϑρίγὶἑ ἷἰΒ ποὶ ἰάἀθηξοδὶ τιτἢ 
Ὧτ00 νόμος τοῦ νοός (Κὄϊ ποτ, βοιιγδαάθτ), Ὀυϊ 80} 
ἢδὸ ἰδέζον ἰδ οοηποοιοαὰ πὶ (06 ἔοττηοσ, ΤὴῸ νόμος 
οἴ (6 νοῦς [8 [26 οπίοϊορίολὶ ἀϊσροβί(ίοι ποῖ 88 
διἰϊαϊηοα ἰζ8 οομ ρ]οῖθ ἰδίοσῖ δὶ δῃηα οοποιοῖθ γθϑ ἶσα. 
οι ἱπ ἰδ0 νόμος οὗ ἰμ9 ϑρίτῖ. ΜογοΡ ΟὔΒΟΓΥΘΒ, 
αὶ τῦ6 ΟἸγβιίδῃ ἰηδευϊοη οὗ δβαϊψαϊΐοη 8 ποῖ 
τιθδηΐ, 88 νόμος πίστεως ἴῃ ομΔρ. ἰΪϊ, 27, Υοῦ ἰξ ἴθ 
δυτοὶγ ἰάθη ἰο8)], ἴο ἃ οογίδίη ἀσζγθο, τὶ ἴὩ6 νόμος 
πέστ., Ὀὰϊ ποῖ πὶ (6 ΟὨγίβάδη ἱπδιϊξυϊίο οὗ Β4]- 
νϑοη. ἢ 

ΟΥ̓ ἐλε ϑρίγὰ, ΜοΥΘΥ ΟΧρ δἷπβ: οἵ ἰῃ6 ΒΟΪΥ 
Βρίγτι, Αηά (δῖ8 ἰδ, ἱπάθοι, βυθϑίδη 8} γ (δ 6 ἔδοὶ ; 
Ὀὺ1 (Π6 ΗΟΙΪΥ ϑρίτὶς ἰ8 βροίκθῃ οὗ 80 δ. 85 Η6 γϑυῦθδὶβ 
δἰ μ861} ΘΟΠΟΓΘΙΘΙΥ ἴῃ ὑπὸ τἱΐαὶ ρἰθηϊςζυάθ οὗ ΟἸτἶδὲ. 
ΤΟΙ Οἰκ 8 Θχροβίοῃ 8 ἰῃ [86 βάση ἀἰγοοΐίοι : “ ΤῺΘ 
ϑρί τυ οὗἁἨ 1 ἰθ ἴδὲ ὉΥ πρϊο ἰπ6 δβρίγίξυδὶ 11 ἴδ 
οἰδοίβα ἴῃ Ὀοϊϊονοσα," ΤΊ6 ἰὰνν οὗ ἴΠ6 ϑρίτῖν ἰ8 (Π6 
 ρΡαΪδ6 δθὰ ρυϊάδῃοθ οὗ [π6 ϑ'ρίγίϊ, υπάον {86 τϑεὶρ- 
ΤΟΟΔΙ δοϊίΐοῃ Ὀϑῦτθθι (ῃ6 ῥγίμοὶρ]θ οὗ δι δηὰ (86 
δαιηϊηϊδίγαου οὗ σα ΒΒ ρογθγῃστηθηὶ ἰπ [6 οοοῦ- 
ῬΘΏΟΘΒ οὗ Ἰἰἴδ. 
Ετοθὰ 296 [ἡλευϑέρωσέν με. Τ|ιθ νογὺ 

ἦ͵ἣδ. δογίβι, γοίουτίης ἴ0 ἃ ρϑδῖ δοῖ, υἱχζ', 86 ἀ θ᾽ ἐσοσϑη 00 
Ὀοτἢ ἔγοτῃ δίῃ δηὰ ἔγοπλ ἀθϑιὶ, πο! ἰοοὶς ᾿ΪΔ66 δὲ 
τορϑῃθγαίίου, Νοῦ οοιῃρ]οιθα, Ὀαὺὶ ὙΠΘῺ ἴῃ 
Ομ τῖβὲ δοβϑυβ, δὰ ἰὸ δ οοπιροἰοὰ ἰῃ Ηϊπ,.---Ε,] 
ΤῊ δ οχργοϑαίοη οἼοηδι ἴθ8 8ὴ δ {Π|6 818 0 [Π6 
ἐγπσίπρ πιθ ἱπίο οαρίϊυϊίν, αὶ 88 ἐλδίαω ο ἰδε 
ϑρινὰ οὐ ἰἐγε ἰἴβ δῖ δου μοβίθ ἰὸ 186 Ια οὗ κί 
δηαὰ ἄθαϊῃ [τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τοῦ ἡ ΠΈσΤΟΥΙ Βοοδῦθα ἴδ 6 ἴα]θθ ἰδῦν οἵἁ βἰπ- 
(ι] ρΡΡΟΡΘΏΒΙΟΥ ἴῃ [ἢ6 ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ἰ8, δοοογαΐηρ ἴο ομδρ. 
νὶϊ, 28, ἃ ἰαν οἵ δβἴη, ΒῸ 8. Ὁ 4180 ἃ ἰαὺν Μ᾿ ἢϊοἢ ὑθη 8 
[ο ἀθβίῃ, δοοογάϊηρ ἴο νϑγ. 24. ΑἸ μουρὴ ἴ86 ΑΡροϑ- 
"16 ἀοδϑίμηβ ἴοὸ 880 ὑῃδὺ {π8 ἔγθθάοιῃ ἰ8 0] οπνϑὰ ὉΥ͂ 
ἔγοθάοιλ ἔτουιλ ἰμ6 Μοβαῖο ἰαν (ομδρ. νἱ. 14), ἰΐ 18 
Βουθγ ἢ 61685 υἱέοτῖγ πσοις [0 ὑπαογβίδηᾶ, ὈΥ {6 6Χ- 
τοϑβίοῃ ὈΘΙΌΓΘ υ8, {Π6 ΤΊΟΓΡᾺ] ἰὰνν (Ὑ οἰ, οὐ {Π8 
οϑαίο ἰανσ (Ῥάγθαβ, δηὰ οἰ θτβ). ΗΟ ἔδυ [845 {16 

ὈΘΙΙΟν ον Ὀδθῃ »παίδ 77γΧ86 ἴτοτα {π|8 αν 3 Εν ἀΘΒΌΥ, 
ἔγοθάοιῃ ἔγομη ὑπ ἀοεμίηΐοι οὗ β'η (ατγθοῖς δὰ Ἐο- 
τη ΟΔ[Π0]1 6 οχροβίονθ), οὔδβοιθαὰ ὈΥ [ΡΘΘάοσῃ ἔγοτῃ 
{6 ῬΘΒΔΙΥ οὗ 8'η (Ρνοϊοϑίδηΐ Ὄχροβίϊογβ), 'β πηθϑῃΐ, 
Υοῦ 1ῃ9 νόμος πνεύμ. ἰἴβ ποὶ αἰϊοχοῖδμορ ἰάἀθηῦοαὶ 
πὶ τἢ6 νόμος πέστε. (Οα]ονῖ8). [Ι͂η (06 Ἰὰν οἵ 
δια, (86 ΘΙ ρμαδὶβ γοϑίϑ οὐ ἴ86 ἰδἰ(ἢῃ, Ὀὰϊ ἢ6ΓΘ οὴ 
6 νόμος ; ἴμογα, ἴ.:6 ααοδίϊοῃ 8 ἴπ6 ρῥγποίρὶθ οἵ 

5 [(Ζαῖο ἰ6 ῬΟΤΘ ἰο ὍΘ ἰθίκοιι ἢ ἐπ τίάθ Θ0Ώ80 88 -Ξ 
τόν, φτίμοίρὶθ, σϊβ ΡΟΣ (σοι ρ. ἐἰϊ, 37; υἱῖ, 21-23).-- 

Τ[Ὁγν. Ηοάρο, ζο] τὶς Ὑ εΐθα, ἰδῖκοα (09 Ἰὰτν οὗ [δ 
ὐγοδευ οἵ Ἰἱέο 88 ΞξΞ [ὴ0 βοεροὶ. Ηΐβ οὐ͵οοξίουθ ὅἤο [86 οὗδοσ 

ὍὋ5 ατὶδο Υ̓͂ ἴτοτῃ ἃ ἰοο ὁχοϊπαῖνο ταΐδσϑμοϑ οὗ νοσ. 1 
δο ἴῃ ΤὈτοσλὶο ἑᾶρα, οἴ ἸΠΒΙΒΟΔΌΟΗ, ΤΊ ΘΟΣΓΆΣΏΪΥ ΘΟΏὗΏ568 

οὗ ζπΐοῖ- 
ἃ ἱξ πιϑϑῖ ρΌΒΡΕΙ, ἐδ τοῦς σθθ [ἢ 0 

ΟᾺ 
δεεια Ὁο Ἰοϊῃοὰ πτὶΐ 70. ἐβὸπ {Π6 τοΐδγσθῃοο ἴο ἐδθ οὔ" 
ἰϑοϊῖνο μτουπὰ οὗ ἐπε δολθίοι 6 ἱσταρ! θὰ ἱπ ἘΠ δἰαίετηθηΐξ 
οἴ ΟἿΌΣ Βα )θοῖδνο μοβδοδείοη οὔ ἰξ ἱχπι Ομ τσὶ 2664. (66 

ΔΌοτο. τὶν Οαϊνίπ, ἐπ τὴ 6 τρδπ, τὸ ἐπ- 
ς “Το Ῥ͵ονσῦ οὗ ἴδο Ι116-αἱ Βρίσίἐ ἀοϊἐγοζοὰ τθ 

Φοθὺ (8 νἰχίτο οὗ υπίοπ ἐο Ὧ6 ζ018116Σ οὗ 
ἴδ δὰ 1800 ἀο γόον ἥγοστα ἴδ ἰατ) ἴζοτὰ ἴ8ο ἰδὰνν οἵ 
διιὰ ἀο61:}."--Β.] 
2 [ΑἸοτὰ ῬΑΣΑΡΉΣΩΔΟΒ : 811 οἰαΐπι οὗἁ εἰῃ οἱ Ὠΐτη ἰδ δὲ δῇ 

φὖ-- 6 [8 δου! τοὰ ἡ Ὀπὲ, 88 Βὸ δἀπιῖδ, “ὁ τ δῖὸ οἱἱ ΕΙΘὮΘΡ 
το "τῷ πον." --Β.} 

ΤΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΓΌΙ, ΤῸ ΤῈΞ ΒΟΜΑΝΒ. 

᾿υδ δοδίίου, Ὀὰὺ ἰθτο, [16 ῥγίποῖρὶθ οὐ δοξίποδα 
ἔμ ἱπάϊν:ἀυλ) σίηςς μὲ οΘΆ808 ᾿θΓΘ. 

γεν, 8. ΕΣ τρδῖ ἐπ ἴδὺὺ οουἹὰ ποῖ ἂς 
τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου]. Τἴμο Μοσεὶῖς 
Ἧ Ἧ88 ἱποδρθ 06 οὗ οδδοϊηρ (δ ]5 ̓ΣθΟΣδοα : ἔἐμιοζθ. 

ἴοτο τοἀθιωρθοῃ ἱοοῖ ἰὰα ρ'δοθ. θη δοοουῃὶ οὗ ἐδ 
οοῃποοίίου οὗ ἰπουρς πνὶδὰ τἢ6 ἰοτοχοίηρ, (09 6Χ» 
ΡΙΔηδίοσΥ δηὰ δρροβί το 8] ΟΟὨΟ] λδίοη, τολαέ ἐο ἐλε 

τσαδ ἱηιροδοίδίο, ῖΒ ταδιὰθ δι οοοθηξ 88 δρροαϊξῖοι 
ΌΥ πον, ἰς ἰΒ ἀοβηρα 88 δὴ δοσυβδίϊνο, τοσηϑὰ 
ὉΥ ἐποίησε ( 'ποΣ, Ρ. 211, ὃ 83. 7); ὉΥ Οἴαικκαου, 
88 δοουϑαῖϊλνο δβθοϊαΐθ ("" )8 ἴδ 88 [6 ροβϑὶ ὈΣΕΥ͂ 
[06 ἸΔῊΓ Δ σΟποοσιοα ᾿ [Βοάρὸ : ἰπ νἱονν οὗ [86 
ἱπηροίθῃο. οὗὨ [Π Δ Υ.---".}]; δηὰ ὈΥ Εδοκοσί, Νέ6γ- 
ΟΣ, Ετισϑοδ, διὰ 6 Ὗ οἴΐδ, 89 δῃ δηϊοοθάθῃηςξ ποι) 
Ὠαῖΐνο. ΕῸΡ δῃηδίορουβ ΌΣΤΩΒ, 8600 ΜΟΥΟΓ "' δηὰ ΤῈο- 
Ἰυοὶς - Ρασιου δυεῖν κεφάλαιον δέ, Ἠοὺ. υἱῖ(.) Αε 
ποιηΐηδινο, [6 πονρὰ δοαυΐϊσοβ {μ6 οἰδζδοίθν οὗ ἃ 
ΒαΡΟΥβοσ ροη, ἴὸ Ὀ6 ἰηἰγοαποορα πιτὶ ἃ οοΐοι ; γοῖὶ 
ποὺ 88 “ τυϑύοτίοδὶ οτ ρΒ 8818, Ὀυὲ 88 σωδκίηρ ῥγοιι» 
ποπὶ ἴδ6 ἀἰδδγθηοθ Ὀοιθ ἰδ δηὰ ροβροὶ. Εἶγβϑ.- 
Τὴ δῃηὰ ΓὈΓΠΟΡ ΒΌΡΡΙΥ δὴ ἐποίησε Ὀθίογο ϑεός, ποὶ 
ΔΓΘΟΔΌΪ (0 [80 ἔοτΙ,8, γοῖ ΟΟΥΔΙΠΙΥ͂ ἴῃ ΠΑΣΤΏΟΩΥ τί 
186 ᾿πουρμξ, ΤΏ ρσοηϊᾶνο νόμου ἀδθποίοδ ἴδ6 ἰπο. 
Ῥϑοὶ οὗ (6 Ἰατν ἰὸ ἀθ νον ἔτοπι βίη (Ὑ᾽ δίδε [)88 γϑ- 
ἔοετγθα 106 νόμ. ἰο {16 ἴατν οὗ ἴθ βρίγὶξ βου ο688, 
(0 [Π9 Ἰὰν οὗἩ Ὀὶνίηα δηα Παπηδῃ ἰοΥ6). 

1ῃ ἰμαὶ 1 στῶ τσϑαῖ. ΤῈ6 ἐν ᾧ οδηποῖ 
Ἰθ8ὴ τολέδ ΠΟΙΟ : ΜΕΥΟΡ ὑγδηβδῖοθ, ἐπὶ δὸ Καν ἀξ, 
ἩΪΟὮ ΔΡ ἴοο ᾿ἰγαϊϊοὰ, [Πμαἴπὸν, Οαἰ γί, ΤΠο- 
Ἰυοκ, 6 Ὑοα, ῬΒΠΠΙρΡρΡὶ, 8 Ἡοάᾶκο, τοπάοῦ 
ὅφοαιιδ6, ὙΠΟ ἰ8 ἀδιμαπάθά ὈΥ ὥϊθ οοπίοχί.---Β.} 
16 ἠσϑένει αἀροῖη ἴΔκοθ ὋΡ [Π6 ἰάδθα οὐ ἱποβ. 

ἀρ ΘΘΕῚ ἴδο ΗΑ [ὃ } ΘΒἢ εὰ τῆς σαρκός 
Μογοῦ: ΤὨγουριη {116 αὶ οὗ ἴ6 868}, δυο 
ΤΕγουρὶ οὔδοι οὗ [Π6 ἤθβῃ. Ὑ7ε τηυδὲὶ ποΐ ἔοτχεὶ 
1868 [δοῦ, {παὶ ([μ6 αἰνίβίοη οὗἨ [16 σάρξ Πα 81|50 τωδὴθ 
ουΐ οὗἁὨ ἴῃ αν ἃ ἀἰνίβίομ οὐἁἨἩἉ ἴ6 σαγῃδὶ Ἰοΐζοσ, [Τ}10 
Ῥτγαροδίϊίϊουῃ διά τὶν μ6 ροηΐϊεῖνο ὮΘΓΘ τολεῖθ [ἢ 6 
τηραΐυτη ᾿πγουρῇ ποῖ Π6 ἰδ ργονθὰ 118 το ΚΉΘΒΑ 
δηὰ ἱμπαΌ} γ, νἱχ., π6 β68ῃ (1 ἴΐ8. διγίοσὶ οἰμὶοδὶ 
86η86).» Τη6 ΔῊ δοιὰ ποῦ οἱ βρίγιἴυ8], θὰ σϑετιδὶ 
τη, δηᾶ, ἱὩρουρἢ {16 τηράΐυπι, [8 ἱΠΑΌΪ ΠΥ ἰὸ ἀυ 
ναὶ αοὐ ἀἱά ἴῃ βοπαϊησ Ηΐ8 ὅθ 88 ὑγονϑῃ.-- ΕΠ 

οἱ βομάϊηρ ὲβ οσῃ βου. Το Αροκὶ]ο 
8Βοσῖ 068 [86 τοάἀδϑιγίπρ δοὶ οἵ αοά Ὀοδ ἴῃ ἐΐϊ8 ρογιὶ- 
Ὠρηῦ τηρϑηΐηρς ἀπ ἰη ἰΐ8 τπιράΐϊυη, ΤῈ6 πιράϊυγ 
ΜᾺ8: Οαοα δοηῦ Ηΐμ οὐ βοη (ἴῃ: δι οαὶ8 ὑο 16 
βοιῃθΐηρ οὗὨ 16 ΔῊ ὈΥ͂ ΔΏΡ6]8 : 08]. 1. 19; Ηφδ, ἰἰ. 
2); δῃὰ Ἠθ βρ;ὶϊ λέηι ἐπ ἐδ ξειδε 7 δἰ με Ἀεελ, 
οΥ, οΥ᾽ ἐλο βεδὴ ὁ δἰη, θὰ οἢ δοοουῃῖ οὗὨ 8βἷῃ.--- "76 
δόπί λίηι. Ὀροϊαγαϊίοη οὗἩ ργϑδχίβίθθθθ. [ΡμΠρρὶ 
τσ δηὰβ ἴῃ (18 σθῦβα ποῦ ΟὨΪΥ ἃ ἀθοϊασαου οὗ 
(ἴ6 ρῥγοδχίβίθησθ οἵὁ Οἤἠγίβέ, Ὀυὺ οἵ ΗΒ οχίβίθῃοθ 88 
βου : πὸ ἀοβοείριϊου πῃ ΐοθ 9Ὸ]]ονγ Ὠανΐπρ 8 δοΐθ. 
γἱοίοσίοαί, ταῖμβου ἴδῃ ἃ οἰ γϑιοϊορίοδὶ τοΐδγθμοθ. 
---Ε᾿. 

ΤῸ ἴδο ᾿ΠἸκθη θα οὗ εἴπ! ἤθδῃ [ἐσ ὁ μμοιώ- 
ματι σαρκὸς ἁμαρτίας. 8 ποῖ 
ΔΙΚοροῖΠον ὀχδοῖ, Σαάρξ τηυδὲ πηϑδῃ 6 ἩΒΟΪΘ Β2 

ΤᾺΝ ΠΡ ΡΟΜΙΠ 5 ΟἹ ἔδιο ακἰὰο οὗ ἔο αν. ΤῈ 66 ἐϊ 86 
γ)ὸ δΔιυδοϊυίο, μαδδαΐσα μὸν πολ ατὰῤ τα Τρ μων ύγτο 

ἐξ δα δϑοουβαῖϊδυϑθ δυδοΐϊπῖοθ, 860 
᾿Αδύνατων ΤΟΔῪ Ὧ6 Οἰἔποσ δοῖνο, - ἡ ΟΣ 
ΞΖ Ἥδδὶ ᾿τδϑ ἐπιροδαῖῦϊθΌ. ἸὙδοϊθοῖς τχκθα πὸ 
ἄλνου οὗ ἴη6 ἰοτηλοτ, πλ160 ΜογοΣ οομίσμαο ὑπαὶ 
φοτίβ (06 ἸαἰΐοΣ.--Β.} 



ΟΠΑΡΤΕΒ 
χα . -πιπεπσπαν 

Β6Θι, πϑῖωτο ; 06 οἰδιίοα! ἔογοθ, μβονουον, [68 ἰπ [ῃ0 
εοεὐϊῶνο, πο ἀοβηθα ἰξ: ωλοεα αὐτγίδιίε απὰ 
ολανγαοίεν ταὲ δὶκ (ΑἸΐογ). ΤῸ Οτποάοχ μι μο τα 
(οοιρ. Τηθοάονγοῖ, ΤὨΘορηγίδοι, Τόν] 8 η) εἰσ} 
ὯΔ6 ἐμ8 ἰαχί, “ὁ Ογίδι αἀἰὰ ποῖ ρρϑαρ ἴῃ 1Π6 Βοϑῇ 
οὗ εἶπ, ποῖ τδϑ [06 ἘΝ οπὶΐο υἱϑν, πον ἴῃ ἐδ6 ᾿ἰκ6- 
6868 οὗὨ 8οεὶ), νοὶ 8 Βοοοῖϊο, Ὀαὲ ἴῃ [Π6 ᾿ΣΚΘΠ6Ε8 
οὔ (δος βοδβὴ οὗ βἷῃ, πο ἰδ [86 Β᾿Ὀ]ο0- Ῥαυ 6 
νἱον " (Ρηἱρρὶ).--Ε ἡ ΑΒ Βδ Ὀδοδληηθ {ΓῸ}Υ τηδῃ, 
Ἠδ δρρϑαγϑὰ ἰῃ 186 {01} {6 688 οὗὨ δἰ πῆ] β6ϑὰ (ῬΔ]]. 
ἷϊ, 7), δῃὰ γοῖ ποῖ ἴῃ δαυδι γ πῖϊ ἱϊ, ἈέΘΥΟΡ : “30 
ἐμαὶ Ηδ δρροδιοὰ ἴῃ δὴ δχίθγῃδὶι ἔογιω, ᾿δΐ0]) 88 
δἰ παρ ἴ0 ϑ παίυγο, οοπίδηγϊπαϊοαὰ πὶ βίῃ, 
Ομγῖδι ἀἷὰ οἱ ἀρρϑὰγ ἐν σαρχὲ ἅμαρτ., Ὀυὺϊ 680 
ποῖ Βοσοιί Ά}}Υ (ΘΟὨ ΓΆΓΥ ἰ0ὸ ΚιαΘἢ])." ΤΒΟΪΌΟΚ ̓ Β 
οἰϊδίΐοη οὗὁἨ {Π|86 νίοτγβ οὐ {16 Βοοοίβα, δῃὰ οἵ ἴδΠ6 
Μγϑοϑ (ἔοντ ὀχδρὶθ, γαϊομπο Ἐ οἶχεὶ, πο ποὶὰ 
ἐμὰῦ ἐπ6 Ἔχίογαὶ ὈΟᾺΥ οὗἁὨ ΟὨγδὶ σδῖμο ἔγομι ἴῃ Ὑ γ- 
ἴῃ," Ὀυϊ Ηΐδ ἱππναγὰ ὈΟΑΥ͂ ἴτοπι ὨΘαΥΘΏ), 88 Ἦ6]] 88 
(Π6 ορροβὶΐο νυἱονβ οὗ Ὀΐρροὶ, Ἠδβθηκδιρ, ΜϑΏΚοΗ, 
δηὰ [τνΐ “Αοοογαΐϊησ ἴὸ ἴθ, ὁμοέωμα ἀο68 
μοῦ ἀδηοίθ ἐέζοπεδε, Ὀὰϊ ἐσμαϊέν. Βυϊ Δ Βουρῃ 
ὅμοιος σομηνίποθ ὈΟΪΔ τηδδηΐηρβ, γοὶ πὲ οΟΥἨὨ |᾿κ6- 
Ὠ6 88. ΔΙσΏ 6 ὈΘΙΟΩΡΒ ἴ0 186 δυϊδίληϊνοδβ ὁμοίωμα δηὰ 
ὁμοέωσις ; Ὀοδίάο8, (δ 6 οἶΒοῦ τηορϑπίηρς 18 οοηϊτδαϊοιοὰ 
ὉΣ [}}8 ΔΩΔΙΟΩῪ οἵ βοτίρίυγο ἴῃ ΗΘ0. ἱν, 1." 

Αμπὰ οὨ δοοουπῖ οὗ κἰη [καὶ περὶ ἁμαρ- 
είας. Τα καέ οοῃποοίβ πίῃ 186 Ρτοσοαΐης. ΐς 
ιἷ8 Ὀ6 ἐογχοιοη, {π6 ἱπιθγργοίδίϊο ἸΏΔΥ Ὧ6 ἴοο 
ἰΆτ ον αἴδοιθδὰ ὉΥ ἴΠ6 οἴλυβο τοὶ {0]10078..--Ε.] 
ΤΊΒ νὰ {π6 τηοῦγο οἵ ΗΪβ8 πιϊβαίοῃ, Βυξ {16 δοῃ- 
Ὠροϊΐοη ΟΥ̓ καέ ΘΟΧΡΓΘαΘ68 ἃ δοοοηὰ οομἀοϑοθηβίοῃ 
οὗ ΘΟοἀ διὰ Ηἰΐβ ϑοηῃ. ΤῈ ἢγβι παϑ, πὶ Οἢ γὶδὲ 
Δρροαγραὰ ἴῃ ἴῃ6 ἴοττη οὗ 8 δἰπηθγ, οὗ [86 βογυδῃῖ οὗ 
ϑἴη (866. σμδρ. Υἱὶ.), οὗἩ πὸ σὰρξ ἁμαρτίας, οὗ τῃ6 
ἴα]ϊβο σάρξ ; (ὃς Βοοοῃά, [δαὶ ἃ πηϊβδίοῃ οἡ δοοουπὶ 
οἵ εἴη νγαὰβ υπἀογίδίςθη ὉΥ͂ (86 ϑοη οὗὨ αοὰ ἰηπ)86}} (866 
Μαῖῖ. χχὶ. 37. “Καὶ περὲ ἅμαρτ. [85 Ὀδοη 
ουπηῃθοῖοα νὴ κατέχρενε ὈΥ ἴμ0 [ἴΔ]ὰ { }»6)7᾽ σαν Φη.), 
Του λπ (06 γεδ οαγα., ο. 66), [6 Ψυϊργαῖίο ((ε »60- 
οαΐο), βοβίομῃ, Τῃθοάογοῖ, Γαῖμον, Βα ἀπίῃ, δοιὰ 
Βοηροὶ, Βυΐ (Πὸ καὶ δ ἀραίηϑι ἰμΐ8..") ἸΤΒοΪαςΙ,. 
Το ἁμαρτία ἴῃ περὶ ἅμαρτ. ἰἰ66}} πα8 Ὀθθῃ νατὶ- 
ΟἸΒΙΥ ἱπιοτρτγοίθα. ἐποτηδα Αααΐπδβ, οὗ [86 ῥαββίοῃ 
οὐ ΟΠ γίβὶ οὰ δοοουπὶ οὗἉ ἰΐ8 ᾿κθπθδθ ἴὸ βίῃ: Ηοῖ- 
σοῦ, οὗ ἀθδῃ  Οτγίρϑῃ, Ῥοϊαρίυπ, ΜΟΙ ΔμομίΠοΣ, (Α]- 
φίη, Βυοος, Βαυπηραγίοη- τυ, οἵ ἴΠ6 βἰη.οὔετίηρ ᾧ 
ῬΙΌΠ, ΤΘΟΡὨγ]δοῖ, Μαΐογ, δηὰ οἰδογθ, ἴ86 ἀδθ- 
Βιτ 0 δηὰ ΓΟΙΏΟΥΑΙ οὗ εἶθ. Μογον: “1 ἰ8 ταί ΠΟΥ 
ἐλε ὡλοΐε γοϊαίίοα, ἴὰ ποῖ [86 τοϊβαΐοη οἱ ΟἸιτἰβὶ 
βιοοῦ ἰο Βυϊηδη δβἷῃ . 7 Ὀυΐ (ΐθ 18 ΔΙγοδαγ ἱπαϊοδιθὰ 
ΌὈΥ [180 ἰοτοζοίηρ οχρ]δηδίίοη (866 1 Φοδη 1], δ). 
Τί τηϊβαίοῃ οὗ ΟἾ γίβὲ νὰβ τοϊαϊθὰ ἴο αἷῃ : ἀΐβ αἴτω οἡ 
ΘΥΟΣῪ Βἷἀ6 τὯοδ΄ ἴϊ8 δοοϊ ποθ. Βυΐ ἴΠ6 ἰτητηράϊαδιο 
εἴδοι οὗἨ Ηἰἱξβ ποϊβοΐοη ναβ, {παὶ αοα, ὮΥ ἴδ6 ἰῃπο- 
ΘΟΏ0Θ τ ἜΣ 118 " 186 βοῇ, αἰδεησυϊδμοὰ δπὰ 
ΒΟΡΔΙΓᾺ ΔΒ ἃ ἴογοΐχη δηὰ ἀδιηηδῦϊο Οὗ 
ἔρουι ἴ86 Βοδῆ, τ ον 

Οοπάδοεηηθὰ κἷῃ ἰῃ ἴπ9 565} [κατέκρινεν 
εὴν ἁμαρτέαν ἐν τῇ σαρκί. ὯΤηθ δγιίοῖθ ἷἰβ 

9 Ο(ΑΥῊΝοτδεποσε δη δ ἔῃ ΟἿΣ ῬΏΓΣΑΒΟ δῈ ὁ δεραΐϊηδί 
6 δι ἃ οἵὗὅἨ [}0 Ιτοτοασο δίθ δαεον σα, ἘΠ] 

. ἑπϊογρνγοίαίδοι, δβἀορίοὰ ὃν Η υιὰ Βεέυδτίέ, ἰδ 
ὌΥ ἘΥΟ Θαστηδσει δοσμ πη θηΐδίοσς οἵ Ὡοίθ, ΘΥΘῺ ὈΥ͂ 

ΠΙρρὶ οὰ ΑἸέογᾶ, ΤΏ Ἀαβέαξοδ ἴῃ ἔμ ον Τεοίατηοηξ 
(ΒΕ. Σ. 6, 8, 18; χίῇ!. 11: . ἷ. 4) πδ οἱ δοοῖὰ ἴο ΤΟΥ ἔΐ, 
8}} οοπιίαἰπῃ 6 ἀϊσπιοὲ τοΐοσοῃοο ἴο βαογίδοθα, ἴῃ ἀσπὶν 

ἐσορ!οα δυοῖν δὴ οχρίλίδου 
ὙΠΟ Τοτπασὰ ἴῃ ἐιἰδ ὀχρτοδαίου. (ΡΒ ρρὶ: 

 δΦῶμπεηα δὰ (ἰἰροπα : ἴἰὸ τ οδ Δέογον πρ10» 
δδοαλα τὶ ιν οἰνίροία, αἰθοθ δΐδ οὔσῃ νἱοῖν ἐποϊυ θα ἐἰ6.}.---Ἐ.] 

ἀυπαακας οὐτεναεναῖν. 

υϑοὰ Βοῖθ πὶ ἁμαρτέαν, δέ δὲα αἰγοδαὰν τῷ 
ἔοστοὰ ἴω, Τμΐθ ἰβ ἃ ὅπαὶ δεγχζυϊηθηῖ δραδίηϑὺ ἰηΐογ 
ργοηρ " βἷῃ ̓ 88 ΞΞ βἰπ.οδοτγηρ, ἰῃ ἴΠ6 οἶδυδο δον 
Ὑγμδῦ ον. “ ἰη [86 Β68}  ἰβ ἰο Ὅς οἰποὰ τὰῖδι ““ ὁΘο 
ἀοτηποα,," οὐ τὴ “ ἴῃ," ἷβ ἃ τηδίῖθν ορϑῃ ἴο ἀΐβουϑ' 
βίοῃ (ϑθθ ὑεὶον).---Ε.}] Τὸ |ὸ φϑῆογαὶ ἰάθδ οὗ ἐδε 
τηϊβδίοῃ οἵὗὨ ΘΟ τὶδὲ : οπ ἀοοομηέ Οὗ δἰπ, (ἷθ ἀφοϊασν 
οπ ἰβ ΠΟῪ διἰάθα, 848 ἃ βρϑοῖβο ἰάθα, (0 ἀδβοτίῃφ 
πΠεὶ ΗΪ8 τηϊθεὶου οἴεοσίθα ἴῃ τοϊδιίΐοη 0 δὲηπ ἐπ ἐλὲ 
"τε. Απὰ πὸ τουδὶ οΥοὗβο ἔπ 6 αἰ δγθης ἱηίοΓΡΥθ. 
᾿δΔ| 1008 δοοοιῦαϊηαῖγ. ποθ 116 Βϑάβοπιοῦ, ον αοδ 
τγουρὴ Ηΐπι, ῬΟΓΙΟΣΙΩΒ ἃ ΘΟΠἀθιηδίοσυ ἀδθοα, νι 
τηυδὲ ΘΒροοΐδ!!γ ἀνοϊὰ δὴ ἱποοστθοῖ σϑηθγα ζαίίοη οὗ 
(86 'άεα, ἘἘγαδιηυβ, 6 Ὀίδθυ, διὰ Ἐἰ κότηκίη: Ὦδγ6 
ΥΘΓῪ ΔΡΡτΤΟργίδίοΙΥ ροϊηϊοα ουὐ ἴῃς ἱπουρῶϊ, ἴδδὲ ΗΘ 
Τοργοβοηϊθα βἷῃ 88 ἀδιηῃ δῦ] : "ἧς ΜῸ πηυϑὲ ΘΙΩρίιδ. 
δἷζθ δὲπ ἐπ ἐλ Δα δἀὰ: Ηδ βϑοραγαϊθα ἴτ ἔγοι: 
ἐΠῃ0 β68ἢ}: ΔΙ ἀΔιΘὨ ΔΙ ἴῃ ΟἸτῖβί, ἱπ οτάοῦ ἸΒΕΓΘΌΥ 
ἰ(ο σδδὶ ἱξ ουἱ ἔγομι) ἴδμ6 β6βὲ} ἴῃ {πὸ 116 οὗ Ὀ6] ον ογα. 
Τιδ '8, ἐΠΟΓΘίΌΓο, (ἢ 6 860286 : Οὐ γὶδί, ὈΥ ὈθοοΙτΐην 
τῆ8 ἴῃ [10 688 (ποι Βρροδγοὰ (0 Ὀθ6 ἴδ βοιγοθ 
οὗἉ ἴῃ), δῃὰ γεὶ βανίηρ ἃ δ᾽] 6858 βθοβῃ]Υ παΐυγο, 80 
τολϊ ἰδ πο 118 δ᾽ Ὠ]ΟΒΘΉ 688, δηἃ νη ΠΟΙ 658 οὗ Ηἷεα 
Βοδἢ, ἱπρουσῇ ΗΪΐ8 πλοῖο ἴθ, τπΠαὐ ΗΘ οου]ὰ ρὶνο Ηΐδ 
βεβ ἴο Ηἰἱβ {Ὁ} ] οὕ γα 88 ἃ δεαὶ οἵ Ηἰΐβ ἴδ νοῦς δῃὰ 88 
{π6 ΟΥ̓Κ. οὗἨ ΗΒ Ξρί γι. ΒΥ (8 πιθϑῃβ δ τηδὰθ ἰὶ 
ΤΑΔΗϊ δὲ : 1. Τηδῖ δἷη ἀο68 ποῖ Ὀοίοηρ (ο ἰδ β688 
ἴῃ ἰ(βοὶ, Ὀπὶ 18 ἐμ μογοηΐ ἴῃ ἰΐ 88 ἃ ἰοσγοῖζτι, ὈΠπδιΌΓΑΙ, 
ΟΠ ἀθιη80]6, ϑΘΡΑΓΔΌΪΟ, 6) 6 Π80]6, πὰ δοαισϑο ῦ Υυ ᾿ 
βρίτίξυδὶ οἰθτηθηῖ: 2. ΤΏδι δἷῃ ἴῃ (Π6 βοβῇ ἷβ οοῃ- 
ἀριηηοά δηά γαοὐθοίθα ἴῃ 118 ΟΔΓΠΔΙ ἈΡΡΘΒΓΒΠΟΘ:; 8, 
ΤΙδῖ εἰ ἰῃ ὑπ6 βΒε6βὴ βῃσουϊὰ Ὀ6 βοραγαϊθὰ ἔγοσωῃ [ἢς 
ομαγο Ὠυϊηδη πδίυσο ὈΥ̓͂ ΤΩ68}8 οὗ ἴ86 Ξρὶ τὶς ῥγοοθοά. 
ἴὴς ἔγοιῃ ΟἸτῖβι, 

Οὐλλοῦ οσχρ δηδίζομβ: 1. ΑἹἸ]αβίομθ ὕο ἴ.:6 Θγβα)- 
οδίοη οὗὨ ἐπ ρὲ οἵ βίη. Τΐθ “ἰ8β [Π6 ρῥγϑνδι ηρ 
Θοοϊοβίαβϑιῖοδὶ τον ἴῃ Οτΐρεη, ΟὨγγθοδίοσω, ὅθ. ὥο, 
ἴοο, ἴα ΟδίΠο] 6 ὀχροδίζοσβ, πίΐ {Π6 ὁχοοροῃ οἵ 
ΦΔυδβιίίη - (6 Ῥτοϊοβίδηϊ, πὶ ἴ[Π6 ὁχοοροῃ οὗ Βθσὰ : 
δύϑῃ ἴμ6 Αττοπίδῃ ἡπὰ ϑοοίϊηίδη Ἡτίΐοσγθ, δηὰ, ἰῃ- 
ἀοοά, [ΠπῸ τηοβὶ οὗὨ ἴπὸ Ἰαῦον ομ65---Ὀδίογὶ, Βὔοκοσι, 
Βαυμιραγίθη-Οτυεῖυα, ῬΕΣΙΡρΙ, 5 δὰ Βοιτηϊὰ (8 δι, 
ΤἼλοοὶ.). " ΤΒΟΙΪυοΚ. Ἐὸτ τ ῆδὶ ὯΔ8 ὈΘ6ΘῺ δηὰ δὴ ὉΘ 
Βαϊὰ ἰῃ ἕδνον οἵ {8 Θχρ δηδίίοῃ, 866, αἱ Ἰϑηρσί, ἴῃ 
ΤΗοΐυοκ, Ρ. 899 δ᾽ “Ὑοἵ [Π6 ΔΌΒΟΠΟΘ ΟΥ̓ ἴπ6 αὑτοῦ 
ἔτοιῃ ἐν τῇ σαρκὲ (οομιρ., οα (Π 6 οοπίγασυ, ἘΡὮ. ἰΐ. 
δ) ἷβ 8Δἢ 0 ς. Ὑεο ὯΔῪΥ δαὰ, (παὶ ἴδ6 οοπίοχι 
Ϊ8 8150 8ὴ Οὐδίβδοϊα1 Τῇ αυσδίίοη 88 ὈθοΏ, ΟἾΔΡ. 
Τ|]., σοποογηίηρς ΟἸ τὶ δ τθ6 ὑτορ ἰοῦ. Ἠρθγο Ἠθ 
8 γοργοϑοῃϊοὰ 88 ἃ “ Τουπῃίδίη οὗἨ ἢ0] 688. 

2, ΑἸ]υβίοηβ ἴο [Π6 ΤϑΙηοΥ Δ] οἵ δἰ ποθ. “ ΤΏ6 
Ρτοοσδβδίου οὗ ἴπ6 ἀρ ἱνουίηρ δ ρὶ τὶς οἔὨ 1116 ἔγοτῃη ΟἸ ται 
8 ΟὨΪΥ οἰ ΑΕ, ρῥσονθὰ ὉΥ͂ υϑυὶ 8, ἴπ 886 ἴδπογα 8 ἷπ 
{018 σογθθ τῃς ἙΊΟΘΕῚΕ ταὶ ΟἸγῖδῦ ἢ6Β ραϊποα τἢ6 
Υἱοὶ ΓΥ ΟΥΘΡ βίῃ Ὁ Ηΐβ ρᾷτο δῃὰ ΠΟΙΪΥ͂ ΡΟγΒΟΌ ΠΥ ἴῃ 
Ηΐ8β οσὰ δυμηδηΐυ, δηα {ὑπαὶ (ἢΐἷβΒ εἰμ ]θϑα Οὐρὶ γὶῦ ΠΟΥ 
ῬδΒθ68 ΟΥ̓ΣΡ ΟΥ̓ (Αἰ ἰὸ ὈΘΙΙΟΥΟΤΒ :᾽) ΤΠουοΚ. ΤΊ 
ΒΔΙΩ6 τον δἀἀμοοθ ἃ πυτοῦον οὗ ἰ80 ἀοίοπάοτβ οἵ 
Ἐμ6 οδεαϊεπίία αείτα ; ΘΒροοΐδ}}} ΒοΖα, οὐὗἁἨ ἴπ6 ΒΘΙοΓ. 
τηδίΐοη ροῦϊοα ; ἴ86 [Ο]]Πον ρ ἰδίθτ Ἔχ ροδιοσβ ΒΘ τ. 
δ͵8ὸ ο Ὀδϊοης Βοτὸ: σον, διίον, Νοαηάον, Μόνοι 
θὸ Ὕοεἰϊε, δπὰ Βοΐηδῃῃ. -- Υγοὺ ἸΒΟΪυΟΚ ΒΠ4}}ν 
ΤΌΓΙΒ Ὁ ἴΠ6 ΑἸ]υδΐοη οὗὨ [8 ραδβαρθ ἴο ἴὸ ρος οἵ 

ἜΤΗΥ͂ Ῥοον Ἡοΐᾶμᾳο ἴα ἀροισρι. ἴῃ 'μ 
πξοσρσοία τοχαταΐῃσ οἴδοσα δὲ 

μὰῤεν ἰνλιρύκύν ας. 

Ι {τ ΑἸϑσὰ, δϑιιασγὶ τοαῖκϑα ἐδπὶθ δα μα πιῖἢ 
: ΚΤΠΟΣΘ 8 ΠΟΥ 0 : 

Ῥασδσιοσηδαΐδὶ τιδὸ 
τοοάθ οὗὨ ἱπιοσρτζοίδείο ἰδ οὐ ἀουνέΐν 

8 

ψοτᾶο "Ὁ Ὀπὶ {18 
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κἷη, ἀπιὰ ἴῃ πὸ τουδὶ υπἀθεβίαμα ὮὈΥ σάρξ (ρ. 894) 
ποῦ [86 σαρὲ οὗ Ομγδί, Ὀαϊ [86 δἰπα] Βυϊηδη πδ- 
ἴωυγο, πο, ΔΙ ΠΟυρἢ ΟἿ καϑ᾽ ὁμοέωμα, ἯὯ8 8150 
Ῥοβδβοβϑοὰ ὈΥ͂ ΟἸσϑὲ (ῬΕΣΠΡρὶ, θ6 ὙΝ οἰϊθ).") Το ἰδὺ- 
ἴον ἀο68 οὶ Ὀοϊοηρ Ὠογθ. Βαυΐ ἔποη ἔμοτο που]ὰ Α͵θ0 
ἜοΙΙονν ἔγουα 018 δὴ δἰοποιηθηῦ καϑ᾽ ὁμοίωμα. ἸῈΘ 
ηϊοτργοίδιίοη οὗ [πΠ6 κατέκρυνε ὮὈΥ ἐπίέογζεοὶξ (τού, 
Βοΐομο, ἄς.), ἀο68 ποῖ ϑυΐϊδ [86 παίασο οἵ ΟἸγίβι, 
ΜΟΥΘΡ ῬΓΟΡΘΕΥ Οὔθοῦυθθ, {πὶ (Π6 χκατέχρυνε Π88 
Ὅσθῃ οὔοθθα ἴῃ γοίδγθῃοθ ἴο ἴΠ0 κατάκριμα ἰῃ γοΓ. 1. 
ΤῚ τὸ ἴθ οοπάθιμη ΟὈγβοΐνοδ, Μ6 8}}8}} ποῖ Ὀ6 ὁ0ῃ- 
“ἀθιηηθα ; ἀπὰ ἰ [Πδὲ ΘΟΠἀΘΙΩὨΔΙΟΡΥ ῬΓΟΟΘΘ8 δρδίηβὶ 
βίῃ ἰῃ (ῃ6 β66}} .)28 ραϑϑοὰ ἔἴτοτῃ ΟἾγίδὶ ὉΡΟῚ ὑ8, ἴΠ6 
Οὐ͵οοὶ οΥὗἩἨὨ [6 ἔπξυγο οοπἀθτηπαίίου ἰδ γοπιουϑα, 

[Βορἱάθβ μεθ νἱονα, ῬΏΣΠΙ ΡΟ δανοοδῖθβ ἃ ᾿σὶ- 
Τοΐδσθμοθ ἴὸ ἴ:6 ἀθαίῃ οὗ Ομ γίβι, Ὀὰϊ ἱποϊυ 68 

6 ἴδοι ἰῃαὶ ἐΠπῸ8 βἷῃ ἰ8 δ0 ἔἕρϑο ἀθῃηθ ΔΑΥ πὰ οχίὶγ- 
80 ἴδαὶ ἰῃοθ6 ΤΟ 8.6 ἴῃ ΟἸγίδὶ Φ6δϑι8 ἢδνθ 

Ὀοΐἢ ἴΠ9 ρασάοῃ δηὰ [86 γϑιιοῦαὶ οὗ βίη, Ὀθοδυβθ οὗ 
Ὧ6 πα θθοϊ Ὁ]6 ὑπ: Ὑ οὗ Ὀοΐὰ ἴῃ Ηΐ. 5 ΤῊ Ϊΐ8 80}18 
(ι6 νίαν τρϑδηϊηρ οὗ πο οοπάδηιπαίίοπ (γ6τ, 1. ΑἹ] 
ἰηξαγργοιβείοηβ ἀδνίαϊα ἴγοὰ (μ0 δβιτγίοῖ τρθδηΐηρ οὗ 
180 νοτὺ ; [86 τοΐδγθῃοθ ἴ0 Ῥυηιβετηθηῦ ἱηνοΐνοα δὴ 
δἀἀοὰ ἱπουρπῖ, ποῖ 1688 ἐμᾶπ ἰμαὺ ἴο ἴῃ0 οχιγρδίίοα 
αἴ εἰπη. Βοδίάθβ, (16 δὴν οομα οοπάθῃῃ βίη, δηά, ἴὸ 
ἃ οὐγίαΐη οχίθηξ, Ρυηίβῃ ἰΐ: πὶ ἰ(8 στοδῦ πθακη δ 88 
ΔΒ ἰδ ἱΠ6Ὀ ΠἸΕΥ [0 ΓΘΙΊΟΥ͂Θ Β'η, [Ιΐ 'β ῬΟΓΙΘΟΙΥ 518» 
ἰυἱϊουβ [0 ἰηἴδυ μδὶ [86 τηοάθγῃ ἰπἰογργοίδιϊ οι ἰπ- 
Ὀἰΐοθ {δὶ τὸ ἂρ ἡιββοα οἱ ἰδ στουπὰ οὗ ἱπποτοηῖ 
Κοοάποδθ, δἰποθ (μΐ8 αϑδυτηθθ ὑδαὶ νοῦ. 1 Γϑίθγβ ΟἿΪΥ͂ 
ἴο ἀϑοϊαγανο σγἰχειθουδηθθθ, δπὰ ουθηίοοκβ [86 ἔδοὶ 
(δου τπ6 σομίρο ]ἶηρ (δουρὶλς ἰθ μπέοη ἐο Οὐδέ. 
ΒυΣῖ, βου Ἱὰ δὴν ῥγϑίδυ (0 βηὰ ἤθγθ δὴ δι υβίοῃ ἰὼ 
ΘΟ νὶϑι 8 Ῥαββίουῃ δ8 ἃ Ῥ6η8] οοπαοιηπδίίζοη οὗὨ βἷῃ, ἷΐ 
τηῦνξ Ὧ6 ΔΙ]Ιογγοά δ ἰηνοϊνοά, ἱπουρὴ [8 τασδὶ ποῖ 
ἴθ 5 ὈΘ6 ἤδη ἴω ἔοσοο {16 8δ):θ τηοϑηΐηρ ΟἹ ἴπ6 ποχὶ 
γοΓΡ..-- 

[{ἰ ἐλ6 ἤαελ. ΤὨΪΐΒ ἰβ γοξοιτοὰ ὈΥ͂ ΤΏΔΗΥ ὕο {86 
Βυϊηκὴ πδίατο οὐ Ομγίδι, Ὅογο (18 [86 οχοϊυβῖνο 
ΡΟδγθηοο, νὸ νοῦ ϊα ΡΥ ΔΌΪΥ δηὰ αὑτοῦ. ΤΠ} οἰΐ- 
68] θ6η86 πηυδῖ Ὀ6 δἀορίοα ὈΥ̓͂ [δο86 πο Ἰοΐῃ ἰΐ πὶ 
δὲν ; Ὀσπΐὶ ἀραϊηδὺ [18 18 (Π 6 πιδαηΐηρ οἵ 8[ 8 8 ὑσίῃ- 
εἶν! (ΑἸέογα), δῃὰ αἷβο (86 ἱπαϊβδγθηϊβ βθῆβο οὗ σάρξ 
ἴῃ 0Π6 οαγὶΐον μαζὶ οὗ ἴΠ6 νόσϑθ, [ἐ ἰβ Ὀθίϊογ, ἰμ θη, 

. ἴο 7οἷῖα ἰδ πίτ [86 νογῦ, δηὰ ἱποῖααθ ἴῃ ᾿ξ Βυπηδῃ Α- 
ἴαγο, ΟΡ Βυγηδη παίαγο, πΠΐΘἢ ΟἸγίδὶ διδροὰ  ΤῊΪ8 
ΒΟΘΙ.Β ἴ0 Ὀ6 Ὦτ, [δηροΒ νἱϑν, ᾿ΒουρὮ Ὧ6 δα 8 ἴο 1ἰ 
ΒΟΠῚΘ ΓΟΙΏΔΓΙΒ ἩΒοῖ ΒΘΘΙῺ ἴ0ὸ ΘΟθῸ [ἷ8 ῥϑουαο-Ϊδα- 
τοδίζο ἱπίογργοίδίίοη οὐὗἁἨ οὔδρ. Υἱὶ, 78. ῬδΓΔρΡὮΏΓΩΒΘ 
186 πῖῖ!016 τοῦϑθο : “" δῖ οουἱὰ ποῖ Ὀ6 ἀοπθ ὉΥ [ῃ9 
ἰδ ἡίῳι ἴδυ8 ἀοπο), αοἀ βεπαΐϊησ Ηΐδ οσσῃ ϑοι ἴῃ 
6 {ἰκϑηθϑ8 οὗ [μδὶὺ βθβῃ, πὰ ΐο τᾶ οἰιαγδοίογι ρα 
ΟΥ̓ βἴη, δῃἃ, οὐ δοοουηΐ οὗ βἷη, οομαθαιηθα ΘΗΠΓΕΙΥῪ 
ὈΟΪδ 88 ἴο ρυηϊένθ δῃηὰ ρο]!υἱηρ οἰδοι8) ἴῃ ἰμδὶ Π68ἢ 
ἔρῖον Β6 βδαγοὰ νσὶϊἢ 8) ἐδπαΐ δἴη."") Ὑοἱ (818 8 ποῖ 
ἃ ΔΟΟΟΙΏρ δηθὰ ἔμοί 88 σϑϑρϑοῖίβ ΟἿΣ σοΐίθαβθ [το τΩ 
{Π6 ροῖτον οὗ βίῃ . (δαὶ ἰβ ἐο δὲ [8116 ἀ, ἀῃὰ 118 ομὰ 
ἰῷ 8 βού ἔογίῃ ἰῃ (Π6 παχὺ γ6186.---Ε. 

Ἰαΐη!γ, (ΐθ τοῦθο ἀθοῖδγο8. (ἢ)6 ΘΟ ἀΘΙΩΠΔΌΪΘΠΘΒΘ 
οὔ [86 βίη! ργορθῃβὶγ. Απ οχργοββίοη οὗ ̓ γϑῃδϑυϑ 

Φ(8θο Ὑοσγάδποσί, Ὑοθδίος δπὰ ὙΠΚκίτιθο, ἘΌΣΡΟΒ. 
Γι νἱον ἐδ, ἐπ ἀδϑᾶ, ορϑῖὶ ἴο {9 ἀναλὺ οὗ ἰηάδοβηΐτοηθ88 ; 
ουὲ 88 ἴ 0 οἴΔη896 δοῖβ ἰοσί θοΐἢ ταὶ ἔδο 'ατν οοὐἹὰ οἵ 40, 
βηὰ σῆδὲ Θοὰἂ ἀϊὰ ἀο ἴῃ κομάΐϊησ οδὺ8 ΟἸτὶδί, ἔμ οτθ ΟΘἢ ὉΘ 
ἐπ19 οὐ᾽θοξίοπ ἴο 6 νίάθ στρθδιιὶμρ Βότθ, ρσον θᾶ νϑσ. 4 Ὁθ 
δρρ!οὰ ἀοβπ ἐ9}Ὁ 0 {86 ποτῖς οὗ βασι βοιίίοι. Ὅτ. ζϑῃρθ 
Βισοδοῖζ ἴῃ (6 ποχί Ἀὰ Ὦ ΤΌ 0088 [86 βΒῆχηθ Ροϊηΐ.--Ἐ.} 

ἡ ΓΙ ογάτοσίς : “ δὰ ὑγυδησιίξοά ΟΥ̓ΘΡ ὯΘ ἐπ ΟἿΓ 
ο5 ἢ, 88 ἴη6 Βοαΐ οὗ 18 Θταρὶ το ; δπὰ ΟἿΣ οΒὮ, 88 [{6 ἱἢ . 
εἰσυτσπΐ δᾶ προ . Βαϊ Θοὰ ΟἿΣ βοβἢ 886 8 ἐη"- 
εἰγατηοῖῦ [07 ΟἿΙΓ ΨΟΓΘΏΘΟ, διὰ 705 [80 ΘΟΣΔΟΙΩΤΆΓΟΣ οὗ 
δι: δὰ ὃν [89 οἰ. τηθαΐ οὗ 8 οὔτι δι ρὶτε ἦπ Ὁ.) 

,ὔ 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΤΒ ΟΡ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗῈ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

ἷθ ωρογίδης ἴον 86 ἱπίογργοιδιοι οὗ 18 ῥβδδβαρθ. 
οογίοπιπαυ ἐ οοσαΐινι σέ }αιη ἱ οοπαειηπαίωηε 
6)εοἰέ οσίγα σαγηεηι. ΤῺ Ὀοδυῦυϊ πογάβ οὗ Αὔριιϑ, 
ἄπο ἀθηοῖθ ἴ86 οὐ͵θοίνο τηϑάΐυτα ὈΥ σε οἢ [86 αἷμ. 
Ιοββῆθδϑ οὗ ΟἸγῖβὲ Ὀδοοῖμ68 οὖν ᾿ἰδογαιϊΐο : Ονοηιοῦσ 
ἐϊδεγαυϊ ἢ Νὰ φωΐα τεαΐμηι χοαίογαπε ΟΠ ΟΜ 
γεηιξδδίοης αἰδδοίυξέ, ιἱα πε΄͵ σμαηιυσὶς αάΐες πιαηφαΐ͵ 
ἐπ »Ῥεοοαζιη, ποῖ ἐπὶ γ, ὙΥοὶ Βε6Ζᾶ ΡῬΤΟΡΘΙ͂Υ οἷ» 
ΒΟΙΥΟΒ: δίδημο πωπὸ Αροβίοϊιδ ασὶξ (6 (Λγὲείἑ πιοτίδ, 
δὲ ποείγογμι Ῥεοσαίογωπι εχρίαίέονιε, δε ὧδ ΟΥλγῆ 
ἑποαγπαξίοπα, εἰ παΐξιγ ποεδίγα ἸΟΉδ 6α)Ἢ 
διδίαία, ΟἾΪΥ, 88 ἵν δϑ {πὸ ᾿γαῃβιηϊβαΐο οἵὨ 516 88. 
688 ἤτοι ΟἾγίβι ἴο υϑ 18 Θοησογηθά, τὸ τη δὲ ὉΘ6ΔΓ ἰ8 
τηϊπὰ σῃαρ. νἱ. 1 δ' ΒΥ νἱγίυ οὗ [6 οοπποοίίοη οὗ 
Ομ γίϑε τί υ8, Ηθ [28 γοἀθοιηθὰ ὺϑ: ὈΥ Υἱγίυθ οὗ 
Ηΐδ8 οοππηϑοίξίοη ΣῈ 8 πὶ ΟἿΣ σΌΣ ΟΥ̓ ὨλΊΒΟΥΥ, ΗΠ6 [85 
δἰοηθὰ [ὉΓ 08: δηὰ ὈΥ νυἱγίυθ οὗ "6 οοπποοῦοι οὗ 
Ηΐδ παΐαγο τὶ οὖν Βοβῃ, Ηθ 88 χίνοῃ Ηἰἷβ β6δβὶ ἰοὸ 
ἀΐο, ἰῃ ογάὰον ὑμαῖ, ἴῃ Ηΐδ8 βρίγίϊυδ] ροαϊξΐοιι ἑοτγασὰ 
8, Ηδ τοϊροϊ τρᾶκὸ υϑ θα ἴγοπι ἴμ6 βοδῖὰ ὈὉΥ [86 
οοισηυπίου οὗ Ηΐβ ϑρίσιυ δδ βρίγι τυ] τθδη, δηὰ, πιὰ 
[80 Βο6Βἢ οἵ ΗΪβ τίβοῃ 116, ἱταρδηῦ ἰπ 8 8 βδηοβοα 
Ὠδίυτο (Ὁ (06 Διζαγο γοδβυστθοίοῃ. 

γον. 4. Τδὶ ἴδ χἰαϊθουδειοδα [ον σϑαυΐτο. 
Τηθ 8:1] οὗ ἴδ0 ἰαν [να τὸ διχαέωμα τοῦ 
γόμου. Ἵνα, ἰοϊῖο, ἰπιροάυοίπρ 186 ρύγροθα οὗ 
[86 οοπῃάοτηπδίϊοη Οὗ βίῃ ἷἱπ [6 86β}. ἴδηρο γϑῃ- 
ἄδθτβ δικαέωμα: Οογοολέῥεῖα. ΟἹ [86 ποιὰ, 868 
ΡῬ. 184. ϑδιυλτῖ: (86 »γεοερὲ οὗ ἴμ6 αν Βοάρε: 
ἴδὸ ἀοιπιδηβ οὗ (86 αν (8ϑηἃ αἷβο, ἴδ δϑεηΐθηοο οὗ 
λυλ βοδιίου) ; ΑἸογὰ ((Ο]] πίη, ΜΟγοΓ) : 8}} {Ππ τϑ- 
αυϊτοτηθηῖδ οὗ ἐδ ἰατγ ΘΟ πο ΠΟΤῈ 88 ὁ56. ο:- 
ὮΔΡΘ ἴξ 18 ΙΏΟΓΘ οχδοὺ ἴ0 ῬΔΓΆΡΉΣΑΒΟ : αὐ τὶ ρῃοουθ 
δοῦ (υἱθτρ 411 (ἢ δοῖβ 88 ἃ υπ11) ἩΪΟ τθοῖδ 86 
τοαυϊγοιηθηΐδ οὗ (Π6 αν. ΤὨΪΒ ἰ8 δηροΒ Υἱ 9 0ν.- "Ε.]. 
Μογοσ οχρίαὶπβ [9 δικαίωμα (“ αὐυἱΐα αἰ ΡΙΥ, 88 
οὔδΡ. ἱ. 82 ; ἰϊ, 26 ; σοΙῃρ. δἷδὸ οἴδρ. ν. 16 ᾽,,)) δβ ἔδθ 
τοααίϊγοιηθηὺ οὗὨ [80 ἰὰνν ; [δὲ πιο ἴῃ6 ἰανν δβιϊρα- 
Ἰαῖθϑβ. Ὑοὶ τὸ δῦ β6θὴ δῦονο, ἰμδῖ δικαέωμα ἷδ 
τ-δὲ τοῦ βαιΐββοα δηὰ [18]8 ἰῃ6 ἰδαν. ΤΏ τίρεν- 
Θουβη688 οὗ 118 8[:4}} ργοοθϑα Ότη ἐδ6 τἰρ ἢ ὐθουδη 688 
οὗ ἰδ, ΟΥ, δα [πὸ ἔοστμοῦ ργοοθϑὰβ οὔ χί "Δ }Π}Ὁ ἔγοσα 
186 αἰ δβ γοϑάοτμι ἴῃ ΟἿ γίβι, 80 βδ]ὶ ἰδ 4180 ὑτὸ- 
οοοα δοίυδ!ν ἔγοτα ἰὑ ἴῃ τόσο τάνδ] 0} ]πγοηῖ---ἰῃ 
[86 ΒΟ] η688 οὗ οὖν 6. ΤΠ δυγρτγῖθο οὗ ἴπ6 Ὄχροβ- 
ἰύογβ δὺ [6 οσρ᾽δηδίίοῃ οὗ Οδγυβοβίοτῃ δπὰ Τμθυάο- 
τοὶ, ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου (806 Ἰποίυοξκ, Ρ. 896), ἷ5 
ΚΒβογοίοσο σίίμουῦΐ στουμᾶ. Οὐ σίδ ΠΥ ἰμπδὶ οδησοὶ 
Ἰ68}, ὑπαὶ ἴΠ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ ἴδ6 ἰαῖν 'ἰ8 ἰο ᾿πϑε ἐγ, Ὀπὶ 
ταῦ ἰδ ͵β 16 ᾿ἰταϊ δηὰ δῃμὰ : 866 Βοι, σὶϊ. 10. Ἐσ- 
ῬΙ Δ ΔΙΊ ΟΗΒ : 

1. ΤῊο ἐπιριίαξο οἵ ΟἸὨ τὶ διΒ τη θοῦβηθθθ. (]- 
Υἷῃ : ΤΠ6 ΥΔΠΒίογγθηοο [0 ὺ8 οὗ {πΠ6 ἀφαϊγυσίοη οὗ 
καὶ ς πο ΟἾγίϑι οβδοιοα (Βυ] ρον, Βοζα, ΟἿ] χ- 
ἴὰ8 [Ηοὰρθ], ἀπὰ οἰμθγ8). ΑΪ8ο [6 ὑγδῃβέογγθηοθ 
οἵ ΟὨτῖβιβ οὐϑάϊθηςθ ἴο υ8 (Βτγοῶς, Ατοιϊυβ [δἰ άδαθ, 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ7]7: ἰδογοίογο δἷδο 6 οὐδθάϊομέδα ασξνα). 
ΚΟΙηον, ΕὙΣβομα, δηὰ ῬΒ]Πρρὶ : Τὴ6 δεπέεπέα 
δοίωμογία ἷΒ τὶ, ἸΒΟΪ Οἷς ΡΓΟΡΘΕΙΥ͂ βυρ,οδίβ, ἰδ δὲ 
10 πληροῦν δηᾶ ἴΠ6 ἐν δΓ6 ἀραϊπβὶ 8686 ἰηίογργθ.: 
Τ8 0] 008. 

2, ΤΏ6 ῥγίποῖρ]θ οὗ [86 τἰκὐδουβηθϑδ οὗ 118 ἴτω. 
Ρατίοαὰ ἴο Ὀεϊίονοσθ. ΤΉΪ8 τὶ θ ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἰηάϊοαίο ὃ 
δἰ ἰσὶιυ ἔραν οἵὗὁἨἁ 6 ἱπουρμὶ (μὴ ΟὨ γι ϑδηβ 8}}8}} δ 
ΒΟΙΥ ἴῃ {86 ἴοστη οὗ Ὀοϊονίηρ βροπίδηοίίγ, ἸὙΒΟΪαοΙς 
οἰΐοβ ΜουοΡ 8 Υἱον : “ἰὴ οὐδοῦ ἴδδὺ ὉΠ18 []Β] πηοαΐ 
οὗ [Π6 ἰΔᾺῊ ὈΘΟΟΙΏ6 Δρραγϑηΐ ἰῃ ἴμ6 πθο]6 οουάυοι, 
δῃὰ δὰὰ8 (ἴῃ δοοογάδπος πῃ γέ φουσεμαι δ 1... 
ΟἸὨ τἰϑυίδηβ πνουἹὰ Ὀ6 τοραγάθα 88 ἱπουρῆ {ΠΟΥ͂ ΤΘΙΘ 
πὰ 1:0 ῬΟΒΒΟΒΘΟΓΆ γῇ 8 ὑγίποὶρ!ο (ὈἸΒΙ Ως ἐν 

Ἧ. 
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᾿ 8. Τὴο τοδὶ μοϊπθϑα οὗ ὑϑ᾽θυογβ ὑτοοθθάϊῃρ ἔγοσῃ 
ἐο ῥσίποίρ!ο οὐ ἴ86 τἰρῃυθουβπθαθ οὗ ἔαϊ. [80 
Τηο]υοίς, ΟἸδμαυδοη, Μογογ, ΑἸτογὰ, Φοῦη Βγονπ, δπὰ 
ΒΙΔΩΥ͂ ΟἸΠΘΓΒ ; ΔΙΊΟΩΡ ἰἤθη Βοῖ 6 ἩΠῸ γί [ῃ6 Ῥγθ- 
Υἱ᾽οὺ8 γΟΓΒΘ ἴο [Π6 νἱοδτίου βδοσῖβοθ οὐ ΟἸ υἰδῖ.---Π.] 
ΤῈ ραδαῖνϑ ἔόττῃ (1πβιϑδὰ οὗ πληρώσωμεν) ἰΒ ἃ δαῖο- 

τὰ δραΐηδι ἃ δοιηΐ- οϊασίδη τηϊβοοηδιίγιοίίοη. 86 
αἰϊο : ἐπ οὦν ἐπιοαγά αοἰδυϊίῳ οΥ ἰζ6. Βοῖομο δηὰ 

ΚΙΊ66 Εἶτο Βρθοΐδὶ ργουΐμθηοο [ρογον ἢ ὑο [86 τοδὶ 
ἴῃ 688 οὗ ἐδ6 (Ὁ Β]τοηὶ οὗ [Π6 ἶαν. 

[Ἀείρυῖ ὍὈ6 {]65Π]1οὰ ἰπ ταὶ πληρώϑη ἐν 
ἡμῖν. Τὴο νογὺ ἰβ ρῥαβεῖνθονιλ. ΤῈ Θῃΐ ἱβ 
πτουρθϊ Ὁ αοα,. 75 Ὡ8; ποὶ ὈΥ Δ, ποὶ ΟΝ "μ8 (ΒΟ 6 
βῃδαθ οὗὨ (μὶθ τηοδηΐϊηρ 18 ἰηγοϊνοα ἴῃ 81} [Π086 ἰπῦοε- 
Ριθίδεουβ πιο τοίου 89 σϑῦθθ ἴ0 ἱπωρυϊοα τἰρὶ» 
Θουβῆθϑ8β ΟΥ ΒοΙ᾿Π 688}, δηὰ οϑγίδ Ὁ ποὶ ἀπιοησ Ὧ8, 
ΤΏ6 ΟὨΪΥ οἰ͵οούοη (0 Ὀ6 οοῃδίἀογοα ἰβ (Πδ οὗ 6 4}- 
νη, διὰ οἴδογβ: ὑπδὶ, ἴῃ [818 Β6η86, 16 ΔΙΙΒΙ]τπιθπὲ 
ἀοθβ ποῖ ἰδίζο ρἷδοα, Οτγδῃίθ--ποῦ δὲ Θῇ06, ΠΟΥ ἴῃ 
815. 116. ῬΟΓΌΔΡΒ: Ὀσὶ ΒυΓΟΪΥ [18 τηυδὲ Ὀ6 ἔπ οῃὰ 
(οομρ. Ερᾶι. ἰϊ. 10; 60]. ἱ. 22), δῃὰ ἐπδὶ ἰξ ἴβ ἱπ ἐδ6 
ἈΡροβι]6᾽8 τοϊηὰ ἢογο, ἰ8 ουἱάϑηΐ ἔγοῃ {86 ᾿ἰδίίοσ ραγὶ 
οἵ [Π6 οἢαρίοΣ.--Β. 

ὝἜοΟ σαἷκ ποῖ δοοοσχάϊωρ ἴο ἴ80 8.68Ἐ, ὅσο. 
[τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, 
ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. Κατα ΤΌΔΥ Ὅθ οχρδηά- 
οὰ ἱπῖο : αοοογαΐπρ ἰο ἐλ ὡπριῖδοι ὁ (θ0 ΜΟΥΘΡ 
ΤΏοΘ6 ΡἢΓΆΘ6Θ ΟΧΡΓΟΒ6 ἴδ6 δοῖυδὶ ᾿ἰο οὗ ἐπο86 ἐπ έ 
Μεελ ἀπὰ ἐπ ἰδλ6 ϑρὶνγὶδ.---Β}] Ταδ δααϊου δίαίθβ 
ποῖ ΟὨΪΥ {ῃ6 οδεαγαοίοσίδίίο, Ὀυ αἷδὸ ἐπ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥῪ 
οοπάϊώοη 5' οὗ Ὀοϊΐονοσα, ἸΒοΪυοῖς ΒοΙΪ8 ἐμαὶ [86 
Ρδυι οὶ ρἷαὶ οαυδο ἀοϑδ ποῖ οοῃξαΐϊη ἐδ οομαϊ οΏ, 88 
ΤΩΔΩΥ͂ Οἵ [ἢ ΘΑΣΙΪΟΣ ἜΧροβίϊογϑ τηδἰηἰδίη, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἴῃ 0 
δροοϊβοιλίίοι οὐ 16 τροϑίμῃοά, Μρογοσ δοβ, ἐλδδὶ 
κατὰ πνεῦμα ἀθεδίηδῖοβ ΟὨΪΥ͂ ἴπΠ6 βδπο ἔγ ης 
Ὀἰνίηθ ῥγίποίρ!θ 16], δβ οὐ᾽θοῦνο, δὰ αἰβδογοης 
ἔτοτα ἐμὰ υμδῃ πργεῦμαὶ Βυῖ ἰδ τουδὲ οὶ ὈΘ 
νἱονγοὰ βυθ᾽θοῦγ οἱ δ [86 ρηῃθυτηθδῖο πδίυγο οὗ ὑ}6 
Γεροηδγαῖθ, γοϑιογοὰ Ὀγ ἴῃ Ηοὶγ Ξρίσὶῦ, δ (ἴῃ δοοογά- 
δε ὙΠῸ ΟἸγγϑοδίοτῃ) μο]ὰ Ὁγ Βοηροὶ, Εὔοκοσί, Ρμϊ- 
Ἰϊρρὶ, δα οἰβθῦα, 6 που]ὰ (θη ΒαΥΘ ἴ0 δδὶς αἱ 
οη66, τΒΘΙΠΘΡ ἘΠ6ΓΘ 'β ἢοΐ ΠΟΙ ΠΘ Γ᾽ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΣ ἴοτ' {116 
Βαιμηδη δρίτί λυ] 116 ἰῃ 16 6] Οϑῖρ οὗ 16 ΗΟΪΥ 
δρίγ }) ἘΕὈτΙθΟΡ, πθθμοθ ἴμ6 δηϊδροπίβπη οὐ ἴδ 
Ηοὶγ ϑρίγις διὰ (6 πυπιδὴ σάρξ, Βίποθ {110 τροϑὺ 
ἀΐγθου δι τοδὶ πουὰ Ὀ6 πὴληΒ ὉΠΒΟΙΪΥ͂ Βρί [0.8] 
6 }Ὁ Τϑὰοΐνοσβα!γ, πογονον ἰΐ6 αυοδίίοη 18 [6 8ῃ- 
Εἰ μι οαὶβ οὗἨ βρίγὶ. δῃὰ βοβἢ ἰἱπ τηδη ἰτωβοὶ, τηδῃ ἰδ 
ἩΘΥΟΡΙΏ ΘΙ 688 ΘΟΠΒἰ ἀογοὰ 85 ἤδη, δηὰ Ὡοΐ ΤΔΟΓΟΙῪ 88 
δΔεβῃ. [Τὸ υἷ8 ροαϊϊίοη οὗ Ὦτ. δηρχο (πο γῸ ἃτὸ ἀ6- 
εἰάοὰ οὐ͵οσίίοηθβ. Οἡ 1Π|6 νι θοΪ]ο δβυδ)θοῖ, {πῃ 6 τοδὰ ον 
[8 τοίοττοα ἰο (Ὧ6 Εχουτευβ, ρ. 386. [{( '8 ὈοιοΡ ἰ0 
δοϊὰ (πίῖ: Μογον, ΑἸέογὰ, Ποάχκο, δηὰ ΤΌΔΩΥ ΟἸὮΘΙΒ, 
δραϊπδὶ Ξιυδεὶ, ῬΆΠΙρΡΡΙ, ἴδηρο, δ0.), ἐπᾶὺ πνεῦμα 
ὮΘΓΘ γοΐουβ ἴὸ ἰῃ6 ΗοΪγ ϑρίτγιϊ, δηὰ ποῦ ἴο {86 8ρί γῦ- 
δὶ παίυγο ἱτηραγίοα ὈΥ ἴῃ6 Ηο]ν ϑρίϊ, οὐ [Π6 βιὺ- 
)οσεῖτο ϑρί τί 04] 11{6-Ὀ τί ποῖρ! 6 (1856). ΤῊ 8. ΒΘΘΠῚΒ 
(ο ὃὉ6 τοσυϊγοὰ ΌὈΥ͂ γον. 2 (“06 ᾿ὰνν οὗἩ ἴῃς ϑρίγίι οὗἁ 
"19 δῃὰ σὺ. ὅ (" [πὸ (ΐηρ οὗ [Π6 ϑρίνὶ τ), τ θο γθ 
πνεῦμα ΘΟΥΙΘΏΓΥ το 8η8Β ἴΠ6 ΗΟΪΥ ϑρίγιι.--- Τὰ ΕΟὟ. 
ἠ20 ὙΘΙῪ ὈΓΟΡΟΥΪΥ οχργοδθοὰ (8 ὮὉΥ [Π6 υ8β6 οὗ {Π6 
φρὶϊδ] Ἰεϊίον.---Ε.] 

Φ [Τ 6 αϑοῖηβ ἀουνίϊ,. ΙΕ ἴα ἔσο ἐμδὲ 118 ἐδ αὶ οοπβάἑ» 
0 ὅπ] δ) τηοτῖ, 4, οὐ το τοι ἐγ Ὁ] ο5. ἔπ | βοοοῃὰ εἷοπι οἵ 

δ ινίηο δρί σιετια] ῬΟΊΤΟΣ 88 8 ὁΔΏΞΟ ; Ὀπὺ (6 [5 πού [86 ἰάθα 
ΝΈΟΣ ἰδ Ῥγοσεϊπιοῖ μασο, ΤΏ τποϊδοὰ 18 ΠΟῪ ἱηίχοἀποθᾶ, 
80 86 ἴο ὁ οαί, ἴῃ πρδὲ ζοϊονα, (16 αἰδόγομοο Ὀθέπθθη 

ΣΑΣ Πα ἀδοῖν, ΤΎΠΩΝ ἤμά ἐὐκῖν ἐηηναρυυάτης σού οϑῆσεν 0 ΔΩ. ν Ὥ ΟὯ8 
᾿ ἐν τὰ δωσε δοοοχάϊσις ἰο ἰὴ Βρίτῆ, κοδύτάϊεα ἴο ἴδ. 
βοοῖ,... . 

ΒΒΟΟΣΡ ῬΔΒΔΟΒΑΡΗ, γ586. δ-δ. 

γεν. ὅ. ΕἘῸΣ ἰποδὸ το δῖϑ δοοοσξάϊῃφ ἴα 
ἴμο 8688} [οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες]. 
ΤῸ εὖναε κατὰ σάρκα ἴδ ἰάϑηςίολ! πίτι ἴῃ εὖνάν 
ἐν σαρκί, δῃὰ (μ6 ἰδίίζον τρθϑηβ, ἐο δα ἐπ ἐδ 6 οαγπαί 
ργἱποὶρίδ, ἀπὰθν ἔμ6 βυρροβίοπ (μὲ (86 σάρξ θ 
[π6 δοβοϊαϊθ ῥσγίποίρὶθ οἵ 116. ΤῊΐβ εὖναι, 88. {89 
οΟὨ ΡΟ πρὶ ἰθπάθηοῦυ οὗ 1}, 8 1[ῃ6 βοῦυγοθ οὗ [}6 
φρονεῖν, δηὰ ἴΠ0 φρονεῖν ἷἰΒ (Π6 οατιδα εὐποίθηδ οὗ [6 
τ ζ πστεινο ΠΕΤῈ ΒΑΥΘ ἰῃδὶ ὑπὶ8 ΘΧΡΡΟΒΒΪΟῺ 18 ἃ 
τον ποίου ἰμλη ἰδῇ οοηνογοα ὈΥ “πο ναὶ δέϊξοσξ 
189 Β68},᾽ προ ͵8 ποὺ 116 οαϑ6.5 ἸΒοΪυοῖς Ἔχρίδΐηδ 
εἶναι κατά τι: “ΤῸ ὈΘΑΓ ἰῃ ΟΠ 68 861 16 αυδ! θα 
οὗ δοπιοίίηρ ; {πμογοΐοσθ Ξῷ οἱ σαρκικοί. Βαΐ ἱἰϊ 
8 ἴῃ686, Βτεὶ οὗ δ]}, ἱῃ τὉποῖὶνγ ῥγϊποῖρ!α οἵ 1ἴ8, τοὶ 
(πθι οογίδ ΠΥ γΘδ} 08. πῃ {86 ταῖς ἴῃ ἴ[Π6 Βοθβ}. [1| 
ΤΩΔῪ Ὀ6 δατηϊοα ἰμδὶ [86 ῥγίῃοΐρ] οὗὨ 1: 'β Σῇοσθ 
Ῥτγοιαΐπϑης τμδὴ [ἢ6 οἰμΐοδὶ αἰδΐθ 'ἰπ (ἷ8 σοσθο. Ὑοῖ 
[86 ΡὮΓΑΒοΒ, “ἰη ἴπ6 68}. ) δῃὰ “δοοογάϊΐηρ ἰὸ [δ9 
βΒαΒᾺ ᾽ (ΘΒρϑ δ! [86 ἔογελογ) ἱποϊαάθ ἔΠ6 οἰαγδοῦθες: 
ἰϑεΐο βίδίθ ἃ νὸ]}}. Βίθησοε {86 νἱοῖν οὗ Τδοϊποὶς ἰδ 
ΡΤ ΘΕ 

ο ταϊυὰ ταῖτιρε οὗ ἴμ9 βοδῃ [τὰ τῆς 
σαρκὸς φρονοῦσιν. Τθο γογὺ Σρθδῃ8, προίο εν 
ΟΑΓΘ ἴοσ, βίσῖνο αἴας (ΑἸέογσα). Μογοῦ ποίΐοοθθ 
ῬΓΘΒΟΠΟΘ οὗ ἴ᾽6 αγίλοϊθ, τηδικῖηρ σάρξ οΟὈ᾽οοῦνθ, δ 
του ἰὺ τ γο δου ἷπρ' ἱπαοροηάθῃϊ. 80. 
οοτὰβ πὶΐι ἰῃο νίοτε, [πδὶ ϑρὶτις θα 'θ ἐμ οὈ͵θοίνε 
δηὰ ορεγαῖδνο ΗΟΙΪῪ ϑρίγιι...--Β.}] ΤῊθ ἴδ]86 ο͵θοὶδ 
οὗ ἰδ0 ἀρεῖγοθ οὗ ἐπ6 8186 ἱπάδροῃμάθῃοο οὗ ἐδ Ποβῇ. 
ΤῊ δι οβὶβ, ἔθοϑΘ Ὁῦδηῃεο δῖ δοοοχάϊηρ ἴο [89 
Βρίχίϊ, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα, οοτορ᾽οίοθ ἴδ 
τπουρῶν τθδὺ (Π6 ἔπνο ἰοπαἀθῃοΐθβ ὑοὶδ}}]} ὀχοϊυ δ ϑδοὶ 
οἴοῦ.--- 1 αἰδοὸ ΖΌ]]1ονν ἐμὲ τὰ τοῦ πνεύματος͵ 
πο ἰδέησα οὗ ἴο Βρίέτίϊ, υλίολ δοίοπρ ἰο ἰδ Ἡοΐν 
ϑρέγὶδ, δηὰ Βοῆοθ ἴο ἴ86 βρὶγιίυΔ] 18, ὁχοϊυάθ 116 
8 οὗ ἴπ6 βεβῇ,. Ὧτν. Ηοάρε νῦ}} γϑσρδγκβ, {Π6γ0. 

ἴογϑ, [Βαὲ [6 ἸΔΈ Γ ῬΡΏΣΑΒΟ ΤΘΒΠΒ ““ ποῦ ΤΘΓΟΙΥ 86Π- 
ΒΌΔΙ (μΐηρβ, Ὀὰὶ 411 ἰδΐηρθ Ὑοἢ ἀο ποῖ Ὀοϊοης ἴς 
[Π6 σδίορΟΥΥ οὗ ἴΠ6 {ΠΏρΒ οὗ [116 ϑρὶτῖ!.,.-.Ὲ.} 

γον. 6. ΕἿοσ [89 μας ΜῊ οὗ ἴδιο Βοκβῇ ἐκ ἀϑαῖῃ 
"τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς ϑανατός]. 

6 Θομηθοιϊίοῃ Παρ ἔογιηθὰ ὈΥ γὰρ ἰδ Βἰηρτίαῦ, 
ΤΠοΪυοῖ : “Τὸ σου] βοσνθ [0 ἤγοῦθ ΟἿΪΥῪ ἴπ6 βοοοῃὰ 
Ὠ4]1Ὁ οὗ νοῦ. ὅ, τ} 16 [86 οοστεβρομάθποοθ οὗ [6 Τγ6 πὶ. 
Ὀ6ΓΒ Οὗ (86 δβοηΐθῃηοα ἰ6δδὰβ Ὁ8 ἰὸ θχρϑοὺ 8. ὑχοοῖ οἵ 
ὈοΪῈ Βαῖνοβ οὗ νοῦ, ὅ, Τῆυβ ἴΠ6 νἱον ρδῖῃ8 ὑγοῦδ- 
ΠΕ, (Παΐ, δοοογάϊης ἰὸ (16 ατγεοὶς δῃὰ ἘθΌΓγΟΥ 
ἀν᾽ 186 οὗ ἰαηρυδρο, [6 Ῥχοοῦ ἴῃ γϑγ, ὁ ῥθγΌΣΊΩΒ 
ὉΓ (πδὺ ἰῃ νογ, ὅ 6 ΡΑΓΆ 116] θοσυΐοθ οἵ δδοεϊσηϊης 
ΤΟΆΒΟΙΒ [ὉΓ [16 τοῖς μῇ, κιτ.λὴ ἷἴπ νον. 4.) Μογοῖ 
ἸΏΔΚ68 πὸ γὰρ 86 ρτοοῦ οὗἁὨ (Π|6 Βοοομᾷ δια] οὗὨ νὸν 
ὅ, οὗ δὲ κατὰ πνεῦμα. “Μοίϊνο ὙἘΥ (ΠΟΥ ΤηΔ ΚΘ 
1116 ᾿ῃύογοβιβ οὗ (86 πργεῦμα ἴδ86 οπμὰ οἱ [τΠοὶν 
οβονίβ." 1 7,60 τεραγὰά, Βονονον, (ἢ6 γὰρ 88 ὑζοοῦ 
παῖ (86 εἶναι, κατὰ [88 8 οοτγοθροηϊηρ φρονεῖν 
Δη4 φρόνημα ᾧ 88 ἃ ΤεΒΌ]ϊ. ΒΕῸΓ [Π6 δὶ μῶν 8 
φρόνημα, γαοῖ 8}} [18 φρόνημα ἰδ ποωιηρ Ὀυϊ ἀοδία ; 

γσίονν αἰέστ Ρυϊοα ἰο ΜΟΥΟΣ δρουθ.) Τὸ οοπίσαϑδέ, δἱγοδὰν 
ἐπιἀϊοείθα ἐν γοσ. 4, ἱ5 οοπιεμυθἃ Β6Γ6.--Ἐ.} 

1 (δλυβο : Θεείπηπμηρ; : δοιιππεηξ, [Ὁ 
{86 ΠΝ ες ἀιορούίείοα, ποῦ τοδηλοδὲδ 1486]7 
ἴῃ {86 φρονεῖν (ΥοΣ. ὅ). 6 ΕΟΥ͂. ἰθ6 ἐβαγοῖοσθ οοσξιϑοῖ ἐδ 
ἐμουρσδέ, που ρἢ ποῖ ἐῃ ζοστω.---.} 

( 
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δοὲ ΟἿΪΥ δἰτιΐηρ δὲ ἀδθδὲὶβ δρδίηδί 118 π|}}, Ὀὰ αἶδὸ 
ρτοοοθάΐης ἔροῦ ἀθδίῃ, τηουΐϊηρ ἴῃ [86 οἰοιηοηΐ οὗ 
ἀϑαδιῃ . ἐπαὶ ἷβ, ἕπῃ οοπβίδηϊ αἰββοϊ υὔΐοη οὗὨἨ 816 υῃ τεῦ 
Ὀοίποθῃ {6 δὰ 118 βουγοο οἵ Ἰἰἴ6, Ὀούτγοθη δορί εἰ ἰυ 6] 
46 ΡΠ γβὶοαὶ 1ἰἴο, ἀπὰ ὄυθη Ὀδίνθοι ὑῃ6 ορροβίτίοη 
»ἵἱ τὰ6 ἀοεῖτοθ οὐ ἰδθ ἱπαϊνίάυδὶ τηθιηθοτβ, [Τ}6 
Ξοῥρϊα, ἴ0 ὉΘ ΒΌΡΡΙἐοὰ ΠοΓο, 8 ποῖ, λα8 α8 ἐέα γαδωίία, 
“ιῖ, ἐδ, απιουπίε ἰο. ῬὮΪΙΡΡΙ : “ οδ ἰδ ΘΓ 00}- 
οοἰνϑα 88 ργοϑϑεηΐ (οοιρ. 1 Τίῃ. ν. 6; Ἐρῆ. ἰδ. 1, δ), 
δΟῖὶ ΙΩΟΓΕΙΥ 88 ἃ γϑαυ δ, Ὀυϊ 88 ἃ οὈδτγδοίοσίϑεϊς ταλγίς, 
80 ἱπηγιδηδηὺ ἀοβηϊξίοη οὗἨ [Ὠ6 οαττιαὶ ταἰμά."---Ε.] 

[Βαϊ ἴμ9 τιΐηὰ οὗ ἴῃο δρίχίϊ, τὸ δὲ φρόνη- 
μα τοῦ πκεύματος.) Τὴθ ὀρροβῖίθ 18 (Πθ 
φρόνημα τοῦ πνεύματος (ἴον ἴΠ6 εἶνα: κατὰ 
πν. ἰα ᾿ϑ6]  πν.)}; ἰδ 8 169 δῃὰδ ρϑϑοϑθ" [Ιἐ ἴδ 
ἐπεγοίοτο ἴγοῖ ἔγὰθ ᾿ἰξδ, τηονίηρ ἰὰ ᾿ς, ἀϊροοίοα ἐο 
δε. Ῥαδοθ τθϑῃθ ὕπ6 800] οὗ 116, Ορροκϊξίου ἰΒ 
6 βοραγαϊζοη δηὰ αἰδβοϊυϊίοη οὗ [6 ; ροδοθ ψὶ 
Θοὰ ἰβ οοπποοίίου σπίτὰ [μ6 βουγοθ οἱ Ἰἴδ . ρόδοθ 
στ ΟμΘἾΒ 8617, ἃ Ὀ]οββοα βθηβα οὗ ᾿ϊΐ6 : ρϑδοθ σψίὴ 
(86 ρονοτγηηθηΐ οἵὗὁ αοα πὰ Ηΐβ νοῦ], δὴ ᾿πβη τον 
τίοθ ον 6, ΤΏ τἰγνὰ οὈδγδοίογι δυο τηυβὺ Ὀ6 Βρ6α18]- 
᾿γ Θιρμδδίχοα ἴῃ Ὀοΐδ οἰδι868: αἰγεοίφα ἴο ἴῃ6 Θῃηὰ : 
[6 δῃηὰ ρϑδοο, 

γεν. 7. Βοοδῦδο ἴμο υὐθὰ οὐ ἴδο 3.68}. 
Διότι ἰπϊτοάυσοι ἃ ὑγοοῦ, βϑῦο ουμῆποα 0 1ῃ6 
ΟΥΤΩΘΡ 8] οἵ νογ. 6. ΤῊ ΐβ ὑγοοῦ δἰῃΐϊδ δ δὴ δῃ- 
Εἰ} 6818 ἴο ὈοΪὰ 16 δὰ ρϑδοοα, ἴῃ 6 Ἰαἰίον Ὀοΐηρ' πλογα 
ονἱἀομὶ, ἃ8 ἰν ἰβ ἴῃ Ὠυτηδη ΟΟΠΒΟΙΟΙΒΏ6Β8 8]80.---Ε.] 
ΤΊιΘ γθάϑοὴ ἩΠΥ φρόνημα, ὅσ.,) ΞΞ ϑαν., 1168. ἴῃ ἰΐ8 
ορροϑίιίοη ἴο [89 ϑουγοθ οἵἉ 118, 1ζ8 θησαν ἀσαϊπαὶ 
αοὰ [ἔχϑρα εἰς ϑεόν], πὶ προ [Π6 ἀἶδ- 
ρἰδαβαγο οὐ Οοα ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΥ͂ οοττοβροηβι} ΒΚΚΥῖποθ 
[6 ΑΡοβί]6 ἀοθβ ποῦ σοῦ ἴδ δβδοοοῃὰ δα], ἰδ ἔ0]- 
ἰογβ ὑπαὺ ἴθγο ἴΠ6 οβοτςί οὗ [6 8688} σοηβιϊ 068 [0 
ὈΓΪποῖραὶ μοϊηϊ οἵ νἷονγ. ΕἸΏΓΤΑΙΥ δραϊηθὶ αοα ἴ8, ἴῃ 
1πΠ6 βγεῖ ἄόρτοο, ἴΠ6 δοίυδὶ ορροϑιοη ἴο Θαοα ἴῃ 
δΙτηοϑὺ ὈΠΚπότῃ (νὰ: ποὶ ὑποοηβοϊουβ) ἔοόστη ; Ὀυΐ 
αἴτοσαγὰβ {Π6 Ορροβί τοι Θϑί  Ὀ] θμ6αὰ αἶϑὸ ἱῃ [86 
ΘΟὨΒΟϊούβη 688, ΜοΙδηο ΠΟ ΔΡΡτΟργδίθ! Υ ΒΑΥΒ : 
“Ζοφιάίεν Ῥαυμίμδ ργἱποὶραϊι ον ἐξ σοριαἰοπίδι αἐ 
αἶδο, φμαΐθα διιπέ ἐπ πιοπίδ ποῆ γοπϑπαία, ἐπ χα δἰηιμῖ 
Ὥασπα σοη μδῖο «αἰ ἀμύαίίοπεηι, ἀδινὯδ δὲ ἀε αἴεο- 
“ἐδιιδ ἐγσα ἄδεηι. 10. δεσεγὶδ ὁεἐ οοπίοιπίδ γμαϊοὶα 
ἰεῖ, ἐπι ρέγρεγα γαοίὶε ἑπαϊσοηαΐϊο σὲ ζγεηιίέιιδ αὐυεγδιιδ 
ἰονι." 

Ἑον ἰἰ ἀοοδ Ὡοῖ δυρηλξ ἐ501 ἴο 189 Ιατ οὗ 
αοὰ [τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ ϑιεοῦ οὐχ ὑπο- 
-ἀσσεται. Ἧμο ψογὺ 8 τηϊὰ 6. Τ7Τῆδε ἴαιο οὗἁ 
Θοά ἰβ ἴῃ οιωρμδῖίίς μορίου. ΤΠ6 οἶδυβο ὑσονθδ 
πῆδι ρμγϑοθᾶάθβ, ΟΥ̓ δἀἀποίηρ ἃ λοῖ, ΤῊΪΒ τηοάσ οὗ 
ῬΤΟΟΥ͂ σοπουῦβ πὶ ἐπα δἰαίθιηθηΐβ ΙΓ Υ τηϑαδ ΓΟ- 
ΒΡΘΟΌΪΠΡ Δ} Β ΟὨδγδΟίοΡ ἀπ [Παὶ οὗ (86 ἈΠ} 
Ῥδὰ} 5 ροβιεῖνο ἀθοϊαγαίίοη οὐ {86 τηϑηϊ οϑιδιϊοη ὁ 
(8 οπταἱϊγ, ΤῊΪΒ ΘΗ Υ, Ὑ ἈΙΟᾺ 18 ΤΟΥ ἀθορ-ϑοαϊθα, 
Ὀθοοίηθ8 τηδηΐϊΐοβὶ ἴῃ ἀϊδουοάΐθησο ἴο, δῃηὰ γοὈΘ]ἸοῺ 
αϑαΐηϑί, ἀοα δ ἰδνν. 

ΝΝοἐϊμον ἐπάϑϑοα οδὰ ἐλ [ουοε γὰρ δύνα- 
ταν]. ϑιυλ)θοϊοι ἴο ἴ886 ἰατν οἱ Οοα ἴδ ποΐ ροβϑί ὉΪ6 
Οἢ ἴδπθ δϑγΏΔὶ βίιδηδροϊπῖ, ΟΥ ταῖμον, ἴἢ οδηποῖ ὉΘ 
εβδβοιβα ὈΥ̓͂ ΘΓ] οὔοτί, Α ἀϊνϊάἀοὰ ἰϊξδ, δοοοτάϊης 
10 6 Ὀϊ πὰ οουσβα οὗ ἰδ Ἰυδία, ἰδ ἰπ ουἰτίρηῦ 60}- 
Ἰδαϊουῦϊοη 0 ἴ6 σϑηίγαῖ ῥτοοοθβδίοη οὐὗὁὨ Ἰ1ΐ86 ἔσομαι 
πἰϊυΐη, δοοογάϊηρ ἴὸ {π6 Ὀτγίποὶρ]θ οὗὁἨ {86 ϑρίτι, 

Ὁ Μόγγαν, το, 86 πδδὶ, Ἰἰταὶϊϊ “ ἀδαῖμ᾽᾽" ἴο Θἔοστιδ] 
ἀοαίνι, τοῦσὶ ἀρῆπο “178. ἴῃ. (Ὧο βΒῷῖὴθ σὰν. ζ17ε ἴα ἰδ 
ἀἰτοσί δπε θαὶβ ἕο ἁραίδ ; Ὀπΐ ἃ δι γ]θοίγο ΠῚ 
κἀἀϑὰ, 826 Βοησοὶ βυρμοδίδ, ἴο ἢ [86 Μῶδν 10. ἐδ6 70]- 

ἀοδογὶ τοι οὗ οῃτηϊίν.---Ε. 
{1Ὲ ἰδ οϑδν ἴο "οπείτιιοίι {8} ΣΌΣΘΩΟΘ : ΤΏ ταὶπὰ οὗ [88 

βοδῊ -- ἀοδίι ; Ὀδοδαβο 186 πιϊηᾶᾷ οὗἩ ἐπ βοβΉ --ὀ οπσηΐΐν 
φαϊησί ἀοὰ : ἐπαογοίοσο, ὀητδν δοδϊτπαὶ Θο - ἄρα! ---Ὦ,] 

ΤῊ ἘΡΙΩΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΚΟΜΑΝΒ. 

Τμοϊυοῖς ᾿0ΔῈ]}} ορροϑϑα Ζαὶϊορ, Ὁ ὑείηρσίης οὐὲ ἐδ 
ἴδλοῖ, [Πα (6 διηυιποδὶβ ἰΒ ποὺ τη8}᾽ 8 ΒΟΏΒΌΘΙΘ αἰεὶ 
βρ᾽ τἰθυδὶ] πδίαυσο ἴῃ ἰΐβοὶῖ, ὕυλ (δαὶ σάρξ ἀεῃοίον 
Βυμδη Ὠδίυγα ὙΠ 16 ΔΟΟΟΒΘΟΣΎ ἰὰθδα οὗὨἉ ἰἰδ κἰη δι 
οἰδγδοίοσ, Βαυΐ [0 ὑδὶδ 1 ΤΩΔῪ Ὀ6 βαϊα,, [δὶ "Π6 αυ66- 
(ἷοῃ ἶ8 ποὺ (6 σάρξ ἴῃ ἰίδοῖ ἢ, Ὀυϊ ἃ φρόνημα τῆς 
σαρκός ; ἰιδί ἴ6, ἃ σάρξ τηοτῦϊ]Υ οχοϊιοα δπὰ ἀδιμοῦ. 
ἰσϑὰ ΟΥ̓ 8 86148}} ϑρίγἰζυδ}1γ. [ΟοΙὰρ. 6 Εχουσδο 
ἴῃ ΠΡ. νἱ, Τρδὲὶ Πα ΡΙΟΡ 18 ἃ ὑχοοί οὗ ὲϊ8 ἀδοὶὰ 
ταϊϊοη. ΤΏ ἔδοι ἰδ υπαἀουδίοα,. Ῥαυὶ δ Ὀθὶ ἀδοῖαν. 
ἱῃρ (Π8 ὁ80.86 οὗ [86 τοδηϊοϑίδιΐοι οὗἨ δησαϊυ ἰο αοά 
ἴῃ (86 ἴοτγῃ οὗ ορροβιοῃ ἴο Ηΐδ ἴα, [6 ἐπαδὲέϊέν 
οὗ ὑδ6 σἈΓΏΑΙ τηδῃ ἴο ὈΘ Βυδ᾽)θοῖ ἴο 6, ΤὮΘ αὐοϑίίοη 
οὗ ΔΌΣ ἰο Ὀοϊΐονο ἰ8 ποΐ υμον αἰδουββίοη, γοὶ Ῥὸ- 
Ἰαρσϊδηΐδηχλ δηὰ ᾿ορα! ΐθση ἀγὸ ΟὈΥΪΟΠΒΙΥ ρτγοοϊυἀοὰ ὈΥ 
(Ὠῖ8 βίδίθιηθῃΐ."-- 

7ον. 8. Αμπὰ ἴμποδβο το ὃἃτὸ ἐῃ ἴπο 86βἢ 
οδημοῖ Ὀ]θαδο ἰοὰ [οὐ δὲ ἐν σαρκὲ ὄντες 
ϑεῷ ἀρέσαι: οὐ δύνανται. ἴῃ ΕΥ̓ 
ΒίΓΘΏρΊ ΠΘηΒ δέ ἰηΐο 8οὸ ἐλοπ, ἰοἰϊοπίηρ Βοζα, Οα]νίη, 
δὰ οἴμβιθ, ῆ0 τοδάθ ἰδ -Ξ οὖν, (80 Ηοάρο.) [1 
18 τυ σἢ Ὀσίϊον, πὶ 6 Ἰ οἰΐο, ῬΠΣΡΡΙ, Μογον, ἰο 
οορδίαθν 10 τηρίδαῖῖο. 10 οοῃείπυ68 ἴμ6 ἱπουρθί οὗ 
16 βΒγεὶ οἴαυδο οἵ τοὺ. ἢ. ΤΉ ΘτΟ ΒΟΘΙΒ ἴ0 ὈΘ ΠΟ πὸ» 
ΟΟΒΒΙΟΥ [ῸΓΡ δβϑυγηΐῃρ ἃ ΒΌΡΡρΓεββοα μέν, 88 ΑἸΐοσα 
ἀοοθβ. Ουἡ {πὶβ δοοουῃὶ ἴὁ γοηᾶοσ απῶ ἰηδιθδα οὗ 
διιι..--Β.,}] Ὄντες ἐν σαρκί ΞΞ ὄντες κατὰ σάρ- 
κα, Ὀυ ἴῃ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ ὮΟΓΘ 8 ΒΙΓΟΠΡῸΓ; 866 ΔΌΟΥΘ. 
ΤῊ ἱποδρδοὶῦ ἴῃ ὑοῦ. 8, ἴΠ6ῃ, Ὁ] οὐ ἔγοσα 1Ππ6 ἰη- 
ΘΔΡΔΟΙΓΥ οἵ νοσγ, ἢ. [10 ἰβ βαΐϊ, ἴῃ ἃ τοὶ πᾶν, {Ππδὶ 
ΠΟΥ͂ γα οὐ]οοῖδ οὗ ἴπ6 Ὠἰνίηθ ἀϊβρίοαβυγο, οὨ] ρθη 
οὗ σταῖῃ. Βα ἴΠ6 ΘΧργθββίοῃ ἷβ εἰριβοδηὶ, ἱπ [μδι 
ἷς ἀοϑίγογβ ἴπ6 ποοῃ οὗ ἴ[8οβῈ 0 8.6 ἰθρ] δία, δηὰ 
ΤΟΙ οὐ ἴἢ6 τἱρὶ θουβηθβϑ οὐὨ {Π 6] πόοσβ, δὰ πο, 
δἰθουρ ὄντες ἐν σαρκέ, ἸΔΠΟΥ͂ ὑπαὶ (ΠΘΥ̓ ΘΔ πιργὶς 
{9 ρ᾽θδϑυγα οὗ αοα ὈΥ̓͂ {Πποὶς ΟΡΚΒ δηὰ ομθδ ΓΒ, 
Εον τὸ υπγιδὺ ὈΥ ὨΟ 26 8Δ}8 1096 εἰσῃΐ οἵ ἴΠ6 ἔδοϊ, παῖ 
[Π6 ΑΡοβίϊβ ἀοθβ ποῦ βρθϑδὶς ΤΏ ΓΘΙΥ͂ οὗ {Π6 9,ΓΟ59 861- 
νἱοο ΟΥ̓ βία, Ὀυΐϊ αἷ8οὸ οὗἨ δὴ οὔϑογνβῃοα οὗ ἴπὸ ἰανν, 
ὙΠΙΘὮ δοοορίθ [Π6 ΔῊ 88 ΓΊΘΓΘΙῪ δχίθγῃδὶι, 88 γράμμα 
πὰ σάρξ. [Τ|ν6 οοπηθοῖίοι το θοῦ ΟὈνουΒ πῆ δὶ 
8 ἀἰϑι! ΠΟΌΥ βἰαυθὰ θ᾽ βοῖνβοτο, {πᾶὶ 1815 18 0 Ὠοζϑ το 
Ροβίἄάοη, ἱμνοϊ νἱηρ ΟὨΪΥ ποχϑίῖνο γοϑυϊβ, ΤῊΘ τηϊπὰ 
οἵ τὰ ἤρβῇ ἰβ ἀραίῇ.---Ἢ 1 

ΤΉΤΕΡ ῬΔΒΛΟΈΛΡΕΙ,, γΕ88. 989-11. 

γον, 9. Βυὶ γὸὺ δὺϑ οὶ ἐπ ἴθ 86β, ὅα 
[ὑμεῖς δέ, κιτιΞλ. Μὲ ἰδ ἀϊδεϊποιϊνο (ϑιυδτὶ)- 
1 βο Ὅθ ἔμαϊ ἴ.0 Βρίτὶ οὗ ΘΟ οὗ ἀὐσοῖ} πῃ γου, 
εἴπερ πνεῦμα ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν] ΤὨΘ 
ΔΓ Π 6818. ΤῊὴ6 ἸΔΟΓΘ βροοῖβο δχμογίαϊϊοοη ἀο068 τοὶ 
ΔΡΡΟΔΡ ἤδγο, Ὀὺϊ ἴῃ γον 12. ΤῈθ εἴπερ ἸΩΔΥ͂ Ὀδ 
ἐπὺ8 αἰδιϊησυϊδηοὰ ἔἴτουῃ εἴγε: ἰδ (Ξ-Ξ “ ρῥγονὶ θά 
τα) ΘΏΘΓΑΙΥ ΟΧΡΓΘΒΒΘΒ αἰἴρμι ἄουδι, Ὑ}]6 εἴγε 
ΟΧΡΓΟΒΒ6Β ΓΑΙΠΘΡ Δ ΔΘΘΌΓΔΠΟΘ ἴῃ ἴΠ6 86 η86 οὗ ἐγ ὑπ» 
αἀοεά. Υοὶ ἴῃς εἴπερ ΒογΘ τηυϑῦ Ὀ6 υπαογβυοοα 48 
ΟἾΪΥ ῬυΓΟΪῪ οοπαϊ οὶ], ἴῃ ΘΟΠΙΌΓΙΟΣΟΥ πὶ ἴΠ6 δη- 
Εἰ Ποαὶα Ὁ ποῖ τ 6 ΤΉΡΙΙ τοργοθοηὶβ ἴπ6 βίδηἀ. 
Ροἱΐηϊ οὗἩἨ (6 δρὶεἰζυ αὶ] 11{6 οὗἨ Ὀδ᾽,ΘΨΘΓΒ 88 ῬΡΌΓΟΙΥ ἴππ' 
ἀδιηθηῖδὶ δηθὰ ἴθ]. Ὑ1 ΠῚ δυο ἃ τοργοβϑηϊαιςίοῃ, 
(ἢ8 δἀρρὶ᾽ἰοαύξοη ο ἰπάϊνί4]8 σδ ΟὨΪΥ͂ ἴδκὸ ῥἶδορ 
ἩΠῸΡῸΌ δὴ εἴπερ; ᾿ἰΚονίβο υἱμουϊ ροβίνο ἀουθῖ. 
ΟὨγγϑοβίομμη δηὰ ΟἸβδυβθῃ ἴδ ἰξ δ ἐπειδήπερ, 

φυΐάεπι; Το υοἷς δηὰ ΜΟγον ργοῖον ἴμ6 ΒΟΡ 
ἰδΊοΥΥ οομβίγυσϊοη, ὁπ δοοουηξ οἵ ἴΠ6 διημιμοαξα, 
[1 ϑϑθλβ τηοϑὺ Ὡδίυγαὶ ἴ0 δοοουπὶ ἴον [86 δοπάϊΐ 
[ἰοη 8] ἔοστω, ΟΥ̓ δαἀτα ἐἰηρ᾽ “' δὴ ἱπαϊνοοϊ ἱποϊξοτηθηΐ ᾽9 
86 [χδιηϊπαϊίου ἢ (Μογοῦ) Πνεῦμα ἰθ πὶξιοῦ! 
186 ἀτίΐοϊα, γοῖ ἰδ τηυδὲ τλθδὰ ἐμ6 Ηοὶγ ρ᾽ τὶς ἢ θδο9 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΥἹΠΗ. 1-1}. 

ραββαβο. Τηο ὑδὲ οὗ πνεύματι, δΘΟΙῺ 
εἰποοη ἤροη πνεῦμα, 8 ποῖ ἀραϊμδὶ {Πἰ8, βίησθ, 'Ώ δηὰ Ἐγ ζθομο). [ 

να εἰδίτα εἰ 68 85 1ϊ8δ δῦ] τηοδηΐηρ ἱπγουρμουῦὶ ἐπ, ἴογο 186 Ὀοὰγ Ἰερϑοὰ ἰο ἀδδαῶι (Αὐρυδίΐπο, Βοδα, 
Υ ἴῃ ἀΐ8. Βοηροὶ [πιογέωμηι ὅδ τιογἐωγιηι), Ὀδιεγὶ, ΒὕοΚ 

ΦΟΊ 
-- 

Ηοάρο, ΑἸἰόγὰ, Ὑ͵ογάβηνοι (δ. 
[86 Βὅταί οἰδυβο, ἐμ6 ϑρίγῖϊ 5 τοργοδθηΐθα 88 [6 οἷθ. Ἂἀοοογαΐϊηρ ἴο Μϑγϑγ, (ῃ6 ψεχρός ἰ8 ῥγοϊδρίῖο " “ Υ9 
πεόπί πῃ ὙΠΙΟὮ [Π6. ᾿ἰνο; ἴῃ [86 δβοοοῃά, δ ἴ86 ἰῃ. δαᾶνθ ἴῃ 6 10] οἱ ρ Ὀ]αβθθα γοϑυ 8 [0 ΘΗ͵ΟΥ͂ : ΔΙ Βουρσἢ 
ὑπο]! ην ἔτει οδυδίηρ ἴΠ 6. [0 ᾿ἶνα ἴῃ (Πΐ8 ο] οιηθηΐ. 6 Βοὰγ ἰ8 ἃ ΡΓΘΥ͂ ἴ0 ἀθδίῃ!. Ὀδοδυβα οὗ δἷῃ, γοῖ [9 

κεῖ, “Οὐ ὁ ΘΟΏΡ. 1 Οὐγ. ἰἰ. 16: νἱ. 17, 19; 
ἃ Τῆι. ἱ, 14. Φολπ χὶν. 28.--- αὶ γοῖε τουδὶ ποῦ Ὀ6 
Ἡρρακοδοὰ ἴ0 αἀπιοηρ γου.--Ε.] 

Νοῦν ἐξ δὴν τῶδ Βαϊῃ ποῖ, ἃς. [εἰ δέ τις 
πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει. Τπθ δοιμοδὶβ 
ἷΦ ποὶ ΨΘΙῪ δΒίΓΟΙΣ ; δέ ΤΩΔῪ Μ6]1 Ὀ6 τοηογθὰ ποῦ 
(Ε. .). Τῆι υποομαϊιομδὶ πορϑῖῖνο ἐνρὶνο ἴο [86 
ψοΓὉ πἰβοὰνν 8.6 7Τοχέμαϊ δοίδ ὑπειεις εἷθ δῃ- 
εἰ οεἶοαὶ ἀφοϊαγαιίζοη σου! ΕῪ ΟΧΡΤΘΈ868 ἔΠ 6 ΡΟϑ8101]- 
ἱγ, τη Πα ['(88 ὈΘΘῺ 8εϊἃὰ 88 ΠΟ ΓΘΙΈΓΘΠΟΘ ἴ0 ΡΔΓ- 
ἐου]αῦ ἱπαϊνϊἀυα}8, δῆ [μὲ ΠΟΘ πῸ ὨΔΙΓ τηδαβϑυγοδ 
δε οὗ ΔΩΥ͂ δυδὶϊ, 

ΤΏ Βρίτὶϊ οὗ ΟὨσίδι. Το αὐυοθίίοη δΟΓῸ ἰδ, 
πο ἰο ΟΥνὲδέ ; Ὦδποο, (6 ϑρίγῖι οὐὗὁἨ Ομγίδι, Ιἱ 

8 16 Βρίγίτ οὗ σοὰ 88 ἴῃ βρί γί οἵ Ογίβε, [ῃ6 ϑρί γιῖ 
οἵ Ηἴδβ τὶ ξῃ θουδη 688 οὗ 116 88 Ὀσουρθς ΒοιηΘ ἴ0 ἐδ 
ἱηπαγὰ 1116 οὗ Ὀο]ίανοσα. [ΤΏΘΓΘ σδῺ Ὀ6 ΠΟ ΓΘϑΒΟΏ- 
δα ἀουδὲ ἴπαὶ ζ ἰδ ἰάθη οι! τὶῖ} ϑρέγε οΥΓ Ο΄οα͵, 
δῦονο ; τῃουρὶν [86 οοῃηθοίίοι πὶ} “ Ποπο οὗ ΗΪΒ.᾽" 
[48 οοσεβίομθα ἰῃ6 υδ6 οὗ [}}}8 ραγίουϊδσ ΡὮΓαΒΟ. 
ΤῊΟ ροηϊτῖνε ἰδ ροββοδβῖνο, ϑρίγὶῖ Ὀδϊοησίηρ ἴο, ΟΥ 
ῥτοσοοαΐηρ ἔγοτῃ, ΟἸσὶδι, Οοιρ. ῬἘΠ], ἱ, 19: ἋΟΔ]. 
ἷν. 6 : 1 Ῥοίου ἱ, 11. Νοιϊοθ ἴ6 ὕδστηβ, “ δρί τιν οὗ 
σοὰ," “" ϑρίσι' οὐὗἨ ΟἸτῖβι," “ὁ ΟἸτδι," 411 δρρ! θα ἰο 
(Π6 Ὀἱνίπα βρὶγίτυδὶ ἱμάς. Πθηςο Βοηροὶ Μ6]]} 
ΒΆγ8: 7εδιἰηχονιΐωπι ἐἰϊιδίγο 46 βατιοεία Τγὶπἰίαίο ἐὐεφψις 
εοοπορῖα ἔπ οογὰδ πάεία, [Ιτ τηυδί Ὀ6 δἀπηϊ θα 
τῃδὲ βιιοἢ βία θιῃθηΐθ ΘΚἜΠΘΓΔΙΥ͂ ματα Γϑίθγοηοο ἴ0 ἴΠὸ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ κτδοο, θυ ὮΠΘΥ ἔοττη ἴμ6 Ὀδαδὶβ ἴῸΓ [116 
ἀοςιγίηα! βἰδίθιηθηῖβ οὗ ἴῃ6 Ομυτοῆ. ΤΕ ἰοχὶ ἰδ 
τπογοίογο ἃ αἰσέμηι ργοδαπδ ἴον ἴῃ6 ὙΥ δβίδθγῃ ἀοοίτϊηθ 
οὗ τὴὸ ργοοθββίοῃ οὗ τῃ6 ἨοΙγ Οἰοβῖὶ ἔσο {86 ΕδΔΙΠΟΓ 
δῃα πὸ ὅοη ( Πίοφιιο, ϑγῃοά οἵ Τοϊϑάο, Α. Ὁ. δὅ89). 
ΤῊΪΒ να [6 δηδ] σου τ] υϊίοη ἴο 186 ἀοοίτη4] δβἰδῖθ- 
πιοπὶ οὗ ἴ[Π6 Ττίηϊγ. Οὐ 118 ἱτηρογίδῃοο, ἄς., 8660 
ΟΠ ΔΙ ΜΠ ίογν οΥΓ ἐλ6 Ολνβίίαη Οἰδυγεῖ, τἰὶ., Ὁ. 
688 ἢ, : οὐ ρ. Καμπηΐβ, ἤελγο υονὰ οι ϊέροη Οεϊβδία, 
Π4]16, 1847. ῬΒΙΠἑρρὶ ὯΔ8 δἢ Θχοθ]οηῦ ποίϑ ἐπ ἐοοο. 
Οη [Π6 τοϊδιίοη οὗ {Ἰ Ηογ ϑριγὶς ἢ ΟἸγβί, σοιν. 
Φοόδη χἷν. 26: χν. 26; χνὶ, 7, 18, 14..-Ὲ.} 

[Ξϊὅὺ ἐβ ποῦ οὗ , οὗτος οὐκ ἔστιν 
αὐτοῦ. Το Αροβὶὶθ ἀοθϑ ποῖ γοβᾶσαὰ ἃ τη ΓΟ ΪῪ 
δσίογηα] Ὀοϊοηρίηρ ἰο ΟἸεἶδὲ 88 οὔ δὴν να] 6. ἌΠΟΓΘ 
ἴῃ6 ΟἸ τ βου 7 ΟΥ̓͂ [86 ἱππαγὰ 16 ἰ8 οχύποϊ, [ΠΘΓΟ 
106 ΟἸ τί βε ΔΏ ΠΥ οὗἁὨἁ [06 τΠΟ]6 τϑη ἷἰβ οχτἱησὲ, Μογ- 
οΡ: “Νοὶ ἴΠοβ6 ἯΒΟ δγὸ ποῖ (Ἰ γβυδηβ, Ὀὰϊ ΠοΙηΐ 4] 
ΟΠ τυ ἢ β.᾽" 

εν. 10. Βαῖ 16 ΟἸγτίδὶ 5 ἐπ γοὺ [εἰ δὲ 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν] Ὑπμαῖ ἰδ, 88. ἃ ῥγίμοιρὶ οὗ 
ἴἴβ. [44 ὁομίγηβιβ πὶ ὑπὸ Ἰαβὲ σοσβο. (78 18 δι - 
βιἰταϊοά ἴον ὅσ, ἴο ἱπαϊσαίθ [Π6 βίσοῃρ ῬγοΌΘ ὉΠ  ν ὑπαὶ 
(δὲδ 18 116 6886.}ὴ ΟὐμΡ. Φοδῃ νἱ. ὅδ : χν. 4: 2 Οονγ. 
ΣΙ, ὅ: Ἃκ]. 11. 20: ΕΡΆ. ἰἴ|. 17: ΟΟ]. ἱ, 27: 4180 
δοῦῃ χὶν. 28, δβ υβι  γἱπρ 186 τοιηδεὶς οἵ Βοϑηροὶ: 
φιό ϑρίγίξονη λαδεί, ΟΥγέδέμγη, λαδοέ ; σμὶ Ολγὶείωηι 
χαδοι, ον λαδεῖ, Τμὸ ταγεθιοαὶ ἀπίοῃ οἵ ητέδι 
δυὰ (6 ὈΘΙ νοῦ Ὧ88, 88 118 Ὁπα ον Υἱηςς Ὀδδβὶβ, 86 γοὶ 
ἴογο ταγϑίοτίου ὑπ γ οὗ {πΠ6 Ῥογβοῦθ οὗ ἴι6 αοά- 
εἰν φὼ 

ὙΏο Ὁοὰν ἱα ἀοαὰ [τὸ μὲν σῶμα νε- 
πρόν]ὕ. Ἐχρίαιιαἰΐοπϑ οὗἨὨ νϑιβ. 10, 11: " 

1. δὰ 1"{Π ἰπ (Ποῖν δβίσγίοἱ βροθθο. ἸΤθδογθ- 

ΦΊΓΡΟΣ ἔμ]ος ἀϊδοτιϑαίοτσια, δθο6 ὙΒΟΙΒοκ, Μογοσς, πὰ 6 
᾿ξ 632 ἐμ ἰοθο. -Ἐ.} 

"7 

βρί γῖς ἰδ 6 Ὀθοδυδο οὗ γι οΌδηοδα. Βυῖ Ηδ ὙδῸ 
Ῥαϊβοὰ Ομ γίδὶ π}} ἰθὺ γαὶβα ὙΟῺῈΣ τηοσίδ] Ὀοάΐοα, 6. 
οδῦδα ἴΠ6 Βϑρίσί. οὐὗὁἨ ΟἸμγίδὶ ἀνθ] ἴῃ γοῦ." [1 
ἔανον οὗ [8 Υἱοῦ δῖθ: [8.6 παῖ γα] βθηθο οὗ ὠδαΐώ, 
[86 οσοπηθοϊοη πὰ γὰρ. 11, δπὰ [6 βυθδβοαυσδηῖΐ 
ΘΟΌΓΒα οὗ τδουρῃῖ; ἰΐἴ8 πο αἰδοίην δὴ οἱηἶοαὶ 
τρθϑηΐηρ ἴ0 ὈΟΟΥ. ἴηδῖ ἴὰ : [86 ΘΟΙΩΡΓΘΙΠΘΏΒΙΥΘ 
τηθδηίηρ οἵ ἀεαΐλ ἰγουσμους (8ΐ8 ρατί Οὗ τ186 Ερίδβεϊα, 
Ἐδπὸ ΠΟΟΘΘΒΙΥ [ὉΓ 8 ἩΪΤΔ6 τοθδηΐης ἴῃ 8 δος Ποοΐ8 
ζωή, 88 Μ6}} ΔΒ ἰῃ ζωοποιήσει (νεΓ. 11, ποῖ ἐγειρεῖ); 
δἷβο ἰῃ6 086 οὗ σῶμα ἴῃ 8} ἰτρ]]οα οἰ ἶσαὶ βοηδὸ ἸΏ 
ΟΡ, 18.--Ε.] 

2. Το ὈΟΑΥῪ 8 ἀοδα, βἰδίῃ ὈΥ δὶ (Ὁ γγβοβίοσω, 
ἸΤμοούδοτγοῖ, Εἰγδδηῦβ, ἀατοίΐυβ, Β Ὠ-ΟΥΌΒΙΌΝ 
[Βιυδτι), δῃὰ οἰβοσβ.0 [{11ι686, [ὉΓ {π6 τηοδὶ ραγῖ, 
ἴδ κα νϑὺ. 10 ἴῃ ἃ ἸΟΣᾺ] ΟΣ ϑρί γι] βθηβθθ. Τ|}14 
ΥἹΟῪΣ 8 τηοϑὺ οὈ᾽ θο ΟΠ 806, δἴηοο ἰν ἀϊδίυσθθ [Π6 Ὧδε- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ [86 {000 σϑγβθβ, ἰδ κοβ σῶμα ἴῃ 8 βίσίοϊ οἱ. 
608] Β6 086, δἀῃὰ ρῖναβ ἴ0 νεχρόν (ἩΒΙοΝ ΒΘθσὴβ [0 6 
ΘΒοβθὴ σϑῖμος ἴο δυοϊὰ ἃ ἀϊποῦὶ Δ Πο5ῖ8 ἰο ζωή) 
[6 πίάδθβὶ ροββί]6 τηθδηΐην.--- Ε.] 

8. ΤΏ6 Πΐθουυ οὐ βδ'ῃ: 68 Ὀθαυΐης ἴῃ 186} 16 
ἔδττη οὔἩ ἀδδαίῃ (θὲ Ὗ εἴθ, δὰ οἴμοσβ). [86 Ὑ εῖα 
ΟἸαΐπηδ ἴπᾶὶ 016 ΡΏΥΒΙΟΔΙ δηᾶ οἴ δ] 01 ΒΘΏΒ6Β τηυσδὲ Ὀ6 
σοι ἷηςἃ ΠΟΘ, 88 ἴῃ Φοθη ν, 21 ἢ, Τῆΐδ υἱὸν ἰδ 
Βυ οἰ ΠΥ οογγοοῦ ἰἢ ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ γοβιγοιθα, Τα ΡὮγ8. 
68] ἀδαὶῃ οἵ {86 ὈΟΑΥῪ ἴθ ᾽ο Ὀ6 νἱαι νοα 88 ἃ ΙΩΟΓᾺΪ ΓΘ» 
800 ΟΥ̓ τΓπὸ ἱπαγο! πρ ἴῃ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥῪ Ὀδοδυδθ ὑπ6 ὈΟΑΥ͂ 
ἢ88 ποῖ γοὶ βῃδσγοὰ ἴῃ ὑπὸ [1] γοϑ 8 οὗ τοἀφιηρίίοη 
--αὶ. 

Βιιῖ 411 τ}}8 ἀο68 ποῖ ΔΓ Βἢ ἃ8 πὶϊἢ τἢ6 ἀοδηΐ 
οι, τηαὶ, οὐ δεςοουηὶ οὗ δἰη---ἰ αὶ ἴα, Ὀθοδυβο οὗὨ δ[η- 
[Ὁ] 688---ἰοὐ αν ἰο ἰεαά α αἰνὶπεῖν } αγίἰαΐ ἰδ 76 7γοπὶ 
ἐλ ρνὶποῖρίε οΥὙ δὲ βιμέγ, ἴῃ πιο {Π6 ὈΟΑΥ͂ ἰ8 ἀ6. 
οἰαγοὰ ἴο Ὀ6 ἀοδὰ ἱῃ δὴ ἰά68] δηὰ ἀυηδη)ἶολὶ τοβρεοὶ 
(866 ομαρ. νἱ. 4. δαΐ ἐλεγεῦν ἐλε δρίγὶξἐ αε ἰϊ7ε) απὼ 
ἐλε »γίποὶρίθ οΥ ἐΐζε, ἐδ οοποεηίγαίοα δἐἐϊΐ Ἠιοῦὸ ἐπ 
ἐξεεῖγ. [Τὰ ΟὈ͵δοιίου ἴο [818 ν] ον ἷβ, 118 ΘΟ βίοη 
ΟΥ̓ Ὠυπιλῃ δρὶ ῦ δπὰ Ὀϊνίηο ϑρὶ τς, οἡ πιο [89 
Ὑ 1016 ἰμογργοίδτοι) Γαβίβ.---ἢ, 

Βυὶ [86 ερίτὴϊ ἕἰα ᾿ἰο [τὸ δὲ πνεῖμα 
ζω ἢ ΜΟΥΟΥ αἷδὸ Βοϊάβ, ἐπαὶ ἤθγα ἐδ βρί εἰν ἴδ ποὶ 
[86 Ποὶν ϑρίγίυ (88 ΟἸγγβοβίοσῃ, Οδ] νη, δηὰ οὐ ον 
ΒΌΡΡΟΒΟ), Ὀμΐ [πὸ πυηδῃ βρίτῖ, ΑἸΓΠΟῚΡΕ ἴμ6 δὰ 
ΤΏ80 Βρ τὶν 8 ὮΘΓΟ τορασγαθαὰ δ δ)]1οὰ Ὁγ ἰὴς Ηο]} 
Βρίγῖδ, τὸ τηπιβὺ ποῖ ἱποϊαάα (τ ῬΌΠΙρρὶ, Το] ον πρ 
ἸΤποοαογοῦ δὰ 6 Ὗ εἴ16) {πΠ6 Ρηθριυπιδίΐο παίαγο οἱ 
[86 Τοχοῃογαίθ, ΕῸΓ, βαὺ8 Μογον, ἰῃηδὲ τηῦδῦ γεοπιαΐη 
ἐλεγο. [716 τηδληίηρ 18 οὐ] Ώ0} ἰῃδὺ ἀπᾶονρ ΠῚ. Β. 
ἴῃ [πΠ6 Εἔχουτγεαιβ δῦονο, Ρ. 28δ.--Β,}] Ζωή, ἰΐγε, 
ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ ᾿ἰνίηρ, Ὀὰῖ 16 πηΐοῖ ἰδ ἱπογουρὨ] Ὁ δοῦ- 
τ], ἢ αἰνίηρ, ἀπὰ 16-ϑυρροτγιίηρ,. δ φόρον ΥἱοΝ 
6 ἰδβϑὴ οὗ ἀδαά, ἴ)6 οὔδηρο ἴῃ [6 οττη Π6ΓΟ, ΤΡΟΤΩ 
ἴῃ δἀ᾽δοῖξνα ἰο (6 πουῃ, τνδιτϑηΐθ δ δχίθηβίοη οἵ 
τηρϑηΐηρ ; 88 ἱπαδεὰ (86 ποτὰ ζωή δε], δηὰ 
γοΐθγοησο ἴο {π6 δυϊηδὴ Ββρίγὶὶ ροστωοδίθα ἈὈΥ ἰλθ 
Ὀϊνίπο ϑρί τὶς, ἀθιηδηα.---Η.} 

Ἔθοδιβθ οὗ βὲῃ 9.5 ἁμαρτίαν, οπ αὸ 
οομπέ Ο77 δἷη, ΔΒ ἂη ἱπατο ης Ὀτγϊποῖρὶθ. Νοὶ ἰδ6 
ΒρΘοΐαὶ βἰηβ οὐὁ ἰῃ6 Ὀοάγ, ποῦ ἰμδὲ ἴμ6 ὈΟΟΥῪ ἰδ 19 
Βρθϑοΐαὶ βοεῖ οὗ βίῃ : Ὀιυϊ, δανίης βιδσοα ἰῃ ἴδ 0 γοϑῸ ὁ 
οἵ βἷπ, ἰθὺ 828 ποῖ γοὶ βιαγοὰ ἱπ ἐδ γϑϑυ 8 οὗ τὸ 
ἀριηριίίοη. ον δηθὰ πῆθῃ ἴὰ πῇ], ἰ8 αἴεγπαγάθ 
βία... ΒΕ. ΑΒ 8 οδῃ ΟὨΪΥ τηθδῃ, ἴο οοπδιλυῦθ 
ἃ ῬΌΓΘ Ορροβίτοη [0 {09 δἰ πῇ] ργΓΟΡΘΏΔΙΥ οἰοανὶης [4 



Ζοδ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

ἔἰι6 τοϑιυ γα, 860 οδὴ ὈΘΟΔΏΒΘ οὗ σἱρμἐθοῦβηθβα 
διὰ δικαιοσύνην] ΟἾΪΥ τηθδῃ, ἴο τηδἱ ἰδίῃ δηὰ 
ΘΥΘΪορ ἴδο τἰ ὐθουβηθ88 οὗἨ (Ἰ ἴῃ ἰῃς τἰχμίθουθ- 

η068 οὗὨ 118. πλρλνύμον ἴο Μογοσ, πο μδέέέα ἐπι- 
μίαία ἰδ ταθϑηϊ, 88 
ΤῊ τωοϑὲ οὗὁὨἨ 86 οἷος Ὄχροβίζουθ, ἰοχθίθορ πὶῦ 
ἀοκοτί, ἄσ,, ἔδνου ἰῃ6 βϑῖὴθ νἱ 9.) Βυΐξ ἴμ6ὴ (80 

δια πουϊὰ πᾶγὸ ἰο Ὀ0 οομδίσυρα τι} [16 σοηϊενο, 
ΤΠ6 γοΐϑγοῃοα ἴο [}6 τἱρῃίδουδβηοβδ οἵ 116 (Εγδαβιηυβ, 
Θτοξίυα, )6 Ὑ͵οίτα, ῬΕΠΙρρὶ [Ποάρο, ΑἸδνὰ], δηὰ 
Οἴδ618) ἰβ ορροθϑὰ ὈΥ Μογοῦ ἴῃ ἴΠ6 πΟΡὰ8: ““ Β6- 
ϑΦάυ50 [Π6 τ ΘΟυΒη 688 οὗὨ [16 οδῇ Ὥθνον Ὀ6 ροείθοϊ, 
ιὖ ὁΔἢ ΠΘΥΘΡ Ὀ6 {86 ᾳτουηὰ οὗ ἔθ ζωή. Βαυΐ [}6 
χαοθιίου 'θ ποῖ ἰΠ6 στουπὰ οὗ [86 ζωή, Ὀυὶ (86 στοαί» 
ΘΓ ρῥγοιῃηοίδοι οὗ ᾿ἰΐδ, 80 ἐμαὶ ᾿ξ ΤΏΔΥ ῥσουθ ἰἰ86] 7 ἰὼ 
Ὀ6 Ρυγὸρ 16, ΤΏΘ ΘΟΠΟΟΙΉ, ἰδ, (0 ὈΓΘΘΘΡΥΘ Βροί688 
6 πιϊῖο τοῦα οἵ Ὀοδιονοα τἰρηϊδθουβηοδθ, δπάᾶ, Ὁθ 
οἰδά ἰπ ἱζ, [0 δίγίνθ ἔον [26 ογσόπῃ οὗ εἰρη ιθουδβηθδδ. ἢ 
(δτογες 0] 48, δοοονάϊησ ἴο ἐπΐ8, (μὲ (86 ἁἅμαρτ. 
068 ποῖ ᾿ΡῚῪ οὐῦ οὐ ἱπαΐν[ 8] βίη, δπὰ {ππ8, ἴοο, 

ὑμαῖ 186 δικ. ἀο68 ποῖ ἱπΡῚῪ ον οὐη “ τἰριῃίδου- 
658.) [ἢ ΠΔΙΤΩΟΏΥ ἩΠῸΠ (Π6 8686, ΙΏΔΗΥ Θχροεὶ- 
ἴοτϑ, ραγεϊσυ ϊδυν Οα]ἰχέυβ, οομπϑοῖ 180 7 δύέξῥέα ἐπιρὼ» 
ἑάία πὶϊὰ ἰῃ6 ἑπολοαία." 

γον, 11. Βα ἐξ ἴο Βρέτίε [εἰ δὲ τὸ πνεῦ- 
ρα}. Ἰπὸ Αροβῖϊο ἤθγθ ὑγθρδγθβ Ηἷβ ἰγδηδί το ἔγοσω 
118 ἀοβοσίριίοη οὗ αὐορέίοπ, τορατάθα ἀκ α »αγίϊαϊ 
δρὶ»ἰἑμαὶ 76, ὑο ὨΪ8 ἀοδβοτὶρίίοη οὗ (Π6 σίογν ἰῃ ποῖ 
δοά" απᾶ ὡρίγὰ δλαϊϊ δα ἐπι ρον γοσέ λαγγποην, ἩΠ ΘᾺ 
ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ 8}}8}} Ὀ6 φἰοιίβεά ἱπίυ Π6 ρογίδοϊ ογζβῃ οὗ 
ἴ06 Βρίτίε, ΜΟΥ (8 οοηδέγιοα [86 ΘΟΠΏΘΟΙΪοΩ : 
“«Αὔἶος τϑῦ. 10, ἀθδὶἢ 68Ε}}} γοίδϊ πβ ϑοῖὴθ ρονοῦ---ἰπδὶ 
υνον (6 ὈΟᾺΥ : Ῥαὰὶ ΠΟΥ͂ ΓΘΙΏΟΥ͂ΘΒ [ἢ}15.᾽" 

Οὐ πἷπι ἰμαῖϊ γαϊβϑὰ ὉΡ ὕοβυβ ἔζοσα [89 ἀϑαὰ, 
ἂς, [τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, 
κιτλ.]Ί. ΤῈ δρ για) γοϑυγγθοιίίοῃ τπαῦσδὲ Ὀ6 (ΟἸ]οποὰ 
ΟΥ̓ ἴμΏ6 ΡὨγαΐολὶ; ἰδ ἰ8 ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (80 ρῥἢγεῖοαὶ 
τοϑυγτοοϊοη. ΕῸΓΡ ἴπ6 δυῖδθον οὗ [δ6 βρί ἰ(π8] γοβὺγ- 
Γοοίοπ ἰ8 ἰ89 ὥρίγὶῦ οὗὐ [86 ποῃάοι-πογκίης Οοά, 
ΜΠ οἢ 48 ταϊβοὰ ΟἸ γϑι, ἀὰ οἱοναίοθα Ηΐπι ἴὸ δα 
ΤαΔ͵ ΘΒ Υ οὗ (88 κἰοτδοὰ "6. ὙΒαῦ ἐπ Βρίγιὶ [πον 
ἀν !]ἶηρ ἰπ γο.}} μ88 ἀοῃο ἤἢο Ἡΐπ), ἱπ σοῃίουτηϊευ 
πὶνῃ ἢ..6 οΘοπηθοίου οὗ ὈΟΩΥ δηὰ δρί τὶ, Η6 πὶ}} α]8οὸ 
ἀο ἴο ΗΪΐδ8 ταθιμῦθτβ (806 Ερῃ. ἱ, 19 8). Ηδ διδ8 
γαἰβοὰ Ψοβϑυϑ ἥγοηι ἐλο ἀεαά---ἰ δῦ ἰδ. δδ ὑ0 6 Βγει ἔγυϊι8 
οὗ 106 τοϑυσγοοϊοη, Ἰδογοίοσο Ηθ 

ΨῈΙ αὐἱοίκοῆ ονϑὰ ΨΟῸΣ τιοχίδὶ Ὀοᾶίθα, 
ἄς. [ξωοποιήσει καὶ τὰ ϑνητὰ σώματα 
ὑμῶν, κιὶλ. 'Τηο υδὸ οὗ [80 ποτὰ ϑνητά, πιογ- 
ἑαΐ, ἱτατα αϊύο Υ αἵνον γεχρόν (νοσγ. 10) βϑϑιῃη ἴο }118- 
ΕἸ (Π6 τοίδγομοθ οὗ [86 ᾿ἰδίύοσ ἴ0 Ῥ γβιοαὶ ἀθδίδ ; 88, 
᾿Ἰπάθοὰ, σώματα ὮΘΓΘ ΟΡΡΟΒΟΒ ΔΗΥ͂ οἰ 68] 86:86 οὗ 
ταὶ πογὰ ἰῃ τοῦ, 10. ϑἴποθ, Ὀότονορ, (ἢ6 ὙοΥῸ 
ζωιοποιεῖν ἰδ ΟὯ6 οὗἩ πίὶὰθ τθϑηΐ πῃ, ἃ ἰΔΓρῸ ΠΌΤΩΡΟΣ 
οὗ οοτμηρηξδίοτϑ (Ο] νΐη, Βιιατι, Ὧς Ὑ εἴα, ῬΆΠρρὶ, 
ἃπα οὐ Β6Γ8) τοῖον (8 γϑῦϑθ 8180 [0 Ἡρθο ραν 1) ἡ 
(ἰκ68 ρἶδοθ θυϑὴ ἤθγθ, ἴο Ὀ6 σοιωηρίοἰθα, ἱπάθοα, δὲ 
4}16 τἰπλ6 οὗὨ δοῖιδλὶ γοδυστθοϊΐοη. Αγραΐηϑιὶ (ἷ8 8 [86 
καὶ, αἷδο, δυόη, ὙἘΪΟῺ 'θ ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΡΥ͂, ὉΠ1688 [06 
Ροΐδγθησοθ ὍΘ ἴο βοιῃμοίίηρ ἩΒΙΘΏ [88 ποῖ γοῦ (8,6 ἢ 
ἴδοθ, πὰ π ΐοι) βθοιη θα τηοϑὺ ὑη]  Κ 6] ἴο ἰαἶκΘ ὈΪδοθ. 
6 αυϊοκοηΐηρς οὗἁὨ [Π0 ὈΟΑΥ͂, 848 ἃ ἴοοὶ οὗ υπῃτὶραϊ- 

ΘΟΏΒΏΟΘΒΑ, ᾿88 ΔΙΓΟΔΑΥ νϑνηρ ας ΤΊ οὐ͵οςσοι οὗ δέυ- 
ατί, ὑπαὶ μΠ6η (ἢ]8 του ]ὰ ΟὨΪΥ πιθϑῃ (0 ἀθοΐαγο {ῃ6 

4 (Αοοϑρεϊηρ᾽ δικ. ΔΒ ἱτηρ]αηϊοα τἰρ ΘΟΌΒη 665, Τὸ ῬΘΓα- 
ἘΝ 88 ἴδον: Βαεὶ 1 Ομ χίϑιὶ 6 ζ γου, (που Ὁ} γΟῸΣ 

ὧο!ν ἰῃμάοορᾶ ἰδ ἀοκὰ (Βα ἴῃ 10 1Π0 ποοάβ οὗ ἀοδβῖδ, διὰ 
δροιι ἴο 16) οὰ. δοοουμᾷ οὗ εἷπ (89 οἴδοίω ἀσγ ποῖ γοῖ 
(οὶ }}ν τοσβονοά), πὶ γο ετρὶτὶ (ρΡοττηθαξοὰ Ὁ ἴ89 ΗοΙΥῪ 
Βρίγὶ) ἴδ. 10 (αἸτοβὰν ἀπά ἴὸ ὕῦο ψοῖ στῇοσο ὑγι! Ὁ 80) ΟΝ. 80- 
ἐοαηΐ οὐ τίσι δοΙ5ηθᾺβ. (ΠΑΡΙ πο ἴῃ γοὺ Ὁ (86 ΠΟοΟΙ͂Ὺ 
δριγίϊ, ἰὰ νἱγῖὸπο οὗ γοὺν απ οἱ ἴο ΟἸ τ δ1).--Εἰ] 

6 ἔουμπάκιίοι οὗἨὨ [Π6ὸ ζωή. 

ὈΟάΣγ γοϑυγγοοὔοῃ, ἃ ἰσα πόλον "οι ποτα, Ὀ6 
ἘΑΥΒ ἃ δηΐ οὗ δρργϑοϊδιίίοῃ οὔ [μ6 ἱπηρογίδῃοι 
δἰϊδομοὰ ἰο ἐμαὶ ἔστι} Ὁγ τὴ Αροϑίῖθ. ΕἸγίδοστοογο, 
ούϑ δαυϊζἐϊηρ ἃ ΘΘΟΟΠΟΔΓῪ τγοίδγθηοα ἰὼ ἃ Ῥγοϑϑῃ! 
ΤΔΟΓᾺΪ αὐἱοϊκοηϊηρ οὗἉ [86 Ὀοάγ, [86 ὈΓΙΓΊΔΓΥ γοίογθησε 
ἴο 106 δΔοί!}] ῬὮΏΥΒΙΟ4] ΓΟΒΘΌΣΤΘΟΙ ΟΠ ΒΘοΙηΒ ἴο ὉΘ ἀ6 
τηδηἀθα ὉΥ (80 οὀχρθογίθποθ οὗ ΟἸ γἰβιίδηβ, πμλοῖ ΟΣ 
(δῖ Βθονβ ἔπδπὶ ἴπδΐ (06 ἰΔ8ὲ βεδέ, Ὀοὶῃ οὗὨ {με 
βίσοησι ἀπὰ [Π6 οἤἶξοῖδ οἵ βἷῃ, 8 ἰη (86 θοάγ. [᾿ 
068 ποῖ γϑουΐνθ : ΠΟ βρί γυΔ] ΡΟΊΤΟΣ ΠΟΙΘ γοῦν ἰδ 
Ις ἴ8 τοοτγίδϊ, γοῦ θυθῃ ἰδ 88}811 βίιασθ ἴῃ εἶθ [16- ρἰ νῖπρ 
ἰηθυθμοθ. Τη6 Ὑϑῦῦ τθ8}8 πιοῖο ἴπϑῃ καἰβίῃρ ΤΌΣΩ 
ἴμ0 ἀρδὰ ἱπάθοα, Ὀσὶ, δα υϑοὰ ποσθ, [06 δι δδὶδ 
Γεβὶβ οἢ {}ι18.---Ε.7 

[ὁπ δοοουδῖ οὗ μία Βρίτίξ [μαὲ ἀτυο οί ἔπ 
ὉΌ, διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα ἐν 

ὑμῖν. 8.0 Τ7αχίμαϊ Νοίο ᾿]. Ὑ7ο βανο ἀθοϊἀϑὰ 
ΔΌΟΥΘ ἴὉΣ ἰδ δοουδεῖίίζνο, δια τὸ ἐνοικοῦν, ἰδ 
ορροαϊ οι ἴο ἴδο χοηϊνο. Ἧ79 ἀο {8 [ὉΣ ᾿τηρογ. 
ἰδηΐ γϑδϑοῦϑδ. ΤΏ ϑρί εὶς το ἀν 6115 ἴῃ ὈΘ]ΟΎΘτΘ 
ῬΓΟΡΑΣΘΒ ἴΠΠ6 ΓΟΒΌΣΡΘΟΌ ΟΠ «ὈΟΟΥ  Ὀυΐ [86 τοϑυττοοοι 
'8 ἘΠΘΡΘΟΥ͂ ΟὨΪΥ Ῥσγονίἀ θὰ οσ. ΤΏΘ γοβυστοοϊίίοι ᾿ἰβο 
ἷβ 8:1}} ἰο θὸ 9 πα] ἀοοὰ οὗ ἀοά. Απὰ [ΐ8 ἰ8 τδὸ 
αυοϑξοι ὮΘΓΘ (8606 γοσ. 18). Βαΐ [ἰ ἷβ ἃ τοϊγδουϊουδ 
ἀορὰ οἵ αοά, πριΐοῖι ἱβ ποῖ ΟὨ]Ὺ οοοδαίοηϑα, Ὀπὲ δἷδὸ 
Ὀγουρῆξ ἢ Ρᾶ88, ὈΥ [86 ῥγόϑοῦοο οὗ (0 βρίεῖϊι οἵ 
18 ἴῃ Ὀο]ονοσα, 

Τὸ οὔδηρο οὗὨ ἱθστῺθ 8 ΣΟΙΩΔΓΔΌΪΘ : υἷδδμδ δηὰ 
Ολγδί, [|Βθηροὶ : «Δ ρροϊϊαίδξο Φεβδὺ εἐρϑοίαίέ αὐ 
ἐρειι; ΟἾἼΒΙΞΤΙ, γα ογίων αὐ ποῦ; τὰ οὐϑὴ ἰὸ ἴἰ8 
Θδοβδιοϊορίοαὶ γϑέθγθηοο (Μ γοι).--- Β.] 

7, πον, ἰδ9 ζωοποιήῆΐσει αἶδὸ τοίθσβ ἴο [6 
τοδυστοοίοη, [ἢ0 οἰοΐοθ Οὗ [86 οσχργοαδῖίοῃ γοῖ ἰμάϊ- 
οαἴθθ, δὺ ἰδ βδηθ {ΐτηθ, [ἢ6 ΒοΙΐποθα οὗ (ῃ6 οοὉ 
ῬΟΓΘΑΪΠΘΔΒ ὈΥ̓͂ 6 ορογδιίίοῃ οὗὁἨ ἴδ τγεβαττθοῖου- 
ΡΟΣ οὗ [06 βρίνἶϊ, 28 (ΐθ ΠΟ] 6868 οοπδεϊξαϊοθ [Π6 
σδηβι θη δηὰ ἱπίογροβί οι ἔοσς [6 ΚΔ] σαηΐγδοϊο οἱ 
[)6 τγεβυγτθοϊίίζοι (θ66 2 Οὐγ. τ. ὅδ. Ετοια ἴδ6 ΜΕΥ 
μαίυγο οὗ ὑΠ6 6886, ἴδ 6 αποβθύζοη ἤΘΓΘ σδὴ ὍΘ ποῖέθοσ 
8η οἰμΐοαὶ νἱν  βοδίϊοῃ δομθ, ὩῸΓ ἃ Ῥηγαῖοθὶ ΟἿ6 
δίομο: ὑαΐ ἴη6 ἰάοα οὗ Υἱνϊβοδίΐοῃ δου σῖδοϑ Ὀοῖυ 
[8686 (δοοογάϊηρ ἴο αἰ νίη, θ6 ͵οἴϊο, ΡΕΠΙρρὶ, δπὰ 
οἴ 68). σαϊνίῃ : “ ον ἐδ μἴδέηια γεξωγτοοίδοηα, ἢ 

ερίγέξιιδ ορεγαίίοπα, ἐ8 Ῥαμζαξέπι 
πιογίἑἤοαπα οοἰεδίενα, υἱέαπι ἱπι ποδία ἐπείαιγαί." Βαϊ 
θο Ῥοὐδο ργορϑῦὶν ΟΌΒΟΓΥΘΒ, δραΐϊηδί ἐὴ6 ποξίου ἰδδὲ 
[86 βρ᾽ για] ῬΟΥΘΡ οὗἨ γϑδυστθοῦ οι Δ]0 6 οδὴ Ο0Π- 
Βιτηγδῖθ [6 ΡΓΟΟΘ688 Οὗ ΓΕΠΘΔ] (ἴῃ ΘΟὨζοστο Ὑ πῖτὰ 
[86 ΘΕ διὰ τοῦ, ἄο.), ἰμδιί 1᾽Ά80 δονίδη ορίηΐου 
ἐμαὶ 06 ΗΟΙΥ͂ Θμοδί αυϊοίτοπα ἐδθ ἀοβὰ (Ξδιατηοίς 
ΒΑῦραδ, ἃς.) ὁδμμοῖ ῬΓΟΥ͂Θ ΔΩΥ (δΐηρ Π6ΓΘ. 

ἘΟΌΈΤΕ ῬΛΒΔΟΒΑΡΕΗΙ,, Ὑκ886. 13-17. 

γον. 13. ἸΒοζοίοσο, Ὀσγοΐδσθοῃ [ἄρα οὖν͵ 
ἀδελφοί. ΑἸ ἰπίογοηζίαι οσχμοσίδοη. [ἢ οἶαρ. 
Υἱ, 12 4 βίγαῖϊανρ ϑχθογίδοη 8 ἰουπᾶ, Ὀπὶ Ἡἱῖποαυὶ 
ἀδελφοί. ΤῺ6 γβὶ βϑῦβοῦ πδίυγα ]νΥ ΠΟ πε ΕΠ 
ΤῸ ἄρα ἀγανβ δῇ ἰῃίθγθησθ ἔσοτι ἔΠ6 ΠΘΟΘΒΘΙΥ͂ ὁ 
Ἰοδάϊηρ [Π6 1Πἴ ἴῃ (86 ϑρίὶσῖν ἴῃ ορροαϊοιυ ᾿ο [6 1Πὸ 
ἴῃ τ6 868}, ἰπ ὮΟΡ6 οὗ 86 τϑδηϊτηδίου οὐ ἴα Ὀοὰν. 
ΤΒΟΪ υοἷς βγα, ᾿ΠΟΌΡἢ ποὺ ἰη 6 βϑθῆθο οὗ ἴα ἑοσχίυδὶ 
οοπδίγυοσίίοη : “ΤΏ ΑΡροδβί]θ δ] ονγβ Ὠἰτυβαὶ ἴο Ὁ9 
Ἰοὰ οδ΄ ἰτοπι (6 ἐγαίῃ οὗἩ δουρί οοτητηθποίηρ πὶῖδ 

4 (45 ΑἸίοσὰ βυρρσοοίβ : ποπ κοι ὧδε εἰξπια τετεισγεθ» 
ἐΐοπια, ουἹὰ ὉΘ ΤΏΟΣΓΘ σοῦῖοοῖ. ἙἘῸΣ ἃ ΨΘΟΥΥ 11 ἀἰδουπεῖοι, 
ΒΟΙᾺ οὗὨ ἐδ ἰοπχέίσθδὶ γασίδ ϊουιβ αὶ [μ6 ὁπχορθτοαὶ ορίη!οηϑ 
800 ΜΟΤΟΣ ἐπ ἰοσο. Ἦν ἀοἔς 18 1:9 ΘΧοϊΌδιτο το ξοοο Μ 
{16 τοδασσθοίίζου οὗ (86 Ὀοὰγν.--Ε.} 
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γψοῦϑ 10 δηὰ 11, ὮΥ 6 ὩΘΟΘΔΑΙ͂ οὗἩ δῃ οχμογίδεου, 

Φὃξ᾽ 

δοοίϊοῃς σϑαυΐσοθ Ἢ ϑθΘΓΑ] ἰηϊογργοίδεοπ οὗ ἰδὲ 
κοῦ δρουασὰδ γος Τγοϊη δποῖθος ροΐῃξ ἴο ἴδο ] ποσὰ, 
θδοδδίοϊορίςδὶ Ἔχργοβαί οῃ." 

Ἧο δγὸ ἀορίοσα, οὶ ἴο ἴῃ ἢθβῃ [ὀφε:λέ- 
ται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ. Τδδ περδῖϊνο δρρ 68 
ο ἔδ6 δυοοθοαϊΐης δότω 85 Ὅ6|1, ΤΏ ΔΗ δἷβ ἰ8 
οὐνίουβ. Σ᾽ ἀρὲ [88 ἐμ δζίοἱἷβ ἤθσβ, πῆθγθ ἰδ ἰθ 
ρεγβουϊδοα, Ὀυϊ ποὶ ἴῃ [86 ποχὶ οἶδα, ἩΏΘΓΘ ἰδ 60 Υ- 
Γοθροηβ τι [06 υβ6 τηδάς οὗ ᾿ΐ ἴῃ γϑσα. 4 δηὰ ὅ. 
“-ΗΕΔ} ΑΔοοοτγάϊης ἰο Μογογ, [6 Αροβί]θ 48 βυρ- 
ργοβϑοὰ ἷ8 δηι  Π 688 ἰῃ ΘΟὨΒΟαΌΘηοα σὲ (86 νἱνϑ» 
τἴουβ τηονοπιθηΐ οὗ Πἰβ Ἰαηρτιαρθ. Βυΐ ἢΘ6 ἮΔΒ ῬΓΘ- 
νοηΐρα ΌΥ͂ Βοπιθίϊηρ᾽ 6186----ΠΛΙΉΟΙΥ, ἃ ἀοϑῖγο ἰ0 ρυδτὰ 
δραϊηδιὶ το ϊθυπαογθιδηπαΐηρ, 88 1 ΟἨγίϑιϊδηβ δὰ ΠῸ 
ἀυκζὴο5. ἰπ γοΐδγοποο ἴο ἐποὶν θθδϑὴὴ οὐ ἰδεῖν Ῥἢγεῖοαὶ 
λ6 (οοαρ. Ερῆ. ν. 39). [80 ΟὨἸνγγθοδίοιῃ ; 8660 Α]- 
ογὰ ἐπ ἐοεο..--- 1 ὙΒογοΐογθ 6 ἀοβηθθ δἷβ ργορο- 
εἰτοι τλοτ Βροο ΠΟ Δ} : ποέ ἴο ἦνο δον ἴ6 Βθβῇ 
[τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν]; δεῖ ἰδ, ποὶ ἴο Ἰΐνο 
δοοογάϊης ἴο [Π6 ῥυίποίρίθ οἵ οϑσταὶ ἀδαίγοβ, οσ. οὗ 
δχΐογῃδὶ τηοίΐνοθ δὲ 411. ΤῸ μοηϊξῖνο τοῦ [8 δϑυῇῆ- 
οἰ Θχρ]αϊποὰ ἃ8 ἀοδϊκηδιίοι οὗ (Π6 ἰηδηϊιϊνο οὗ 
γοϑιῖ. (ΕΥ̓ ΈΣΒΟΙΘ ἰδ ικθα δηοῦδοΣ ΥἱΟῪ ; 860 πε εὐ 
Ἴδα δηιοοϑίβ, αὐον ἐλ ϑρένξ, [Ο] ον ἐπα γθοῦν 
τοῦ. 18. 

γον. 18. 7ο "8411 ἀΐο [μέλλετε ἀποϑ νή- 
σκειν]. Βιγσ}γ, ἸΠθ ἢ γὸ ΘΟΒΓΙΠΏΔ}}γ ἴοὸ 
ἀφδιῃ, οὗ, ἰοπασὰ ἀθαῖδ (μέλλετε) οΥοΡ ὑπᾶοῦ- 
δίβπαβ {ηἷβ ἴὼ τθδῃ ἢθ6ΓΘ ΟὨΪΥ͂ οἴθγῃδὶ ἀθδί, ΤΉῊΪθ 
͵β. ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ῬΕΠΙΡρὶ, το ῬΓΟΡΘΣΙ͂Υ τοϊδίηδ ἴΠ6 ζθῆ- 
Εγὰ] ἰάθα οὗ ἀθδῖῃ. ἡ ἀσοοογαΐϊηρ ἴο Βὔοκοτγι, (μἷ8 
ἀροϊαταϊώοη ποῦϊὰ ὄχοϊυὰθ {πΠ6 τγοβυγγοοίΐἯοη Βαυὶ 
ἔθ Αροβίῖα ἰδιθϑ οοζῃηΐζδηοθ ποῖ ον οὗ ἔδο ἀὐβδῖον.- 
6ηὸθ ὈοΙΘΘ ἴπ6 τὲ δὰ βοοοῃὰ τοϑυγροοίίοη (] 
Ὅον. χνυ. 28), Ὀυΐ 480 οὗ ἃ γοδυγτγθοιϊΐοῃ πο Ὀορὶηδ 
πητη θα δῖον δος ἀθδῦ (2 Οὐγ. ν. 1); δῃὰ ρυγὸ |1ξ8 
6 ἴῃ δηῃοϑαὶϑ [0 ἃ 8π8] τοϑυστθοϊΐου ἴο ἡπάρτηθηῖ. 
Τα οχρίδμπδιίίοη οὐἩἨ (ξουπιοηΐυβ, τὸν ἀϑαάνατον 
ϑάνατον ἐν τῇ γεέννη, Ῥτοοϊυάε8 ποῖον [86 γοϑαγ- 
τοοϊίοη Οἡ 126 οπ6 Ὀδηὰ, ποῦ, οὐ ἴδ οἴδποῦῖ, ἃ 60ῃ- 
βία οοηποοίίζοῃ ΟΥ̓͂ Ῥῃγεῖοαὶ δὰ ῥβυοιιἶοδὶ ΘΟΥΤῸρ- 
Φοῦ τι οἰ ἶσ8] οοττυρίίοη. 

αὶ ἱέ γο ᾿ἱβχουσὰ [πο δρίτίς [εἰ δὲ πνεύ- 
ματι. [Π]νεύματι ἴοτο ἰδ υπαουδιροαϊν ποὶ βυῦ- 
ἡεοῦῖνο, Ὀαϊ τ[Π6 ΗοΐΪγ ϑρ᾽γῖο (σοι. ΥΕΣ. " Δη 
Ἰηδέγυ τη η18] ἄμεσα. "ἘΠ ΒΥ τηϑδηβ οὗ ἴπ6 16 οὗ 
4"ὸ ϑρίγῖς (ΌΥ τἱἰγίιο οὗ τ|6 ΗΟΙΥ ϑρ γί, βδάαυβ Μεγ). 
Τμοτγοίοσο ἴἢ6 ΑΡΟδΙΪ6 βαγβ, ὑπὸ ἀδοὰβ οὗ ἴπ6 ὈΟαΥῪ 
βἰιου]ὰ Ὀ6 τπιοτεϊβοά, ποῖ ὈΥ Ὀοα]γ ὀχογοῖθο, γοδιραίηϊ, 
πρὸ ΡοΏδηοθ, ὈὰΣ ΌΥ ἴπ6 μόνον οὗὨ [6 ᾿ἰἴ οὗ (86 
οἰγῖς. 
ΤΏο ἀοοᾶδ [τἀς πράξεις]. 

ἐπ Μδο ϊπαιίΐουβ {{π|κὸ χχὶϊ!, δ] : ΟὐοΪ. 111. 9). 
666 οομπδῖδὶ πῃ ἰμ6 Ῥγϑαοιηΐπαποα οὗ ἱ{116 28] ἴῃ)- 

ῬΌΪΜΟΒ 88 ἰγγθβί δὲ Ὁ]6 Ὡθοοβϑ (68, 88 ὈΓΟΟΩ͂Ι οὗὈ ᾿ἸΟΣΊΥ, 
αὐ ἴῃ6 ΡΟΘΙΣ οὗ ᾿ἰἶο, ἂς. ΤΏδ ποσὰ οσουτθ ἴῃ ἰδ6 
Ἰδλίος τοὶ πεῖΐοτα ἴῃ [0.6 τηοδηΐηρ ΟΥὗἨὨ οὐυπηΐηρσ ἀθ- 
εἶπ, ΠἸΡΕΟΑΙΥ͂ ἴῃ τοϊδέϊου ἴῸ βίῃβ οὗἁ ἰυδὲ (8θο Τ8ο- 
ἴπ0 Κλ} ὙΥοῖ (Ὧ0 ζοποσαὶ ἰγοδτηθηῦ ἴῃ (Π6 Ῥγοβθηὶ 

ΤΏ εἰγαὶδ- 

Φ (Βιυλτὲ (ὉΠ ον ΠΟΥ, Ὁ. ἐπ ρονοτηΐτια ἐδ9 ρβοτΐ- 
ἂἶνο Ὁ 80 ἘΠ κρο 6). ἦα 18 ἨΔΙΒΉ, δὰ τοοδὲ 
ΦΟΙΠΙΠΙΘΌΤΛΊΟΣΒ ἐδ Κ 86 κοη εἶν 86 τηδὲ οὗ ἀϑεῖ τη ΟΣ Το δ]ὲ, 
δοουτά ηρ ἴ0 8 ὙΘΣΎ ΘΟΙΩΤΏΟΏ ὨδηρῸ.--Ἐ!. 

{186 τροδὲ οοιῃργοβοηδίνο ἰᾶθα οὗ ἀθαΐῃ δϑοσῶδ 0 Ὅθ 
ἀοταδη οι ὉΥ 186 σοηίοχί, Οταητίπα ἐπδὶ ἴπο δηξ ἐμοϑαὶα 16 

(τον. 10), [86 Ῥχοϑοσιξ δηὰ βρίσὶ 8] το ίογοσιοο 18 βὲ}}} το 
οὐ. Μόν. 6 ἔοττωβ ἴ86 "οδὲ γοἶάθ ἴο [80 τιθαηίηρ οὔ [86 
869 (60 ΠΟΙ )0}).--Β.} 

Ζ [7πὸ Νον Τοκίδιηθηςξ τι8δο6 [80 ποσὰ Υ ὑπ πια- 
ἴδηι φμαγίεπι ; Ὁχιὰ 80 ΟΥΘ, ἩΒΟΊΠΟΣ ἱπ 8 ΣΏΟΣΘ ΟΥ 1668 Τ0» 
πο τὰ θθΏδ6. [1ὲ ἄοσθε ποῖ τοίος ἔο [ὴ9 δαδηῖῖο βοὶδ δὸ 
ΠῚ ν ἔργα, δὶ ἰποϊυᾶάδα ἐμ6 ζϑποσα] οοπάποί, ἄο. (Ρἰ- 

τῇ --Ἑ. 

Ὁ 
[ΟοΥ ἴλο Ῥοὰγν, τοῦ σώματος. 8.66 7εκέωαι 

Νοίε 3.1] Τὴο οχργοδδίοῃ σώματος ὃὕὉ848 ὈΘΘῺ Υοῖὴ 
ΒΊΓΔΩΡΟ [0 ΤΏΔΩΥ ; ἱπογοΐίοσο Οοαά. Ὁ. Ε., Ε. Ο᾽., δπὰ 
(Π6 Ὑυϊμαῖο, τοδὰ σάρχκος. 7ὺ σῶμα τῆς ἁμαρ-. 
τέας, οἾδρ. νἱ. 6, οδπποῖ Ὁ6 οἰϊοὰ ἰπ ἔδνογ οὗ 1.6 6 Σ. 
Ρτοβδίοῃ, βίῃ ἴῃ αυθβοη ὮΘΓΘ ͵8 ἃ Γ681] ὈΟΑΥ, ὑπ 
ποῖ ἴογθ. Ὑοῖ ΜΟΥΟΙ ΘΟΥΤΘΟΙΥ δδϑογίβ, ΟΘΟὨἸΓΑΥΥ ἴῸ 
ϑάστη, (μὲ Ῥδὺ] τοπιδί ποὰ ἔτ ἴο δἷβ ΘὈΒΙΟΙΏΔΣΥ 086 
οὗ Ἰδησίαζα. Τ]|16 ὈΟΑΥῪ Πδ8 [8 δυυϊοποιηουβ ἀθδὶροδ, 
ὙΓὨἰοὶ ΘΟΧΡΓΟδΒ Ὁῃθιηθοϊνο8 (Αἰ ΠΥ ἱὰ [0.6 ποττηδὶ 
116 οἵ τηδῆ, δπὰ τὶ} Πρὶν ϑυθογαϊπαϊθ Γμϑσωϑοῖνοθ ἴὸ 
ἴΠ6 ἀομπίηίοη οὗ [6 ϑρίγίι. [πη 106 αἴη.] τὔδη, τ λῸ 
δ ηοὶ οοηγογοά, ἔΠ680 ΟΣ ρΓοβθ ἐποτηβοῖνοθ 88 ᾿πὰρ0- 
Του δοτησωδηβ. [ἴῃ [86 ὈΘΙΐονΟΡ, Ου ἰὯ6 ΟΟὨΊΣΆΓΥ, 
ἔγοτῃ ποτ [86 ἸαῊ ἴῃ [86 ΤΠΘΙΏΌΘΤΒ ἷἰβ τοιονοα, [ΠΟΥ 
ΟδΣ ΤΩΟΓὈΪΑΪΥ ΟΧΡΓΘΒΒ ᾿Ποσηδοῖνοδ δὲ}}}, (πουρἢ πῃ ΟἿΪΥῪ 
ἀφδοορᾶνο ἔοττοδ, δῃὰ 80 [ἊΣ 88 (86 Ὀοάγ, ἩΒιοΝ βῃουϊὰ 
6 ἴ)6 οὔζδῃ οἵ ἴδῃς δβρίγὶῖ, '8 διϊο πο Ο08 πῃ ὑῃ- 
Κυλτάςα πηοτηθηῖδ. Βυὶ ἰΐβ πράξεις ἃτΘ ἰΠ6 ἢ 1η0- 
Ὠοηδ οἵὗἩ [Π6 σάρξ, νΒΟΝ ΔΡΡΘΟΔΡ 88 πράξεις οὗὨ {1:8 
υοᾶγ, ὈδοδΒο ἴπ6 ὈΟΑΥῪ ἢ48 118 μα γειοϊοείδαὶ εἰσι. 
[Τῇ τὸ δνοίὰ ρίνίηρ δὴ οἰλιῖο8] βθῆβο ὑὸ δον. [1 
1Π6 Ὀδὰ 8686 οὗ ἀδοάκ Ὀ6 οἰηρμδδὶζοα, ἴθ (86 6(}}}. 
08] ἔογος ἷἰθ ουπὰ ἴπορο. ΥΘ τωυδβὶ δνοϊὰ, οὐ ἐπ0 
οἴδον Βοηὰ, [86 Ρἤγαθϑο, “" ἀδοὰδ οἵ 6 Ὀοὰγ," 
88 ΤΩΘΕΟΏΥΙΩΘ [ὉΓ δἰπίυϊ, ΟΔΣΏ Δ] ἀσοὰδ (Βιμυατί, Ηοὰρο); 
ἴον ἔδοτο τηῦυδὶ Ὀ6 ἃ ΓΟΘΒΟῺ ἔὺΣ ἴπ0 οἰοΐοθ οὗὨ 1}}18 
πογὰ. ΑἸέοσα, ΤΉΝΕ θὸ Ὑοὐδα, ὀχρ αἷμ ἰξ: 
ἐςξ τῆς σαρκός, Ὀυϊ ΠΟΡΟ οοῃοΓεῖθ, (0 ον ἸθΟΤΘ 
υἱνία τοα!εγν- ἢ] 

Θανατοῦτε [σοχρ. οἶδρ. νἱῖ. 4, διὰ (δθ 
ΒΊΓΟΙΡΟΓ δχργθϑδίοῃ, ψεκρώσατε, Οὐ]. 1}. ὅ , [δηρθ᾽ 8 
Οονιηι., ῬΡ. θ8, 6έ.-- ΜΟΥ͂ οϑιι ΟὨΪῪ τηθδῃ : 
Οχμδυβὶ δηὰ δυπομδίθ ἴο ἴῃ6 ΟΣ τοοῦ ἘΝ ἰοκοὰ 
ῬΓΔΟΙ͂βοΒ, 858 τοοίβ οὗ βίῃ, ἅσὸ ἱποϊυάρα, 

Ἧο 584}} νο [ζήσεσϑε. ΑἸΐογὰ : “ποῖ 
μέλλετε ζῆν, ἐλ ἐΔ76 Ὀδΐης ΠΟ παῖαγδαὶ ΘομθθαΌθ ποθ 
οὗ ἃ ΘοΌΓΒΟ οὗ πον γίηρ ἴΠ6 ἀδοὰβ οὗ ἴη6 ὈΟΑΥ, 
Ὀαϊ ἴΠ6 ο«Ἰἶ οὗἩἉ Οοἀ ἰπγουρὰ ΟἸὨγίβι  δηὰ οοιΐης, 
τπογθίογο, ἰῃ (86 ἴοτπη οὗ δὰ δϑβυγαηοθ, ὁ ψε δὴαίΐ! 
ἰἶυο,) ἴτοτα ΟἾ γίβιΐβ Αροβίϊο."- -Β". [π [86 Ὀΐφθον, 
δηὰ δνθῇ εἰρη σθβὲ Β6ῃ86. 

Μερ. 14. ἘΣ ΔΒ ἸΏΔΩΥ ΔΒ δ7γ0 θὰ ὃν [ἴῃ9 
Βρίτίι οὐ αοἃ [ὅσοι γὰρ πνεύματι ϑεοῦ 
ἄγονται. Οὐ. Θ(ὶ]. ν. 18. δ Οὐπιηι., Ὁ. 
187. Τάρ ἰπιτοάυοορδ [86 ὕϑδθο ΜὮΥ (ΠΟΥ δ804]} 
Ἰἶνο, νι σίον, δὲ ἴΠ6 Βδη6 ἔτη, ἰδῇ βυοῖ τη οΥ 80 λ- 
Το τγγδδ ἴ86 γϑδυ]ῦ οὗἨ 8:6 ϑρ τ τἾ8 ᾿ῃΠθθηο6, 88 8 6Χ- 
Ρτγοβϑοὰ ἷπ νοῦ. 18. Ηρποο σπνεῦμα, ἴῃ [Π6 ΓΌΤΤΩΘΣ 
ΟΆ86, Ιηυδὲ ΓΟΙῸΣ 10 ἴ86 Ξρίτιῦ οὗ ὦοά, Τρμαὶ ἐμὲ 
Ἰοδαΐπρ τηθδη8 ἃ οοηἰϊϊπυρὰ δηὰ βροοΐαὶ ἱπβυοηςσο οὗ 
1π6 Ὀϊνὶπο βρίγιξ, ἰ8 οὈνίουβ.--Β. Τμὸ ρίγὶ οὗἁ 
Θοὰ ἰβ ποὶ ἰάἀοηιίοαὶ νὴ} τ[Π6 Ξρίγῖν ἴθ τον, 18 (Μ6γ- 
6Σ); Ὀυΐ ἰΐ ἰΒ ΟἸτβίδη βρί γἰὑυ8] 116, ἐο ὑο ἰφὰ ὃν ἐδδ 
ϑρίγι οΥ7 Θοά. Τῃθ ραβδῖνβ [ὍΓΤΩ ἜΧΡΊΘθ868 ἰΐβ ΘΟτη- 
Ὀἱοῖθ ἀοτηίϊπίοη, πίϊμουΐ δὲ ὑδθ βαῖηθ {ἰπ|6 ἀθηγίης 
[Π6 ΤΟΙΪΌΠΙΑΓΎ ὀσίπο ἰδ οὐ ἴδμ6 ραγὶ οὗ (6 Ὠυμηδη 
Ἡ]]]. 

διὸ δοῃβ οὗ Οοὰ [οὔτοι υἱοέ εἐσιν 
ϑεοῦ. 8:6 Τ7Τεχίμαὶ Νοίε "5. ΤῊ6 τοδάϊηρ βαοριοὰ 
ἤθτῸ ρἴδοθθ ἴῃ 6 διωρ μδδὶβ οὐ οὔτοι, ἔλεβο, απὲὰ 
ποῆ οἶδεν, Ὀὰϊ ρῖνοβ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΡῪ ΘΙ μδδὶϑ ἴὸ υἱοῦ ; 
ΟΡ. Θ΄]. ἰἰ, 7. ῬΒΠΡΡὶ βμἂβ μῸ ϑββϑηιίαὶ αἰδον.- 
666 ὈΟΙΝΘΘΙ υἱοΐ δηαὰ τέχνα ϑεοῖ, Ἔχοορί ἰδαῖ, ἴῃ 
[06 ἴοτπιον, ἴῃ ἰάοβ οὗὨ τηδίυγ Ὁ 18. ΤΠΏΟΤΘ Ῥγοσηϊποηὶ, 
Ηδηοο ΟἸγίβι '8 ΟἹ] θα υἱός, ποσοῦ τέχνον ϑεοῦ. (80 
ΑἸἕονὰ.) οπ {86 εἰμηϊβοδηοα οὐ [56 ΡΓΓΆΒΟ, 866 
Τοοίν. Νοίε "3, ἀπὰ ἴῃ ἔἶχοσ. Νοίεα οἡ. σϑσβ. 16, 16. 
.--Α}] ὅοης, ἴὰ ἴῃς γϑὰὶ β6ῆϑ6, ἴῃ σοηΐγαδί πλη} [με 



δύθ 

ΒΥΓΩ ΡΟ] α] σα !άγου οὗὐἠἨ Θυὰᾶ οὗ ἴῃ6 οἱὰ {Πϑοογϑογ. 
[Ὁ 18 τπο8ο, δὰ ἴθοθθ δίομθ, γῆ0 ὈὉΘΑΡ 'ῃ ὑΠΘΙΉΒΘΙγ6Β 
Ὧ6 τὰγκ τπδὺ ἴ6 ϑρίτῖς οὗἩὡ Ἀ αοά 6448 ἴΠεπ. Οἡ 
6 Οὐ Βδηά, [πὸ ἸΏΘΓΟΙΥ αντ 0 0}164] δἀορίίοη ὉΥ 
Θοαὰ ἀπάογ {16 ἰανν 18 βύ γι ΟἿ] ἃ Ὀοπάδρο, δυοογάης ἴὸ 
νοῦ. 1ὅ. Οὐ. (Ἀ8]. ν. 18. 

γεν. 1δὅ, ΕἘοσγ γο αἰὰ ποῖ χϑοοῖνο ἰδθ δρίσίς 
οὗ Ῥοπάδρο [οὐ γαρ ἐλάβετε πνεῦμα δου- 
λεέας. ΑΠ δρρθᾶὶ ἴ΄ο ΟΠ γίβιϊαπ ΘΟ, ΒΟοϊουΒη 688, (0 
οοηβγ (γάρ) διἷβ βίδιοσηθηί, ΤῈ νϑυὉ 18 δογίϑι, 
γοίουτίηρ ἴ0 ἃ ἀΘδιἶτθ πι6 (ἡ θη ΠΥ Ὀδολτλα ΟὨΡἰ8- 
εἰαη8).---Β.} Μογδν ὑγδηβίαῦοβ : “4. ορίγῖ! οὔ Ὀοπά- 
δρε, δἀορίίοη." γ7'6 Ποϊ]ὰ ἰμαὺ τῃ6 ἀδβηϊοηθ δΓῸ 
β0 ΠΟ ΘΏΌΥ υηϊ ρα ὈΥ [86 Θχοϊυβὶνα δ 6ϑὶ8δ. Ἐδὶ 
ἴηυϑὺ γγὸ υῃαἀογβίαπα ὈΥ ἴΠ6 ὀχρτγοββίοη, δρίγὶ οὗ 
ὑοπά τε ὙΤΒοΟΙυοΚ: “ΤῊ6 πρρδιίνο ἔοττη οὐ (18 
οἰη86 σαυβοα ἴ86 ΘΑΡΙΪΘΓ ἐχροϑίζογθ στοδὶ αἰ ΠΟΌΪΕΥ, 
δίπεα ὕἴθ6 αὐυρϑίομ ἰβ ἢοὺ ἃ οομηπμμηϊοδιϊοῃ οΥὗἨὨ [86 
δρὶ τὶν ἰῃ 186 ΟΙἹὰ Τοδβίδιηθηϊ, δηὰ βἰποα ἴΠ|6 βρίγὶϊ 
τοῖς ἱπηραγῖθα, Β0 ἴᾺΓ 88 ἰὺ νγὰ8 ἃ ϑρί γὶΐ οὗ Ὀοπάασο, 
οου!ὰ ηοῦ "6 ἀοεϊνοα ἔοι αοὰ; δῃηὰ ἢμῃδ]]ν, δ [ἢ 6 
πνεῦμα, ὨΪΟΙ, ἰῃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ οὗ [6 ΔηἘ 6818 οὗ 
πνεῦμα υἱοϑεσίας, τουδὶ Ὀ0 νἱενγρα 88 (6 ΗΟΪΥ 
ϑρί τς, οου Ἱὰ ργοάμποθ ἐδ8 ϑρίτῖς οὗ θοπάαρο." Ἐχ- 
ΡΙηδ 08 : 

1. Αὐυψυδίϊηθ ἱποϊἀοηία! νυ : ΤῊΘ ἀον1] ἰ8 1π6 δὺ- 
ἴῃυγ οὗ {86 5814 ν]8}1 βρίγιΐ (Η ἢ. 11, 14, 16). Πυτμον : 
Τῇ βρὶτῖι οὗ Οαἷν 'ἰπ ὁρροδίἴοη ἰο Αὔ6ὶ᾽ 5 βρί γἰϊ οὔ 
ἔταοο (Εν Ζβοῖιο : πεαίμδ «ἰεηιοηι, ΟΣ 

2, ΟἸιργβοβίοτω, Τϑοαοτοῖ, δηὰ (Κουτηθηΐυβ : ΤΊ}6 
εἰν οὗἨ (6 ἰανν ᾿ίβο! ἢ, ἃ8 πνευματική, ἀοοοταϊηρ (0 
οὔὨδρ. Υἱΐ, 14. [{κουνῖϑο Αὐραυπιίηα, οἰβοσῃογ: ΤῺΘ 
βρίὶϊ οὗὁἨ ἔπ ὀχίθτμδὶ σἱί οἱ 186 ἸαῪ : ἑάώδηι δρὲγ ζμ8 
ἐπ Ιαδιωίὶα ἰαρ᾽ ἀοὲδ ἐπ ἐΐνπιογε, ἐπ ἑαδιείδδ σογαϊδ ἴῃ 
αἀὐοοίζονιθ. 

8. Μοβὶ οὗἨ τ1π6 ᾿ἰδῦθν θχροβίθουβ : Τὴ6 βαπιθ Ηυὶγ 
ϑρίγιῦ 18. ἀοβοῦι θα ἰπ Ηἰΐβ ὑπνοίοϊὰ ορογδοῃ : ἤογο, 
88 ἴᾺΓ 88 Ηδ δχϑιοῖβθβ Ηΐβ ρθπαὶ] οοο (ϑόιη χυὶΐ, 8). 
Ιη υἱὲ σΆ86, [πὸ ορογαιϊίοηῃ οὗ [Π6 Ἰηϑῦὸ αὐρέξέο Ὠοὶ 
ἀοδβίσηρα ὈΥ {Π᾽8 ϑρίνις ἰ9 δά 6 ργοπϊηθηξ, 

4, ατοιΐυ8, ῬΠΠΙρρΡΙ, ἀπά Οὔ ογΒ: σιν. 8 ἰῃ ὈοΤἢ 
Ο4568 ἃ δι] θοί να βρί τίταλ] αἰβροδί(οη, [ἘΠ ρρὶ 
ἠοίοηβ [Π18 ΥἹΘῪ ΥΘΥΥ͂ ΔΌΪγ. ϑιυαδγ: 8. ΒΡ 6 
βρί τὶς; ἃ 8114] ϑιρί τὶ, ΑἸίογὰ δάηλβ αἰ8ὸ [Π6 βι6..- 
ἔνα 8θη86δ. 6 εἴν γαπηαγκβ, ὑΠπᾶιὕὺΟ [Π6 οὈΪδοιῖνα 
ΒΟΌΓΟΘ ἷἰ8 ἱπα!οαϊοα ἴῃ 16 νογὺ “ ἡφυ δίων μαι ον. 

ὅδ. Ἐτνϊίζβομο, Μογοῦ, δπὰ Τηοϊυοῖς : πν. δουλ 
ἀφμῃοῦοβ δὶ {}||6 γθοοϊνρα ἢ]Ϊαὶ βρίτι 8 ποῖ, [ἶἶτ6- 
πῖβα Μοηδοῆυδ, ἰῃ ἴΠ6 βουθηΐῃ οοηΐατΥ. ἸΤΒΟΓΘΙΌΓΟ 
1Π6 ϑρίγὶὶ οἵ Ὀοηάαρο 18 ταραγάθα 848 ἃ Πγροιμοίϊοδὶ 
ΔηΓ Ποϑἰβ, ΤῊ 8 18 ἀπάου θα] σογγθοῖ, ἴῃ ἃ πιοδ8- 
ΓΘ, 80 [ΔΓ 848 ἴΠ6 ϑρίγὶῦ ΒΟἢ (ΠΟΥ͂ Ὦᾶνα γοοοϊνοα 
σλη Ὀ6 Γοργαθαὰ ΟΠ]Υ ἃ8 ἃ ϑιρί τὶ οἵ δλἀορίίοη : Ὀυΐ ἃ 
ϑρὶγῖῦ οὗ Ὀοπάαρε που]ὰ Ὀ6 τοῖν ἃ ρόγνογβο βρίγὶς, 
[1ὖ ϑιιουϊὰ 6 τϑιλδγθα, ὑπαὶ 411} νίθνβ συ ΐο ἢ ρῖνα 
πνεῦμα ἃ Βυδ]᾽]θοίνθ πιθαυηρ, πηυϑὶ οἴ Γ ἴα κα ἴδ ἴῃ 
ἴΠ6 ἢγϑὺ οά86 ἃ3 Ξξ αἰβροβίξίοπ, δῃᾶ, ἴῃ ἴῃ6 βϑοοῃῇ, 
ΞΞ [86 Βυμπηδὴ βρὶ εἰς 48 ἰηβιυσηοοα ὈΥ ἴἢ86 ΗοΪγ ϑρί τὶ, 
[8 πανίησ Π0 Θχϑοὺ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠάΘΏΟΘ : ΟΣ, ΒἈΒΒ|1Π16 8 
ΠΥρούμοῖοαὶ δηςυ  θ818 ἴῃ ἰῃ6 θγθὶ οᾶ86. [1 ΤΥ Ὀδ6 
δα θὰ, τμᾶὺ ᾿ξ ἰα αἰ ἤσυϊῃ ἰο δοσουηΐς [ῸΓ ἴπ6 86 οἔὗἁ 
ἴπ6 ποτ “ γροϑῖν ᾽ (Ἔθρϑοΐδ! [86 ἀεβηΐτα δογίβι), 
(Γ (ο86 νον Ὀδ δοοδρίθα, βίῃοθ [π6 δεγυλίς δρὶγὲ 
ν88 [06 ΠαϊΌΓΑΙ βρὶτῖϊ. 6 ἅγὸ ἴἢυβ ἀτίνου ἴῸ [86 
ἰογργοιαίοη, ἱπαὶ πνεῦμα ᾿η68η8 [Π6 8816 βρίσίξ 
ἐξ: ὈΟ(Ν οΑ868, ἀοδησοὰ βγθι ποραιίνοὶ γ, ΤΠ 6 ροβίτἶνο- 
'γ. Τα ργΟὈ ΠΠΥ οἱ ἃ γοΐδγθηοο ἴο {π6 Ηοὶγ ϑρί τῖς 
ἰ6 ΤΥ ΡΡ στοδῦ ἴῃ ἰῃδ᾽ οι86.--. 

Βαϊ γοὺ ἴ6 Αροβέϊο ᾿ηυ]πηαῦθ8 ἐμαὶ Φυάαίΐπιη ἴὰ8 
πιδὰο οὗ ἴἢ6 ΟἸἹά Τεβίδιηθηΐ ἃ αρίγ᾿ (ἃ βρὶ τι ΕἸ Πκο, 
οι ρ εἴθ δγαίθτα) οὗ Ὀοπάδρο, διὰ μπὰς ᾿ἰὲ πηΐσ!ς αὖ- 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΡ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆ. 

ἰοιηρὺ ἴο τηδῖκθ βο ἃ φῳογυέῦϑε δρίγὲξῥ οὗ 6 Νοῃ 
Ἰοδίαηοης. ΤὨ δ ἰπὐτηδιίίοη ἰδ Ὀγουμὴνς οὐἱϊ ῥτοσαΐ. 
ὨΘΗΌΥ ὈΥ τἢἢ6 πάλιν εἐς φόβον, ἩδοΣ ἀρπηοῖοθα 
ἃ ἴωαοὶ, Αἵ Κ᾽ παὶ ἐ!θ 96 1ὴὸ τηβάθ οὗ ἴπ6 ἰδ ἃ ἰὰπ 
εἰς φόβον ἴῃ ἴ86 Ὀδὰ Β6η56 (Εχοὰ. χχ. 19, ἄς.). ΟὨ 
[86 οὔ Ρ παηᾶ, 186 τορϑξου οὗ [26 ἐλάβιτε ἔλγοιθ 
ἴη6 Υἱοῦ ρσίνθῃ δῦουε : γα δύ ποὶ γεϑρεϊνοὰ ὁ 
βρίγ οὗ Ὀοπάδρο, θθοδυϑο ἰμδὲ σου]ὰ Ὀ6 ἃ οοὨτρα. 
αἀἱοξίοη. 

ἴο ἔθασ. ΤῊ 8 ἀδηοῖοβ ἴ86 Ὀουπᾶ : πὶοῖς. 
δα ἔδαν οὗ βἰανίδβι Ἰοζαὶβιθ, [86 ΥΥ εἴϊθ, Μογεσ, Ῥιΐ- 
Ἰρρὶ, οἷπ πάλεν πὶ εἰς φόβον 68 -Ξ ἐπ ΟΥ̓δΡ 
ασαΐῃ ἰο ἤεαγν. ΤῺ πάλιν ΤΩΔῪ ᾿τορῚ Υ ἰδδὶ (δ. 6 οο.» 
ἀϊώοη υηᾶορ Φυάαίϑτο ΜᾺ ΟἿ6 οὗ ἴδασ, Ὀὰῖ ἰτ ἀοο 
ποὶ Ὁ]ὸνν ἰδδὶ ἴἰΠ0 Βοιηδὴ ΟἾἸγβύδηβ ΓΘ πλδίη]} ῦ 
δον δ (ΡὨΣΡρὶ), ἕοσς (8 ἔδασ 18 ἃ γεβι}ῖῖ οὗ ἃ}} ὑχ- 
οἰ γβείδη το σίουβηρβα, ΤΏ πάλιν ρμοϊηϊβ ἴὸ [[εὲ" 
ΡῬγονίουβ οομαϊ θη ἴῃ δ᾽} 08868.---Ε. 

Βπαὶϊ γὸ σχϑοοϊνοὰ ἰδ ϑβδρέγίξ οὗ δᾶορ- 
ἔου [ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοϑεσέας. 
Μογοῦ ἤπὰβ ἴῃ [Π6 τοροιϊτίοη οἵὗὁἨ ἐλάβετε πνεῦ- 
μα ϑβοιροιθίηρ ϑοϊδσθη, Τη6 ἴοσοθ οἵ ἴῃ ρσοιηϊανα. 
τουβῖ Ὀ6 ἀοίοττηίηοα Ἰδγμοὶν ὈΥ [86 τοδδιΐ οὗ 
πνεῦμα. Μογοῦ: Α δβρίεϊς τ οἢ ἰ8 (86 τυϊΐην ρῥείῃ. 
ΟἾρΡΙ6 ἰῃ (86 οοπαϊυῃ οὗ δΔἀορέίοη. ῬΆΠΙρρΙ, ἀσγι:- 
ἴῃς, ἤοτῃ Ἃδ]. ἱν. ὅ, ὁ, (μαῖ δαορίΐοῃ ργθοοάθα τἢ6. 
ἱπηραγίδιίου οὗ (86 ΠΟΙΥ ὥϑρὶεῖι, δηὰθβ ὩΠΟΙΠΟΥ τὸν 
ΒΟ) ἴοῦγ δ δΒυ)θοῦνο βοῆβὸ οὗ βρίγῖῖ ; Ὀυῖ (86. 
αὐορίδνοη Τὴ Ὀ6 ἰδκθῃ, ποῖ 88 (86 δοῖ, Ὀυῖϊ τἢ9 
βίδῖθ, νοὶ ἰ8 πόγο δοουράδηϊ πι|ῖὰ [0.6 οοπίοσι, 
βἷποθ ἐν ᾧ, τοῤλεγεῖη, τϑίδυβ ἴο ἃ βίδίθ οὐ δ]ϑιαθιὶ οὗ 
6, Ουὐ οὗὨ ἐμΐ8 οομμθ8 [πὸ βυδ᾽]θοϊίνα ἔδθοϊϊηρ, (86 
οὗν, Αδδα͵, αίλον. ΤῊΘ σοι να (μὴ ροΐϊῃιβ ἴὸ δὰ 
εἴεοῖ ἃ8 ἴῃ δονάασε, ἩΙΟὮ 4180 88 ἃ ἀδβοσιρῶνθ 
οἰδυδβα δρρομβοά.---Ε.] 

δε Ὑοιίος: “ ιἰοϑεσέία, δἰτι γ, δἀορέϊου ἰηδιοδὰ 
οὗ ἃ Ομ ]ὰ : "ἢ ἡ ΒΙΟὮ τηθδηΐηρ οῃ 6 80 προ, μαι 
ΠΟΥ γῆ σἜΓΟ ὈΥ̓͂ πδύυγΟ ἴΠ6 ΘὨἰ]άγοη οὗ πτϑῖὰ (ΕΡΆἢ. 
1. 8), ἴᾶνο Ὀδθὴ δαορίθα, οΥ ἀρροϊηἰοὰ (ΕΡΆ. Ἰ. 1δ). 
186 Ἑομϊ]άγοη οὗ ἀοα (Ετίίζϑοιθ, ΜΈ γον, δπὰ ΟἸβιδυ- 
86η). ΤΠ Ββδίηθ Ὁοιῃηθηΐδιοῦ ΒΩγ8: “Βαῖ ἰἴῦ 8 ἃ 
αυρβίίοη ΨΠΘΙΠΘΥ---ἂϑ οὐ ἴῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τοδιίαηθῦι 
(θευῦ, χχχὶϊ. ὁ), δῃὰ ἴῃ τ6 Νοὸν Τοβίδιηθηι (908 ἱ. 
12. 1 Φοδῃ ἰἰϊ, 9. 2. Ῥοῖδν ἱ, 4), δῃὰ αἷἰδὸ ἴῃ Ῥδϑυὶ!, 
ΔΓ ΟΔΌΪν ἴοὸ [06 ΠΟῪ ογοδίζοη (( αὶ. νἱ. 1δ), ἰδ ἰάθα 
οὗ ὑγαηβίογιηδιίίου ἰηΐο οἰἰϊάγοη οὗ αοἀα οοουγ"-- 
ἴΒόγο ἰδ ποῦ, ΘΟΠΒΟΟΌΘΏΠΥ, ἴῃ υ͵ἱοϑ-. ταῖν [ἢ8 ἰάοθδ 
οΥἨ Βομβῃΐρ, ΟΥ̓ [πΠ6 τὰ] τοϊδώοῃ οὗ οὐδ άγθη ἴὸ τ 
ἴδον (υϊθον, ὕδύοτὶ, ἄσ.), Γ858ὴ οἵ δἀορὕου 
(Ετίλζθομο, Μόγγαν, δὰ ΤΒΟΪαοΚ). ΤΏ οχρτγεβξαΐοη, 
πνεῦμα υἱοϑ., πὰ [ἢ6 υβ6 τηϑάο οὗ 106 ποτὰ ἴῃ νοῦ. 
28, ΒΑΙΤ ΟἢἾΖ68 Ὀδον ΜΠῊ τἷ8 νἱον.) ὙΤΠοϊαοῖς, 
ΟἹ (86 ΘΟὨΕΓΑΡΥ, ΔΡΡΟ6Δ]8 0 Ερῃ. τ. 1 : Βομα. ἷἰσ. 4: 
ἴο ἴΠ6 ἀρείσυδίουῃ οὗὨἨ ἴθ δἀοριοά οἰδ]ὰ ὈΥ͂ υἱὸς 
ϑετὸς (υἱὸς εἰσποίητος) ; διὰ ἰὼ [86 τ Οὐ ἷο- 
γυπὶ οὗ ἴ6 ψυϊσεῖο, Βυῖὶ ΟὨνγγβοβίοτϊω, οτοῖ, 
δα ΟΥΠΟΣ αὐ ὀχροϑίζογβ, οὐ 111ὸ οἴμοὺ δηὰ, ΝΑΥ͂Θ 
ἴλκθη ἴπΠ6 πογὰ αἶϑὸ ἴῃ (6 8686 οὗ υἱότης. [ἐὲ ἴ8 
ΘΑΒΘΥ͂ ἴο 866 ᾿δῇ ἴπΠ6 ΑΡοΒι]6 οἴοβα ἔπ6 Ὄχργθδδίοῃ ἴῃ 
οτάογ ἴο αἰδβιληρσυϊδη ἴῃ οἰ] ἄγθη οὗἩ ἔδδι, 88 δἀοριοὰ 
Κγουμῇ στδοα, ἔροτῃ [6 υἱὸς ζδιος. Βαϊ Πα Παὰ {Π6 
[ΛΊΠΟΣ γϑᾶϑοη οὗ ποΐ τίβηληρ [0 ὑΓθ88 ὑπ6 ἰάθα : [Ὁ Σ 
τπ6 ἢ6 οουὐἱὰ ποὺ δᾶνθ δὶ, πὶ τοίθγοηοο ἴὸ εἶθ 
Ηρῦτγον ἰανν οὗἁὨ ἱῃμογβηοο, “ Απὰ ἰΚ ΟΠ] άγθη, (ἰθῃ 
Βοῖγβ." Π|κονίβο, [6 δῦ Ὀἱγι Ὁγ ΟἸνὶϑὲ δὰ Ηἰδ 
ϑρίγις ἀθηοῦθβ τϑὰ] υἱοέ, [1ΠῈ6 δοίυαὶ βου [88 
ΔΙΡΟΔΟΥ͂ ὈΘΘἢ τηὐπϊοηοα ἴῃ νοῦ, 14. [ἰ 506 ΠῚ ἸΠΟΙ͂Θ' 
πδίυγαὶ, τΠ6η, ἴῸ ἔδκα πἷ8 Θχργαβδβῖοι 'π ἴπὸ ὀοηῆστηβ, 
ΤΟΥ σοῦβ ἰῃ ἰΐ8 ᾿ἰἴ6 γα] βθηβ6, αὐορέϊονι, 88 ᾿τηρ νἱηβ 
[86 τηρι]οὰ οὗ τοἷν υδοοτηΐῃ ΒΟΓΒ; ἴΠ6 τότ 90, δ, 
Δ δρρραὶ ἰ8 τηϑὰβ (0 τΠ6 οχρογίε ηςς οὗἩ ἴῃς τοβάςγα, 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

σἱδοι ὀχροσίοπος που]ὰ τονοτὶ ἴὸ ἴπῸ ἰἴηθ πίνθῃ 
ΔΠ6Υ ραδϑοὰ ουΐ οἵ οἵἷοὸ βίδιβ ἰηῖο [ἢ οἴ}"Ὲ..-- 1} 

Ὑβοχσοίῃ πὸ οσν (1 Οὐν. ἰϊ. 8) [ἐν ὦ κρά- 
ζυμεν. Το Εὶ Υ.., ιὐλεγεῦν, ἰδ ποῦ ὀχδοῖ, Ηοάρε: 
“ πΠοἢ ΘΠΔΌΪΟΒ ὕ8 10 δἀάτοθβ ἀοὰ δθ οὖῦ Ἐδίδμον." 
Βυο δὴ ἰπβίγυμηθμῖαὶ δοηθθ οὗ ἰῃ6 ῥγδροϑβϑίτ ἰοῦ ἰβ 
ΨΟΓΥ ἀουδε]. ΤΏΘ σαι ρϑγθο ἰδ Β6γὸ υϑοᾶ, ῥγοῦᾶ- 
ΙΥ ίτοτῃ ἴῃ ἀθορ ἔδοϊϊπσ οὗ ἔθ᾽] οτβΐρ το}. 180 
ἐδουσὰς ΔἸΤΆΚΟΏΒ.--Ε}] Τὺ ἐν δοῦθ ἀοείμιδῖοβ 
(ὃς δρίιϊξ 828 δ ρῥγϊποὶρ!ο [6] σθη!) οὗ ἰἰἴδ, πιΐοὶ 
[μι ἴ6 δῚ}} παῤῥησία 88 118 τοδυ]ῖ (Η6Ὁ. χ. 19--28). 
Κραζευν, ἰοωά ργαγίηρ ; ἴλ6 νοϊαπίαγυ, οΒ 116 6χ- 
οἰαπιαίίοη. ““ τ Γαΐθα8 [Ὁ ἀουδὲὶ, ὑμαῖ, 
δνὸῃ ἰῃ ἔπ ΟἸἹὰ Τ᾿ οβιδιηοπὶ, Θοὰ ἰβ ο4116ὰ ἴ[ῃ6 ΕΔΙΠΟΡ 
οὗ ἴαγδοὶ  δῃὰ ἰθ γϑρ θα ἴὸ ᾿ξ, ὉΥ βαγίῃρ ἰμδὶ 186 
δονϑ αἰὰ ποὶ 86 {}}|8 ἔθστῃ ἴῃ ἐΠποὲγ ΡΕΔΥΘΙΒ; ΟΣ, ἰΐ 
ἀθον αἰά, ἰς γγ8 ΟἿΪΥ ἐξ οἰκεέας διανοίας, δῃᾷὰ ποῖ 
ἀπὸ πνευματικῆς ἐνεργείας κινούμενοι. Ὑοὶ Οοὰ 
ΘΟΓΔΙΏΪΥ Ὧ88 [06 Ὠδῖηδ οὗ Εδιίθον ἴῃ [86 ΟἹ Τεβῖδ- 
τηθηξ, ΟὨΪΥ ἰπ [Π|6 βαῖωθ ἱποοηιρ]οῖθ 8686 ὃ ἴῃ6 Ρ60- 
0Ϊ6 εἰ Ὠλτὴ6 Οὗ 80}.---ὨΔΙΠ ΟἾΥ, 88 ἰου πον δηὰ ργὸ- 
ἰδεῖονῦ οἵ ἴ6 ρθοΌρ]6 (δον, {1}, 4, 19, δηὰ δἰϑθίῃθγθ), 
διὰ δἰ Τὰ 78 ἴῃ ΓΘΟίογΟΠΟα ἴ0 ἴῃς σοι Υ, δηἃ ποῖ 
0 ἴα τοϊδίου οὗ ἰμ6 ἱπαϊνίαυδὶ : "7 ΤΒοίυοκ. [Ιῃ 
16 Αροςῦῦρμα, Ηδθ ἰ8 ὅγβι δαάγοββοὰ (ἢ ὈΥ ἱπαϊὶ- 
γι άι4}5 (Βοοὶς οὗ ΤΥ ΙβΒάοπι χὶν. ὃ ; βίγαοῃ; χχὶϊὶ. 1 ; 
Ιι. 14. Βυὶῖὶ νῷ τηυδὶ ἠοῖ ΟνοΈ]οοῖκΚ ἴΠπ6 ἔμο 
ΘΥθη ἴῃ ἴπ6 ΟΙὰ Τοβίδιμθηὶϊ, {π6 οοηῖγο οὗὁὨ ἴΠ6 Ά]1 
τοϊδύου 18 [6 Μοβείδῃ (2 ϑδτζω. υἱὶ. ; Ῥβ. ἰϊ. ; 168. 
ἷχ.); δηὰ τἰιδῖ, οοῃβοαιθηίγ, ἴτοπι ἰ86 ρογίθοὶ ΝΟ 
Τοριθηΐ ἐρηῖρο οὗ (ἢ6 γοϊαϊΐου οὗ (06 ΕΔΙΠΟΣ (0 
Ομ τῖδι, 811 υἱοϑεσία δχίθηα8. 

ΑΡΡα, Ἐαῖΐποσ. ᾿“ββὰ [Ἀ 3), (56 ϑ'γεῖδς 
ὮΔΙΩΘ [Ὁ ἔΔΠοΣ (68], ἷν. 6 ; Ματκ χὶν. 86). ὙΤῊΥ ἰδ 
(6 πατήρ δαἀάρα"} Ἐχρίαπαίίομ : 

1. ὙὯὸ υϑῦΔ] νἱοεν (Εὔοκοτγι, Βοίομα, ΚΟΙ]ηθν, 
Βς ) ἰ8, [6 πατήρ Ὠδὶρ8 ἴο Ἔχρίαΐη ἴπΠ6 βυγίδο 4δδα. 
Ἔο Ηοάρο: “Ῥδὺ] οἴοβθ ἴο ο81]}] σὰ |ι8 Εδίδπον, ἴῃ 
ἡ5 ονῃ ἐμοη ας ἰοῆζιιθ. Ἡδνὶης υδβοὰ ἴΠ6 ὁῃ8 πογὰ, 
Ἰονον ον, ἴΠ6 Οτεοῖ, οὗ οουγβο, ὈΘΟΆΠ26 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [ὉΓ 
οθ6 ᾽ἢ0 Ὑ Βοῖὴ ᾿6 Μ͵ὰ8 Ἡτγὶηρ," Βΐ δὰ] ἀοοβ ποῖ 
να ἀθότὰ ἰδ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ 808 ἴ0 τΓΔηΒ] αἴθ (ΘΟΙΏΡ. 
ι Οον. σχνυΐ. 22): δῃηὰ ἰῃ 16 {Πγθθ σΑβθ8 ὙΠ6ΓΘ (δ ΐ8 
ῥῇγαθθ οοοῦγβ, [88 υϑῦδι! τηλγκ οἵ ἰηϊογργοίδιοη 
τοῦτ᾽ ἔστι) ἰδ πϑηιηρ ---Β.] 

2. Τα τοροιιίοη οὗ (ῃ6 παῆλθ ͵β Δ ΘΧΡΓ ϑαῖο ἢ 
{ ΘὨ ΠΟΙ 6 ἴομάμηθθβ (ΟΠ γγϑοβίοιῃ, ΤὨθοάογο οἵ 
"᾿ορδνεδβέία, δηὰ ἀτγοίλυβ [ΑἸ(ογὰ] ). 

8. ΑἸ οδχργοβϑίοη οὗ Οουδ (δι ῃθγβοοα ὉΓ οὔειδδ 
“ιὰ Οεπέίίοα (Αὐρυδίηο, Απδϑοίτω, αἰ νἱη, Ἐϑιϊυβ, δηὰ 
ἐ(}} 618). 

4. ΤΊ πδίῃῆῃθ “"ΑὈΌδ᾽" ὯδΔ8 ραβϑοὰ ἔοι Φονβἢ 
πιὸ ΟἸἾ γί βιΐϑ ὈΓΆΥΘΡ, δὰ Ὧδ8 τθοοϊνοα, (ῃγουμῇ 
ΟἸεῖμεο Πἰπιβοὶ, ἐπ οοηδθογδίίοη οὗ ἃ βρϑοΐδὶ βαῃπο οί γ. 
Τηετγοίογο ἴῃ6 Οτοοκ- δροακίης ΟὨγ βιὰ πΒ γεϊδϊποὰ [Π6 
μποῖὰ 828 ἃ ὈΓΟΡΟΣ πούῃ, δηὰ δαάρὰ (ῃογοῖο [6 
πατήρ 88 ΔῊ ἈρρΘΙἸδνο, 80 {ἰιὰὶ ἴῃ6 ΑΌθΑ, Εδίμον, ᾿ 
τοιοδιποὰ ἰῃ ἴοσοθ: Μογορ, [80 θὲ εἴς, ῬὨ ρρὶ, | 
[λεϊκίοοϊ : σοοτηρ. ζϑηροβ (Ὀπιπι. ΟΘ΄ αἰαίξαπε, Ὁ. 98. | 
.--Ο,Α}} Τηΐδ που]ὰ Ὀ6, ἴῃ θα ΠΥ, ἃ ἀυρ] Ἰσαίΐοη ἀγίβῖηρ 
δοῖ ἃ πιϊδοοησοροη. ἸΒοΟΪυοῖκς υπὶῖοβ τὶτ [αἰ ΠΣ, 
ἰὰ ἴατογ οὗ Ομγυβοδίοπη β νον. [{ΠῸ0}: “1 ἰΒ [26 
οἰ ἰο, ᾽υδὲὶ 88 ἃ γουηρ οἰ] 1808 ἴο ἐϊ8 (δῖ ΠοΣ ἰῃ 
φαρ!ο, οἰ] ἢ Κα σοηβάθηοο," [1 ἰῦ Ὀ6 ὨΘΟΘΘΒΑΣῪ ἴΟ0 
τοίοσ ἴο ἴΠ6 ῥρδαϑαρα ἰῃ Ματῖ, ἰπ6 πατήρ ἰ᾿θγθ υη- 
ουθιοαϊ γ᾽ ϑεσυοθ δὲ δὴ οσρίδπεϊΐοη. [{ δ πίῖμουῖ 
ΒΩ δαὐπιϊχίυγο οὗ πιϊδοοποορίίοη εἰπεῖ ἃ ᾿ἱταγρίοαὶ υ86 
(κα Ἠα!]οϊυΐαι, Ηοδδηηα, Απηὴ6}} ἢδ8 ὈΘΘΏ πιδὰθ οὗ 
516 ραββδβθ, Ὀθοϑιδθ, ἰῃ [ἢ τροβὶ βρη βοδηὶ τ ΠΏ ΘΓ, 
δ οτο ἰδ 'ῃ Οη6 δα] υϊειίοη διὶ ἱπυοσοιίοη οὗ [ῃ6 ἘΔΙΒΟΓ 

ΥΙΠ. 1-1}. 206] 

οὗἩἨ Ομ νὶϑὺ απ ἐδ. Βαιϊίος οὐ ΟἸιγϑιΐδηβ, ἴδ. δίῃ 
οἵ [86 Ὀα]ονοτθ οὗ ἴθ6 ΟΙα Ταϑιδιηθηϊ ἐπα 1].6 ΝΟ, 
ἴη6 ΕδΙΠον οὐ ὅονδ δηὰ Οδδιοθ, δπὰ ἐδυ8 οὗ ἔν 
ἘΔΙΠΟΡ οὗ 4}} Ὀ6] ον ΓΘ ἴῃ 811 ὨδΕ 0:8. 

γον. 16. Το Βρέτί! ἐϊδοι [αὐτὸ τὸ πνεῦ 
μα. 786 ρμδΓ8}}60] 6, 64]. ἵν. 6, 18. οοποὶ τϑῖνο 
ἴῃ ἔἄνον οὗ ἃ γοΐδϑγθῃσα ἴο [6 ΗΟΪΥ ϑρίτγὶ(, ἐυθὰ ἱζ (89 
οοηΐοχι αἰὰ ποὲὶ ἀριπδπὰ ἰϊ.---Β.} “42“[τό. Νοῖ ἐδ 
δϑαηιέ (ἘΓΑΒιηυβ, 0018 6Γγ), θαΐ (86 ϑρὶτίς 186} (7. 
ἔϑιθ: ἕρκὸ δρίγἱίωδ ; ΒΟΣΆ: ἦρδο ἐἰΐ6 δρίγὶ δ). 7 ες 
ΟΥΥ ἴῃ ἰδ6 ἀρ τὶ, ἀπὰ ἴΠ6 ϑρίτὶξ 196} Ὀθδγοίι υδ τἱὴῦ 
Ὧ688. 

Βοασοῖδ υυϊϊποιο δ [οΣ ἴ0] οὖν δρίτίϊ 
[συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν] Τ[ἰ 
ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 δϑκρὰ προίδος συμμαρτυρεῖ ἰδ ἴο ὃὉ6 
᾿ΔΚοὴ ἴῃ ἴΠ6 δϑῆβθ οὗ ἴΠ6 βιγθηριμοηθα, ὉποΟΣΩ.- 
Ρουπάοα ποτὰ: ΗΘ ὈΘΔΙΒ ἩΪΠ6Ε8 ὕἢ0 ΟΡ βρίτὶϊῖ, 88 
186 Ὑαυϊμαῖο, ζυΐπον, Οτοΐυδβ, Κορρθ, θὲ Ὑ οἰΐα 
[Α]Ἰργὰ], διὰ τωδηγ οἴμος δχροδίϊοσβ μοὶὰ ; Οοσ, 
ὙΠΘΙΏΘΥ ἰξ Βῃουϊὰ τοδᾶ: Ηθ ὈΘδΓΒ ἩΪΠ688 ἩΪϊδ ΟἿΣ 
86! ΡοΟὨΒΟΪΟΒΏ6Β8Β : 1 8ὲῃὺ) αοαἶδ μὰ. ΜΟΥΟΣ ΠΟ] δ᾽ 
{18 ορίῃίοῃ, ἰμβιϑέϊηρ ρθη [86 σὺν ΠΕΓΟ, 88 ΘνΘΙΥ- 
ὙΠ6ΓΟ (ΟὨΔΡ. ἰϊ. 1δ; ἰχ, 1. Βαὺ [δ6 Ἰαίϊος υἱὸν 
σου] ρῖνο γἶϑθ [0 (86 αυδδιίοῃ, ΤῸ ν]οτι ἀο Ὀοιὰ 
ὉΘΑΓΡ ἩΠΠ688᾽ Απὰ ἴδυδ ἴπογο πουϊὰ [0] 0 [86 
οομοϊαβίοῃ : ουὐθῃ 86] ποοηϑοϊουβηθαβ ὈΘΔΓΒ ἩΪΠΓΠ658 ἴ0 
Β6 μοοηβοϊουδηεδ. " ΤῊ8 ΥἱἹΘῊῪ ἰδ ὨΑΓΟΪΥ ὑθῃδὉ]6. 
ΟΠγγβοδίουῃ ἀϊδβίλη υΐδῆθβ δ (ῃ6 ὑνὸ Ὑ δι 6βθ68, [86 
ΗοΙγ ϑρῖγιϊ δηὰ (86 ρτδοὺ ρίνϑη ἴο 08: δῃηὰ Ηογνευβ, 
Οαϊνίη, ΤὨοΪαςῖκ, ἀπ ὰ οἴ Ο ΓΒ, δα [Π6 Βα6 ροδβἰτἰοῃ. 
Ῥαγθὺβ ἜοὐΘἢ δρρ Ϊ68 ἴῃ6 688] πιαχὶπι, “" ουἱ οὗ 186 
του οὗὨ {πὸἕ π]λη 6 8868.) ““ Αοοοταϊηρ ἴο {{18 οἱὰ 
Ῥτοϊοβίδῃϊς ἱπίοσργεϊδιοη, 86 πϊΐηθβδ οὗ οὐῦγ ονῃ 
Βρὶ γἰ ὃ Ομ βίβίθ ἴῃ ἴ[ῃ6 Θοπιπιμπ)οδιίο οὗ τ1ῃ6 ἀθοΐδγα- 
οη οὗ Ὀἰνίηα ραγάοῃ ἴὸ ἴπ6 θοϊϊονίης βυδήθοῦ ; Ὀὺϊ 
ἴπὸ τη 88 οὗ ἴΓ86 Ηοὶν ϑρίνγὶν 18 γτοζαγα θα 88 ἃ ἵπνο- 
ἴο]ὰ οὔθ. Οχ ἴπ8 ομο ᾿ιδηα, ἰῦ σομδίδιβ ἰῃ ἴπ6 σϑῃ- 
ογὰὶ τιζηθβα ὈὉΥ τἴ06 ϑδοιϊρίατοι. δηἃὰ (Ππ6 Βδοσδιηθηΐβ, 
δηα {Πρη ἴῃ ἴ86 αρρίἐσαίῖ.,. δὰ οὐεὶσπαέίο ῥτοἀυορὰ 
ὈΥ (6 Ηοὶγ ϑρίνγιῖ, τι] (Π6 ἀθοϊαγμιομβ οὗ [ἢ6 
οδείσπαδδο Παδίδμσι ἀγα δρὈ] 16 α [6 γα.᾽" 

οἱ ἰδ Βθϑῖῃβ οἶθασ ἴγοτῃ ἵπὸ δηςιοδῖβ, ἐλ οΐῃ 
ϑρίγ πὰ ον ερίγί!, ἰῃδῖ [η6 ΗΟΙΥ ϑρίσὶε ββουὰ ὃς 

δα δβ8 ἴδ ἰοϑεϊσίηρ, ρμαγῖ, ὈὰὉ (δὶ ΟΌΓΡ δρί σι, 
οἱ [86 οἶον πεπὰ, δου! ἃ Ὀ6 γεραγάθα 88 ἴῃ ραγῦ 
πῇ 0} 18. ἰ6β 86 τυ. Εοτ ἰμ6 ψ 688 ΟΥὗἮὨ ΟἿΣ βρίτὶζ 
Ὠδ8, 88 ἃ Βροοΐδ] νι ϊπθδα, ΒῸ ναῖπθ Ὀρβίὰθ ἱπαὶ οἵ 1Π8 
ΗΟΙΥῪ ϑρίγίν (θδθ6 ὙΒοΙυςκ, Ρ. 416, 417). Απὰ γοῖ ἴῃ 
αυοβυίοῃ Θγδγ χίδρα, Τὸ Ὑοσῃ ἰ8 (δ. πὶΐμ6δ8 τηδάο 
ὟΝ α. διο]ά (πῶ 106 Ἔχργοδϑίοῃ συναντιλαμβάνεται 
(νον. 26) ἰ8 δὴ {ἸἸυδίγαιϊνα ῥάσα} 16], ἃ τηῦδο ρὶνθ 

ι ρογίϑηοθ ἴο ἴῃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΌΟη δαὶ [ΠΟΓΘ {Π6 6χ 
ῬΑ ΙΟΥΥ νογὰ ὑπερεντυγχάνει ἰΒ δΔἀάοὰ, Βαῖ πὸ 
ἈΠΟΥΘΌΥ ΔΡΡΙΓΟδΟΪ ὨΘΆΓΟΡ [}}6 Θχρδηδος, ἴμδὲ 16 
συν ἴῃ ὈΟΓὮ οΆ868 48 ὑΠ6 Ιηρϑηΐηρ οὗ ἃ βίγοηριμοηρα 
β 016 σογὰ. Βυὶΐ ἰδ γαῖ τοτηδίπδ ἔοσ 08 [0 οοποϊυὰθ 
σΟΠΟΘΣΤ πη ἃ ἱποίοϊα διηςίίοη οὗἨ [6 βαπιθ ΗοΪῪ 
Βρίτῖς ἴη ἴῃς Ἰ᾿ἰΐα οὗ ἐπ6 ἐου]. Η6 ορδγδίθβ ἴῃ ἐῃ6 
Β]}14] 116 οὗ 16 δου} οὗ ὈΘΙΊονΟΥΒ 88 δὴ ἱπὴρ0}86 ἴὸ 

“ [ῦΣ. 1διισὸ ἄοοθ ποῦ δϑοζῃ ἰὼ ἀοίοττηίτιο ἀοδη ἐν ἴω 
ἔλνοῦ οὗ οὐἴδμος νον. Ἐπί πὲδ ΟὈἸΘοςὶ ἢ ΒΘΓΘ 8 Ὀαδοὰ οἱ ἐδ 
δοδΌτηρ ον ἴῃ8ὲ ΟἿΣ δρὶγὶ: ἰδ -- βο] ἰ-οοῃϑοϊουξμαδθ. [9 
τοῖο ποῖ ἰῃ ΟἸχσεΐδηδ, ἀυσίηρ 18 της οὗ πὶ 6 886- ὈΘΔΤΙΏΚ, 
ΒΌΟἢ ἃ ἑνί οι δ[1}} γοσηδὶ ἱπα, ἃδ ἴὸ ΜΗ 186 ἐπίοτγρσοί 
ἤου ψΔΟΒ ἘΟΚ ΟΣ 8 Ἰνοζοϊὰ πὶϊπι δῖ 6 Ἡἰϊθδ6 ἰ8 ἴ0 
{88 ἼΔΕΡ ἐν παν: δ βαρ πδράϊη σοοα ἘΕΗΒΙΟΣΥ διὰ 
ῬοΟΥΠΘ 6 Ηοὶν βρίγι!, δῇ Θ ΣΘΠΟΤΟα πΑΓΌΓΣΟ, 
ΟΥ̓ΟΣ ἴδο ἐμῖδμρμν δ δ᾽ ὩὉ] πδίυσο. ὙΨΠῚ οὖσ νἱον 
ΟΥ̓ νοῦ. 1δ, [Ὁ 8 ΠΟΟΘΟΒΘΙΥ ἱ οἵ 
ἱπιτοἀποσὰ μοσο. δ ρΡί ἴ6 ἐμ6 ἐποζοϊὰ πἰιμοδαὶπ 
Βογο, θΙΑΙΤΟΤΑ ΕἸ. ΠΟ ΨΤΈΤΕΣ, ἐμδὲ ἴμο οὐδιανρ Θ6σ8ὸ ἰδ ᾿9 
ΤΙΣ ΠΡ οδϑς (ΠᾺΡ ΕΘ ΘΡΕΝΟΝ ΝΣ ὙΑΣ ἈΠΡΙ Ε Ὁ Ἑ οοΐεῖ! 
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ρεαγοσ, ἢ Ηθ 8110 ορϑγϑίββ 88 6 βθα]ϊηρ Μ]η 658 
οἵ δἀορίίοῃ. Απὰ ἰδυ8 ΗΘ αϑύθηβ ἴῃ δάνδπος οὗ 
ΟῸΡ σοηϑοϊουβησδδ οὗ ΧΑ τὶ) στοδηΐηρῃ Ἡ Ὠ]Οἢ οδῃ- 
ποὺ Ὀ6 υἱἱοτοὰ (νος. 26). ΤῈ συν, ἱπουρὰ ἰῦ Ὀ6 ποὶ 
Ὁ ἸὩ6ΓῸ 8[ΠΏρ|6 ρτγθῆχ, ἀ068 Ὠοῦ Αἰ ΤΑΥΒ βίην τς 
ΘαυΔΙΣΥ οὗἨ ἵπὸ αἰδογοηὺ ραῦῖβ 'ὰ ὁπ ἤαμοτίοη. 
Βοιιοίϊπλοϑ ἃ ἀδηοῖθβ (6 εἴδοι (συνάγω, συνα- 
ϑροίζω), δῃὰ δοπηοίϊῃλθβ [8:6 σοπίοϊηῦ σοηο]αδίοη οἵ 
[8.9 δοὺ βρθοϊβοὰ ἴἰπὰ [0 νοῦ πὶ ἃ κί γα ἴδοι 
συνίημι) Τ δ ἰδ ἐμ6 6886 ἢ6ΓΘ, 

10 ἰβ ἱτωρογίδῃϊ ὑπαὶ [86 Θαγ οΡ ὑΒοοΙ ορδἢΒ ΓΘ- 
ξακάοα (8 ραββαρθ 88 ἃ ὑγοοῦ οὗ [86 σεν ἐέωαο σγα- 
ἐκ, ἴὰ ορροβιἄοη ἢ0 86 Οδίμοὶῖο ἀοοίτῖθθ. ΜογοΥ 
ΥΘΓΥ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ τοίου ἴὸ (86 ἴλοῖ, [Πδὺ ἰΐ 8 ἃ τ] 688 
αραϊπϑὲ 8}1 ρϑηιοϑεῖο ὀοη βίου οὗὨ ἴ86 Ὀϊνίη6 ϑρὶ τὶς 
χὶ0ἢ ταὶ οὗ τθδη. [{ ὑεβίϊβοβ τὸ [Π6 ᾿ἰνίης υηἱγ οὗ 
θοῦ." Μοϊδποί μου ΟΟΥΤΘΟΙΥ͂ ΟΌΒΟΓνΟΘ ἀραϊηδιὶ ἴ8- 
Ὠδίϊοβ, [Βαὺ ““(μ0 οἴοδου οἵ [86 Ξρί εἶθ Θηΐογβ ἰῃο 
186 ὈΘΙΐον ον »γαϊωοεπέα υοσς ἐυαπροίὶ.Ἶ 

[1ππαἱ τῦϑ ἂζϑ οἰ] ἄσϑῃ οὗ αοᾶ, ὅτ, ἐσμὲν 
τέχνα ϑεοῦ. ΤῈ ρυτγροῦῖ οὗ [86 τοδἰϊπιοηΥ. 
ΑΙ ογὰ : “ ποὲὶ υἱοί, Ὀθοδιι86 [6 ὑΘΒ. ΠΠΟῺΥ τοβρθοίβ 
ἴμ6 ὙΘΓῪ στουπὰ δπὰ οσθοηΐγαὶ ροΐηϊ οἵ ΒΟΠΒὮΙΡ, ἐἐζ6- 
η688 (0 απ ὠεδῖγε 70» Οοα,."--Β.}1 Τἢθ νογὰ τέκνα 
ΘΔ Ρ Δ 81268 (Π6 Ὠοαγίϊηοβ8 οὗὨ ὑπ6 8114] [66] πην. 

Ψαν, 17. Διὰ ἐξ οὐ άγϑη, 4150 μοὶσβ [εἰ δὲ 
τέκνα, καὶ κληρονόμοι] 6 τηυδὺ ΒΟΡΡΙΥ͂ 
ἐσμὲν Ὀοϊὴ ἰἰμθ8. ΤΏ6 δείπρ λοὶγ δ ατῖβοβ ἔγοπι (ἢ 6 
ΥΟΤῪ ἰάθα δηὰ τἰραῦ οὗ ἃ οἢ]]ὰ (6 4]. ἱν. 7.λ} 

Ηοῖΐτα οἱ ὅοα [κληρονόμοι μὲν ϑεαῖ]. 
ΤΊιο ἱπῃουίίδμοο ἰ8 ἰῃ6 Κίηράοιῃ οἵ ρσίογγ. Οοά, ἃ8 
[Π6 οἰ ΓΔ} ᾿ἰνίηρ Οηθ, '8 ᾿1ϊκ6 [ἢ.8 ΘΑΡΓΓΒΙῪ ἰαδιδίοσ, 
ἰπ τΓμαΐῦ Ηθ ρἶνοβ Ηἰβ οἰ ρθη ΟΥΟΥῪ ὑπ ηρ ἴοῸΥ 8η ἰπ- 
Παυΐδῃοθ ; Ὀυΐ Ηδ ρἶγθθ ἴμθτὰ ἰπ)861 88 [86 ἴγθ88- 
ὉΓ6 οὗὨ 411 ἰγοδϑυγοβ, δ 1} Ὀ6 ὑποὶνρ ᾿ῃποῦϊδπορ, 
88 ΠΟΥ͂ ΔΓ (0 Ὀ0 ΗΪδ8 ἱπῃουγϊῖδηοο--ἃ τοϊδιίίου ῥτοῆρ- 
υγρὰ ἰΛΟΘαΥ ἴῃ {Π6 ΟἹὰ Τοβίατηθηῦ (Εχοῦ, χὶχ. ὅ : 
ἴβγϑδὶ [π6 ῬΘΟΌ δ᾽ ἰγθαϑυρο οὗ Θοα. Ναπι. χνὶϊ!. 20 : 
Φοβονδὴῃ ἰ8 ἴπ6 ἱπμογίίδηοο οὗ ἴμ6 Του 68, 88. ἰδ 67 
ἅΓΘ ΗΪδβ ἱπΠπογίίβῃο6, πάπαν ΑΒ δ ἰπηβ6}{ π|ι}} Ὀ6 
8}} ἴῃ 4}}, 80 β)1} Ηΐβ οἰ] σοι γοοοῖνο ὙΠῸ Ηΐτα, ἴῃ 
Ηΐ8 ὅομ, δνθσΥ Τπΐηρ [ῸΓ δὴ ἱπμογίίδηοα (1 ον. ἰἰ]. 
21 86.) [Ιηὴ μἱκὸ χγ΄. 12 (89 ἰὈΒογίΐαποο, ἱπὰ δηοίδοῦ 
5686, ἰ8 Βροίκοη οὗ. [Πποϊυάΐηρς ἴῃ {818 τἴ86 Πρ μοδὲ 

νι ἰάρα οὗἁὨ δοδὕδγηδὶ ᾿1ἴ6, ἴἢ6 ἀθφοϊαγδιϊοῃ οὗ ἴμ86 Αροβίϊο 
(νου. 18) : ψτ δηαἰϊ ἴζυε, 186 «ὐαπάρπογ ργουθϑη.---.] 

ΔΑπὰ ᾿οἰπῖρμοὶγτα τὴ ΟἸγχίδὶ Πσυρλ λῆρος 
γόμοι δὲ Χριστοῦ] Οὐ ΟτΙΔΟΪΥ ἰο ἴΠ6 υὲο- 
ϑισία, ἴγ6 υἱοὲ ΓΘ ἴῃ ἴΠ6 τιοϑὺ ἱποϊπηδίθ [6] Ο ΒΡ 
σὶτ [16 υἱός, ἴο τη ϊοῖ ὑπ 6 οΟμιπλοη ἐπ οΥδ 0 6 ΟΟΥ- 
τοθροπάϑ : ὁ]. ἰν. ἡ. ΤῊ βεοοηᾶ ἀδδι μηδ ΟΠ Δ Γ- 
δοίθυὶζοϑ ὅπ6 Ὀνίπα ἱηῃογιίϊδηςα οὗὁἨ ὈΘΙΙΘΥΘΓΒ ἴῃ 05 
πη )οϑῦν, 3. ἰηΒηϊ6 οχιθηΐϊ, ἀπὰ 18 παΐαγο, 88 ἴΠ6 
κιησάοιῃ οὗὨ ρογίδοϊ ἴον ἴῃ τὴ6 ρον βοά πογϊ ἃ. ΤΠ6 
Υἱ Ὁ ὑνσοὰ ΟΥ̓ ΕΥΖθο 6, Μογογ, δηὰ Τούς, ὑπαῦ 
θα Ρϑυὶ ἀοοβ ποὺ αν ἴῃ τηἰηὰ {π6 Ηφῦτγον, Ὀυϊ 
6 Βοιηδὰ τἰρῆῦ οὗὁ ἱπογιίδηοα (τ τγοΐδγθηοθ [0 
Δαυριθὰ ΘΠ] ἀνθ), ῬΏΪ ΡΡὶ σοττγθοῦΥ ἰοττὴ8 “ Δῃ ὕῃ- 
τΠθοογαῖῖο τοίδγθηοθ ἰὸ ἴΠ6 Βοιαδη τίροϊ οἵ ἱπῃογὶτ- 
Δη06.} 

Φ [([Ο0ἢ ἴδ0 πἰξτιθ86 οὗ ἐ ἴ 5600 Φοοίν. Νοία 13, ἀπὰ 
186 πγοσῖχα τοογγοὰ [ὁ πὶ [89 δὲ οὗὁἨ Ἠοτοϊοἰϊοαὶ Γὐξογδίατθ 
95 [πϊ6 5βοοϊξοι.--Β.} 

᾿[{π΄Ἣ᾽ Θυϊαϊζώδημ, νοϊθταΐο πϑοδϑαὶἐν ὁσσδϑίοιθ 8 δι 16 δηὰᾶ 
ϑοτιθυγηδλὲ τηοάϊβοι δἰαίθπιοτιξ οὐ ἐπὶ ἰἄθα; 8600 [δ 6 ̓8 
Οὐονῆπι. ἱπὶ Ἰροῦ.--Ἐρ.} 

 [Π18ὼ 7 νυ 188} Ἰᾶνε ραγὸ ἃ ἀρ Ὁ]6 ροχιΐουι ἴο {86 αἸᾶθιὶ 
δόσι ; [πο ἘΠΊ ἸΔῪ τη ἀθ 4}} σὨ]άτοι (Δἀουίοθα ομθα 4180) 

Ὧη]. (80 [μ6 Αἰο 1.7.) Γμδ μοίπῦ οὗ 18 ΟΠ ΤΟΥ ΟΥΘΥ 
αὐ τ 6 Γοζούθηοο ἰο Φ 6 8} οὐ Πόοτηδη ἰᾶ'ν οὗἩ ἰηθποιίϊατιοο, 

6, ἐμαὶ ἐδ 6 ΌΓΠΊΟΥ πο ὈΘΙΣΟνΟΤΕ ἃ. συ ίοῦΒ, διαγίη 
ξγουσὴ [1:6 ρατλοο οὗ ΟἩγίοῖ, 6 οὨϊοῦ Ἡοΐτν, [Π Ἰαϊίον, 1Ὁ 
[η υἱγέυθ ὦ (ὈσὶΓ ροπε μέρ. ῬΒΝΡΡὶ ΘᾺ}}6 ἐμ Ἰαΐίος “ Ῥσο- 

ΤῊΞΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆ. 
---- --“-.-«» πῶ 

1Ὲ βο Ὀθ ἰμαῖ τ βυθο: ἢ δίπὶ [ἐΐἴπες 
συνπάσχομεν. Οπ ἴΠ6 ραγίίοῖο, 666 νοσ. ἃ. 
Ηδτο, δῷ ἴμοσο, ἰῦ ἐτρ]} 168 ἃ δι χὰϊ δαιηοπί ίοῃ, βίη θα 
ἴδ ἰμττοάυοε8 ἃ οΘομαϊ τοι δὲπ6 φμᾶ που. Τ|16 ογάοσ, 
ἠοῦ {π6 τοδϑϑοῦ, οὗἨ οδιδϊηϊηρ [0]1 βυϊναϊίοη, 18 θοὲ 
[ουτῸἢ (Ο ΑἸ] νίη).---Ε.}1 βυδον πὶ Οἰγίϑυ---ἴος Ηΐπ), 
Ηΐβ ροβροὶ, Ηΐ86 πιΐηθδϑα (1 Ῥοίοσς ἵν. 18; 2 Ὅος. τ. 
δ: Ῥμὶ] ε]. 10; Οὐ]. ἱ, 24. 5 2 Τίαι. 11. 11). ϑυ 
ἔουὶπρ τὶν ΟἸσβὲ 88 ἐμ Ῥγοιηἶθο οὗἩ Ὀεΐῃρ σἰοῦβοῦ 
ἐγ δῆς ΤῊΝ ΜΟΥ͂ΘΡ ΒΔΥΒ, ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ, ὑπαὶ ““ ΟἸΒμδύβθῃ 
(οοταρ. δἷϑο ῬἈΠΙΡΡί) ἱπύθστοῖχϑθ βοιηϑεβίπρ τοῖδ! ν 
ΓΟΩΡ : ὁ ΞΒδγο ἰπ (88 οομῃῆϊοι πὶξὰ αἴ ἴῃ ΟὕγβοΪ τα 
δηὰ ἴῃ {π6 που.) Φυβί (818 186 106 ΥΘΡῪ ποῦν οὗ 
[86 βυδοτίηρ πὶ Ομ γίδι, 

[Ταἱ τῦο τῶν Ὀ6 αἷδο φἹοσ δοὰ στ ΐπι, 
τα καὶ σύ τον ἀσ ΠΟΚΕΥ. Α58 Μυτες ῬΓῸΡ. 
ΘΡΙ͂Υ θΑγ8, ἀσαϊηϑίὶ Ἰποϊυοῖς, [86 ἕνα 18 ποὺ ἀδροπάρηϊ 
οὨ ποῖαι Νοῖτα,» Ὀσϊ οὐ ““βυβον πὰ Ηἷμ..) [ΤἸ}δ 
Υἱοῦ ἷβ ΠΟΙ͂ αἰνθῃ ὑὉΡ ὉΥ Το υοῖ, ὙΠῸ ΘΟΓΥΓΘΟΙΥ͂ 
δ ά5, ῃονονοῦ : “ ΤΖλαὲ ἀοδβ ποὶ ἀρϑβογῖθο ἴ6 δυὺ- 
θοιῖνα, Ὀὰϊ ἴδς οδ)εοοζίυε, ἀυῖπε ἀδαῖση. (80 4]. 
ἴογά).--Β.] Οἱ [86 τοϊδιοῃβ οἵ 16 την οὗ ἱπμογίυ- 
ΔΏΟΘ ἰῃ Βοιη6, δηὰ οἴδογ Ωϑΐοῃβ, 866 ΤὨΟΪΌΟΝ, ᾿. 419 
δηὰ (Π6 ποίβ οὐ “οἰ πί-μοῖὶτβ . Ὅ͵76 πιυδὶ ἤετθ 
οἷά το {μΐβ τυυοῦ, αἱ ἰϑδϑῖ, οὐὗὁἩ 86 ἰάθα οὗ δἀορίϊοη " 

[μὲ 186 οἰ οὶγα τὲ ΟἸγίδὲ Ὀδοοιμθ μοῖγ οὗ σὰ 
Κγουρὰ ΟἸγίθι, ἱπ ἀπὰ πὶ Ηΐὰ 85 [86 ἔχ} Ὅν 
τοῦθ] Ηοΐν. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἙἘΤΉΤΙΟΔΤ, 

1. ΤῊΘ οοττϑοὶ υπαογϑίδπαϊηρ οὗἉ (δ18 οἷρἢ τ ομλρ- 
(6 Ὁ οὗ ἴῃ6 Εἰρἶ8:}6 ἰο ἴ)6 ΒΟΙΏΔΗΒ ἀθροῃβ ΘΘΒΘηΠ 81} 
ὁ ἴΠ6 [Ὁ] οσίης σοπαϊ ἤο:8 : (1.) Ι᾽ πησδὶ Ὀ6 γορασα. 
οὐ ἰῃ οοπμποοῦοη πὴϊὰ 186 ψΠ016 βοσίΐϊοη οί ηϊοὩ 
αὶ ἢ ΟἴδΡ. ν. 12: (2.) ΤΏ δηιμοβὶβ πὶ [818 ομδρῖοι 
τηυβὺ Ὀ6 ρΡογοοῖνϑα. 6 διηἀδτηθηῖδὶ ἐπουρὩϊ ἴδ ἴῃ» 
ἀϊσαυθα ἴῃ [86 ΒΌΡΟΓΒΟΥ ΡΟ Ο.Β : Κη δηπὰ (86 ᾿ἰΐο οἵ 
ΟἸὨγῖϑυ, 828 ορροβδίῦθ ῥσγίποῖρ!68 οὗ 116 πὰ 6 ποιὰ 
ΤῊ ἐουπάδιίϊοη 8 ρίνθῃ ἰῃ ομδρ. ν. 12-.21. ΤῈὸ 
δοτορδύοη οὗ (86 οἹά ρῥυἱποῖρ]θ ἴῃ ἰ(8 ἴπο πιπάδιηθη- 
ἰαὶ ἔογπιϑ : ϑογνῖίοθ οὗ βἷῃ, ϑοσνΐοα οὗἨ ἴῃ 6 ἰδν ; οἤδρ. 
νἱ. 1 το ν. 6. ΤΏ ὑσδηδιοη ἔργο (86 οἱὰ ἴο 186 
ὨΘῊ παίυγα : [86 πῃ αγάη688 ΟὗἩὨ (86 ἰΔῈῪ ; σἤδρ. Υἱῖ. 
η-95. ΞΕ οἰάρ. υἱϊ. τ ἀρροδσβ [6 πον 116 
οΥὁἨ Ὀοϊΐονογθ ἴῃ ΟὨγὶβῖ, δὰ οὗ ΟἸγίδε ἰὼ ὈΘ] οτο γα, 
Τοῖθ πον 116 ἰ86}} σοηϑύξαϊοβ δραΐῃ δὴ δ 1} 6615. 
1 ἰδ: α. Αἷι δ χοϊυβί νον βρ γα] βίδπαροϊηϊ, ἰῃ ΟΡ. 
ροβίιοη ἴο [86 8οβι), ἀπ οοῃίθιρ᾽δίθβ ἴδ οχισρϑ. 
ἄοπ οὗ [86 οἱά, δἰ] τηοϊδοπ;: ὃ. Α βιἰδιάροίηιϊ οί 
ΓΟΠΘΥ Δ] --ὙΠ086 ΟὈ͵θοῦ 8 (Π6 τοϑυγτθούώοῃ δηὰ 1Π6 
ΕἸ ΠΕ ΚΠΩΝ οὔ τ6 πουῖϊά --- ργοοοϑαϊηρ ἴροιη [16 
οἰ τὶ, διιὰ δα υτγδοίησ ἴΠ6 Β65., δηὰ [86 πΏΟΪ6 ογο- 

αἰθα ποιῦϊά. 
2. Τμὸ ϑρί τιν οὗ ΟὨ τι 8 116 Ὀοϊῃρ οοιημλυηϊςσαιθα 

10 Ὀο᾽ΐονογα, 10 ὈΘΟΟΠΙΘΒ ἴο ὑπ τα ἃ ΑἸ οὗἨ 186 ϑρέγι 
ἴον 106 6} ᾿ἰἴβ.1 ΤῊ ΔΚ οὗ [η6 ϑρίοδῇ 16. ἃ ΡΟΙΘΏΟΥ 
πο οχίοπάθ δυο ἤδη ἴῃ6 θρίγι οὗὨ [86 ἰδ'Ὲν ; 
πλποὶι 1688 18 ᾿ξ ἃ πουα ἰδ ἴῃ [06 δ6ηδ86 οὗ ἰπ6 Οδίο» 

ἔρτιο, [το Το οὗ, ἐποοηστηοῦ δ." ΜονοΥ ληὰ ΤὨοϊποῖς Ἐπὶ 
1ἴξ ΔΡργορυίδία ἰπ δὴ Ἐφ δε19 ἴἰο {πὸ Ἐουηδιδ, αηἃ βὰν ἐῃδὲ 
ἴδ: ΟΣ]Ὺ 604] Ὀαδὶβ (05 ἐμθ ᾿]ϊυδἰγαιίου ἰ8 [0 Βόταδσι ἰανν, 
Οἱ ἴδ οἴδον δεηῃά, ἔῃ αοηἰϊνο Χριστοῦ, τ ΒότΘ ἴδο ἀδεγθ 
τηΐϊρηῦ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ ὈΘ ΤΟΥ ὃὉ6 Ὀσχχθῦ ἴῃ ἔπ νον οὗἩ 186 οἴδιοῦ 
νίον. [π ιν σά46, 86 χίρίις οὗἩ [πὸ δᾷἀορίοα ἙὨΠάγΓ68 ἐδ 
ΚὨγΟΌ Ἢ ἰδ6 τηϑάϊαίλο!; οὗ ΟἸσοε, ΤΠ6 οὐρίοχὲε ρΡοϊπ δ ἰδ 
01] οτϑΐρ ἢ Ηἷπι, 80 ἐμαὶ Βοῖσδμὶν ἐπὶ πἴπι ἐδ δὴ ΔΡΙΠΖῸ» 
Ῥυδίθ ἐβουρμέ. Βοϊιηοος (Θαϊαξίάπε, ρ. 98) ἀϑασωδ τὴ 
ΠΟΘ ΘΟΠΙΓΤΟΥΟΥΕΥ͂ Ρθάδῃξίο.--Ε.) 

5 [1π ὍΟοΣ. ὶ. 24, Βαοὴ βυδονγίηρε ἀγὸ ἰογτηϑὰ “ἐπ δαιῖο. 
«ἴοῃ5 οὗὁἩἨ ΟἈγίϑε ;" 8ὸ ἱπεπιαϊδ ἐβ ἰὴ 6 Ὁ ΠἸοτ Ὦγ οὗἉὨ ΟὈχ δοὰ 
ἰδ Ὀοᾶν, ἐπ Οπυγοῖ. ἔδοθ δἰ8δὸ ΗΘὉ, ἰὶ, 10.--Ε.} 



: ' ΟΒΑΡΤΕΕΒ ΥΠΙ|Ι. 1-17. 
πϑειξοεικελους, τς ς ,. -ἰἰ- τ-εσο τς τοσοῦτος 9 λυ λρςΣ οΣ 

ἰ1ο .8. [ἐΐο ἴῃ 16 ἐπέέρα ερὶ τυ) νΐονν δπὰ 
ἐχρογίθηοα οὗ ΟἸιγίδι 8 16 σοηβοΐοθ ἃ υΐνογβαὶ 
δυϊμοὶρ] 6 οἵ Ἰ᾿δἴε, πο! ὈΘοοζηθβ ἔὸ τῦ]6 [ὉΓ ΘΝ ΥῪ 
[ΘΓ ΖΘΏΘΓΑΙ Γοϊδίΐοη οὗ |1ἴ6, δηὰ δὴ ἐντολή οὗ 1116 
᾿ἰνίην Ὀἰἱνίπο Μ}}} ἕον δύθὺν ἱηάϊνίάυα] αἰ υδοη. 

8. Οχ νοῦ. 8, 866 ἴ6 ἔἴχοσ. δοίεβ. 10 ἰα ἰοἰδ!}γ 
(ογοΐψτι ἰο “6 οομίοχί ἴ0 ρῖνο (168 ραββαρα ἃ θρθοΐαὶ 
ἈΡΡΠ ΛΗΘ ἴο ἴῃς. ῥτγορ δέοι ἴῸΣ 86 κυ} οὗἁ εἴη 
ΟΣ ἴπ6 αἰδουδδβίοηβ Οὐ [6 βυϊγθοῖ, θ666 ΤΠ υοκ). 
ΤΏοδο 0 8 ἀ0, ΓΘ ΘΔΣΟΙ] τὸ ἀοίδηα (Ποῖν μο- 

εἰἰΐοη ἰηδὲ δηιτποσηϊδηΐβη ; Ὀσυΐδ, Ὀγδοιί αν, (86 
ἀδηροῦ ἴγοπ) ἃ ἴ00 Θχοὶυβῖνο δρρ]οβιίοη οὗ 4}} ρβοβδὶ- 
Ὀϊθ 10 }υδιΠολθοι, 1168 ἰῃ δῃοῖμοσ ἀϊγθοίοι, 
Υἱς., τθδὲ οὗ Ἰοραὶ εὔοτγίβ δῖθθν. πο] ποθ. ΤῺΘ οοΣ»- 
προοιΐυη Ὀδίπθθη ῥδγάοῃ δηὰ ὨοἸἑμθαβ 8 [8 Οὔ- 
δουγοὰ ; ἴπΠ6 ὈΘΙΐ νοῦ ἔα] ἴο 806 ΟἸτὶδὲ δ ἢἷβ 11{6- 
κἰνίηρ δανίουγ; (6 ἰδ 8 “8 βου ; “106 δρί τὶς 
οὗ Ὀοπάδρθ ᾽, τοιυΓΗΒ, δὰ ἴπ6 οομβὶοϊ οἵὨ οἤδρ. νἱΐ. 
14-2ὅ ἷἰ8. 411 ἴ00 οοτβαωοῃ. ὮΝ ὨδύΘΥΟΡ ΤΏΔῪ ὍΘ [6 
Ἰομχίοϑὶ δῃὰ Ὁῃθο]ορίοαὶ δηυ οβῖϑ, (Π6 ΟΕ ΓΙ βίῃ ρ 88» 
ἴἰος πᾶάβ ἐδ ]8 ἴὸ Ὀ6 (86 Ῥγδοίῖοδὶ οἶοοι.---Ε,}.--Ἰ ἰδ 
ἰἰκονῖίδο ἃ αἰδγοραγὰ οὗὐἠἨ ἰδ ἀοβηΐϊα δσχργοβϑίοῃ ἴὸ 
ονοοοῖ 86 ΓΕΔ] τηρδηΐηρ οὗ (δὸ ὁμοίωμα. Βε- 
οδυ δε ΤῊΠΕΕ ατονοῦ ἴῃ (86 ἐγμέλ δηὰ μιήθιι οἵ (9 
σάρξ, Βο ακ͵δὸ ἀρροδγϑὰ, δοοογάϊηρ ἴο [86 υπΐνογβαὶ 
ἀνα τίου, ἰῃ ἴδ6 ἐἐζοηδθε οὐἨ δἰῃ δ} ἤρθη. ΤῈΘ 
ἈΡΟΒι}6 ΘΧΡΓΘΘΘΟΘ ἜΧΘΟΙΥ ἐπ 6 δδιηθ ἱπουραῦ ἴῃ [86 
πογάε, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος ; ῬἈὨϊ], 
ἅ, 1. Το τϑϑ ῖν οὗ ΗΐβΒ Ὠυπιδι πιδίυγο γοβ! θα ἰπ 
186 ᾿ἰκομοβδ οὗ Ηΐβ Δρρθδγδῃμοθ δηὰ βυδογίηρ 116 ἰὸ 
[86 Ρἱοίογο ργοβοηϊθα ΌΥ ἴ86 ᾿ἰ οὗ ἴθ. Βαυγϑ 
Βρ᾽ γἰ 8] 181 }08}}γ στοβϑ τηϊβοοποορίίου οὗὨἨ ἐμὲβ ἀθοϊδγα» 
ὕοη (ΡὮΪ], 11.) πιαῖκὸβ ἃ βογὶ οὐ αποριξοίξσω οαΐ οἵ ἰὶ ; 
180 τοδ]βιῖο οὐδουγαιίου οὗὨ 86 τογτω, οὁα [Π6 ΟἾΒΘΣ 
Βιαηά, αἰἰονγα ΟἸγὶϑὲ ᾿ἰνηβ οὶ 0 πᾶνὸ δϑϑυτηϑὰ βἰηΐξαὶ 
βερ. ΤὩς εἰγρ! ἰπουροϊ ἰβ ἰοο σταπὰ ἴου Ὀο ἢ 
ἴθε86 ϑίυπεηρ, διὰ του ἰ]δίίηρ ὑοηάἀθηοῖθβ. Οοα [δ 
ὈΠπ)Δβκοαὰ δηὰ ἰυάροα βἷῃ ἴῃ {86 ἤρθϑι, δηὰ ςοη- 
ἀοιμηπαὰ ἰζ ἰο Ὀ6 οδδὶ ουΐ 88 ἃ [ογεΐμτι 6] μηοῃϊ, ἃ γυΐη- 
Οὐδ ῥϑουθο- ]δδιηδ ἴῃ {16 Βθβὴ, Ὁγ ΟἸ ΓΒ. ᾽ 8 δβδϑυμιηρ 
8 ΡυΓΘ δηα οοπθοογαίθα σάρξ, δῃὰ ὈΥ Ηΐ8 Καορίῃ 
Ηΐβθ σὴ τοῦθ Βροί!θ88 οὔ [6 σ 8016 ΘΙ ΔὮΥ γοδὰ ὁ 
ΗΪ5 οἰ Ἰστίμηασο, δηὰ πιδίηἰϊαϊηἰρ (8 ΒΟΙἑη688. ἀη{} ἰὰ 
ΔΒ ᾿ΠΠυπιϊπαϊοὰ ἴῃ ρμ]οτβθα ϑρίομάου. Του ἴΠ 6 
αποδιΐοη, πμϑίθοῦ ΟἸγῖδὺ δϑδυμπηοὰ Ὠυτηδη παίυγα ἴῃ 
ἰϊβ ραγδα ϊβίδοδὶ βιδῖθ Ὀθίογο [86 18}}, οὐ ([Π6 ζ8]]|Θῃ πα. 
ἴυγο οὗἨ Αάδῃη), 1ΪθΘ 8 ἱπΠΟΡΟΌΖὮΙΥ ἱποοιτθοῖ ομο, ἴον ἰΐ 
ΓΟΒίδ ΟἹ ἃ τηϊβοοῃοθρύοῃ οὗἁ ὈΪΌΪο4] ἔδοῖβΊ. ΟἸἩγίϑὶ 
δδδῃ)θὰ ΘΠ [06 πο] ΠΟΣ ὑῃ6 1Δ]16 Πυϊηδλῃ 
αδίυτο, Ὀὰὶ [Π6 πδιίυγο ταῖβοα ἔγομῃ [6 [8}} δη ἃ τοδὰθ 
ΒοΟΙ͂Υ. δε ἴΠ6 δὲδίο. γον οὐ Φοόδῃ ἱ. 14. 

4. Ου ἴδ6 οοπηθοοῃ οὗ [Π0 ἀοοσίτίης οὗἨὨ {Π6 οδέ- 
ἀἰεηέέα αοἰἶνα ἴο γογ. 8, 866 ΤΠΟΪΌΟΙ, ᾿. 898. 

ὅ. Οη τοὺ. 4. Τδο γἱηυδουβηθβδ οὗ ΟὨγῖβι βῃου]ὰ 
6 ΤΟΙ Ϊσϑὰ 8180 ἴῃ Ὀθ]ΐθνογθ, ἔγου [86 ῥγὶποὶρ]ο οὗ 
ς αὶ Ἰοκῳ ον οὗ δῖ ἰοὸ {π|0ὺ εἰμ ιὐθουδβηθδθ οὗὅἁ 
16. 16 ἴχοσ. Νιοίεε. 

6. ΤῊ. δηθ Ποαΐβ, αἸκίηρ ἰῃ (Π6 ἢ68}} αηὰ 'νγχ8}Κ- 
ἰπρ ἰῃ ἰῃθ ϑβρίγι:, βοραγαΐθβ ἰηΐο ἴῃ6θ6 δ] θη ηῖϑ : 
α, Βοΐηρς οὐ ἰνίηρ ἱπ {Π6 βδοβὴ : Ὀοΐηρ ον εἰνίηρ ἰῃ 
(86 ϑρίτις ὁ. ΤΊ.6Θ βϑοκίῃρ οὗ [86 ἢσβὶν 848 ϑημη Υ 
δρχοαϊποὶ Θοὰ - [Π6 δοοκίηρ οἵἨ 86 ϑρίγῖ᾽ δϑ δη]νοηθα 
ἐρὰ ἐπιροὶ]οὰ Ὁ ἐΠθ βρίτίι οὗ Θοὰ; ς, ΤῊΘ 6πά--- 
φῇ 009 5δἰ(ο, ἀφαίῃ : ου ἐδ6 οἴδοτ, [16 δῃὰ ρϑδοο. 

ἢ, ΤΏοδΟ ΝὨΟ Ἰ᾿ἦνα ἴῃ τ86 β68ῃ σδῃποὶ ρθαβο αοά. 
ΓΏοθο ἰτυαρίπο ἐμαὶ (ΠΟΥ ρίοαθο Θοα πῖιο, [Ὁ] πίη 
ἐδ) Ἰοϊΐες οὗ ἴ86 Ἰανν, ἰθϑδὰ δὴ δῃδγἝο}}}} αἰνίαοα, 
οηΐ, δηὰ ἰγαρτηθηίδνυ 116, ΟΓ ἃ ἴδ]βα }16 ἴῃ ουϊπαγὰ 
ϑοθοτνδηοοϑ ἔἘυϊ ἀοὰ ἰδ οη6: Ηΐ8 ὅμμιἰ0 ΙΒ 0η6 ; 
Ηΐο ἴατν, δ [106 ργίηςΐρ]ο οὐ Ἰἰΐ, 18 ὁπ6 ; δῃᾷὰ 3ε]ν8- 
ου 1ἴθ6 ἱπ [6 ἀγμπαηίσαὶ βγη ποοὶθ οὐ Ἰ᾿ἰΐ6 ἴγοπ) 

θὲ 

ἃ 8βιηριαϊηρ δοτοδὰ οἵ πὸ ϑρίεϊ, ὅθε Μωιὰ χίΐ 
82 ἢ 

8. ΤΏΕ τοὶ], ιπαἀδπιθηΐδὶ τἸπουρὺϊ οἵ ἐδϊ8 δοοῖος 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ νορ. 10. 866 [86 Αἴχεσ. λ᾽οίεδ. ΤὨς Ὀοὰ 
ἷβ ἀοδὰ ΟΥ̓ 186 ΠΘΟΘΘΒΑΡΥ Ροδιεῖνα δἰδηὰροίπι ὁ 
ΟἸ τ βιίδη ᾿ἰἴθ ἰῃ ἰδ ϑρίεἰϊ, δηὰ ἰὐ ἰ8 ἀοδὰ ἰῃ ἐΐβ γτε 
ῬΘΏΒΙΟΥ [0 βἷῃ δῃηὰ ἀθδὶδ, ἴῃ ογὰδρ ἰμαῦ ἰδ ΣῪ Ὁε 
ταϊθοὰ ἔγου) 1ΐι οἰδὺθ ἴο ἃ πον ἰἰΐδ, δπὰ ἰμ μοῦ: 1ῃ0 
τοβυτγτοοίίΐοη (1 Οον. ἰχ. 27; 2 Ὅογ. ἰν. 14. Ἐρῆ. ἢ 
δ; ΟΟἱ. ᾿᾿. 12; ῬΆΙ, 1}... 11). ΑἸδο Φοδη νἱ., δῆς 
1μ6 ἀοοιγία οὗ ἰδ6 [ογ δ Βαρρογ, Ὀοϊοης πογθ 
Το εἰὔροίιρ οἵὗὁἨ [9 διξαγθ γοδυγγθοιϊίοη ὈΥ [Π6 γὸ 
ὨΩΙ οἵ (Π6 ἵππον ἢξθ, 8 ᾳυοδιίοηθα ὈΥ Μογου, 
δραϊηβὶ 9  οἴϊδ διὰ ῬΕΠΡρὶ, ἔον ὨΘ ἀο65 ποῖ ρἷδος 
ἃ οοττεοῖ οδιπιδῦθ ΟἹ {δ Γθ6] σοϊδίξομβ οἵ [26 Κίην. 
ἄοτῃ οὗ αοὰ (Ρ. 246). ΟἹ Ῥπουπιδῖίο οογροζοίιυ, θὲ: 
ΤΒοΪυοῖ, ρρΡ. 48ὅ, 486, 

9. Οῃ τοὸσς. 18. Βγ ἰὑ6 ϑρίτίι, αηὰ ποὶ ὈΥ ἴ}6 
800 [νιὼ ἄδηι Οὐεἶδι, πἰολὲ ποῖ ἀδγρ Θείβϑοῆ͵, 
Βῃου ἃ ἰῃ6 ἀροὺβ οὗ [86 ὈΟΑΥ 6 πιογτβοὰ. ἢθο 
106 χορ. ΝΝοίδε. 

10. Ου [89 ἀἰβδγθηοο Ὀοίτθα [Π6 Ββυτ 0] 68] Δ 
68] οὐ άγθῃ οἵ Οοά, 8566 1Π6 ὥχερ. διοίεδ οἢ. νὸν 14 
Οἱ υἱοὶ ϑεοῦ, 806 Ἰποϊυοῖς, Ρ. 409..-- δὶ [06 υὲο- 
ϑιεσία, πῃ πὸ Αροβί!θ᾽ Β 8686, ὁδῃ 6 δάἀορίΐζου ΟἿἹῪ 
ἴῃ ἕοστη δηὰ τηοᾶθ, δηὰ ποὶ ἴῃ 1ΐβ8 Θβθθῆοα δῃὰ βι}» 
δίδῃοθ, Ασίβοθ ἴτοιῃ ἴῃ86 ἔδοϊ [μδὶ ὈΘΙσσοσα, 88 {Π|0 
ΟὨΣ]άσοα οὗ αοά, ἤδτθ ἐμ ϑρίτι: οὐ αοα δπὰ οἵ 
Ομ τεἶβὲ ἐμαὶ {0:67 ὈΓΔΥ ἱπ 8114] οοπβάθμορ : δπὰ ἰμδὲ 
ΠΟΥ ἃτὸ ἀεδιϊηθα ἴο Ὀ6 Ὠοὶγβ οὗ ἀοα δῃὰ ἰοϊη εἰ οἶτα 
πὶ ΟἸγίδε, [Ππ ἰηϊογργοιϊηρ [06 ῬὮΏγαβο, “' 8008 οὗ 
αοά," ἵπτο ΘΣΤΟΓΒ τυυδὶ Ὀ6 συεγαθα ἀραϊπδῖ : (α.) [πὰς 
ἰηρ ἰδ ἴο ϑοτιοι ΐηρ ||κ6 [8 : ἴῃ οὐ͵θοῖδ οὐ αοα 8 
ἴανοῦ ; (ὁ.) οχσιοπαϊης ἰὰ 80 88 (0 ΟὈ] οσαὶθ ΒΗΥ͂ 
Τοα] αἰδιϊποίίοη Ὀῤῖπτθο ἐλο ὅϑοπ ἀπὰ ἴΠ6 δἀοριοὰ 
ομ]άτοη. 76 Ἰδύϊου ἸΩΔΥ ΟΟΟΌΓ, Εἶπον ἐπγουρὴ ἃ 
ἀθηΐδὶ οἵ [86 Βρϑοϊῆο δηὰ οἰδγῃδὶ ϑοῃθρ οὐἨ ΘΟ τῖδῦ, 
οΥ ὑπγουρὴ ΘΟΠ6 ἴ00 δρίὶ [Δ] 1βιῖς νἱὸν οὗ 1πΠ6 ποῦκ 
οὗ Βοἀοιαρίοη, τηϊο ἢ ΙΔ ΚΟΒ {Π6 ΟὨ]άγοη οὗ σοὰ 
ἐπὶ ἐδεδηοο απά ξιδείαπιοο ΟὨ]Πάτοη, Ῥδηιῃ οἰκεῖς [Δῃ- 
οἶδβ [Ὁ] 1806 ΒδΙὴθ ἰθπάθῃου. ΒοίΘΘ ἰἢ 666 ἵπο 
1ῖο5 16 το ἀοδηϊίοη. Α ΟἸγίβδη, 88 ἃ βοῇ οὗ 
Θοά, ἱβ πον-Ὀοσ οὗὨ π6 ϑρίγὶϊ οἵ Θοάἂ - Πθῆοδ, ὯΔ8 
ἃ ᾿ΙΚοπθβ8 ἴο Θοά 'π Ἑοπαγδοῖοσ, ἰδ (16 οὐ]οοὶ οὗ αοἀ δ 
ϑροοίαὶ ἰονθ, δῃὰ βηθ θὰ ἰο ΒροοΐΑ] ῥγίνι]ορο δηὰ 
ἀϊρηῖγ. Ὑεῖ ὁυθῃ {18 18 ποὶ 41]1. ΤῈ6 ἴθστῃ '8β οὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ρυγαῖδνο, ἃ8 (8 ῬΡΑΒΒΑρΡῸ ΒΟΥ, Βα ν 6 88 8}} 

δξὺ δοουῦ ΟΌΡ το ἴο αοα ἷἰβ βρυγδῦνα. 
ΤΊ γοδῦϊου ἷἰ8 γϑαί---οτουμαθὰ οὔ, γοὶ αἰ δογίην 
ἔγοτα, ἴῃ τοϊδιΐοῃ οὗ {π6 Εἴδσμαὶ βοθ. ΟἾΪΥῪ ἰΠ 080 
ἴη Ηΐπ) δ “" 808. ΤΏΘΥ 8.6 “"ΒΟ18) ἰῃ βυοὴ ἃ 
ΒΟΏΒΘ 828 ὅο ὈΘΟΟΙῺΘ ρΑΥΔΙΚΟΙΒ οὗ ἰῃ6 Ὀὶνὶπα πδίυσο 
(1 Ῥεῖον ', 28). ΑἍἜὕδωγίμον ἀοβηίι(ίοη '8 ὩΟῪ ἱσῃροθ- 
δΒ' 0106, “ΝΟΥ ἃγὸ Ἧὸ 80ῃ8 οὗ αἀοἀ: Ὀαὶ ἰὶ ἀοίῃ ποὲ 
γοῦ Ἄρρϑὰν Ἠμδὶ τὸ 8}}8}} Ὀ6᾽᾽) (1 Φολη ἰδ, 8).» ΤΊιΘ 
ἴδοι τοπιδὶμϑ οδίδ Ὁ ἰβῃθα : ἐΠ6 Ιηδη  οϑιδίίοη οὗ 1ΐ 
ἴα} εἰρη βοδηοα 'β ἴο ΘΟΠ29 ; ΘΓ. 19.--Β.} 

11. Τα ἀορπῃιδίῖο βρί γι οὗ (Π6 Μά 419 Αξοδ τηδᾶθ 
οὗ ΘΟ νἰβο δα ν ἃ τοὶ χίομ πάλυν εἰς φόβον. ΒοΙη6 
ἷῃ Ῥαγιουϊαῦ ἀἰὰ [Ὠΐ8. ἴῃ δρίο οὗἨ [686 πόογὰβ ἴο [86 
Βοιηδη8, ἰῃ τον. 1ὅ. Ενθη ἰῃς ΟἸἹὰ Τοδίδιηθης δηὰ 
18 Ἰανν αἰμηθα δἵ ἃ Ὀἰχῆον ἔθασ οὐ ἀοα, δ (36 Ὀορίῃ. 
εἴην οὗ πνίϑάοῃι. 866 ᾿β. ἱ, δῃαὰ Ῥβ, χὶχ' ΟὮ ΟΌΣῃ- 
τησπΐοη πὶτ (16 ἴὰτνν οἵ αοά. 

12. Ου 16 υἱοϑεσία, ἀρὰ ἰΐ8 οεἰκίη ἱπ ἐο ΟἹὰ 
Τοσιδιηοηΐ, 566 ἴδ 6 δέχοσ. Νοίεε. 

18. Ιῃ σοϊδιϊοῃ ἴὸ δἀορίοι, [Π6 ϑβρὶγὶν ἰ8 ΟΌΥ το 
πόδε; ἴῃ τοϊδύοι ἴ0 [Γαἴυγθ δίοσυ, ἰδ ἰβ Οὔ Τίϑος 
[Οη ἐλδ εοἰένιεδε οΥ να δ» γἱί, Τμῖβ οοπβίϑιδ 13 ἴῺΦ 

οἴουβ ἴγυϊ8 δηὰ οὔδεοὶβ υτουρξ ἴῃ υδ Ὁ ἐΠ6 ΗΟΪγ 
γι, ΗΝ πτβο]6 ἱρναγὰ δηὰ ουϊπατὰ οἰἶἴοδοΣ 
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τουδὶ ὍΘ ἐδίζκοη ἰοχοίθοῦ ; ἴον ἱπείδποο, Ηΐβ οοτοζογὶ, 
Ηΐδ ἱποϊυοιυθηῦ ἢ0 ῥσγάγον, ΗΪΐβ8 οὐπδυγο οὗ βίη, Ηΐβ 
Πρ }186 ἴὸ ποτῖβ οὗ Ἰονα, [0 ν τιθ88 Ὀθίογα ἴῃ6 
νοῦ}, ἄς. (ΟἸΒαΌΘ 6). Υοὲ 8114] (φεϊϊη δ οὗ ἴΠο86 
ΠΑΡΡΥ͂ τηοπηθηΐβ ἩΏΘη ἯἯα ἅΓ6 οοηϑοίουβ ταὶ 6 ᾿ἶνθ 
ὈΚ τὸ βρίγιι, γῆν αοἀ διὰ ροοάμποεβ, ἀδϑῖγα δπὰ ἀ9- 
ιἰχινὲ ἴῃ ρ οαϑίηρ αοά, τηυδὺ ποῖ Ὀ6 Θχοϊυάοὰ : βίησθ, 
Ὑ Ποῖ Ρ 116 πιΐηθββ Ὀ6 ἐο ΟΡ το͵έλ᾽ αν βρίτίϑ, βυοἢ 
ΓΟΒΌΠ8 ΤΩΔῪ Ὀ6 δχρεοοϊοα, Βοοδυβα ϑηϊιδίαβι)ῇ ἢ 88 
Ρυδβοα 0158 τηδίϊοῦ ἴ0 δὴ δχσίγθιβδ ἂὖ {Ππ|68, ἰῃ.;8 4880- 
806 ΟἵἨ βαϊ νβίίοη ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδαπμοὰ υπδιϊαίηδθϊο, 
ποι Β] 18] ϑπιούοηβ ἰοτναγὰ αοα οἰ θοϊκοαὰ ὈΥ̓͂ [86 ΒΗΘ. Γ 
δῦυυϊ διηδιοίθῃ. ““ ΤΏΔι 086 ποῦ] ἃ ἀΘΩΥ ΔῺΥ βυοὴ 
(ΘΒ. ΠΩ ἰῇ ἴα Ὠραγὶβ οὗ Ὀδ]ονοσβ, δα (αῦ (ΠΟΥ 
Ἰοοῖς οὐ ἰδ σ|ῦ}} ΒΟΟΓᾺ ἃπὰ ἰγοδὶ ἰδ πὶ ἀογίβίοῃ, 
ῬΓΟΥ͂ΟΘ ΟὨΪΥῪ τὉηδῦ {Π6Υ δ υπῃδοαιαίποα π ἰδ  ποὶ 
(μδὲ κιὖ 5. δι, Π]υβίοῃ. [Ιὲ ττῶὯβ ἃ βθῃβί]α δῃὰ γι ΓῸ- 
τισί οὗὨ [116 ΕΥθης ἢ ΡὨ]ΟΒορ ον Ηθυδίογυγβ, ἴῃ ΓΘ- 
ξανὰ τὺ ουὐγίαϊῃ ΒΘ ΒΑ 0.8 Ὑ 10) 116 νὰ αἰθουδβδίηρ : 
ΤΠΟΒΘ ὙΠῸ 8ΓῸ 80 ὈΠΏΔΡΡΥ 85 ὨΘΥΘΡ 0 ἤδνα ἐμὰ 
δυο ΒΘΏΒΑΓΊΟΠΒ, οἰ 6 Γ ὈΠΓΟῸΡἢ ΘΔ 658 οΟὐἨ {6 Ὠδΐ- 
ὍΓΆΙ ΟΥΡΒΏ, ΟΥ Ὀθοδυθ6 ὑπΠ6Ὺ ἤανΘ ΠΟΥ͂ΘΡ ΟὈΪ  ναϊοὰ 
(Ὦθι, ΜΜ1} ποῦ. ΘΟ ργθμθηὰ ἴθ᾽." (ϑιυδτγί).--. Η.] 
ΤΌΘ. οομοϊυδίοῃ, “ δηα ἱΐ οὨἰάτοα, (ἤθη οἷ ΓΒ,᾽) ὁ0ῃ- 
αϑοίβ ἐἰ}}8 ϑοοίξΐοη τὶς [86 10] την. 

ἨΟΜΙΙΤΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΠΥ ἀο γα, 88 ἴὩοϑθ ὙὴῸ δ ἴῃ ΟΠ γίβὶ Φοβυβ, 
Ὦδλνα ΠΟ ΙὩ016 ἴδαρ οὗἁ οοῃπαθηηδίίο ἢ 1. Βροδϑιδθ 
46 ἰανγ οὐἤἁἩἉἍ 106 ρίτις οὗ Ομ γίδυ 68 τδάθ ὺ8 ἴγϑδ 
ἕσοτῃ ἴ86 ἰδ ((Πδὲ ἴ8, ἴῃ ρονγθγ) οὗ βἷηῃ δπὰ ἀθδίῃ : 
2, Τμῖθ 88 Ὀ66η οἴοοιοαά Ὀγ ἴμ6 δοῖ οἵ ἀοὰ ἴῃ οο0ῃ- 
ἀδηιηΐην δἰη ἴῃ [Π6 Π68}).---Οοπύγαϑὲ Ὀθίνθθῃ (86 ΔΚ 
οὗ (6 ϑξρὶ τις οὐ Ομγίδε δὰ (86 ἴὰν οἵ βἷπ : 1. ΤῺ6 
4οτι 6 Ὁ Ὀγίηρϑ εἶα: 2. ΤΏΘ ἰαΐίον, ἀθαί (νον. 3).--- 
ΤῊΘ ΔρΡροδγαθοθ οὗ (ἢ 6 ὅοη οὗ αοὰ ἴῃ [86 ἔοττω (11κ6- 
8688) οὗ βίη} Π6βἢ : 1. [η 18 πὶ : 2. ἴὴ ἴΐ9 
οἤδξοιθ (νϑγβ, 8, 4).-- 86 βοπάϊπρ οὗ ἀοἀβ βοῃ δὴ 
αεί οἵ αυά (νεν. 8).--- ΕΑ τῖο Ὀθοοσαθθ υηἰϊθὰ Μὴ 
ΟἸγῖϑυ οὐ ον τοῸΓ (ὮΪῪ ρογίογιηβ [16 εἰχιὐθουδβη 688 
γοαι το ὈΥ {Ππ|Δ ἰὰνν (νον. 4).-Ὑ Υ 18 σαΓΠΔ]-πιϊη 6 α- 
ὯΘ6Β88 (ἰοδ ἢ Βθοδυβο: 1. [᾿ 18 δ Υ̓ ἀραϊηϑὲ ἀοὰ ; 
δὰ, 2. Α58 βυιΐ), ἰξ 18 αἰβοροάϊΐθρῃος ἴὸ ἀοα δ ἰανν 
(νοῦβ. ὅ--Ἴλ-- αὶ! νμὸ Βαανα ΟἸ τβυ 8 ϑρί εἰν ἀγὸ ποί 
ΘΆΓΠΑΙ, Ὀυὺ βρὶγτυΔ]. ΤῊ8 18 ϑονῃ ἴδ : 1. ΟἹΥἱδι}8 
Βρὶτῖν τοὶ 8 ἴῃ ὑποῖγ θρί τ , δῃὰ ἱμογοίογο, 2. ΤὨοὶγ 
Βρίγῖῖ τοὶ βηβ πὶ (παῖς ὈΟΑΥ͂ (τοτβ. 9--11).--- ἢ δὴν 
[δὴ ἰἰᾶνθ ποῖ ἴπ6 ϑρίγι οὐὁἩ ΟἸγτγῖβῦ, Ὠ6 18 ποπα οὗ 
8.) Τΐθ ἀδοϊαγαίίοη ἰ8Β: 1. Ῥογίδοῦ Υ ἴσα : δι, 
2. ἘδΑΡᾺ] ἴῃ ἐϊ8 ἰχαϊῃ (νον, 9).--Α αὐοϑέοη οὗ ὁθῃ- 
Βοΐθησο ἴῃ πὸ ἴοσηδ : 1. Ηδνο γγὸ ΟἸγΙαυΒ Θρὶ γι ἢ 
3. Ατὸ τὸ ΗΪδθ (νον. 9.) --- 6 ϑρίγίῦ οὗὁἨἁ αοα ὃ9 
οἰοάρο οὗὨ οὖν γοβυτγεοῦοι ἤοιῃ (ἢ 6 ἀθαὰ (νον. 11.) 
“-Τ)ο ργορδγαιϊίζοη οὐὁἩ ον Ὀοαΐ6Β 10Γ ἴπ6 ἀδΥ οὗ γϑϑβυγ- 
"ϑοϊΐου ὈΥ {6 ϑρίτιὶ οὗἩ αοἂ (γος, 11).- Ἴ 6 ρἱοτί- 
»διΐου οἵ ρηγείσαὶ ᾿Σ6 ὈΥ Θοα ΒΒ ϑρίγίὶ (νοῦ. 11).-- 
Τα ορροκίπἰοπ Ὀθίνθοη σαγηδὶ δὰ βρί τυ] -τὐϊπἀ66- 
(8688 0))}6 Οἵ ἀθδ}) δῃὰ 18 : 1. Βοπηοηδβίγαιίοι (ν 6 ΓΒ. 
ὅ-8) : 3. Βοίδγοποθ ἴο [86 τηθπῦογ οὗ (6 ΟὨτγβιΐδη 
οοπην πο (τ 8. 9-11}); 8. [Ιηΐργθμοθ ἰὸν {πο ὶν 
πιογὰ} Ὸ (τότ, 11-18). ὦ Γ τὸ ΔΙ]ΟΝ οὐγβοῖνοβ ἴὸ 
Ὀ6 Ιρὰ υν τῃ6 ϑρίεϊι οὐ αοά, να ἅγὸ Οοα δ οῃϊ!άγθη, 
δοῖτβ οἱἠ Ουὰ δπά ἰοἰπιεἰοῖτβ πιὰ ΟἸγδὶ, ἘΘΆΒΟΠΒ : 
Ἰ. Βρόιυβα (ϊ8 αρίὶγὶς ἰ8 ἡοῖ βἰανίβϑηῃ, Ὀὺΐ δ]α]: 2. 
Βοιδυδο ΗΘ Ὀθισθ ἩΠΏ6Β6 ΜΠ 8 ὑπαῦῷ τὸ ὅτ Ἂἢἷ]- 
ἄγοη οὗ ἀοα ; 8. Βοοιυλθ 6 8Γ6 δβϑϑυγοα Ὁγ Ηἰΐπὶ οὗ 
εἰἴοτπαὶ ρμίογυ (νοῦα. 14-17).-πθο Ἰοκαΐηρ ρον ον οὗ 
16 ϑρίει οὗὁἨ Θοὰ (νον. 14).--- ΤῊ ἀἰότοποα Ὀοίγο 
Ὅιτῖπο διυροη ἰῃ ἴμ6 ΟἸὰ Τεβιαιηθηῖ ἀπὰ ἴΠ6 ΝΟῊῪ 

ΤῊΞ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆΑ͂, 

(νον. 1δ).--- ΤΠ Βρίγιι οἵ αοὰ ἃ βρίεϊς οὗ ρεᾶγοῦ {γει 
16).-Τιὸ ΑὈΡΔ.Εαϊηοῦ σὺ οὗ Ὀε]ϊενίης ὶ 
ΒΟ.8 : 1. 80 Π]1ΑΠΥῪ Βυμῦ]ο; 2. ὅο δ] 8} ἰογουεῖ 
(νον. 1).--Τὴθ ἱησταγὰ πίϊθθββ οὗ 186 ϑρίτι: : 1. 
ὟΒΟ ὕθδγβ [[)]18 νυ ῖλ68: 2. ΤῸ Ὑδοῖῃ ἰ8 ἰδ ὈΟΓΏΟ ἢ 
8. ὙΒεαῖ ἴδ 118 ἱρογὶ ἢ (νοῦ. 16.)-- Ηον τὶς τὴ9 
οὨϊ]άγοη οὗ Οοά δ ' ΤμοΥ ἀγο: 1. Ηεγ οὗ σοὰ: 
9, Φοίϊπυμοῖγβ πῖθῖ ΟὨτσὶ (νος, 17). -ἴμοι υ5. δυδον 
πὶρὰ ΟἸ γῖδῦ, ἰῃ ΟΥΘΣ ἰπλὺ ΜΘ ἐθδν ὈΘ ταλθοά 0 (͵οῦς 
πὶι Ηΐμ. 

υὕ2͵ιβεὶ : ΑἸΙΒουρῊ δίῃ 81}}} γαρϑϑθ ἴῃ τ'8 βοβὶι, ν 
ΔΓῸ ποὺ σοῃαθιμῃθᾶ, ἰΐ [86 δρὶ τίς ἰ8. γἱβιιθουδ, δα 
βρθ ἀροίπδι θ, Βυΐ πθοΓΘ ἴθ6 ΓΘ 8 ποῦ ἐπὶθ βρί τὶς, 
{Π6 Ἰατν ἰ8 γοακοπθὰ δηὰ ονοσροπογοὰ ὉΥ {6 ρθε : 
80 [διαὶ ἰύ ἰ6 ἱπῃροββίθ]6 ἴον [86 ἰαν ὑο ὈΘΙΡ τηδῃ, οχ- 
οορῦ ἰ0 βίῃ δῃὰ ἀθαίῃ, Ἰμποσοΐογο αοὰ δος Ηΐθ ονα 
οι, δὰ ρῥ]δοθὰ ὑροὴ Βΐπὶ ουῦ εἷηα, δὰ 08 ὈὨοϊρεά 
ὉΒ ἴο [64] [86 ἰαῖγ ὉῪ Ηἶδ δρίγὶὶ (νοσβ. 1--4). 

ΚΤΑΒΚΕ: βίη δηὰ ἀδδὶδι ὅσα οοπηθϑοϊθα τορείδου : 
ΜἼΟῸ Μ|11] βοραγαῖθ ἴθ ἢ ἸΤΒμοτγοίογο, ἰΓ γοὺ που]ὰ 
ΘΒΟΆΡΘ ἀθδίῃ, γου αὐπϑὶ 866 ἔγοιῃ βἷῃ; «ψδιηθβδ ὶ, 1ὅ - 
Βίγδοιι χχὶ. 2, ὃ (νον. 23).---ἰβ δίῃ ϑυγθοῖ ἴοὸ ἴδος, Ὁ 
80} ΤΏΘΩ ΓΘΙΙΘΙΏΌΘΡ ὑπαὶ ἰΐ8 ἔγαϊς τῇ αὶ 6 ὈΪδΣ 
(νον, 2).---ΗΕΡΙΝΟΚΕ : [Ὁ ἴδ ἃ ἴδ18βὲ ἴγυδι, τὼ πὶϊβῃ ἴὸ 
Ὀ6 τ ξῃΐθου ἴῃ ΟἸγὶσῖ, πη, δὴ ἴΠῸ βδῖηθ ἔπ), ἴο ἀθ. 
Βῖγο ἴ0 ν]κ δἷζογ ἴμ6 ἤθδῃβ. ΘΓ βίη γοῖζηϑ, ἰΠῈγὸ 
'Β οοηῃἀοπηηδέίοῃ, Ποῖ ρ ΟἸγίβιὶ μαὰ ἀϊδὰ ἃ ᾿πουδβαπὰ 
ποθ. Τῆο Ηθϑὴ τηυβὲ αἶα οἡ (ἢ6 ςτῸ88 νι τ Ηΐπὰ, 
δηὰ Ηΐδ ϑρί σις πηυδβὺ να ἴῃ [πὸ Βίπηοῦ : ΟἸΒβουνεῖβα [Π6 
ΒΑΙΪΑΙΟἢ ΡυΓο αβοα ὉΥ ΟἾγίδι τῷ} ὕὸ οἵὗὁἨὨἁ ὯὨΟ υὑδὲ» 
1 Ῥεῖον ἱϊ. 24 (νοῦ. 1). -ΘΤΑΆΚῈ : Αἀδιῃ (τΠογῸ }ν 
ουὐ οὗἨ υ8 ἀοε8. ποῖ ἰπἼυγθ υ8: δηὰ ΟἸγίβὶ (Ἰ γο 
ουἢ οὗ υβ ἀο065 ποῖ Β.ΙΡ υϑ (νον, 10).-| οορ]ο οὗ τῃ6 
νον] 856} ἱπισογϑ ΠΥ πὶ Ἡγυὴρ πᾶγ8. ὅὅϑονς ἴδ86 
τρῶν τὰν, τ ΒΙοἢ ἰδ. τὸ Ἰοῖ οὐδ ϑρίγιν ἀνγοὶ] ᾿π γοῦ 9 
ἴ88. ἵν. 2 (νϑσ, 11).--οἴο 8 Ὀθίΐον δαὶ πὸ Κι}} δίῃ, 
(δὴ ὑμδὺ βίη ΚΙ] υβ (νοῦ, 18).--- δ᾽έληἑ υἱδδμα, ψιίαπι α 
οαγη υἱποὶ, ἡ λὲ! σίογοϑέμα, φιαπι σαγηδῆα νἴπιοενε ὶ 
ΨΦΈΚΟΜΕ. ---- μὲ δεφιρμη(" σαγνθηι, βασεῖϊ νὰν ἐπ 
οαγπθ: ἐπ ἵρεα δκί σδσηδωνα διρρίϊοϊὶ, ἐπ σα Καὶ οαπδα 
»εοοαϊ ; ΒΕΒΝΔΕΡ (νον, 12}. -ϑότακκὲ: ΟἿὸ ΤΩΔΥ͂ 
Βροδῖ οὗ Οοἂ πίϊβουῖ [86 ΗοΙΪΥ ϑδρί τὶ : Ὀὰϊ 6 ςδῃ- 
ποΐ ἄρϑᾶῖκ ἰο Βΐμπὶ ἰῃ ἃ ᾺῪ παῖ [Π6 ὈΓΆΥΟΥ γι} Ὁ6 
πιδηϊθα (νον, 1ὅ).---ἼΓ 11016 ΘΙ άσθὴ σα τηοτα {δος 
Ράγοηἑθ᾽ Ὠραγίβ ὈΥ “' ρΆ08 ᾽) πα ““ Πηλιμ)8,." 80 (88 
Ὀ6]όσογθ ον αοὰ Ὀν [86 νορὰ “ ΑὈθΔ ᾽" (γνεοσ, 1δ) 
«-ηΗκυινόκε: Τὸ βυθοῦ, ἀπὰ ἴὸ ἰπδοτῖδ, βίαπαὰ (ὼ- 
Κοῖμοῦ, ὙΨΟΥ͂ Μ6}}} Ηδρανοη 18 ΟΡ 8. [ΟἸἸΒΟΙῚΘ 
Ρδίμναυ. δὲ υἱϑ γοσπαῦε τηϑομτη, ρογία οΥ̓σεΤΑ τηιδαηὶ 
ἐδοιγπ ἢ ΟἾΕΒΟΝ. 

Ξρεν κε: αοά βοηὶ Ηΐβ8 ἥοῃ ἴο δαβίσηρ [668}}: [ὁΓ 
186 ονα Ὀδοδιηθ βοβῇ, ποῖ ΤΩ ΓΟΪΥ ουϊπαγαΐν, Ὀαὶ 
ΤΡΌΪΥ δηα ἴπ νοῦν ἀθο. Βυΐϊ βυο βοϑἢ ἴῃ Ηἰπὶ πὸϑ 
ποῖ Β' Π[.} ; Ὀὰὺ ἰδ νγὰ8 ΟἿΪῪ ἵπ {πῃ6 ὕογπι οὗ οὐὔ'. υπὶ- 
(οτηα γ ἢ, κἰπία] Βοβἢ, 80 [μὲ ἢ6 ὙΏΟ βδνν ἴΐ ΟὨΪΥ͂ 
Οὐ ΤΆΡΑΪΥ τὐϊμχῆϊ τορβάγὰ ἴτ ᾿π8ὲ 88 δἰηΐι 868) δ9 
ΟὟΒ (νογβ. 3, 4.-ΟἸγ Βυ π ΟὙ Θ͵ οἾἢ8. ποῖ ΟὨΪΥ {παΐ 
Ὑ6Θ ἀὅἦο ροοὰ, δῃὰ ἰδυ8β ρογίοστῃ βρὶ για! πογῖβ. Ὀαὶ 
[Πδὺ νὸ δῃοιϊὰ αἰ8ὸ Ὀ6 βρίγί8}}γ, δὰ οὶ σαγηδ]ΐτ, 
πὶ ρα (νον. δ).--ἼἋ 6 τ τι6 88 οὗἨ τ[86 Ηο]Υ ϑρί τῆς ἰθ 
88 ρἰοτίουθ 88 ἰζ 18 ὨϑόθββατΥ. ., Τα πτησθ85 ἰδ 
186 ἰουπάδιοη οὗ τῶ ἰχῆοϑυ οοηϑοϊδίίοι οὗἨ {6 
Ομ ὰ οὗὨ αἀοὰ. γέ διέ {ξ{εἰ6 οῶπ δὰ ἰοἰὰ οὗ ὦ, ὕον 
πὸ πιαῃ οαη πηαεγείαν αἱ ἐξ ἐαοερέ ἀἕθι ἦο γοεὶς ἐξ, 
Ι ἴθ “Δ ΠΟῪ πεη6,᾽ ποῖ ΠΟΌΟΑΥ ΚΗΟῊΒ οχοορὶ 
᾿ἶπὶ τῖο τοοοΐνοβ ἴ ; Βον. ἰϊ, 17 (τον. 16). [0 ἰ5 ἃ 
ζιοαὶ αἰσηΐογ, ἱπἀθοα, τὸ Ὀθ μοῖὶτΒ οὗ σά, δηὰ ἴο 
βίη πα πιὰ ΟἸ τίδιὶ δ του ρἢ ἴῃ [ἢ ροϑδοββίοῃ οἵ 
Θαυκὶ τὶρῖθ. ΕῸΡ ἰδ ἰ8 [6 ἱπῃονίθηοο οὗ ἐπ Α} 
ταὶ ΚΕ ἀοα, αἰ ΓΒΘΓοίοτο σοηϑὶδῖιδ οὗ οἴδγηδὶ ρΟΘ. 
δοδδίοηδβ. αὶ δυο δὴ ἱπμουϊδηοθ [28 [ἰ;δ6 οοείδὶε 



ΟΗΠΑΡΤΈΕΚΒ 
ι  υσ. 

ἀαύτεγον οΥ̓Ἠ δανΐίηρ ῥγουϊουδῖν ευδοτοὰ τῖϊι Ομ γὶδὲ 
ΥῸΓ. ] 

: Βοοβ: Βεΐηρ ἰπ Ομ γῖθε Φεδὺβ ῬγΓΕΒΌΡΡΟΒΘβ Ἰοης- 
ἱπρ' ἴον Ομ γίδὲ ὅθβυϑ; βοοΐηρ (0 Ηΐπι ; βυι Ὀπλ βίο ἴὸ 
Βα ; Ὀοίηρ ῥἱαπιοὰ ἱπ Ηΐτὰ δ (6 Ὑίπο: υπΐοῃῃ 
πὶ} Ηΐμὰ ; πᾶ, ΘΟΩΒΘΑΌΘΏΙΥ, ἴδ ἢ ἴῃ Ηΐπὰ : ἰυδὶ 88 
ονθη [86 οοποὶπυρὰ Ὀοίηρ, οΥ τοιλδϊηΐηρ, ἴῃ ΟἾ τῖβὶ 
δεδυδ, τοϑίθ ὈροῺ ἃ σοπίπυουβ ἔδὶ ἢ ἴῃ Ηΐπὶ (ν6ΓΒ. 
1.4) -- Το δὴ ψὴὸ ἴθ ἰῃ ΟἸ γδὶ ϑόδυβ ἀοθ8 ποὶ 
ὙΔΙΚ ΔΩΥ ΙΏΟΓΘ δδεσ (86 β6βὴ ; δηὰ ἴμ8 [86 τἱρῆν- 
δουβηθβαᾶ, ΟΣ ἴθουῦβ γϑαυϊγθηθηί, οὗ [86 Ιαν, 
ὙΠΟ 18 δρί ταδὶ, 18. (8116 ἴῃ εἶτα ; ἰδ 18. 80 [ᾺΓ [}}- 
Ἅ)16ἀ 88 μἷβ βρὶ γἰτυδὶ [16 δηὰ γα] κ ἴῃ (}6 βρίγὶῦ οχ- 
ἐϑηα (νοτ, 4).--ἰὴ βιογῖ, ᾿υθὴ δ μο Κρί ἰῖ οοτὰ- 
Ὁγῖβοϑ ϑρ γί [6]. παρά ηθ88, δηὰ παὶϊκίης δος (86 
δρίγίξ δοτηργίβοβ ΘΥΘΡΥ͂ της τ πϊοὰ 18 ροοά, ρῥγαΐβα- 
ΜΟΓΙΉΥ, ΠΟΙΪΥ, ἀμὰ τ 0 }}-Ρ]οαδίηρ ἴο αοα ; 80 ἀο [86 
ποτὰ β68}), οδιπδὶ τηϊπάθάμοβθθ, δπὰ παἰκίηρ δον 
[6 868}, ἀν ἡύρυ ΘΥΘΓῪ ἰδίηρ πίοκϑαὰ δηὰ βἰηξαϊ 
(νογβ. 6--8). ---- Βυδογίηρ ἀο68 ποῖ ργϑοθὰθ ρίουυ ὉΥ 
[ΘΓ δοοίαοηϊ; ἰΐ  ἀο68 80 ὈΥ οὐδ ἀοβῖρη, δηὰ 
[Δ (68 δὺ ῸΓ τοδὶ ρίοσυ. [0 ἰδ ΟὨΪΥ ἃ πδίυγο οσυβῃθα 
Ὀγ ϑυδεγίηρ ὑπαὺ σὰ Ὀ6 σ]οτθα, Βαϊ ἴδ6 βυδογίης 
τη Ὀ6 : 1. Α ϑυβδονίηρ νὰ ΟὨγίδὶ : 2, [πὶ ἴθ! ]ον- 
βΐρ σὴ ΟΠ γέ; 8. [ἢ 16 ᾿ΚΘμ 688 οὐὗὨἨ ἴπ6 βυβδγίην 
δΔηὰ τηἰΠὰ οὗ Ομ γῖϑε, ΤΏ Ὑ11} τῷ Ὧδ 4180 ταϊβοὰ ἴὸ 
ΕΟ τὶ τ ΟἹ τῖβι, ἴῃ βοτὰ 6 ἀγθ ὈΥ ἴα (νον. 17). 
-- ΒΕέχαει, : ΤΠ6. σΑγηα] τη σαηποῖ, δὰ πιαν ποῖ. 
Βδῃσα σοΙη68 ἴΠ6 ρῥτοίοχὶ οὗ ἐπι ροβδί 1 1} πὶ τ ἢ 
[δοΒ6 βθεὶς ἴῸ ὀχοῦβθ {δι βοὶν 98 ὙΠῸ ἀγα δύθῃ ΠΟΓΘ 
οομν]οιοα 88 ΘΑΓΏΔΙ {Ὑ6Γ. 7). 

ΟΕΈΒΓΑΘΗ: Ἐ Παῦ βοὴ γοιηοΐο δπὰ αἰ υ] ἴο 
ἸΏΔΉ ὉΠΟΘΡ ἴΠ|6 ἸΑΥ, 18 Ἰηϑἀθ ΘΑΒῪ ὈΥ ζΤΔΟΘ: ἰπα ρα, 
ἷΘ ΟΥ̓ΘΏ ΒΟΟΘΟΙΩΡ] ΒΘ ὈΥ͂ χτδοθ (γνοσβ. 3, 8).-- -Βοίὰ 
Π68}} δια βρίγῖϊ ἀγὸ τη δηαὰ δοϊΐνο ΌΓΟΘΒ ἴῃ ἴδῃ 
(τον, δ).--τ Το Βρίγιυ βῃιουἹὰ Ὀ6 88 τσοὶ τ[Π6 Τογὰ 
οὗ οὖν 116, 28 {1:6 Ποἰτηϑιηδῃ 8 χυϊὰθ οὗἉ [Ππ6 βἰιΐρ, δπὰ 
ἴ86 ἀγῖνον ἰ8Β συϊὰδ ΟΥ̓ εἷβ ὑθατα : ̓) ΟΠ γγβοβίοιῃ (νϑῦ. 
14).---ΤῊ6 ϑρί γί οὗ δἀορίίοῃ ἰβ ἐμ βρίτὶι οὗ π6 ὅοη 
οἵ ἀοα. [πῃ Ηΐπὶ τὸ ΟΥ̓, ΑΌθα, ἀθὰς Βαίμου ' Ηθ 
ΘῃΟΟυΓΑΡΟΒ. 8 (0 (8]}, ἢ ΘΒ 1116 ΟΥ̓ Δα οοπῆ- 
ἄδησθ, ἃμοὴ Οοὰ, νῇοπὶ ΟὨγίβὺ τἰνὺ8 ο4]16ἃ οὐ (Ματὶς 
χῖν. 26); διὰ σϑοπὶ Οἤγίβι, δίνον .}}16 δἰοῃοιηθηΐ νγ88 
οοτμρ]οῖοα (Φοῖ χχ. 17), 4118 Ηἰβ αοὰ δηὰ ουγβ, 
Βὶθ8 ΕδΙΠοΡ δπα οὔτ (νοῦ. 15).---ΤῊ6 τ οββ οὐ (88 
Βρὶ εἰς οὗ αοα οοηβίβίβ 'ἰῃ [Δ}6 ΘΟὨΒΟϊΟΌΒΗΘΒΒ ΟὗἨ ρό6866 
πὶ Οοἀ, ἀπά οὗ δοοϑϑβ (0 Ηΐπὶ ἴῃ οὨἢ] 116, Ὀο]ΐον- 
ἴῃ ὈΓΔΥΘΡ : ἩΠΙΘἢ πὶ 688 6 πανα τοοοϊνοα τΠγΟῸρ}} 
ἔστ ἴῃ Ομγϑὲ (νον. 16).---ἸἼο Θ᾽ ονθν οὔθ ΓΒ ὍΡΟΣ 
ἐπ 6 ̓ῃμογϊίδηοο οὗ αοὰ 88 “7οἰπί οἷν ψ ἢ ΟἸὨτὶδῖ : " 
δαξ 1 ἴδ ποῖ ἃ αἰνί ἀΐπρ' οἰ πὺ- μα γβῃΐρ, ὈῪ ν οι ὁπ 6 
γϑορῖνϑα ΜΒΑΐ δΠΟΙΠοΥ 16 ἀορτίγοὰ οὗ [Ιὑ ἰβ ἃ ροΒδ68- 
βίου |ἰκὸ ἰμδὲ οὗ ἐπθ βυπ]ρηῦ, ποῖ ΘΥΘΥΥ Οἢ6 6ἢ- 
ογϑ ἴο 16 [Ὁ}1, πιῖμουῦ ΔΩ ΤΟΘΌΘΡΥ οὗὁὨ δηῃοῦμογ 
(νον. 17).--τὔὸ)ὼ) ε. ἰδ οὗἩἨΓΠ6. ΟὨγιβιίδη 8 ΓΘ] ν ἃ 118 
οὗ δβυβογίησ, ὈΟΓῺ ἱπταγα ὶγΥ δηὰ οὐ γΑγάϊγ, οχοθρὶ 
[δλὺ [Π6 σοηβοίουδϑῃθ88 οὗ Ὠἰνίπθ δἀορίίοῃ τἷβοβ πὶ ρῇ 
δον βιβενγίηρ ἀμ ορργθββίοη (νοῦ. 17). 

1800: 16 οογίδι ΠΥ οὔ ἴ[86 αἰϊαἰητηθπὶ οὗἁ ρθῖ- 
ἔοοὶ βαϊναι οι ὈΥ Ὀδ᾿ ον ΙΒ, γοϑίβ Ὁροῃ μοῖρ {6]]ον- 
κοΐρ ψ ἢ ΟἸγίδι, δηα ὑρὸπ ὑποῖν Ὀοΐηρ δηὰ ᾿ἰνίηρ ἴῃ 
Βίωι : δῃὰ ἴὸ ἴθ ἤγοῃῃ (μἷβ ἔγὰα [ουπίδίη ὑπαὶ (πον 
ΘΥΘΓΟρΡΓΟρΓΟβδῖυ 6 βαποιβοδίίοη ἤν (τον, 1).---Ὑ δὲ 
Ρεοδροϑοίβ, πθβαὶ Ὠορεὶ Ὑοὺ [6 ογάδδρ ἷβ, (πὰλ πο, 
{ἰκὸ ΟἩ γιβῖ, β[)}} αἰίδίῃ δπΐυγο μἰοσυ Τπγουρῇ δβυβατ- 
πρ.-ἼὝΤΗΚΕ : “δ ἯὮΟ που] ὃὕ6 ΟἸγῖβι 8 Ὀγοῖδοῦ 
δηὰ ἰοἰης-Ὠοῖν, τουδὲ ὈΘΔΡ ἰπ τηϊηἃ ἴο Ὀ6 4]80 ἃ ἰοϊηΐ- 
ΔΓ δηὰ ᾿οἱη  Βυ σον ; ποῖ [δος ΟΠ τ δι᾽ 8 βιι δ γ. 
ἰηρθ δηά βθβδιηθ δον Ηΐτ, Ὀὰὶ πὶϊὰ Ηΐτη, Α8. γ 8, 
10, 82, 88, ἀφοῖΐδγο Ἶ (τοῦ. 17). 

Ἠκυβνεπ: ΤΏ6 κυ  ]θδδηθϑθ οὗ ἰγτὰ ΟΠ γί ϑιίίδημ 
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(νον. 3).---Ἧή᾽ 6 τχῦσδὶ ργθδοῦ ἀυτ168 80 ΘΟΠΙΟΥΙΩΔΌΪΝ ἰο 
186 ροθροὶ, δὲ (ΠΟΥ Μ|1 Ὀ6 ἃ ρ]θαϑυγα (νον. 8λ:- 
Βα ἴῃ ΟὨσῖδὲ ρχίνοβϑ ΠῸ δἰὰ ἰο ἱπάοϊϑθῃςο. 76 ἀθ 
βίψιι οὗ [86 διοῃμοιηεηῦ ἰβ οὔν δδῃοιβοαίίομ (νοῦ. ἐὺ 
--ΤΠ 0 σΆΓΠΔ] τοϊηπαὰ δηὰ ταὶ ϊρίοη ἀὸ ποὺ ἄῦτοθὸ ἴὸ 
ξοῖμον (νον, 7).---ΟὈτίϑυβ Βρίσι! ἰδ {6 σὰς Βρίεἰξ : 
τθῃ ουὖἱ οὗ Η)πὶ τὸ δρὲγέζέεδδ, Ὠοτονον 7 οὗ ἐδε 
ϑρέγεἐ βαοὴ ἀπο γί βιίαη ΡΘΟΡ]Θ ΤΩΔΥ͂ [ΠΟΥ ᾿ΠοΙηβοΪ το 
(νεσ. 9).--ἰὐξὸ δἴτον. [λ6 868}) ἀοβέγουγβ 81} ΟἩ γί ϑιΐδῃ 
ῬΓΟΒΡΟΡΙΟΥ, ϑρὶ γίτυδὶ] θῃ]ογτηθηΐ, νἱϊα] [ΌΤΟΘ, δηα οἵον 
ὯΔ] βαϊνδίίοη (νογ, 18).-- Τὴ ϑρί τὶν οαη ονεγρονοα 
[86 θ6 8}; ἱπογοΐογο ἢ0 ΟΠ γβιίδη σδὴ ΒΔΥ, εἰιαὶ 189 

ὙΟΡ οὗ [6 βο6βἢ 8 00 στοϑδῦ, ἴο0 ἱῃβυστη Δ ]9 
νοῦ, 18). --ΤΌ συϊάδποο οὗ (π6 βρίεἰς οὗ ἀοὰ ἰε: 
1. Νοῖ ἰγγορυ αν, θὰ τορζυΐαν, δηα 18 ὕγ8668 8.6 ἰ0 ὉΘ 
ἔουμά τΑίδμοῦ πὴ] (ὨΔὴ πιθοῦ: 2. ΝῸΣ ἃ βυθάδθῃ 
ἱπαρυΐϊδβα, δὴ οιμοίΐοη : Ὀυΐϊ ἃ οομπηυουδ συϊάδηοθ, 
οχιοπαϊΐηρ ἱπγοιρἢ τὴ Ἡ0]6 1186, πὰ ορογδαίίηρ ἴῃ 
8}} δοίβ ; 8. Απὰ ΒηΑ]]γ, ἐπ8 χυϊάδησο 8 οἴδβοιθοὺ ὮῪ 
ΤΩΘΔῺ8 Οὗ ὕ0Πε  ογὰ ; ἰὺ ἰ8 ἦτο, δῃὰ πιθοῦ οομρυ]- 
βίοῃ {νοσ, 14).-- Τὴ ΑὈΌΘΔΟΥΥ ἰβ δὴ υηϊπίογγυριοα 
τϊηἰκίηρ ἀροὴ Οοα, δηὰ Ἰοηρίης δέον Ηΐπ).-- ΝῸ 
ΟΓΌΒΒ, Ὧ0 ΟΓΟΤΉ.---ΒΈΈΒΕΒ : ΤΊ πρυ εῖνθ ΡΟΥΤΘΡ οὗ 
ἴΠ6 Ηοὶγν ϑρίγὶς ἰ8 ὑποίοϊὰ : Ηθ 16θδαβ υβ ἴο γϑοοῖνα ἱπι 
ἰαῖτἢ, ἀπὰ γῖνθ ἴῃ ἰονθ.---Τὴ6 ρον βοδίίοι οὐ ΟἸγίβ- 
υΔῈ8 ὈΘρσίη8 πὶ ΟἸτῖβεὲ ἀμ ϑγ [6 ΟΓΟΒΒ. 

Τῆς εγίοορε (γοτβ. 12--11) 7ον ἐδὲ δίλ ϑμπάαν 
αὔεν 7γιρἐέν.---ΠΈΒΝΕΕ : ΤΊ δἀοριίομ οἵἨ ΟὨσῖβ. 
δὴ π|ῖῖἢ αοὰ : 1. [0 ἰΒ ΒΟΙΥ ; 2. 10 18 βαυϊηρ.- -Τ 6 
ἀἰδογοηοο Ὀθίνγθθ ὑπ6 οὨϊάτοη οὗ [89 ποτὶ ἃ δπὰ ἴΠ6 
σι] άγοη οὗ 6οἀ.---ΟΕ ΝΖ. ΚῈ : ΤΏοΒ6 δοιὼ ἴπ6 Βρί τὶϊ 
οἵ Θοά [|οδά8, ἃγὸ ἀοαδβ ομ]άγο, Τ1ῃ6 Αροϑί]θ 
ῬΓαΐβοθ: 1. Το 814] πηϊπὰ ; 2. ΤΏ 814] ᾿ογξι)}- 
688: δη(, 8. Το 8}14] Ὦορα οὗ ἵἴποθα ΏΟ δ᾽] ΓΚ 
{ΠΟΙ 8 61 788. ἴο 68 Ἰοὰ ὈΥζ (86 ϑρίνὶ! οὗ Οἀοἀ.---ῬΕΤΕῚ : 
ΤῊΘ ΟὨΠάγοη οὗ ἀοὰ : 1. Τποὶν πδίυγο ; 2. οομά» 
(ἰοῃ ; 8. δηὰ ἱπμοῦ 8 Π06.---ΒΆΑΆΓΕΚΕΒ: ΤῊΘ ΡΟΥΘΓΙΥ 
δηὰ στοαὶ] οὗ [6 ἸορΒΟΥ͂ οὗὐἠἨ Φ68ὺ8 ΟἸ νὶβϑὶ.-- -ΤῊΟ- 
υὐοκ: ΤΏ πίϊηρϑββ οἵ Ὀίνιμα δἀορύοῃ 18 [6 βυγοοί 
ρἰεάρο οὗ οδἰθγηδὶ 16. 1. [πὶ νυ μδῦ ͵8 ὑπ6 πίϊηθ88 οὗ 
Ὀἰνίηο δἀορίίου τηδηϊοβϑιθα ἢ 2, ὙῺΥ ἰΒ Ὁ ἃ ρῥ]εᾶρο 
οὗ οἴοτηδὶ ᾿ἰΐ ἢ- ΆΑΡΕΕ : ΤΏ6 ὨοΑΙηρ οὗὨ βίῃ [1] ΘΟ Γ- 
τυριίοι ὈΥ̓͂ ΦεΒὺ8 δηὰ Ηΐ5 δριτίι, ΤὨγουρ Ηΐπ γ6 
Ὀδοοιηος 1. ΘΒ Ἰάγοῃ οὗ αοα ; 2. Ῥγαυϊηρ τθῃ οἵὗ 
[Π6 ϑρίγις ; δηά, 8. Φοϊπιοὶγβ τὶ ΟὨγβί, 

[ΒῦΌΒΚΙΤΤ (οομ 6864): Α}} Ἰη6ῃ ΒΏΟΥ {86 ἰγὰθ 
Ἰορονὺ οὗ ἰδμοῖγ τηϊηάβ, δὰ [ἢ 9 ΘΟΙΩΡ]Ο Χῖοι δηὰ αἷ8- 
Ροαίου οὗ τμ6ῖὶν βουΐβ, ὈῪ τὶ Πρ, ΟΠ ΘΟΓΌΪγ, δηθὰ 
ΘΟΙΒΙΔΗΝΙΥ τηϊηϊης οἰἴμον [86 ἰΐηρδ οὐ ἴἢ6 ϑρ᾽γιῦ ΟΣ 
186 (δΐηρβ οἵ [86 ἤ68}}.---ἸΤὨγ66 ΚΕἸ ση ἃγῸ ἱπρ]]οἀ ᾿ῃ 
ον Ὀεΐηρ σἰονίβοα ῖτἢ ΟἸγῖδὺ : 1. Οοπίοστη γ----τσο 
Β[411 ὈᾺ6 ΙκΚὸ Βΐτω ἴῃ “ΙΟΥΥ ; 2. ΟὈΠΘΟΙ  ΔΠΟΥ.---Θ 
8841] δορορδῃν Ηΐτο, μὰ 6 ργοβοηὶ πὶ Ηΐτὰ ἴῃ 
Βἴοῦς ; 8. ΟΟΏνΘΥΔΠΟ66 οὐ ἀοεϊ γα ]0}---ΗἿδβ ΘἸΟΓΥ 88}8}} 
Ὀ6 γεβροοϊθα ὕροὴ 8, ἀπὰ ιαε Β8}.4}} Βῃἷη9 ἴῃ Ηΐθ 
ὈΘΔΙΏΒ.---ΗΈΝΕΥ : [Ὁ νὰϑ ρσγοδῦ οοῃἀαβοθηβίοῃ, ἰμδῖ 
Ἧς 0 νὰβ Οοἀ βῃου] ἃ Ὀδ τηδᾶθ ἴῃ ὑπ6 ᾿ΚΘΏΘ88 οὗ 
ον; Ὀυὺ πυοὴ ρστγοδῖογ, μα ΗΘ ὙΠῸ ψβ λοΐς 
Βῃου ]ὰ Ὀ6 πδά6 ἰπ 1π6 ᾿ἰκΚθη 685 οὗ δἰηγ μέ Ββ68Ἐ}.---ΤῊ6 
Βρίτῖν πίϊηθ8θ8ο8 (ἢ6 ρῥγίνι]οροβ οὗ οἰ ]άγοη ἴὸ ὩΟΏΘ 
ἯΟ θᾶγ6 ποῦ (86 ηδίυγο δῃὰ ρῥγίνίϊοσοθ οὗ οἰ] ρθη, 
--ὭΟΡΡΒΙ͂ΡΟΚ: ΤΏ ϑρίγι οὗἨ σοὰἂ π|}} ποῖ ἀν 6}} νι ἢ 
ἴΠο86 τοι Ηθ ἀο68 ποῖ οδβοίυ }} } ρον ΘΓ.---Μ 4 0- 
ΚΝΊΘΗΤ : 186 τηϊηάϊηρ οὗ δ6 ἰπΐηρδ οὗ ἴπ6 ΒοΒἢ, ἴο 
16 πορ!οοϊίης οὗ [86 ἐδίηρα οἵ ἰμ6 ϑρίτιῖ, ἀἸβαυ6}}- 
ἔγϊηρ ΤΩΘΏ [ὉΓ ὨΟΔΥΘΏ, δίῃ 8 ἱπ ἀϊγοοὶ ορροβί ΐοῃ ἴἰὸ 
Οοὐἶβ ἔγθμαγ ἰη θητίομθ: σΟΠΒΟα ΘΕΙΥ, ἰδ ΘΕΓΑΪΥ 
ἀραϊηβὶ Οοά, δηὰ '8 ἀθβεγυθ νυ ρυπίβῃοα πῆῖϊἢ ἀοαίαι. 
-- ἔβιιεΕΥ (ϑουτη ἢ οὐ {π6 Ἠέδιοδα ο77 ἐλι6 ϑρίγεῦ) : 
ΤΊΒ πἰΐηο88 οὗ ἴμ6 ϑρίγιϊ 18. ἃ ὀομβοϊ ουθῃ 688 οὗ οαϊ 
Βενίηρ τοοοϊνοα, ἰὴ δηὰ ὈΥ [09 ϑρίτὶιὶ οἵ δέσριΐοῦ 
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[δ6 ἰδ 1 τηρηξϊοποα ἰῃ ἴπ6 Ῥοτὰ οἵ αοα 88 Ὀ6- 
ομρίηρ ἰο Ηΐδ δἀορίεἀ οι ]άτοη---α Ἰονίηρ μοασὶ 
ἰοπναγὰ οὐ, απὰ τοναγα 81} τηδηκίηα ; μδηρὶηρ τι ἢ 
ΟἿΣ} κ6 οοπβάθηοθ οὐ αοα ΟΡ Εδίμον; ἀθαϊτγϊησ 
ποίδίπρ Ὀυἱϊ Ηΐπὶ; οδϑύϊηρ 4}} ΟΣ ὅδγθ Ὅροῃ Ηΐτ : 
δηα οι Ὀγδοίηρ οΥ̓ΘΣῪ οἰ ἃ οὗὁὨ τηδὴ τ Θαγτιοδί, ἰθῃ- 
ἀον αἴδδοοῃ, 80 88 ἴο Ὀ6 γοδὰγὺ ἴὸ ἰὰὺ ἀόσγῃ οὔγ ᾿ϊ 8 
(οΣ οὐὖὖ Ὀτοῖθον, 88 ΟἸτὶβὲ ἰαϊὰ ἀοότῃ Ηἱΐβ 1} Το Ὁ8. 
[τα ἃ δοηβοίουβῃ 688 ἰμδὶ ἯῸ 86 ἱ ΑΓ γ Θοηέοστηϑά, 
ὉγΥ [86 Κξρίγῖι οἵ αοά, ἰο ἐμ6 ἱπιᾶρα οὗ Ηΐβ βοῃ, δὰ 
[μαῖ πὸ γαῖ] Ὀοΐογο Ηΐτα ἴῃ υδ66, ἸΏΘΓΟΥ͂, δηὰ ὑσυίὶ, 
ἀοΐπρ ἴμο ᾿ΐηρΒ μος ἢ ἀΓῸ ρ]οδδίησ ἴῃ Ηΐ8 εἰρῆὶ,--- 
Οἰμλπκκ: γον, 1ὅ6. ΤῊ πίΐηθ88 οὐ ἰ86 βρὶ τῖῦ 8 (86 
Ετδηὰ ἀπιὶ πγοϑὺ ΟὈΒΟΡν ΔΘ 886 ἴῃ Ὑ1ΟἿ) ᾿ὨΙΘΓΟΟΌΣΒΘ 
ἴθ Κορῦ υρ Ὀούνθοη Ὠθᾶνθῃ δηὰ ΘΑΣ ; δηὰ 86 βϑηυ- 
ἷπ6 ὈΘΊΊΟνοΡ ἴῃ ΟΕ γίβὲὶ Φοδυβ ἰβ οὶ Ἰοῖν ἰο {86 αυΐὺ- 
Ὀ1]68 ΟΥ σαϑυΐβίγγ οὗ ροϊϑιηΐο αἰνῖη68 οὐ ογι εἶοβ, Ὀυὶ 
τοοοῖψοβ (6 ἐῤλέπο δηα τὸ ἐδδέύιοπν οὗὨἨ ἰδ τοτηὰ αοἀ 
ὨϊταθοΙ. Ἐδιηοῦα (ῃ6 ἰσδιϊη ον οὗ δαορἕοη ἔγοσῃ 
Ομ τἰϑιυϊδηΐίν, δηὰ ἰΐ 18 ἃ ἀοδα ἰοὐῦον.- --ἜΌΡΟΚ : ΤΏΘΓΘ 
Οἂῃ ὍΘ ΠΟ ΓΑ[ΟΏΔΙ ΟΥ δβοτίρίαγαὶ προ σπίϊπουΐ Πο]]- 
ὯΘΒΒ ; δηα ΘΥΘΡΥῪ ᾿ΘΠΘΘΏΟΥ ἴ0 Βαραγαῖθ 6 δνἱάθῃοθ 
οὗ ἴ86 Ὀϊνίηα ἔλνος ἴγσγοιῃ ἴδ αονὐἱάθποο οὐ ἔσῃ 
ῬΙΘΟΥ, 18 δ ἰο τ βεδη δηὰ ἀθβίγυοίἑνο.---ΒΑΈΝΕΒ: 1 
4 ΙὨΔὴ 19 ποὶ ἱπῆισηορα ὉΥ ἴδ0 τηθοὶς, ρυγο, ἀπά 

ΤῊΕ ἘΡΙΗΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΤῸῚ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΆ, 

ἘΟΪΥ βρίσὶς οὗ {μ6 ᾿μογτὰ 2688. ἱἴ Ὧ6 ἰ8 ποὶ 608. 
ἰοσιωϑὰ ἴἤο ΗἨΪ8 ἐπηαρὸ; ἱἴ ᾿εἷ8 118 ἀο66 ποῖ Σοδοσ 
ὑπαὶ οὗ [06 βανίουν, Ὧθ 8 8 ᾿ἀεῆμς ἡβὲ ἴο γεϊϊχίου ΝῸ 
ἰοδὺ οοὐἹᾶ Ὀ6 ΤΏΟΣΘ ΘΑΑΙΪΥ ἀρ] Ϊοα, δῃ ἃ ὩΟΣ6 ἴδ Σ2019 
ἀοοίκῖνα. 

ἩΠΟΠΕΕΙΟΙΣ [χτΤΕΈΒΑΊΤΌΕΣ ΟΝ ΤῊΞ ὅΤῊ ΟἾΔΕΥΕΒ 
ΟΥ ΒΟΜΑΧΒ: ΒΙΒΗΟΡ ΟΟὟΡΚΕ, ἴδαυόπ Οροποά, ἄςη 
δι} οἀ,, ᾿οπὰ., 1619; Ε.. ῬΗΙΣΙΡΘ, δέ μσέοον ϑουυμονδ; 
Ε. ἡῆμ ἐν Τγίμηιρὴ ὁ κα ΤῸ: Αὐελπώρον Υ 
ϑονὶ Οὔ, 4η ἐλ ρπρθαίᾳ οΥ ἐ 9 
Κονιαπε, 1628. Βιννινο, 71Ὺ6 ϑὲπηιον᾽ Ἔα. 
αΥὖν; δεῖπρ 48 ϑενγηιοηδ ὁπ ἰλε διὰ 97) Κο. 
“παπᾶ; Τ' ΦΑΟΟΜΒ, ϑευσεγαΐ βεγηιοπδ οἡ ἐδ ολοῖο διλ 
Ολαρίον οὺΓ ονιαπβ, Ἰωομάοη, 1672; Ἰ. ΒΌΟΗΕΤΟΝ, 
Τονίψ- δὶς ϑουιποηδ ὁπ ἐλα τοῖδ διὰ Ολαρίεν ὁ) Κο- 
"παηδ, ᾿ομάοι, 1674; Τ. ΜΑΝΤΟΝ, ΕΟΥΟΥδούθ 86 ῃ- 
ΤΩΟῺΒ ἱῃ ον (το. 2); ΜΈΒΤΒΕΣΑΤ, Αγ πιο 8 δὼ 
ἶα 86 οδαρ. ἀ(ε ἰ᾿ ρτε αἰ οπιαΐπδ, Ατοβίθγάδση 
1102; Τ΄ ΒΒΥΒΟΝ, Οὐπὶ νο Ῥέδιο ΟΥὙ ἐδ Καὶ 
Ολνιδίλαη 8 Οὀαγαοίον, ἄσ,, ἱοηάου, 1794: ΒΙΒΗ͂ΟΡ 
ΞΉΟΕΤ, 716 Ἠδέπολε οὗ ἰδὲ ϑρὶγὶ οὐδδ' οὖν δρίγι, 
Πιμδίγαΐοα ὕτοπι ἐδ διὴ, Ολαρίον Ἵ οηιαπ (ΒΘΙΩΡ- 
ἰοῦ ἰμδοίαγ68), Οχίοσὰ, 1846: ινβιονν, ο ΟἿ» 
ἀεηιπαίίοη ἐπ Ολγέδέ «δξια, αα ὕηγοϊαοά ἐπ (ἰδ6 διὰ 
Ολαρίον οὕ Κοπιαπδ, Ἰμοτιάοι, 18651.---ὖ Ε. Η.] 

Π.ι 1μ0Ἃ8 ἴὰ ἴτ06 ϑρίτιε ἰπ οομηθούου πἰϊ Ὡ Ν ἰδ9 Βοβυττθοῦοη ἰ 8, ἀπὰ ἰὴ6 ϑρίγίΕ δ δοουσὶ 
οὗ αἴοσγ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΚΠ]. 18--.390. 

Δ. ὙΤὲδὸ γγοδοηξ δυὰ δυρθοϊγο οατέδιηἷν οἵ ἑπξυῦο διοασ, “ΡῈ ΥῊ εἰοσ βοκείοι οὗ [86 Ὀοὰν δῃὰ οὗ ποίησ ὃὉν ἐμο δγέσει 
Υ6ΓΆ. 

ι8 ΕῸΓ 1 τϑόκου {δύ [86 βυβοτιηρο οὗὁὨ (18 ργοεοηῦ {π|ὸ αγὸ ποὺ ΨΟΣΓΏΥ ἔο 6 
οοπιραγθα [ἰπβὶρτ βοιηῦ ἐπὶ σογηραγίδο.}} πὶ) 086 ΡἸΟΥΤΥ τυ ἰ οι Β}}8}} θ6 γϑυθδὶϑα 

19 ἴπ τβ [εἰς ἡμᾶς]. ἘῸτ 786 ϑαγποδύ [ρϑθῃ] θχρθοίδιοη οὗ 186 ογθδΐιιτθ [ογθϑ- 
{100} ᾽ νναἰὑϑί [18 ται ηρ] ἴον [86 τηϑηϊοβίβίοη [τον ἸΜ θ6] οὗἨ [Π6 βοῃβ οὗ Οοά, 

20 Εοτν 180 ογοδίαγα [ογθϑῦ]0}] τᾶ τηϑᾶθ βυθοῦ " [0 νϑδῃϊῦγ, ποῦ ψ]ΠΙηΡΊ]γ, θαὺ ὉΥῪ 
ΤΘΆΒΟΏ οὗἁ Ηἷπιὶι ΨῈΟ 8.1} βυθ]οοϊοα ἐλ6 ϑαπγῖθ [Το βυδ)οοίοα {ξ,] " ἴῃ ΒΟΡο ; [9]" 

21 Βϑοϑυβο [7140] [86 ογθδίασο [ογοδίοη] 1086] 4180. 85}8}} Ὀ6 ἀ6]νϑγθᾶ ἔγοπὶ [ἢ 6 
Ὀοπάᾶαρο οὗ οογγυρίίϊοη ἱπίο [6 ρ]οσγίουβ ΠΠΡοσίγ [τοϑᾶοιῃ οὗ [80 ΒΊΟΥ] οὗ [89 

22. ΘΠ] άτγοη οὗ αοᾶ. ἘΕῸΣΤ γψὸ πον (ῃδ 1ῃ6 ψΠ016 ογτϑδύΐοη στοδῃθῖ [βορεῖβει) 
28 δῃᾶ {τϑυδῖ]οί ἰπ ρδὶπ τοροῦμου 80} πον. Απᾶ ποΐ ΟὨΪΥ ἐλοψ [80]. θαΐ [θαϊ 

ΟΥ̓́Θ Ὅ76] ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ 8180 [οπιὰ 4180], ψ ΠΊΘῈ ΠΡΌΔΕΝ ν767}7 Βᾶνθ [80 βγβίίσυϊοα οὐ [86 
ρὶ το, θυ ψγ)ὸῪ ΟὔΓΒΟΙνΟΒἾ ρτόϑη Ὁ] Οὐγβοῖνθθ, τναϊυϊηρ ἔοῸΓ [86 δαορίίοη," 

24 0 τοῖξ, [οπιὰε ἐο τοῖ!.] 186 τοἀθιηρύϊοη οὐὗὁἩἨ οὐῦσ θοᾶγ. ΕὌΓΣ γ͵ἷἕὲλω ἅτ [Ὁὕἴ270Γ6] βαυθᾶ ὉΥ 
[1}7]" δορθ: Ὀαῦ [πΠ0]} Πορο ἰμαῦ 'β βθϑὴ ἰβ ποῦ ορο: ἰοῦ ψῇηϑύὺ 8 τηϑῃ βθείῃ, 

2ὅ ΜΨἘΥ ἀοίῃ Πα γεῖ [5.111] Βορο ἴοῦ ἢ Βαϊ 1 γχὸ ΒΟρΘ ἴον (Βαΐ γγχὸ 566 ποί, ἐλέπ 
496 ἄο τὸ σι} ρϑίΐοποο γαῖῦ ΤῸ ἐξ [πὶ] Ῥαϊίθηοθ νγο ψαὶῦ [ῸΓ 10], ΠἸΚονῖβο {πὸ 

ϑρίγιῦ δ'8δοὸ ὨΘΙρθῦ ἢ οὐγ ἱπῆγτα 168 [γΘΔΚΏ688] : ὁ [ῸΓ ψγ Κπον ποῦ ψηδῖ πε 
Βῃου] ἃ ὈΓΑΥ ἴῸγ "ἢ 88 γγ ουρῃηῦ : Ὀαύ {86 ϑρΙ᾽τῖῦ 1086]} τιϑ κοί ἰηύθγοθββίοῃ [Ἰπῖθν 

41 οοἄθῖ}] ῸΓ 18 [οπμὲ [ῸΓ 5 ν.2.1. ΠΓΟΚΟΙΣ 8 ὙὙΒΙΟΩΏ οδηποῦ Ὀ6 αὐΐϊεγοα. Αμπὰ 
τρὶ 6 ὑμδῦ {Ὁ} 0] ΒΟΔΓΟ ΘΙ 0Π6 ἢρατίβ Κποσχοῖμ τ δῦὺ ἐδ 086 ταϊπᾶ οὗ [Π6 
Οἱ τυ, θθοδιβθ Ὦ6 τη Κοῦ ἢ ἰπύθγοθββίοῃ [ρ] 8 60}}] ον [}6 Βαϊπίβ δοοογαϊηρ ἴο ἐδέ 

4τοὐἱ 977 Θοά. 

Β. Το ζυξιτο διὰ οὐ͵θοϊίνο οασυλ πὲ οὗ σίοτγ (τάχα. 38.857). 

88 Αμπὰ νὸ Κηον [ἢ 81] ὑπ 08 ᾽" ΨΟΥΙΚ ἱοσοῦθου [Ὁ ρσοοᾶ ἴο ὕπο μαὶ [{Π|οβ6 
Ψ807 ἴον αοά, ἴο ἴῃοῃ [0086] ο 8.6 Ὅῃ6 σ81|16ὁἃ δοοοταϊηρ' ἴο ἀὲθδ ῬᾳΤροϑε. 

830 ἘῸΓ σΒΟΙ Β6 ἀϊᾶ ΤὈτεκηον [ΤΟΥ ΚπΘ ν], δ 4180 ἀϊὰ ργϑαἀθβυληδῖθ [ργϑἀοϑβιληδιθα) 



ΟΕΑΡΤΕΒ ΥἹΠ. 18--8, ᾿ 926} 

0 δὲ οοῃΐοττηοᾶ ἴο [Π6 ἵτιδρο οὗ δΪ8 ϑὅοῃ, (βαῦ 6 πιϊρδῦ Ὅθ [80 βγβίθοσῃ δῃηοῦρ 
80 ἸηΔηΥ Ὀτοίμγθη. Μογθονϑν, σσβοτι μ6 αἰ ργϑαθβιμδίθ [ργϑἀθβιϊπαϊθα], (μθτὰ ΒΘ 

αἰἶβο σϑ]]θᾶ : δηᾶ σῆοπι Π6 08]168, ΛΠθτὰ ἢθ 4]80 ᾿πβι1ῆθα : δῃᾶὰ ποτὰ Β6 7υ8ι18 68 
81 Ἰδοτα ΒΘ δἰβο ρίοτίβοᾶ. ὙΝ Βδὶ β[|8}} τεϑ {μὴ ἔτει ὑΠ 6 8}}8}} γ7] ΒΑΥ ἴο {Π68ε 
82 τιΐϊηρεῦὴ [1 Οἀοἂ δ [8] ἴοτ πβ, ὙῈΟ σαπ δδ [18] ἀραϊπβί πβὴ Ηδ (δεῖ [710 

διὰ πού 18 οὐσσῃι δου, Ὀυὺ ἀ6] ]νουθα ἢΐτλ ὑρ ΙῸΓ υ8 Ἀ]1, ΒΟῪ 5888}} ὃ ποῖ ψῖΐ 
38 πὶ 8180 ΕΓΘΘΙΥ σῖνθ τ8 811 (Βηρβ ἢ ὙΥῸ β8δὶϊ ἰδὰὺ δὴν ΠῚ ἴο 186 οἤδγρθο οὗ 
84 Οοἀ᾽ εἰθοι ἢ 1 ἐδ Θοἀ ὑπδῖ ᾿υδάβοιμ. [1] " ὌΝ ἐδ Ὧ6 {πδὺ οομάοτημοί ἔ 

Ἵὲ ἐδ ΟὨγῖδὺ [ογ, ΟἸγῖϑῦ ἐθ θβ08] "" {δαί ἀΐι γθ8 ταίῃογ,ὖ τῃδὺ 18 ΤΊΒΘ δρδίῃ, 
ὮΟ 18 θυθὴ δὖὺἡὶ (80 τἱρχθῦ δπὰ οἵ αοα, γ͵[ὸ 8180 τωβδικοίἢ ἰῃύθγοθββίου [ῸΤ 8. 

8δ ὟΠο 588]}} ΒΘρδγδῦθ ὕ8 ἴγοχῃ 86 Ιονθ οὐ Ομ γιβὶ ἢ δλαϊ {θυ δίίοι, ΟΥ ἀϊβίγεββ, 
86 ΟΥ Ρθγβθουοῃ, ΟΥ ἴϑηλ 6, ΟΥ ΠΔΚΘάΠΘ6ΒΒ, ΟΥ ῬΘ.]], ΟΥ βυογᾶ ὃ Αβ ἰύ 18 υυϊτίθα, 

ΕῸΙ ΤΥ βᾶκθ γγὸ ᾶτα Κ|]]οα 4}1 [86 ἄδγ Ἰοῃρ; 
Ἧγ6 ἅτ [γ7816] δοοοαηϊθα 88 ΒΗΏΘΘΡ ἴον [8:6 Β]δΌρ ύθυ. 

81 Ναγ, Ἢ 8}1 [8086 ὉΠΊΏΡΒ Ἅ7͵ε ΔΘ Τηοτθ 88): ΘΟΠΑΌΘΓΟΙΒ γοῦ ἢ Ὠἷτα τμδὖ [πσ8ο].ὄ 
Ἰονοά' 

υ. Τὴο υπὶξν οὗ [06 συνδήθοϊξγο δὰ ὉΠΒΟΙΥΣ ΘΥΌΟΕ οΥ ΜΠΡΕΣ ΕἸΟΕΥ ἘΣ ΤΠ} ἈΙΕΒΑΟΣ ἈΠΕΘΝ εἰοσίουο 1135 οἵἁ Ἰοτνο, ἔδε 

88 τὸ 1 διὰ ρογβυδᾶϑᾶ, (μδῇ ποι 9 ἄθδί, ποὺ 118, ΠΟΥ ΔΠρ6 18, ΠΟΥ ῥα ποῖρΑ 0168, 
ῬΟΎΤΘΓΒ, | οπθὲς ΠΟΓ Ρονν618,} ἐδ ὯΟΓ «πΐηρϑ ΡΓΘδθαΐ, ΠΟΙ ᾿ηρΒ ὕ0 ΘΟΠΊΘ, ὀπρονέ ΟΣ 

89 ἐβον ϑϑι, ΟΥ Βοϊρῃῦ, ποῦ ἀθρίμ, ὨΟῸΣ ΔΏΥ ΟἾΒΘΙ ογθδίασθ [ογϑδίθα ὑμῖηρ.],"" 588}} 
ἰ᾿ ΔΌΪΘ ἴο ϑθρασγδίθ 18 ἔγοσα [η9 ἰονο οὗ αοά, ψϊοἢ 18 ἱπ ΟἸγίβὺ ϑθθὰ8β δ Ἰωτὰ. 

ἸΕΧΈΟΛΙ, 

ναΣ. 18.--[1ἰ 16 ἀἰδῆσυ!ς ἴο Σεῦδον εἰς ἡμᾶς ἸΜΈΣΘΙΙΥ. δε ῖδὲ (5. Ὑ.) ΠΕΤΙΠΘΕΊΒΕΡ ΤΟ ΒΘ ΤΠ ΕΌΡΙΦΟΙΣ οὗ ἐδ τονοα- 
οι, διὰ [μι18 16 1): τοαῖτι (βουρδι. ΑἸδυγὰ σοδοσ : τὰ ἰο ὦ; ΔΙῸ: αὧν' υπὰ ἀπ 

αν. 19.-ἰ Ι τίσις ΟΟΟΌΣΒ ΤΟῸΣ Εἶτηθδ [ἢ ὙΘΓΒ. ἼΡ ζ 1}ὴ τ ΒΕΣΩΘ ἸΏΘΔΏ ΤᾺ τος. δ 12 4ἰ 16 δοσὲ ἕο χοπιᾶοσ ἐπ 
ὀρεαίίϊοη, δειᾶ ἴῃ ΣΟΤΊΟΣ ΘΑΡῸΣ ΔΏΟΌΪἃ οουιδόσιω. ΤΑπρο : αἷε Κυεαίῶριζονε Ἡεῖΐ, - δ. ΟἹ ἴδ 
4ἴοτ οὗ το κ, 800 το. 

5 ΨαΥ, 20.--ἰ μοὶ ἀ αμιῳ τ χοςάϑο, μηπέενγισαν δἰον, δὐορύσα ἐδο τοϊδὰ]6 ΘΘΏΦ0; Ὀπ δὲ (δ]16 6686 ἱδ δου εὉ], 
86 Ἐπ Ἢ ἰοχῖὶ 84 Ὡοΐ ὈΘ6Ώ 

τ {πὸ ἈΡ. ΠΕῸ δ τοί 1086 ἠοϊπϑὰ τἶ πιδίὶ ἜΣΟΣ ῬοοΣ 98, ἸΘΠΟΘ 8 ΟΟΣΙΏΣΩΔ τηῦδέ Ὀ6 ἰηθοσίοΘα. Οτὶοϑ- 
ἠῶν βεκᾷ ὃ ἐπογάξεντα Ὁπο πἑδιουὶ συΐοαίοτιξ τοαδοῦ. Αὐοσ. Βίνιο Ὁκίου οἶδα 
ταρψθθρε Ὁ οἰ, οδοδὶ ἡ ουμοΣ νας ὉΥ σϑδθϑοσι οἵ πυληρῥονν ΕΝ ῤϑνενεὸ γοῖ ἐδι16 ΟὩΪΥ δϑάσηϑ ἴο δβἀὰ οουΐυδίοη. 806 

Θ ποσὶ σι 
δ Ψα;. 30..-Σδῆβο νυὶ ἃ [0]} δον δὧο Ἀορε. ΜΌΥΘΥ Βπ πρπα ΕΒΘΓΘ, 8. ΘΟΒΒΒΙΑ, ΘΟΒΏΒΟΗΒΕ ΗΪΡ ΠΘΧΕ Ύοῖσε: δδι 

ΤΡ ἢ  ααρ τε θ᾿ ῥώρον οὗ 186 ΒορΡ6). Ἐογῦοα κἷνος Ῥασδ δἰέδοι ἐπαῦ 

ὃ ἀποκαραδοκία τῆς 
"" τ ἀδαοῦλνίον τῶν υἱῶν βὰτι “ϑεοῦ ἀπεκδέχεται, 

. τῇ. ἘΡ΄ βετεῖύττι ΠΑ κα κτίσις ὑποτάγη, 
τὸν ὑποτάξαντα, 

1. ἐπ᾽ ἐλατὰς ὅτι αἱ αὑτὴ ἀλενθερωθήσεται ἀπὸ δουλείας φθορᾶς 
᾿ δ᾽ τ ἐλευθερίαν γι εἰς ἐς τέκνων τοῦ θεοῦ. ἐμὰ ἡμ 

19, α. Ἐὸτ ἐο οαγῃοσὲ οχρεσίατίοι οὗ [86 οσϑδαῖίοη 
Ὁ. 16 ταις [0 180 τουοϊδιίοι οὗ ἰδ δοπδ οὗ ἀοὰ, 

ΓᾺΪ6 τοδῖκοα ἐδ9 ὙΠΟΙΣ ὍΓᾺ το. ἐ ἐμ ὄορε, Ῥασϑῃ  οεῖοδὶ, πιὰ ὀοΏσιθοΐδ ΥΘΓ, ἽΝ πὶ (δὲ ῬΏγαδα, 86 βἰτίσρ ἐδ9 
διθρι ριξε, ἰπιδίβε, βοευοσ, δι λορε ἰδ 18 ἘΞΑ ΣΙΣ ΣΤ ΘΕῚΣ δον 

ψρδοτι᾽ φαῖα, ει ΟΝ Γ ΔΝ τεΐοτδιιοϑ ἴο ἀπεκδέχεται, ἐξ τιοαϊίίηρ. Το ἔτσο Ἰώ οὗ γοσ. 19 δηᾷ ἐποὶν 
210 8. α. ταῦοτ ἴο τὴ 6 ὝΒΑΙ ΒΗΠΌΒΙΘΘ 105 ().}] οὐ τ εν σν τ μὴ ννυρυμ τον κω ψν υς ῥρετανε 

δόοαιιξε, ναὶ εὐ ταὶ ῬΆΠΙΡΡΙ, όογασ, Ασθογ. Β10]19 
ΝΟΥ ΤΕΣ ΑὩσίϊοδη οἰ δε Ύτδοῖι, οἴ, ἄσ,, διτοῦ ἐφ ὁ πε τοϑε τὰ 106 δΥπο τς οὗ [86 ΒΟορο. 

᾿δγας. 35. δο, ΟΣ νει Δ ΟΌΪἃ 6 δαρρί!οᾶ ; [Ὧ6 ΣΔΟΔΏΪΙΔ ἰ8 οἷν ὁ (λύε δὸὶ ΤΈΘ Ε, Υ. ἰ6 ἐποζοίοσο ἜΣ 

᾿ Ψα;. 23.--[ΤῊ 619 που μδομέδϊα γψαιϊδιίοῃ ἐπ ἴδο ἰοχί Ὦστο, πο ἐρβηλ ταν: {80 Βονονοσ. ΒΒ. τοϑᾶδ και 
αὐτοὶ τὴρϑτα χὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντι. καὶ εν αὐτοί: Ὃν ἀρονεοῦ τίρομβαδάσεν, ΜογαΣ Σδῦροὶ Ὑτορο θυ, 

Ὁ βαρέα ἐμεια απ ἐδιο τοοτιᾶ κα τ ας ΤῊ ΤΑΣ ΠΣ ΡΣ ΝΕ ΣΕ ΤΣ ΤῊΝ μ Θ 9 δαζὴ 9 4{4η6 ΑΗγε κα ο ο ᾳ Ὁ6 

ΠΘΣΟΘ Τα ἔ τοι δ τοροουδα, { ῚΡ Το οΣ ἐ γτας 
ἴον θεν θέ ΟὩΤ δε ΟΆ868. 

δ γα. τ . Β. 6. ουδὲ νἱοθεσίαν, ἩδΙοΣ 16 δἰοσιθά, μοτονοσ. ΤΏ6 δον ὑμῳ φοδῷ ΤΩΔΥ ΒΑΥΘ ΔΙΊΘΘΏ (ΌΤΩ 
«ὁ ἐπουκμὲ 2 ποτὰ ταεαχζιξ ϑοτωϑί μη δἰσοδὰ , διὰ δθῃο6 Μὺώἃ4 ἐπ 8 ἐθ Βασο. 

9 Ψον. 34.--[Τὴὸ ἀδείνο. τῇ ἐλπίδι, ἰδ ποί οπΐδ]. οι ἰδ ἴδ τε ὑλὴν μὸν ἐξέτεν οὗ ἴ.:6 Ἰομίοα) ὃ ὁ, πριοὶ 

19 Ψᾳ;. Ὦ. οὐ ΕΘ κύδιμος, δὐδοις ἢν μοῦνος Ὕοταδποσίδ, ΙΑΣΙΚ9) ; Ῥ. Ἑ. οι καί (λοῦτοδαῃ, 
ἀἰατὰ, Ἰτοροιισονς. Τὰς Κ δ ΤαδδΕ Εἰτὴ ἐᾷς : ῬᾺν δοίλ λὲ Ἀορὲ (αἱ ΚΡ οΥΕ ξελῤεορρο Τῆς ἐδ. κευρ, νκετης 

Ἄορε 7οΥ ἢ 
εἰ ας. 16.--[Ἰποίοδὴ οὗ ταῖς ἀσθενείαις (ες. ἘΚ. 1,..), ΒΟ πῶϑ ῬΓΟΌΒΕΥ ἃ τηϑεχΐῃα) φίοϑα, δὲ. 4. Ἀ, 6, Ὁ. 

τοδὶ ουζείγθα, ΒΞ. πεπλζας δηἀ 181}Ώόγ8, γοαὰ τῇ ἀσθενεῖς: τδορῖοα Ὁν τοοαῖ εὐξίοχγο 



208 Ἴ8Ε ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΚ ΒΟΜΑΝΆΑ͂ 

183 Ψου, 2( -ἰΝ 4. Β. Ο,, Ιδοβεθδην, ΑἸἰογὰ, Ῥογδδνοσίη, ΤΊθρ91196, τοδὰ προσενξώμεθα (δΔοχὶσ!); Ὁ. Κ΄, ἴὼ 
Θυίρδρδοι, Τιβοπεπάογί, προσευξόμεθα. ΒοΟΙδ 10 ρσταιμτηδίΐοα), οἰ ΠῈΣ ΣΩΔΥ δᾶνο Ὁ ΘΠ ογἱριπδὶ; Ὀαὲ 
ὁ. Ὀοῖίον δι οϑίθα. 

18 Μὸν. 286.--[Ὑσ ἡμῶν (οι. ΝἈϑὃ. Ο. Κ΄ Τὶ 
6, Τσχορθ !θ6, οἷἱ ᾿ δυϊδοσὶ 

ὅ160 οἵ 9 ἐόν (ταπιοάϊαιοὶ Ὁ Βοΐοτε). ΤΑρὰ 

ΨΟΓΥ ΤΟΔΏΥ, ΠΟΎΟΥΘΙ, διδθο ΔῈ ἰπἰογχομαίοη ροίΐηΐ ΑΘ ϑαοῦ οἱ 
ανογίηρ ἰἢ15 νὶθνν.) 

Αἰ κΒΕΙν αἰέοδεθά. 

6 ἔοζθιοῦ ἐδ εἰσι 

Τιβοδοσπάοσχί, πεῖ, ΑΙτὰ, οι ἀσποτίδ, ὉΥ ΣΔοδιτηδηη, 
οὗ δ), Α. Β. Ὁ... 6. ῬτΓΟΌΘΔΟΌΙΣ δά ἀρὰ [ὉΣ οἰοβον ἀσβηϊίοι. 

30 Ψο, 80-ἰΤὶς κτίσις σαπῃοῖ, οὗ ΘΟΌΣΒΘ, τηθασὶ ογεαέέοη μ6Γ6,--Ἐ.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ϑιηπαῦη.---86 τὶΐη6858 οὗἩἨ Ὠϊνὶ πα δἀορίϊοι, ἰτ- 
ρΡᾶγιθα ὈΥ 86 ΗοΙΪΥ͂ ϑρὶγὶῦ ἴο ὈΘΙΙανογθ, ΘΟ ρΥἶΒ68 δἱ 
[6 β81ὴ6 ἴθ, δοοογαϊηρ (0 σοῦ 17, [06 ΒΘ Υ 
1μδὺ [ΠΟΥ ΜΠ] Ὅ6 Ποὶγβ οὗ ἔιΐζατο ρίοτγ. ΤΏΘπ, ἴοο, 
1.6 Ῥγαῖολὶ Ὀοάγ---ὙΒΊ6ἢ, ἰὰ ὉΠοἱγ βρὶ γίϊυδὶ 1{{6 ἴῃ 
818 πονὶὰ, [Π6Υ ταϊβίγυδι, Ὀϑοδυξο οὗ 18 Θμογνα 
ΚΠτουρἢ βίη, ἩΒΙΟΩ ΠΟΥ͂ τηυβὲὶ ΒΓ ΟἿ σοπίροὶ ὈΥ͂ 
πα κίηρ ἴῃ [86 ὥριγίθ, θὰΐ ἴῃ ποι, ἀνθ ΠΘΓΘ, 80- 
σογαϊης 0 νοῦ. 11. ἃ ρόγια οὗ ἰἴβ8 γον βοαίΐου ἰπῖο 
[6 ᾿9ΥΘὨΪ ΘΟ. ΥΒῖο8] οχίβύθῃοθ 18 ἰοττηθά---8Π8}} Ὀ6 
τΡαϑίοσιηθα ἰηΐο τἴ6 ΡΊΟΣΥ οὗὁὨ [86 ϑ'ρὶτγιῖ: δπὰ 4]} 
πᾶϊαΓα, δ΄ ργϑϑθηῦ τηϑἀθ ρῬαγίδϊκον οὗ οογγυρίίοη, γοῖ 
στοδπίηρ ἀπ ἐγαναὶηρ ἰο Ὀ6 Ββρὶγ 4]}ΖοΘ, 58}}48}} 
Βῃαγο ἴῃ (6 ΡΊΟΡΥ͂ 8180, 89 ἴῃ: ᾿γδηβίοστηθα, 1|}ππη]- 
Ὠδῖοα, δπὰ δρργορτίαϊθα ογρβδη οὗ 86 Κίηραοπι οὗ 
βρὶτῖιϑ. Ὅαγ. 17 Βϑυνθβ 88 ἃ [ουὐπἀαίίοη [Ὁ [Π6 Β566- 
ἄοπ το ΠΟῪ [Ο]]ΟἾΒ, 88 10 ἰοΓηλὶ παῦδβ [16 ργουου8 
56 0010} ἃ8 ἃ 14] ἸΏ ΈΌΓΘΠΟΘ. 
; Α. 7} »γόδοιιξ απά δι δ)εοέδυε εογίαϊπέν 977 7υμέμγε 
ΟΥ̓͂Ν. 

᾿ Βοϊίονοτβ, ἔσοπι ὑμοῖν ργοβϑοηῦ δηὰ βυ )]θοιῖῖνθ Β6η86 
οὗ ᾿Πἴἔ0, ἄγ οογίαϊῃ οὗ ἔαϊατο ΡἸΟΥΥ͂ ; δοοσοζαϊηρσὶγ, 4}} 
2.0} ἡὐπβεάνς τα οὗ 186 ρΡγοβϑοηῦ {{πὴὸ δῦὸ [0 ὕΠπθπὶ 88 
ὈΓΟΠΡαηρ8 ἴον αΐαγα ρίοσυ. ΤὨΐ8 Ὠο]ἀ8 σοοά, βχβί, 
ἴῃ τοϑρϑοῖ ἴο (86 Ὀγοβϑδατο ἰοτγαγὰ ἀθνοϊορπιθηΐ, δπα 
186 Ἰοηρίηρ δηὰ ρεϊοπι ναϊτηρ οἵὗὁ παίαγο ἐπ ἰδ ῬΓθ8- 
Θηὶ βίδα; δηὰ {δ]8 ργϑδϑυγο ἰοπαγὰ αἀδυοὶοριηθηΐ 
σΟΥΓΟΒΡΟ 8 τὶ ὑμαὺ οὐ ΘοαΒ Κἰῃνάοιη. 10 ὨοΪάΒ 
Βοοά, ΒΘοοΒα Υ, ἰῃ γοχαγὰ ἰῸ ἔπ ὈΪσυῬλημθ οὗ Οοα 8 
Κίησάοχῃ, 88 πιδηϊξοβίοα, ἤγβὺ, ἴῃ [86 στοδῃΐηρα, ἰοπρ- 
ἰησθ, δηῃἃ ΒΟΡαΒ οὗ ὈΘ]ΘΥΟΙΒ, δὰ ἴῃ [86 υηυτίογδὶα 
τοδηϊηρδ οὗἩ ἴμ6 ϑρίτί!, γο ἰῃπίθγοθάθβ ον ὑΒϑιη. 
ΑἸΓΠουρἢ ὈΘ᾽ ον ΟΥΒ δανο ἰμ6 ϑρίτίς οὗὅὨἨ δαοριίοῃ, ἰΐ 18 
Ὀθσδιι86 [ΠΟΥ͂ Βαγο ἰξ (μδὺ (ΠΟΥ 811}} [Ὁ 118 60ῃ- 
Βιυτατμηδίίου (2 Οὐγ. ν. 1). Τοὶρ ῥγιποῖρίαὶ βαὶ ναϊοη 
5. ποῖ τ οἷν Βηϊβηρα βαϊναζίου : Ὀυὺ (Π6 ἰδίαν ἱβ [6ϑ8ι,- 
Βοὰ ὈΥ̓͂ (μοῖν Βορα δηὰ οοπβγηλθα ὉΥ τποῖρ μαιίθποο. 
Βαϊ (πΠ6 ϑρίτίς Ῥτόῦοθ Ὠϊπη)8617 ἴῃ [Ποῖν Ὠδαγῖϑ ὈΥ υ- 
ὉἰΙΟΓγΑΌΪ6 Ετοβιΐηρϑ, 88 ἃ ΥἱίΑ] ὈΓΘΘϑΌΓο, ΜΠ Οἢ ὨΔΓ- 
τΟΟηΪΖΟ8 ἴῃ [ἢἷ8. 116 τὶ [6 80η86 οὗ (6 δυύυτο 6χ- 
ὁτοῖϑο οἵ σα ΒΒ δυϊποῦί ιν, δηᾶὰ ροΐϊηϊβ ἰο {π6 ἔαΐυγο 
οὐ)͵οσίϊνα οογίδι ΠῚ Υ οὗ ρἼΟΓΥ 88 ἐουπάδα ἴῃ ἴῃ6 ψ]]}} 
οἵ ἀοά ; νοῖβ. 18 (17)-27. 

Β. 72ε ζιέωγε απαᾶ οδ)εοίδυς οογίαϊπέψ οΥ σίονν. 
ΤῸΘ Ἰονα ἔον αοα ΌὉΥ Ὀδ]ΐονοῦβ 'θ [8.6 Ἔχροσίθῃοθ 

φῇ οὐ δ ον ἔογ 'ἰοθ:ῷ. Βυὶ δογοΐη 1168 (δ 6 Β6ουΓ- 
ΦΥ οὔ δῇ οτηηϊροιθηῦ ῬΟΥΘΥ ἔοῦ [8 ουτηρ]οἰΐοη ---ἃ 

Ῥοτον ἩΒοἢ ΠΟΙ πρ ὁΔ} ΟΡΡΟΒΟ, Ὀπὶ ἴο τΙΟὮ ΟΥΟΥΥ 
της τπαυδβὲ βοῦνθ, ΤΏ οδγίδι ΠΥ οὗ ἴδ ἀθοίδὶγθ 
κλῆσις ἰβΒ ἴῃ6 σοῖο δπὰ οἰϊμημὰσ οὗ ὑπὸ 1ἰΐθ, ἔγοσῃ 
ἩΒΙΟΩ [16 στουηάποῦκ, 85 γ͵χὸ} 88 ἴ86 υΐαγα οὗὨ ᾿τἴδ, 
ἰθ χἰογβοά, [0 ρμοϊηΐβ Ὀδοκναγὰ (ὁ αοα ΒΒ ρυτροβα, 
δηα ἤογναγὰ ἰὸ ἰἰ8 Θοῃδυτητηδίίου,. ΤΏ ρογοαβ Ὁ6 
ὑτνθθῃ [86 ΡΓΘ- ΟΙΏΡΟΓΑΙ, οὔθγῃδὶ ρῦγροβο οὗ ἀοὐ, κηὰ 
9 ἑαΐαγο, οὕογηδὶ δοηβυτητηδίΐοη, ἂρ 86 ρμογοαβ οὗ 
(86 ογάον οὗ βαϊναιίοπ (νοῦ. 390). Τμαῦ (18 γᾶν οὗ 
ΒΑ Δ οἢ ᾿οδὰβ ΓὨγουρἢ βυβοτίησ ἴο ἸΟΥΥ, δοοογά- 
ἱῃρ ἴΛο [86 ἱτηᾶρθ οὗ Ομ γίβιβ 1}8, ἰβ δοουγοὰὰ ΟΥ̓ [88 
οπηηϊρούοπξ ἀδοϊδίου τὶ τ ΐοι “ αοα ἰΒ (ον ᾽) (τεσ. 
81) Ηἴ8 ΟὨΣ]άγθη.---ἃ ἀδοϊβίοα Μϊσῖ 18 βθουγεὰ ὉΥ 
186 νᾶ οὗ ΟὨγίδυ ἴον ἴθ, ὈΥ ἐποῖν ᾿υϑε βοροι, 
[Ποἷν γϑοοῃοϊ δῖοι, γοαἀθιηριίοη, πὰ οχαϊιβιίοη ἰῃ 
Ομ γίδβε ; ἴῃ ἃ πογὰ, ΌὈΥ {86 ον οὗ Ομ γϑ, Τῆινδ ’Ιονϑ 
164618 {μθτὰ ἴῃ ὑτϊυσωρἢ ᾿Βτουρὶ 41} [Π6 ἰοστηρίδιουϑ 
οὗ [80 πογὶὰ, Ὀϑοδῦδβο ἰξ 19 (6 οχργθβϑίοη οἵ ΟἸ εἶβι Β 
οὔτι σοηααοδὶ οὗ {86 του]ά (νοσβ. 28--57). 

Οσ. Τ72λο ὑπὲΐῳ οὗ ἐὴλδ διιδ)οοίέυα απαὶ οὐ)λεοίένε οεΥ- 
ἑαϊπίν οΥΓ ζέων σίογν ἵπ ἰδ σίογίοιδ ἐδ οὐ ἰούε 
αἰγοαάν αἰαϊηπεα. 

[1[6 ἴῃ (Ὠ6 ον οἵ ΟἸ γῖβὲ 18 θχαϊ θὰ δῦονς 84]1} ἰ86 
ῬΟΥΤΟΓΒ οὗ [86 τψοι]α (νογβϑ. 88, 39).---ΕΚΕἰ πάγρα 860. 
Εἰοῃβ : Φοδη χυϊϊ. : 1 Οον. χν., δῃα ΟἴΘΓΑ. 

ΤΗοΪύοΚ : “ ΤῊΪ8 ἰπλοτ ἴδησα {11 ἴὰγ ουξπεῖρῃ 1] 
βυδοτίη, αηὰ τηυθῦ Ὀ6 αὐεϊ θα τ ἢ δἰοδα βϑὲ ὮῸρΡ6 
(νοῦ, 18-27). Βιυϊΐ 848 ΤᾺΣ 88 ἯΘ γα σΟποογη θα, Μ0 
8} ΒυΠῸΓ ὯῸ ποῦ ἱπ᾽ΌΓΥ  δ6 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΘΑΒ οὗ 
αοα᾽βΒ ἴον ἴῃ ΟἾγὶϑὲ τγϑϑίβϑ ὉΡΟῺ 80 ἱτυργομηδΌ}6 ἃ 
[ουμάδίοῃ, ὑπαὶ ποίησ ἴῃ ἔπ νοΐθ ἀηΐγογθθ οϑῃ 
Βοραγαύθ " δἰπλ᾽ ἴγοτῃ ἴ) (τ τβ. 28--89).-- γον Βηάβ, 
ἴῃ γογΒ, 18-31, “ στουηαβ οὗ Θῃσουγαρθιηθηῦ ἴοσ ἐδ6 
συμπάσχειν, ἵνα κι συνδο. ΤῸ πὶ: 1. ΤΏ διυιΐατθ 
ΕἰοΥ Μ1}} ἴᾺΡ οαϊποῖ ἢ (Π6 ρῬγαβθηξ βαδογιηρ (το. 
18--25). 2. Το ΗοΙΥ ϑρίγις ΒΌρρογίβ 8 {νϑιβ, 386, 
27). 8. ΕνΘΟΓΥ ἰδϊηρ τηυϑὺ. ποτὶς τοροίθον ἔον 
0 [θη {Π4ὲὶ ἰΙονα αοἀ Ἶ (νετβ. 28-81)}. Ὁμάουδιοά.- 
Ἰγ 1Ἀλ686 {ΠῚ ΠρΡᾺ ΓΘ ἘτΟσΙ ΟΕ οὗ δῃοουγαρσοιηθηϊ ; γοὶ 
1ὴ6 ΑΡροΒβιῖ]Θ δυϊάθηῦ Υ ἀοϑίχηβ ἴο ϑηοουγαρθ ὈΥ͂ ἃ 
δορίουβϑ δηὰ οοποϊαβῖνο αἰάδοίΐο ὀχροβιοὴ οὐὨἩ ἐὴῃθ 
οορίδἰ ΠΥ οὗὨ 116 ΟΡ ϑιίαη 8 Βορθ οὗ {πἴαγα ΦΊΟΣΥ, ἴῃ 
ἴλοο οὗ ἰμ6 στοαῖ ἀρραάγϑηϊ οοηιγδαϊοϊϊουϑ οὗ ἰδία 
ἢΟΡΘ--δὴ οχροϑίξίοη ποῖ, ἴῃ ἰἰβ6 1, [48 στοδὶ νδϊυθ, 

[ΑἸίοτὰ (νετβ. 18-80): “Τὴ Αροβίὶθ ἰγϑδίβ οὗ 
(86 σοτμρίοῖθ δηὰ σἱογίουβ ὑτϊαρ οὗ αοα ΒΒ οἰϑοί. 
ἀπτουρῇ Βυβοτίηρβ δηὰ ΟΥ̓ ορθ, δῃὰά ἰμθ Ὀ]θβϑϑὰ 
Τοπούδιίοη οὗὨ δ}} ἰπϊὴρβ 'ἴπ δηὰ ὈΥ͂ ἰδεῖν σον βοα. 
οη." (γε. 81--39): “ΤὨο Ο γιϑυίδη 88 Ὁ.) γοϑ 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΥἱΠ 18-80. 

ΒοΏ ἴο ἔθδσ, Ὀπὲ 411 γθάϑοῃ ἴ0 ΒΟρ6 : [ὉΓ ποιμίηρ οδῃ 
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566. Ὀ6Ιοῦν αἰϑο. ΤΒοΙ]υοῖὶς τϑηδεῖκρ, ἐμαὶ [ῃ6 βίγοησία 
ὲτὰ ἤτοπι ΘΟ ἴον ἰῃ ΟὨγίδι,"--- Πάρε, , δμΐηρ οὗ ἰμ6 δἰ δας νο ποῖσε ἰμίο 6 ϑυὐνδβίδηϊνθ ϑοραγδῖθ 

τηλκίηρσ [10 ἰῃοηθ οὗ ἴπ6 ομδρίορ “ (Ὧ0 ΘΘΟΌΓΙΥ οὗ 
τ6 Ὀε ΐον τ," δηάβ, ἴῃ σϑγβ, 18--28, ἃ ὑγοοῦ οὗ 818 
“ρου ἴδιο ἴδοις (Πδὲ ἐΠΘΥ͂ 6Γ6 ϑυδίαϊποα ὈΥ̓͂ ΒΟΡΘ, δηὰ 
δἰαθὰ ὈΥ ἴῃ6 β'ρίγιδ, ὑπ θῦ 41} ὉΠπ6ὶν {τ18]8. 80 ἰμδὶ 
ΦΥΟΓΥ (Πΐηρ δὐθηίυα!  "ῦ τΌΣΚΘ ἱοροί!ον ἴον {μεὶγ 

" Ιῃ συϑγα. 29, 80, δποῖδον ργοοῦ ""Τουπάοα ὁ 
ἴδιο ἀθόῦθο οΥ ῬΡῦύτΡΟΒΘΟ οὗ ἀοὐ." Ϊη νϑυβ. 81--29, γαῖ 
δηοίδον, ουπαἀοὰ ““οη Ηἰβ ἰηδηΐϊνθ δῃὰ υπομδηρίηρ πιέδ (Βαίοῃ 6), 

ἴη 18 Ἰον9.7.--.Ε.] 

Ἐχαδὲ ῬΑΒΑΘΒΑΡΗ͂, ὙΕ5Ὲ8. 18-27. 

γεν. 18. ΕΌΣ 1 σϑοΐσου, ἄς. [λογέξζομαι 
γάρ, κιτιλ. Γαάρ οομπθοῖβ ὑΠ18 τοῦθ ἩΠῚᾺ νοῦ. 
11, ᾿πἰγοαποίηρ, 8 τθϑβοὴ ὙὮΥ [6 ργοβοηὶ βυ δοίη 
δου] ποῖ ἀϊβοουταρο (Π)Ὸ Ὑ οἱίθ, ῬΒἢρρὶ). Οαὶ- 
Υἱ : δίοψχμο υεγὸ πιοίεδξινη, ποδὲὶδ ἀεδοί, δὲ ααἱ οοἰοδίοηι 
σίονίαγπι }6᾽ υαγίας οὔἰισέϊοτι68 Ῥγοσοάεπτιηι ὁδί, συαπ- 
ἀοφωΐώενι, ἄς. Βίαδγί ῥτϑίογβ ἰο 7οἷπ 10 ἴ0 “ ρον βοα 
πὶτὰ Ηΐ ; "ἢ “(τὸ 814}} Ὀ6 ρ]ογθοα πῖδ ΟὨγίβι, 70 

ΔΙῸ ΟὨΪΥ ΤΘΙΩΡΟΙΆΣΥ." ΤΠ ΘΟΠΠΘΟΙΪΟἢ βοοιηβ [0 Ὀ6 
πὶθ ἐἢ 6 πθ0]6 Ἰδουρὶ Ἡϊοῖι ρτοοθάθθ, ΤΏδ σοσὺ 
6 ἰδ ὀχραηαοα Ὀγ Αἰΐογὰ : “1 τ γ861 δὶ ὁη6 Ψ2Ο 
αν ΘΙ Ὀγδοθα (8 ΘΟΌΓΒΘ, Ὀοΐηρς σοηγνϊηοθα ἱπαὶ.᾽" 
Ιξ 18 υϑθᾶὰ 88 ἴῃ οἰδρ. 1, 28; 866 Ρ. 186.---Ἐ.] 
ΝΟΥ͂ ὈΥ [8 Υ] ΟὟ οἵ (86 τηλρτιϊαἀα οὗὁἩ ἔυΐξαγο ρίοτγ, 
85 Ὑ6]1] 88 ὈΥ δΐ8 οοηνίοίίοη οὗἁ 118 οοτίδίηὐγ, Ὧδ 681]- 
τηδίδϑ [86 ργορογιομδίθ ἰπβὶρτιί βοδηοο οὗ {86 δυβθτν- 
ἴηρη (οογίδί]Υ στοαὶ θη οομπβίἀογθὰ ἴῃ ἐΠΘΤΏΘΟ  ν 68 
410η6) οὗἁ ἐπ ργϑϑϑηΐ {{πη6, δῖπο6 ἱΠ6Υ, ἃ8 ὈἰΓ εἰ ΠΓΟΘΒ, 
ἈΓῸ ἰῃ6 ὈΓΘΙ ΤΟ ΔΑΓῪ ΘΟΒΑΣΠ]ΟῺΒ οὗὨ ἔαΐαγα ρΊΟΥΥ. 

ὃ οὐκ ἄξια, ποῖ οὗ πεϊρμὶ: ἃ 
ΒΙΓΟΩΡΟΓ ΘΧΡΓΟΑΒΙΟΠ ἕος ἀνάξια. ΤΏΘΥ δ. ἠοΐ 
ΒΥΠΟΗγΙΩΟυ 5." Τ|10 νῦν καιρός ἰδ ἴΠ6 ἤηδ), ἀθοϊβῖνθ 
τηθ οὔ ἀδυθιορηιρηί, πὶ πο ἰῃ6 αἰὼν οὗτος 
ΜΠ] ἑοτγτηϊηαΐθ. 

Σὴ οοσωραχίβου υὐἱἱὰ [89 σίοσν υἱοῦ 5841} 
θὸῸ χονϑαδαὶϑᾶ [πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
ἀποκαλυφϑῆναι. Οπ πρός δίϊον οὐκ ἄξια, 
ἴῃ (ῃ9 Β6η86 οἵ ἐπ γείαίίοπ ἕο, ἔπ οοπιραγίδοη υοἰξξ, 
860 ΤΒοϊυοκ, ῬΗ  ρρὶ ἐπ ἰοου.--Β] Τὴν μέλλου- 
σαν ἷδ δηϊοοοοηϊ, Ν]ΐ ΘΙΏ ΡΒ Αβίβ, ΓΙῸ (18 ΑἸουὰ 
οὐὔ͵θοί8]. ἸΤιαὶ ρἸΟΥΣΥ͂ 18 ΘΥΘΡ Δρργοδοιίηρ, δηὰ ἰδογο- 
ἴογϑ ουΥ̓ῸΣ ΠΘᾺΡ αἱ Ὠδηδ, ἐβουρῃ Ῥαὺ] ἀο68 ηοὐ τοραγὰ 
[19 ῬΓόθομοο ΘΔΓ ἴῃ ἴΠ6 8686 οὗ Μογογ, δηὰ οἴπογε. 
“͵ἸἼῺ ῸΔ [800 7εχίμαί Νιοί6α . Τὸ εἰς ἡμᾶς 
ἄοθα ποῖ τθβῃ, 88 ἔῃ Ὑυραῖθ ἀπὰ Β6Ζα ἰιανο ἴϊ, ἐπ 
ποῦς [80 ΚΕ. Υ.}; ἴδ 15. οοπποοϊοα πὰ (86 ἀ πο- 
καλιφϑῆναι. 1 ἰξς 18 ἱτπωραγίοα ΓὨγουρὴ [86 ἴπ- 
ποιὰ ᾿ἴ6 οἵ Ὀο ον τθ δηὰ {πγουρῇ πεΐαγο, ἱξ ΠΘΥΟΓ- 
1Π6] 688 σομ!θ8 ἤοτα (6 ἔυϊῦγο δηὰ ἴγοϊω δῦονθ, 88 
ΤΟΝ 88 ἔγοῃη πὶ ηΐη οὐαὶ, δηὰ 1ὲ 9 ἃ Ὠἰνὶπο 
βοογεῖ ἔγοχω ΘἐθγηΥ ἴῃ {{π|6---ἰὨοτοΐίοτο ἀποχάλυψις. 

γεν. 19. ΕΣ ἴπ9 ρμαϊίοπὲὶ ἀπχροοϊδϊίου [ἡ 
γὰρ ἀποκαραδοκέα. Οκ ἀποκαραδοκία, 
δοιῃρ. ῬὨ]]. ἱ, 20, Τμδ νοῦ καραδοκεῖν τηθδῃμ, 11- 
ΟΥΔΙΪΥ, ἐο ἐχρεαὶ οἰ ερ πο ᾿φαά ; τῇ θη, ἐο 61} εςί, 
Τ0ο πουῃ, δἰγοηρίῃοηθα ὈΥ ἀπό, τοίδυβ ἴ0 8} ΘΧΡΘΟ- 
δὥου, ἩιΐοΝ '8 Θοηϑίδηϊ κηα ρογβἰβιθηϊ πη1}} [06 τη 6 

διτῖνγοα. ΤΠ ἰάθα οὗ δηχίϑιυ ({Π|6 Ὁ) 8 μοὶ ῥγοιὶ- 
Βοὶ, (ὅο ΤΒΟΙαοΚ, ΡΒ ρρὶ, θ6 οἴ, Μογον) 

͵ 

Φ. ΟΠ )6 ΘΟΒΓΟΥΕΤΗΥ ποῖτθοι {δε Ῥτοίοεϊδης δᾶ Οδέμο]ἶο 
δοο Σορισὰ (0 ἔ6 πιορίέωηε οοπαάέρτιί, ΒΔ ΟΟὩ 
ψί! τἢϊ6 800 ΤΒοϊυοκ͵ Ρ. 421. [Οὐπρ. ΕΣ ἐρρὶ οἱ 

οοπᾶιρπὶ δι τεαριίωνε ΑἾδο Οαϊνίῃ. ποῖδ ἰρη ἀμί ἐβρρὴ 
46 Ὧν. Ἡοάξο ταοιωλσίκβ, ι80 άθδ οὗ τοοσὶξ "" 8 δ᾽ ὑοαϑῖθ ον ἴοΣ- 
περι τὸ (᾿ς οοξίοχι."--Ε.] 

811 [16 βυβονγίηρθ δηἃ ΒΟΙΤΟῊΒ οὗ [26 ργϑβθηὺ βίδίθ 

ΙΏΔ68 ἃ ἀου}}]6 Ῥιοθοροροωΐδ, “ ποῦ ΟὨΪΥ ἰδ6 ογεα. 
ἕωγο, Ὀὰϊ 189 ἐχροοίαίϊοπ οΥ (δ σγεξαίμγο ναἰ18,"---.] 
ΤῈ γὰρ ἱπίτοάυσοθ {μ6 βγεὶ ῥγοοῦ οὗὨ ἰιΐ8 βίδιθ' 
τηθηῦ ἴτοιι {Π6 σουγβο οὗ ὑμ6 ὙθοΪο κεέσις. 
ΤΩΔῪ 6 δοκοί, 5[|8}} 06 ζαύυτα ΡΊΟΣΥ Ὀ6 Βονα ἰῃ ἰὼ 
σταπάσων (ΟὨγγβοθίοπι [Ποᾶρο, ΑἸξογὰ], ἀπὰ ταοαὶ 
Θσροβίϊοῦβ), [9 εεγίαὶπέν (Ἐτ᾿ Ζβοῖα, ΜαογοΡ), 18. πέαγ. 

οΥ 8 γμέωγείν (ῬΒΣΡΡΙ) } ὙΤΒο]υοῖς, 
γ δηα οεγίαϊπέν. 1 Ὀοζδ τηυβὲ οοτὰ 

Ὀΐπθ 'π οὯ6 ἰάθα, ἔβθ 1Ὁ 18 186 ἐγωΐλ οΥὗ [86 γεαξέίῃᾳ 
οὗ {Π6 Ψ]ΟΡΥ͂, 88 δυσῃ, Τμθ 6] θηίδ οὗ 118 χτδηθῦν, 
88 ΟὗὨ ᾿ἴ8 ΘΟΥΙΔΙ ΠΥ, ἀΓ6 υηϊϊοα ἴῃ {86 ἔδοὶ τπδὶ ἴἰῃ6 ἀθ. 
γεϊορίπξ Ραΐῃ οὗ ἴθ ϑχίθγῃβ κεέσις, 88 οὗ [06 ἴῃ 
ναρὰ 116 οἵ Ὀρ6]Ἰονοτβ---ἰπἀοοά, [86 στοδηΐος οὗ (86 
Ὀϊνίπο βρί γί] 116 1086] {-- ἸΔΌΟΓΒ ῸΣ ἰδ δηὰ ροΐπι 
ἰοπαγὰ ἰδ; ἰῃδὺ 10 Ὑ1}} οοηβῖδὲ ἴῃ [8.6 Τϑσροναὶ οὗ 8]} 
ὙΔΏΪΥ δηα οοστυρίίου ἰπ ἐπ 6 ΜΒΟ16 πδίυγαὶ Ββρῆοτο οἵ 
τοδηκίηά, 

Οὗ ἴδ9 οτϑαϊίου, τῆς κτίσεως. Τ6 φτοϑὶ 
αυσδίϊοῃ ἰ8, δὶ 'ἰ8 (886 χτέσες ἢ ζιεχὶοαί, τῺ6 
ΜΟΓΑ ΤΩΔῪ Τη680 ἴΠ6 δεῖ οὗἩ ογϑαίΐοῃ, 88 γχ6}} δ8 δαὶ 
8 ογβδϊθα, {})6 ογθδίίοη ; ᾧ Ὀυΐζ σοέμαζέν, ἴ86 αὐυδείίοη 
ΒΟΓΘ οδἢ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἴῃ6 ογτοδοη ἴῃ [6 ὈΓΟΔάΘΡ ΟΣ ΤΔΟΓΘ 
Ἰἰπυϊϊοὰ δθῆθθ. Ὡδοϊθοῖ : “ χτέσις ἴῃ [06 Ῥαββὶνθ 
ΒΘΏΒ6 68} Ιη68Π [6 ΒΆΙΩΘ ἃ8 χτίσμα, [86 βἰηρὶο ΟΓΘΔ- 
ἴυτο; γον, 89; Ἠδθῦ. ἰν. 18. Ἡ κείσις, Βοοῖκ οὗ 
Νἰϑάοτῃ ἰϊ. ὁ ; χυΐ. 24: ΗδθὉ. ἰχ, 11 ; ΟΥ δυθὴ ὅλη 
Ἷ κτίσις, Βοοῖκ οἱ Υϑάομῃ χὶχ. ὁ; πᾶσα ἡ κτίσις, 
Ὁ ἢ χυΐϊ. 17, [Π6 ογοαῖθαὰ ποῦ, Βαῦ ἰῃ ἰῃδὶ 6886, 

88 480 ὙΪ0|.) ὅλος ὁ κόσμος (Φοῦη χὶϊ. 19). ἰξ '8 πιθ- 
Το, γτ  ΟΆ}}} ΘΟΠΗποα ἴο ἴπ6 Ὠυμηδη πον] (Ὁο]. ἱ. 98 : 
Μαῖκ χνὶ. 1δ ; δηὰ αἶβὸ πὶτ ἐμ6 ἈΔΌυβ, Γι 3 52, 
ἂς.), οΥ ἴο ᾿γγαϊ μα] πδίυγθ, ὀχ θιηρίπρ, τη. 

ΤΏΘ ἘΧΡ  Δη ΔΙ 0}8 ἀγὸ αἰνϊ ἀοὰ ἰηΐο αἰ δγθηΐ ζτοΟΌρΒ : 
1. 7722 παίμεγαὶ απά ερὶγίζιαί τοογϊὰ, ΤῈ6 αηΐ- 

σοσθο, Οτίρθῃ: Μδῃ 88 βιιδ) θοῦ το οσοττυρίΐοη  5ου]}8 
οὗ [80 βίατβ, ἸΤπθοαογθῖ: 8|80 ἴῃ6 δῆψοίὶβι Τμθο- 
ἄοτο οἵ Μορβνοβίϊα, ΟἸββδυβοη: ΤῸ ψοϊο οὗ (6 
υπίνοιβο. ΚΟ ΠποΡ, Κορρο, Βοδβθησηὕ!οσς (ἰοία γνϑ- 
γῆι ὠπὶυογείίαδ). 

2. Ζηιαπίπιαίθ ογδαίΐοπ. (ΟἸγγβοβίομυ, ΤὨΘΟΡὮΥ- 
ἰδοί, Οαἰνίη, Β6Ζα, Εὐ ἴΖθομο : γιωπαὲ πιαολὲπα.) 

8. Δπἰπιαίε ογεαξίοη. α. Ἠυτδη Υ (Αυραυβίΐηθ, 
Τυχτοίίηο,} ὅσ.; Βαυμπιραγίθη- ΟΥΌΒΙῸΒ : 801}} ἀη 0 6}16ν- 
ἱπρ ἌΡ ὃ. ἀποοηνογίθα ᾿ιθαῖ θη (ΟΟΚο, 1ἱρι» 
ἔοοϊ, δῃὰ οὔμθβ). Ἐδοίπῖοαὶ ὑβαρα οὗ ἰδυρύδρο: 
[80 δοδίθθῃ: ΓΙ; 6. 106 δον θη ῬΘΟΡΙΘ, Ὀθ- 
οδυδβο ἐπ6 Φ6Ὺ8 τογο “8110 Οοα Β ογοδίίοῃ (ΟὙὝΘΙΩΟΣ, 
δΔηὰ οὐμογβ):; ἀ τ6 Θφηῦ]6 ΟἸ γἰβιίδηβ, Ὀθοδῦδο 1ῃ9 
Ῥτοθοϊγίθβ ἯΘΓΘ οδ] θὰ ὩΘῊ ογοδῖυγοθ ((Ἰογίουβ, Νὅβ- 
8610); 6. Φονῖθη ΟΠ βεϊδηβ (Ο0Κ6] ; ἴῸΡ [86 βδτιθ 
ΤΟΔΒΟῺ 88 ὉΠῸΘΣ 6.);: Κὶ ΟἸ ΓΙ δὲίδ 8 ἴῃ ζθΠοΓα] (καυνὴ 
κτίσις, δοοίπἶδηβ δηὰ Αὑὐτηἱη 8η8).---ΕΥΣΔΘΠΟΥ [ὨογΘ 

Φ(Τὴ6 ΡὈΣΙΠΑΥΥ ΤΟΙ ΣΘΠΟΘ ΒΘΟΣΏΒ (0 ὈΑ ἰο ἐδ σγεαίηξεε ὶ 
νὺξ κα δοοοπάὰ ΣΘΙΌΓΘΙΙΟΘ ο 118 ΟΟΣΔΙΠΕΥ διὰ ζαυξῃτγὶ 
τοῦ ̓φδοόοανη Υ 6 1] θὰ ἐπ “16 »δέλοῃϊ ὀχ ροοξαίζοι..ἢ 

ἐ [ΤῸ ἘπρΙ δ πογὰ ογεαίίοα ὯΔΒ Ῥγϑαΐδοὶ νυ [8:9 βδσωθ 
πο ο! ἡ ΒΘΏΒ6; Ὀπΐ ἰξ αἰ νΥθ 68 8 βΈΣΘΓΒΙ ΤΟΣ ο6 ὮΘΣ 
Ἰδοᾶ ἰπὶ 180 Ῥαβεῖγε δθι86. Κτίσιφ μου θέοα! Υ 85 Β τι 68 
ΒΡΘΟἶΔ] γοίθσθθ ἱπ ΤΑΠΏΥ οδθ68, θυ ἐξ που] δόοσὰ ἰδ δὲ 8 
ἸΏΟΙΘ βΘΠΟΓΊΑΙ ἰβοδίίοι Ῥσγθοθάθα [886 ΣΟΤΘ 026, 
διὰ πθυοο ἐδμαΐ ἔδο ] ταϊδίξοι οὗ τοϑαιίης πο. δἸταγο Ὁ6 
ἀογίνοὰ ἔσομαι με οοπίοχὶ.--Ε.} 

Σ [ΤῊΪΔ ἰδ ἐΠο νἱον δἀοριϑά δηὰ ἀοίοσιἀθιὶ αἱ δοσὴθ 

εὐρεληδίος Εν ἀρὶο μεκαπιοκν, 0 ἐπλοζοτοίμείσα ὦ ἀν 80]6 δγρύσοθι Θ τοϊδείσι ἰ8 48.» 
ἴο σρϑοὶ ἀντ ΕΘΏΟΓΑΙ δοοορίβῃοθ 42 

͵ο δδοειιηϑὰ, δηὰ 88 ἐδ0 
»ν ἰδ ορροδίεἶου ἴο ϑέμασι᾽' 9 Υἱῶθ 
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δ πὸ τοίθγοῃποθ, ΟὉ οὴθ δδηΐᾶ, ἰ0 ἰ8)6 τηδεὲποσηδεῖοαὶ ΟΣ 
Βαείσοῃοπ)ὶ δ] οὗ (06 ΠΟΔΥΘΗΪΥ ὈοαΐοΒ, μον, 
θη (ἢ 6 οὔδιογ, ὕο 1ῃ6 τϑαΐ γαϊδοῃδὶι οὐ βρί γί] πνοσ]ὰ, 
Ὀὰϊ ἰο ἃ ογοδίυγο. ἴθ, πὶ οδῃ στόδαη ἀπ ΘΑΓΏΘΒΙΥ͂ 
οχροοὶ. 

4. Ἰηδηϊπηδῖο δηὰ δηϊμηδὲθ Ὠδίυγο, ἰῃ οοησδαΐβ- 
εἰποιίοι οτα Ὠυμηδηΐ " ( στοῦ, Οδ]ονίαβ, 
Νοιπάονς, Μογορ, 06 Ὑ᾽οῖ6) [Βοάρρ, ΑἸ [ΟΓὰ].-- 
[Βοδυῦοτσι: “ ἔνϑα ἴῃ [86 (δΐηρσ οὗ (86 ὈΟΔΙΥ ποσί 
ΔΌουιϊ υ8 ἰδοτθ 8 ἃ [6.6] οὶ ποῦ, 16 ἰδμδὶ 
βίδιαθ οὗἨ Μοιωποῃ, Ὁποοπβοίομϑ! Υ δοιιπὰβ ἱῃ δοοογὰ 
πθὴ τουουθά. ὈΥ̓͂ (0 ΤΥ ὕοτα οὐ ἰρὶ."--Ρ 5. 
Βαυὶ {6 ἀἰδιϊποίίοη ἔγοτῃ τρδηκίηα τουϑὺ Ὀ6 ΘΟὨδη 
ἴὯο (Π6 αἀἰδιποιο τα ἴΠ6 βρίγίίυ4] 118 οὔ τομονϑὰ 
ΤῊΔΗΚΙΠα ; [ῸΣ δέ ταληκίηα ἰβ πὐξο ] ἀοροπάοης 
ὌρΡΟη πδίαγο, Δηὰ θυθῃ ὈΘΙΪΘΥΘΙΒ μᾶνθ (Πποὶν πδίυγωὶ 
δ'ὰθ (2 ον. νυ. ἥἹ 6), Νοῦν οδὰ (86 υπηΐνοτθο, ἱπ 118 
ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ὨδέυΓΑ] αἰὰθ, ὉὈΘ δ᾽ οροῖμοῦ τοϑδηῖ, βίηοθ 186 
ΗΟΙ͂Υ ϑβοτίριυγοθβ αἰδάησυϊαῃ ἃ τορίοη οὗ ρίουυ δότω 
106 τορίοῃ οὗ Ὠπμ ΔΗ Υ ἴῃ {818 }1{8. 

δ. Τποϊυοῖ : “ Τῆ6 πιαίογίαί ον φωγγτουπαάδησ 
"παΆ." Το Ξβοτίρίυγοδ ΥΘΕῪ ῥ᾽ δίην αἰδιϊ ρα δ Ὀθ6- 
ἰἬΎΘΘἢ 81) ΘΑΓΓΆΙΥ παίυγΑ] που] γοϊαιθὰ ἴοὸ τηδηκίπα, 
δηὰ ἃ τοχίοῃ οὗ ρίοσγ. (6 [8:6 ἀϑοθπβίοῃ ; 1 Οὐσ. 
χν. ; Ηθῦ. ἰχ, 11, 6.) ΤἊΘ ἔογπμον δοῃθ ἰβ βυδήθοί 
[0 νη Υ͂, αμἃ ἤΘΠΟΘ 11 ΔΙοπθ ὁδῃ ὃ6 ἰηἰοηο, Βυὶ 
ἐΠ6Γ6 18 Π0Ὸ βτουπα ἴον τηδϊκίηρ αἰν] βίῃ πῃ τυ [ἜΓΘΠΘ6 
ἰο 1818 Ὠυμηδη Ὠδίυγα! ποσὰ, ΤῊΘ ΑΡΟοΒβί]θ ᾿ββΌπη68, 
γδίπον, (μὲ (8 στοαί Θρῃογα ἰδ ἴῃ 8 βίδίϑ οὗ οο]- 
Ἰοοίνα, ραϊηυϊ βέγί νἱηρ, ἴον ἀονυθὶοριηθηῖ, Ἡδοἷ 6 Χ- 
ῬγδθΘ68 [861 85 βθῃβδίίοη ΟὨΪΥ ΡΓΟΡΟΓΈ ΟΠ Δ ΘΙΥ͂ ἴὸ ἐδ 6 
ΒΟΠΒΔΙΪΟΏΔΙ ΡΟΥΤΟΣ οὗ ἰδ, δηὰ ἤθῆοθ 8 ἴοτθ αοῆ- 
ὨΪΘΙΥῪ Θχργοϑϑοα, ΔρρΘΑΣΒ ἸΏΟΓῸ θαυ ΠΥ, δὰ γοδοἢ- 
68 ἰΐδ οἰἰπιαχ ἴῃ ᾿ἰνίης ογθαίυγοβ δηὰ ἴῃ ἴμ6 πδίυγαὶ 
Ἰοηρσὶπρ ποι ταδὶ ὰ ἔθοὶβ (2. ον. ν. 1). Τὴ6 τϑαὶ 
Ῥοιϑουλβοβίίοῃ οὗἨ πδίυγο ἰῃ τωδπ ἰβ {Π|6 ιουπὰ 
ἴον ἴ86 ροεῖίσα] ροιβοηϊ βοδέϊοη οὐ πδίωγο. 

[6. Τ΄ε ωδλοῖδ ογραΐίοπι, γαΐέοπαὶ α5 τοοϊΐ αἬ ἔγγα- 
ἐϊοπαΐ, ποὲ γεί γεἀεεηιοά, διιί ποεάϊπιρ ἀπά οαραδία οΥ 
γοαοηιρίίοη, ἈΘΓῈ Ορροθθὰ ἴ0 [ἢ ὨΘῊ ογθαϊΐοῃ ἴῃ 
Ομ γῖθυ δπὰ ἴῃ [Π6 τορεπογαίθ Τηὸ ΟΠ ἄγοη οὗἩ Θοά 
ΔΡρΘᾶγ, ἢ {ἢ 8 ΟΠ8 αἱάς, 88 ἴῃ β γεν ίγυϊ οὗ (86 πον 
ογθϑιίίοη, δηὰ ἴπ γοιμδἰηΐηρ ογθαΐαγθα, οἢ [16 ΟΥΒΘΡ, 
88 ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΙΥ͂ ΟΥ ὉΠΟΟΒΟΙΟΙΒΙΥ ἸΟΏρΊ Ωρ ἴσον {16 
ΒΑΙΔΘ Ττοαἀοιηρίίοη δηὰ σγϑῆθναὶ, ΤΏ18 οχρίδηδίΐομ 
ΒΟΟΠῚΒ ἴ0 Ὀ6 [Π60 τῃηοδὲ οογγθοῖ οὔθ, [{ τηοβὲ 88[18- 
δου! δοοουῃίβ 0Γ (ἢ 6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ : δχρεοίαξίοη, 
ιϑαδέέησ, σγοανπίησ, ποί εοὐϊέηρσίν (νον. 20), δὰ ἐδδ 
τὐοὶο ογεαΐδοπ (γ 6. 32). Τηδ τ Π016 οτγοδιίίοη, ἴθ σι, 
ΟΟΚΒ ἴογπαγὰ ἴο γοαἀθηρίίοη : 411] παίαταὶ Ὀἰγίῃ, ἴο 
[06 ΠΟῪ Ὀΐγῃ. ΑΒ 411 ἱπαὺ ἰδ ογοαϊθὰ ργοοθοάθα 
ἔτοπιῃ αοά, 80 ἱἰΐ 4]}, ὀοῃϑοϊουδὶ Υ ΟΥ Ὁποοηθοίουθὶ υ, 
βίγῖνοβ δον Ηΐπὰ 88 118 θπα] οὐἃὰ. ὙΠαὶ βϑῇῆονε ἰθο ἢ 
ἴηι παίυγο 88 ἃ αἷπὶ ἰτρυϊθο, ἰῃ ἴΠ6 πδιυγαὶ πηδῃ, 
διηοης ἴ[Π6 μοδίμθη, δῃὰ γϑῖ ᾿ΟΓῸ διηοης ἴδ 6 «96 0γ8, 
ὑπάον (06 ᾿ηβυσηοθ ΟΥ̓ ἴΠ6 Ἰαῦγ, δοπ)θ8 ἴο αἰδβιϊ ποῖ 
οοηϑαΐουθηο88 δηὰ τηδηϊοαὶβ ἰ{86] ἰῃ ὑπαὶ Ἰουὰ ΟΥ̓ 
δον ἀοἰνϑγδηοο (οἤδρ. νυἱΐ. 34), σοι ΟὨγίϑι Δ]ο πο 
ΘΆη ΒΔΕ ΒΥ : δηὰ ἔθη νοΐοοθ ἰἰβο ἢ ἴῃ ΠΔΡΡΥ στα ιπὰθ 
ἴον ἴῃ6 δοίιδὶ γοἀθεηρίΐϊοη. ΟἸδῆδυβθῃ δρΟΪῪ 888 : 
“ Ῥϑιὶ οοηἰϊγαδία ΟἸγίαι, ἀπὰ ἴῃ 6 ποιὸ ογϑδϊοη οδ θὰ 
ἔοτῖ!ι ὉΥ Ηΐμ, ἴ0 411 {μ6 οἱά οτοϑδου, ἱοροίπον πὶ 
16 υνροζϑηθγαῖθ Ἰη6ῃ, 88 [δ6 δοποῦ οὗ (μἷθ ογοδοῃ, 

Φ [ΤῊ ΤϑΆβου ἴοσ ϑχοϊῃ ἀπ τὴδιὶ ἈΓΘ: 1. Β6᾽ ΟΥαΣΘ 8ΣΘ 
Βοσθ ἤγοπλ ἴπ κτίσις (γα Υ. 28). 2. βποι! δὴ 

ὯΒ ἃ ὙὨοΪο. 17 νοῦ. 21 μῖνϑι τῆ ρυϊροτί οὗ (δ6 
ΦΒΟΡΕ " (τος. 20), ἴθστι (ἷβ σθϑβοι ἰβ οἵ 16 πεῖ ρ!.-- Ὲ.} 

ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΟΥ ῬΑ Ὶ, ΤῸ ΤΉῊΕ ΒΟΜΑΝΕ. 
πρεκαιμρκεσαιπεεστεσαερηςες,, ἄλονσας. ἀκσρτααι δι το τη τρντάσπετο τς αμδών᾽ 

ΤΏ πΠ0]6 οὗἁὨ ἰμἷ8 ο]ὰ οστγϑαϊίοι [88 οὔθ 1ἰἴθ ἴῃ ἰϊβοῖζ 
διὰ τΐδβ ἰ8 γοδσηΐηρ ἴον γοδθιρίοι ἔγομλ ἴθ 6 Ὀοεάδ 
ΜὨϊοἢ Ὠ01α ἐξ, μϑυ ἡρηγυ ΣΙ ΕΟΠΠρΑΠοῦ, ειι18 ἫΝ 
γοδγηΐηρ 88 ἰΌσΙΩΒ αἰ Βογθης ΟἿΪΥ δοοοσαϊηρ ἴο 
αἰδογομς ἀσατθοδ οὗ ἰδ, δηὰ ἰδ πδίι γα! ΡΌΓΟΡ διὰ 
ΒΙΓΟΏΚΟΡ ἰῃ υῃγοβθοηθγαῖθ τη6}} ἤδη ἴῃ Ρἰδηΐδ δηὰ δῆΐ. 
ΓΩ8]8 : ἰη ἴθι, ἰ06 ογοδίΐοῃ ᾿δ8, δ ἷἰὲ πϑζο, ἰὼ 
τοουΐῃ, ὉΥ ποῖ ἴδ οδη στο σϑηὶ ἰο ἰδ οοἰϊθοῖξνο 
ϑοϊϊηα. Υοὶ [6 πιοβὲ οὗ [680 τηϑῃ ἄποιο ποὶ Ἠἐῤ8ὶ 
186 γροδγηΐηρ δηὰ βϑοκίηρ ἴῃ [ποτ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ ΤΏΘΔΣ ς 
ΠΟΥ υπάογβίδηα ποΐ [86 ἰδηξυαξο οὗ ἴη6 ϑρ τις ἴῃ 
ΔΒ ; ὩΔΥ, [ΠΟῪ ΒυρρΓοδθ ἰξ οἴρη, ἐπουρῖ ἰδ ἴα, 
ΤΩΘΔΏΜὮἾ 6, δυάϊὈ]6 ἰῃ δον Ὠρατὶ ; δηὰ πῶδὲ 86} 
ἀο ποῦ υπαονβίδηα ὑμοιηβοῖνοθ, ἀοά πηἀοτδίδη δ, τΠῸ 
᾿ἰδίδῃϑδ ουὐδὴ ἰὼὸ Ῥγάυοσβ ποὺ υπδεγαίοοα. Βυῖ Βον- 
Ἔυον ἀδοϊἀοα [86 Θοπίταδι οί θοῦ ἴἰῃ6 οΪ4 δηὰ πὸν 
ογθαίίοη, γοῖ ΓΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ ποῦ Ὀ6 οοπδίἀογοὰ 85 δ6ρ8- 
Γαϊοὰ ἱμογουμῆγ. Βδίδπογ, δ8 (6 ΠΟῪ στωδῃ, ἴῃ 84]] 
ἀϊβυύποίηθδθ ἔγοπι ἔμα οἱ, 8[2}1 18 ἐπ 1π6 οἰά, 8ὸ ἰβ (86 
ὩΘῊῪ ογοδύοη (Ογίδί, ἀηβὰ {6 ὨΟν ᾿ξ ρῥγοοθοθαΐως 
ἔγοσα ΗΪπι) ἰπ ἴ86 οἷά ποιϊὰά. Τμδ οἱὰ ογϑαίίοη, 
Ἰβογαοίογα, 18 {|| δῷ ἱπυργομιδίθ τοῖον (ΟΣ Ρ. τοῦ. 
28), ἐδπαῦ ὈΘΑΓΒ ἃ ΠΟῪ ποιὰ ἰπ ποῦ ποπιὺ--- [18 
τ] Οἢ ἷἰβ ποῦ Βοιβοὶ ἢ, ποθοῦν δρεΐησδ οπι δογ, Ὀυὶ 
ὙΒΙΟὮ, ὈΥ ἴΠπ6 ογογιηδδίο τίη ΡΟΤΟΡ ἐμαὶ ἀὐτο}}8 ἴῃ 
τ, ἀγαῖνσβ δ ὺ ᾿ἴξ6, πὶ ποι ἰξ ἰ8 οοπποοιοα, οἱ 
δηὰ οὐ ἰπῖο ᾿ἴϑ6 1 ἢ, δθὰ 68 ἐΐ ἰηῖο 118 παΐυγο, 80 
ἐμδὲ ἴ86 ὈἱγΙΒ (86 οοτωρίοίοη οὗὨ [06 Ὡ6Ὴ ποσὶ) 
" 6 τοὶ οι ἢ ἀραῖῃ ((Π6 δἰηκίηρ οὗ (μο ο]ἀ).-- 

. ὅ΄ς 
[{π|8 ἰαδὲ υἱοῖν ϑϑοδ ἰὼ Ὀ6 ἰδμδὶ οὗ Ὀσ. ἴδηρθ 

δὲ θοῦ, [ἐ ἰδ ΔΌΪΥ ἀοίοπαοα ὈΥ ΕογΌθϑ, ὑΡ. 810--380. 
ΤΏ {ἰπϊτδι ἢ ἴο ογθαίίου, ΔΒ σδρδῦϊθ οὗ γοἀοεηρίου, 
ἱπρ}168 {πᾶὺ ΟἿΪΥ 80 τουοῖ οὗ ΟΥΘδ ΟΠ 88 ͵8 ᾿ἰηκοὰ 
αὶθῃ [86 (4]} οἵἨ πιδη, ἀπὰ βυδ᾽θοϊ ἰο ἐπ6 συγβο, βου ὰ 
ὍὈ6 ἱποϊυάρα. Ἰδὺβ ἰ αἰ Ῥ 8 ἴγοω 1. Οοὶ. ἱ, 390, 
δοτούον, ρἶνοβ ἃ Ηἰπΐῦ 88 (0 {μ6 οχίθηϊ οὗ [Πὶ8 οὐ» 
προιΐοι πιὶὰ πδη. ΤΏ οοπίοχὶ γοηάοῖϑ δυσὶ ἃ 1᾿πι;- 
ἰδίου πϑοοδβασγ, Οη [μα Οἶδον Ὠδηά, ἰξ ἀἰοτθ το πὶ 
4. ἴῃ ἱποϊυάϊΐηρ τηδῃ ἷπ [8 (1160 οοπαϊίοη. ΤῈΘ 
ΤΟΆΒΟΩΘ 9Ὁ0ῸΓ δχοϊυἀϊηρ ΒΟΙΏΔΏΪΥ ἤᾶγὸ Ὀθθη χίτθῃ 
δῦυνθ. Ιζ Μὰ] ἀρΡΡθαγ ἰπᾶῖ, δραίηδὶ ὑπ8 υἱον, ΠΟΥ͂ 
ἃτ6 οὗὨ ΟΟΙΏΡΑΓΑΙνΘΙΥ [1016 ποσί, Οὐοτίδδηυ [ἢ6 
Ὀυγάθῃ οὗὨ Ῥγοοῦ σοϑίβ πῖϊῃ ἴμο86 ὙΠῸ δαορὶ 4; ἴον 
Τη8ῃ 8 ἦπ6 ΠθΔα οὗὨ ἴ6 ογοδίξοῃ, ὕο νι ϊοῦ ἸΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ͂ 
κτίσις ; ὨΟῦ ΙΩΘΓΟΙΥ 88 16 Βθηδὶ δηὰ ογοπηίην ποτὶς 
οΥὗἨ τμ6 τοροδίθα ογϑδῖνα ρϑμοΥ πιο Ὀτγουρδί, ἴὲ 
ἴπίο Ὀοίηρ, Ὀὰὺ 48 ἔπ6 οσοδβδίοη οὗ 1ζ5 ρῥγοϑοῃϊ ρτοδῃ- 
ἵπρ οοπαϊεῖοπ, ἘΒοαίά 65, τηᾶσι, υἱονσοὰ οἢ 986 δβῖἀδ οἵ 
ἢ18. Ὡδίιγθ, ἰδ ἃ ραγὶ οὔ (Πϊ8 πλαίογίδὶ πὰ δηΐπιδὶ οτο 
του. [Ὁ Θϑϑῖθ δγΌΪΓΑΤΥ ἴ0 βυαθᾶος ᾿ἷπὰ ἔγοτῃ ἰδ ἰδ 
{|8 ὁ886. Αἷ 8]} οὐϑῃΐίβ, Ἧ6 ἸῃΔῪ δαϊοὶξ ἰδδὲ ἢΐβ τη 
(ΟΥἿΔ] ὈΟΑΥ ᾿ἱπυ Ἰ ΠΤΑΥΣΥ Βματοβ ἰῃ 1}}}8 ὀχροοϊδεοη, 
ἴο σίου δἷβ σπγορθπογαῖθ 800] γοβροηᾶβ ἩΠῈ δὴ ἰη. 
ἀεβηΐιο ἰοπρίῃξ. ἴῃ (8 νίονν 116 ἀερταάδξου οὗ 
δἷῃ ἷἰ8 ϑαγ( ἢ Ἰηδηΐϊΐδδί, Ναῖυγτο παὶϊΐβ, Ὀὰς τἢ0 
ὨΔΙΌΓΑΪ ΤῊΔΠ ἰδ ἱπαϊ δγοηὶ οὐ Ὠοβίϊθ, Τὴ νοῦν ὈΟΩΥ͂ 
ἩΠΙΘΏ, ἴῃ Ὠΐἷβ ὉΠ ΠΏ 688, ἢ6 ἀδοῖβ 16 βουγοα οὗὨ βίη, 
ὙΓΕ118 [0 ρ᾽οτ βοαϊίοη, ἩὮ116 ἷ8 θοὰ] 0868 118 ρον δε 
ΟΥΟΡ ἴδ ἴο βι186 [πὸ ἱπαγιϊουϊαῖο ἀθβῖσο. Οὐ ἴθ 6 πο] 
Βυδ)θοῖ, 866 ὕιετῖ, ϑϑια, ὠπα Κνίδ, 1888, ὑΡ. 885 δ΄, 
Τμοϊυοῖς, Μογον ἐπ ἰοοο, Ὠο] ἰσϑοῖ, δὲδὲ, Ῥὲνολ., Ῥρ. 
δ ἔξ, ἀπὰ ὑρ. 476 Δ (4 πιοϑὶ ὑσοίουπα δηὰ οἸοᾳυσαὶ 
ΒΟΥΓΓΊΟΏ ΟἿ Υ̓ΟΙΒ. 18--28), Οὐομηρ. οοίν, Νοῖδε, δὰ 
Ὧν. [ῆρο, 2) α6 Σαμὰ ἀδν Ηδντίϊολκοὶ!.---.Ἐς, 

ον ἰλδ εαγπεεί ἐαροοίαξίονκ 977 ἐλε ογθαίωγο. ΑΣ 
(Ὧ6 καραδοκεῖν ΤΩΘΆΠΒ, ΒιΓ ΟΕ} Υ, ἐο Φαρδοῖ τοἴ(λ, ναϊεοὰ 
λοαά, ἰξ ἴδ ὙΘΥῪ ῬτοροΡ ἰὸ [56 αδοκία 
(ἰύϑηβο ὀχρϑοίδ 98), απὰ (6 ἀποκαραδοκέα (ΡΒ. 
ἷ, 20) ([ύδηϑα Ἰοπρίηρσ, ταϊτσ ἴοσ κα ιἰβίδοι ἢ), δὲ 
8} Δ᾽ υϑίοῃῃ! ἴο ἔπ6 ὁοοηῃαυοὶ οἵ ἱσταιίοπαὶ Ἴγοδίασγοα ἰῃ 
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ξοίδγσοῃοϑ ἴο (89 [αΐατα ἰγδηβίοσιηδοη οὐ {86 βρίιθγο 
οἵ παῖυτο. 

16 τταϊϊηρ [ἀπεκδέχεται. Ηδτο, αἴ8ο, [86 
θτοροϑι οι ἐπ ρ}168 [6 οοπτϊδποθ οὗ [6 να ης 
ὈΠἔᾧᾧᾷ] τΓΠ6 (ἰπ|6 Δυγῖνθβ.--- .}] Ενθῃ ἴΠ6 ῬΟῸΓ ΟΓγθδ» 
ἔπγοΒ, τΠΟΒΘ ᾿Ἰ6848 ἃ Ὀονοαὰ ἰοπαγὰ ἴπ6 στουπὰ, 
ὨΟῪ ϑοϊζεὰ ὉΥ͂ ἃ "ἶσον ἱτρυ]β6, ὈΥ ἃ βΒυροσηδίαυγαὶ 
δηςοἱραϊϊοη δῃὰ Ἰοηρίηρ, βθθαι ὑο βίγοίοῃ ουὖἱ (πον 
᾿ιθαὰβ δηὰ Ἰυοὶς ἔου τ ϑρὶ ΓΙ Δ} [ῸΓ ἃ βρί γί 04] οὐ͵θοὶ 
οἵ ἐμοῖὶν οχἰίβίθηοα, σι ΐο 18 ΠΟῪ Ὀυταδηθὰ ὉΥ [Ἐ6 
ἰατν “οὗἨ οοττυρίομ." Οθυίδιη] Υ ὑμιΐθ τοργοθθηϊδεϊοι 
86 (6 ἰοττῃ οὗἉ ἃ ροοίϊοδὶ ροσβοηϊβοδοῃ, Ὀυὶ ἰΐ 
ἐδηηοῖ, οἡ [18 δοοουῃὲ, Ὀ6 πη846 φαυϊναϊοηΐ, Δ8 ΜΟΥΟΡ 
δΒο] 8 (ρ. 2δ5)., ἴο ἴμ6 υϑῦδὶ ργοβοροροϑΐδϑ ἴῃ {86 ΟἹ]ὰ 
Τοδιδιηθηῖ, ΔΙ ΓΠΟῸΡὮ (ἢ 680΄ἀθοϊαγα, ἰῃ ἃ τυθαϑυγο, [Π6 
ΔΥΙΩΡΑΙΠΥ Ὀοίνοο [Π6 Ὠδίυγα] δηὰ δυμηδη πον], 

ογος πουϊὰ δχοϊαἂθ ἔγοια ἴδ ἰάθα ποῖ ΟὨῪ [86 8Δῃ- 
ἔθος δπὰ ἀσπιοπίδο Κίηρσάομι, Ὀὰὶ αἰδὸ ΟΠ ιν βίῃ δηὰ 
ὉΠΟ τ βιίδη τηδηκίηὰ, Βυὶ ἴον, ἔθη, ποῦυ]ὰ Ῥαὺὶ] 
αν υπάογϑίοοα [6 στοδηΐηρ οὗὨ ἴἰδ6 ογϑαίυγα, τὶς ἢ- 
ουὖῖ Πυπιδῇ ΒΥΓΡΑΙΩΥ ἢ 

ΤΠῸ χονοϊαϊίου οὐ ἴπ9 βοσιϑ (ο ]ᾶσϑα) οὗ 
Οοὰ [τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υδῦν τοῦ 
ϑεοῦ. 6 ΟΠ] άγθη οὗ αοά ἴῃ [06 ργοζηδηϊ Β6Ώ80 
οἵ ΗΪδβ βοῃβ. Τ|ιῈὰ ογϑδίυγο ναὶ Ὸγ 8 τηδηϊοδία- 
τἴοι ; (μδὺ 8, ἔοσ ἔῃ δομΐης οὗ ἰΐ8 δόξα ἴο [Ὁ}} δρ- 

πο6 (1 Φοϊῃ 1, 2) τὰ [06 σοταίηρ οὗἩἨ ΟἸγὶδὲ 
Μαιῖ. χχν. 81), ννυΐοῖ Μἢ}} Ὀ6 [86 δρροαγίηρ οὐΓ {μ6 
δόξα οὗ ἰϊὸ στοαὶ αοἂὲ (Τίϊα8 ἰϊ, 18): 1πογοίοσγο (86 
Δυβοίυΐε ἀποχάλυψις [861 1 186 ΤΙ ΠΙτηθης οἵ 811 {}6 
ἐγρίςδὶ τὰς οὐ βθια ὅτι ἐχήπεσδαρι τ οπῖν αδ δοηι- 

γοκίογαζίοη, α6 »ογ7εοἰ ἀευοίορπιεηζ. 
γεν. 20. ΕΣ ἴ89 Ἢ κοῦ το ὝΨΤΩΒ τηϑδθ ΒΌΌ- 

θοῦ [ἡ κτίσις ὑπετάγῃ. Ὦτ, 1δηρα ἴθ ῖκοΒ 
ἜΠ6 υϑτῦ 88 τη ]θ. [ε ἰ8 ἐπ ᾿νδιοτίοδὶ δοτίβι, αἱ 
ἐλε 7αϊΐ οΥΓἹ πιαπ. 8,48646 Ὀθίον. Οοιρ. αδφῃ. ἐϊ, 17, 
18.-.}]1 ἀοἀ νῶβ 6 οῃβ σᾷο βυδ᾽εοϊθα (80 887 
τηοϑί δσχροβίογ8)---ἰ ΤῊ 8. ἴδ ον ἀθηὶ ἔγοπη 088 σμγδό, 
ἔ{ [Π6 τοίδγθῃοθ Ὀ6 ἰ0ὸ ἴθ επι οὗ [86 [Ἀ]].---Β,7 ..-- 
τοὺ Αἄδῃ (ΚηδοΌ., ΟΔρ6}108); ΠΟΥ τηϑη (ΟΠ γυβοβ- 
ἵοτῃ, ϑο ο ΘΏΡυΓροῦ) ; ποῦ [Π6 ἀονὴ! (Ηπηπιοπά).5Ῥ 

ἴο ναιίεγ. Ματαιότης. ΤΏΘ Βορίυδρίηϊ, 
ἱποίοδα οὐ "ΞΏ, δ, 5. ΤῈδ ποτὰ ἀοββ ποῖ 
ὉΟΟῸΡ ἴῃ [86 ρερίδπο Ογϑοὶς ἢ ἰζ τωθδὴβ ἐπ ΒῈΡ6ΓΣ- 
βοῖα], ἱπίδηρίϊο, «πὰ ἱπογαίογθ ἀδοθριΐνο ἀρρθδγ- 
ΔΘΘ; ἴΠ6 ρον ΒιδὈὶὺ δὰ ἀοοπιοᾶ ἴο ἀοδισυσοῃ Παᾶν- 
ἴηρ ἴ6 θῃονν οὗ γϑδ] γ. ΕΔΓ ΟΡ ἀχροβίϊοτβ (Το νιυ]- 
᾿ἴΐδη, Βύυσον, δηὰ οἱ θγ8) αν τοίοισοα πὸ σον ἴοὸ 
060 μάταια -Ξ ἰάοἶδ, υπἀογβίαπαϊηρς ἰῦ δ8 τὴς ἀοΐβοα- 
εἴοη οὗ ἴΠ6 ογθαΐαγσο Ὑοῖ [6 αὐυοϑίίϊοπ Ποτα ἷβ 8 
ςοπάϊθίοη οὗἨ τὴ6 ογθαίαγο [0 ν οι αοὰ [88 βιιθ᾽θοῖ- 
οὰ ἰξ, Εαγίδον οὐ ἰὺ 18 ἀοβισυαῦθὰ 88 δουλεία τῆς 
φϑορᾶς. ΤὨογοΐοτο ΕὙῚ ἰσϑομοΒ ἀοβηϊοη, ρογυεγαῖ- 
ἕαε (ΑὐἀδτΓὴ δ 581}), 18 ᾿οίδ! ν ἀπΐθηδ]6. Βυΐ δὶ ἀο 
Μὸ Ὁπαοδγβίδηα ὉΥ ““δυθήθοι ἰο ματαιότης "} Εχ- 
ἢ δη δ 0}8 : 

1. Αῃη ονίμίμαὶ αἰβροοϊ(ίοη οὗὨ σγϑδίΐϊοῃ : ἱμθ 3:- 
γδηροιηθηὶ οὗὨ [Π6 οοττυρίίοη οὗ [{ 0 ογθαΐαγο (6 το- 
Εἶυ8, Κτοῦ, δ. ειίοθ. Τδοοάογοῖ μοϊὰβ ἐμαὶ ἴΠὺ 
οτίἰ μα] γγδηροιηθηΐ ΜὰΒ τοδὰθ ἩΪῚῸ ἃ Υἱϑὺ ἴ0 [86 
41} 

. [δ9 ἀτ:δίορουβ Οἷὰ Τοσίαπιοσ: ΟΧργοδαίομ: 
σαι. 1; δον χί!. 1,9; Ρα. χῖχ. 2; ᾿χυῇἱ, 11; χουν, 

ἢ ἴδ. ἱ. 3; χῖν. 8: 1γ. 12; Ιχν. 17, ἘΖζοῖς. χχχὶ. 15: Ηδν. 
. ΑἸδὸ Βον. χχὶ; 2 Ῥοῖον ἰἰΐ. 18. Αοἱίῃ ᾿1. 21.--Β.] 

᾿ [1}:6 τοΐδσοζιοθ ἐο ἰμΐο ϑνοιὲ [8 υπὰοπδίοά. τ ἰδ 8 
8Βο᾽ οὗ [86 ἀϑορ-Βοαίθα οὐοῃδοίο δτιθ88 οὗὨ ὕϑ] ον - 
ΓΝ ὙΠΕ σμσίος, τ Ὡ]ο ἢ Ἰοδὰδ ἔπ. ΑΡοδὲϊθ τὸ 64}} (δ 8 “6 
ξονοϊδιΐοι οὗ {6 βοβ οὗ αοᾶ,᾽" ποῖ οἵ [86 8οη οΓ Θοὰ. Τὶ 
φρου]ὰ Ὀ6 τοτηδσκοά, ἐμαὶ ΟΌΡ [οὐὰ 6Ἀ}15 ἐν ἐπθ οοτηρ οὗ 
406 δηη 47 Αἴίαη. ΤῺθΘ ουϑηΐ ἰ8 ᾿Βσοῦρδουιϊ τορασάθα ἰῃ ἃ 

βοίοσίυϊοκχίοαὶ δευθοί.-- ἢ.} 

21] 
8 ϑαηκαραιάπεδεθαρ. 

2. Α τορὰὶὶ οὗ [86 αἱ οὗ πιῆ. (10 Ηθῦτον 
ΓΠΘΟΪΟΩΥ͂, Βορος εἰλ αῦδα, τδὴν ΟΠ γί βεῖδη ἐμ θ0]ο 
Εἰδὴβ. (ξουπγοιίυδ, Οδ] νίη, Μ γον, δὴ οὔποτ). Νὸ 
1 ἴθ ὁρροθϑὰ ὉΥ ἔθ ὑπετάγη, ἃς. [ὉΥ οὐχ ἑκοῦσα, 
ἀλλα, πὦεϊοι ρτοϑα ἃ ἀἰδεγοηΐ ργονίουβ οοῃ 
ἀἸἰοῃ, δῃὰ ὈΥ [Π6 Ὠἰθύοτῖο 8] (βοὶ (θη, ᾿. 81) Μογον 
--Ε; δυὰ Νο. 2 ὉΥ (86 οὐἱρίπα!τεν οὗ 16 ἀττὰῶσο: 
τηθῃϊ ὈΘΌΜΘΘΩ ἃ βγϑὺ ογοδίθα δηὰ ἃ βοοομὰ βγρίγιξυδλ 
βίδϑε οὗ ἴΠ|6 ΘΟΒΙη08 (1 (ον. χν. 47, τὰ: 

8. ὸ τουδὶ ἱμογοίοσε πο, ιἰμαὶ Ῥδὺ] ΓοίοσΒ ἰο 
186 ΟΡΒΟΌΓΙΥ δηὰ αἰβίασθδηοα οὗἨ 016 Βτβί πδίυσαὶ) 
δίδρθ ἰῃ ἴῃ) ἀσνοίορζηθηῖ οὗ ουν οοβπιο8 ργοἀποδα Ὁ 
[86 [Ἀ1}1.5 ΑΒ, ἴῃ γοαἀοιηρίίου, ἐδλ6 γεείογαίϊοη, ΟΟ. 
ουγγοα βἰπλυ Δ ΘΟΥΒΙΥ πὶϊ (Π6 {ΡΠ ΠοσαΆποα οὗ ἰῃ6 
ὨΟΓΙΏ8] ἀσνοϊορτηθηῖ, 80 ἀραῖ οπίογοα, αἱ {Π6 81], ὡ8 
ἃ αοἰεογίοτδιίοι οὗ ἴῃ 6 οτρί αὶ τηθίδογρίυΒοβ, ἱπίο 
(86 σοτγυρίοῃ οὗ ἐγαπαί ογ ποθ. ΤΒοϊ υοὶς ΒΡΡσοδο. 
68 τ:ΐ8 ΘΧΡΙαπδίΐου ὉΥ [18 σϑιηδεὶς : "ΑΒ (ἢ6 Β8}» 
Ὀἰπῖθαὶ ἱΒΘΟΪΟΘΥ͂ ΘΧΡΓΘΒ8Θ6Β ὑμ6 ἰπουρηῖ ὑμαὶ τηδη, 
ὈΟΓΏ αἰ ]6 88, νουὰ αν ραβϑβθα ἰπίο ἃ δοιίον οομαϊ- 
[ἰοῦ ὁ ΌΥ ἃ [ἶβ8 οὗ [η6 Ηἰκδοβι,᾽ 50, 'π 411 ργο δ Ὀ 1Υ, 
[ὼ8 Ῥϑὺυὶ τορζαγάϑα {πὰ ἀλλαγῆναι οἵ πίοι ἢς 
ΒΡΘΑΚΑ ἰῃ 1 ον. χν. δῶ 85 ἴπὸ ἀεοβπαιοη οἵ (88 
βγϑὶ τρδη.}" Υοί ΤΒΟΪΌΟἷκ ΒΘΘΙΏΒ, ἱπ ΓΘΑΙΎ, ἴο δὰ. 
Ἀ6ΓῈ ἴο 86 Ὑ οἰἱθ᾽ 8 νῖϑν. 

Νοῖ Ὡλ!ξησῖν. Τῦο οὐχ ἑκοῦσα οδηποὶ 
ΤΩΘΔΏ ΙΏΘΓΟΙΥ {Π6 ὨΔΙΙΓΡΑ] ΠΟΟΘΒΘΙΥ ὈΘΟΌΪΣ ἴὸ ἰδ 
ογοδίυγοοου)ὰᾶ; ἰδ ἈΡΡ 168 ταΐμθῦ (0 δῷ ορροβίτοη οὗ 
ἰά64] πδίυγο, ἱπ 18 1468] ργθβϑῦγα ἰοναγὰ ἀθύθ]ορ. 
τηθῃὺ, ἴο {Π6 ἄθοτθεβ οὗ ἀδθδί δηὰ οὗ ἴ86 ουγεθ οὗ 
(Ποἷν τϑὰὶ ἀθνοϊορίηρ ργοόργοβδ (θη. 1. : 2 Οον. ν᾿ 1 
6.). Βαοοῦ: Οοπίγα φμαπὶ γενέ ἱπρεπέμηι δογιῶη, ἃ 
παΐμεγα σπῖηι ὑπιπε8 γόδ α οοΥ̓Τερίδοτ αδ΄ογγοηί. 

[Βαϊ ἘῪ χϑβδβοῦ οὗ δίπι τῦϊιο μαῖδ βυμθοῖοά 
ἰῖ, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα. δὮτ, ἰδηρθ 
ΓΟΠ ΕΓΒ: ἴἢ6 ογρδίαγο- νου ἀ βυθ᾽θοῖοα (8617 [0 ν8ῃ.- 
ἱγ, ποὺ τὶ ]Πἰϊηρῖγ, θα οα ἀοοουηὶ οὗ Ηΐπὶ πῶ δβιιὺ- 
)οοιοα ἴδ, ἴῃ ἢορ6. ΤῈ ἔογοο οἵ διά νίυῇ ἰ06 δοου- 
Βαίΐνο ἰβ ὁπ αοοοιρέ ο7; Ὀὰὺΐ 1116 Εἰ, Υ͂, 15 οοττοοῖ, ἰη- 
ἀἰοδιίης ἃ τυονΐηρ οδυδθ---ἰ, 6.,) [6 Μ1}} οὗ Θοἀ..--Ε.] 
ΤῊΪΒ ὈΠΤ]Π ΠΏΘ8Β 8 ΟΧΡΓΘΒΒΘα, δοοογαϊηρ 0 σαὶ 
0] ον8, ἱπ ἴῃ)6 στγοδπίηρ οὗ ἴ[δ6 σοῖς ογοδοῃ. Τῇ 
ὑγαῃΒἸ 0. : “ἢ ἰξ Ἧ88 τοδὰθ βιιθ᾽οοῖ (ὑπετάγη, Ρδ8- 
δἷγ6), ΟΥ̓ Τθδβοῃ οἵ Ηΐπ ψὯΟ [να[}} βυ )θοϊο {Π6 
ΒΒΙΏΘ,᾽ 18 Ορροβϑὰ ἴο [86 Ἰορίοαὶ οοποορίου, [Τἢὸ 
Βἰ τ ρ] δὲ συδτωπ 10 8] 88 γ76}} 88 Ἰορίοδὶ ἱπογργοίδι οη 
ΔΟΟΟΡΙΒ ἴΠ6 νοΡὉ 88 ραβδῖνο, ὙΠ ὁ γοίθγθηοα ἴὸ αυὰ 
88 “ Ηἰπ) πῆο βυὈδ)]οοιοα {πΠ6 8816.) (δὃο Μογοι, 
ΤΙουοῖ, Ηοάρο, 6 ὟΝ οἴίο, ΑἸέογα, δῃὰ τουδὶ οοπλ- 
τηθῃίδίοΓΒ.)--- ἢ.}] Μογθουογ, [86 τϑίδγθηοθ οὗ {86 
διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἴο τηδῃ, ἴ0 Αἀδτη, ἢ ἀο68 ποὶ 
ΓΘΙΏΟΥ͂Θ {15 Ἰορίοα] αἱ ου]Υ, βίποθ, ἴῃ Πα} οα86, [Π6 
ὑπετάγη που]ὰ δαγα ἴο τοὶαίθ ἴο δποῖπον βυθ)θοῖ 
(δὴ ἴΠ6 ὑποτάξαντα. ὯΝ τιοτοίογο μα οὐυτγβοῖνοα 
ἀγίσοη, τὰ ΕΥ ΖΒΟΒ6, ἴο [06 πιῖ16 σοηδίγαοί 0} 

5. [Τὸ ἀὐδίοσθῃηοθ Ὀοέπνθθη 8 διιὰ 8 δ δ᾽ σας, Βοίῃ μοί! 
δὰ ἴδῃ9 

τυϑορτηϑηΐ.-- 
! [189 οὐθούίοι ἐο {μὲβ σϑύθγθῃοθ [6 Μ6]1] αἰαίεὰ Ὁγ 4,» 

ζοτὰ : (1.) Τμὸ νϑσὺ ἱταρ]οθθ ἃ οοπιβοίου δοῖ οὗ ἱπιοπῶς δὶ 

ξοδία ιΠδ΄ [6 ΔΌΘΘΏΟΘ οὗ ἈῸ ἀατὶ ματα Ῥηδρβς κρμϑὺν ν βρονι 
[1 οὐνγοίς σδῖχϑα 

ΣΩΌΘὮ δο. Πδὺ ἰΐ βοοιλ [αι “«Το.οῆοι., -- Η.} 



Σ2 

οἵ ὑπετάγη. ΤΉΘΙΘΌΥ πὸ μαΐῃ {Π6 ἰάθα, ἰμαῦ δυθῃ 
[6 (ἰΒΒΑΡΙΩΟΏΥ ὙὨΪσἢ πδίυγο δὰ βιδεγοὰ μ88 Ὧθ- 
6016, ἴῃ ἴα τη, ἃ Κιπὰ οὗ οὔθ ὺ, βίῃδθ πδίισθ ἢ88 Ὀθθῃ 
ἴουπαὰ ἴῃ ἴδ βεγνίοθ οἵ φογγυρίίοῃ ὉΥ γνἱτγίυθ οὗ ἰ 
Οἰμβι οἷον, τα νο ἀδροθάθῃοθ, Ὀ]δϑο γ, δα 0]18- 
ὈΔὲγ, ἀπα 18 δοβοϊαΐο ἀδροπάθῃοθ ὑροῦ οά ; δηὰ 
ΡουΒ παΐυγθ ἰβ 4}} [06 ἀθασορ ἴο Ὀδοϑυβο ἰὐ ἰ8 
βυν͵]θοϊοὰ ἰῃ ἢορ6. [8ο Βοάρο, αὐοδορίδηρ [Π6 τηϊά- 
416 386η86: {ῃ6 σγοδίυσο βυδτηϊ θα ἰο (Π6 γοκα οἵ 
βομπάδρο ἰῃ ΠΟρΡΘ οὗἁ υἱθϊπιαῦα ἀοἰ ἔνσϑγαῃοο.---Ε.} 

[1π ορϑ, ἐπ᾿ ἐλπέδι. Νοῦ ργϑοίββι Υ ἐπ α 
δἰαί6 οἵ, Ἡοἢ που] Ὀ6 Ἔχργεββθα ὮὈΥ ἐν, Ὀὰΐ τοβηρσ 
οπ ἀορε (Ὀ6 οἴ: αἱ Ποβπιης λἀΐη).---Β.}] ΤῊΪΒ 
ἸΏΘΆΏΒ ΠΟῦ ΤΉΘΓΟΙΥ, ὁ“ ΠΟΡΘ γγ͵88 [οἷν ἰο ἵν " (ἸΟ]ΌΟΚ), 
Ὀαΐ ἰὺ 18 αἰδοὸ 8 τηοῦνᾳ οὐ ροβίἶἷνα Ὦρρ6 ἴῃ βυβθσίῃ 
Ὠδίασο. «΄υϑί 48 ἴΠ6 18]16η Ὠυτπαδη ποῦ] 8}}8}} Ὀ6] 
ἴη 1.9 ἀποκατάστασις Ὀσγοπᾷ [[8 ῥτἱπιλεῖνο ρδγαἶβα- 
68] ΦΙΟΣΥ͂, 80 8.4}} δία γα οοσὴθ ἐβγουρ (μΐ8 ὨΌΓΩΙ]ϊ8.- 
ἐἰοῃ ἴο 8 τόμον οἱονδίϊοη, παπποῦ, ἃ8 ἰμ6 ἰΓΔΏΒ- 
ἔοττηϑὰ ογρδηΐϑιη οὗ (ῃ6 ρ]οτίβοὰ ΟἸγίβὶ ἀηὰ Ηἰβ 
ἡοϊη -ὨεῖτΒ. ΤῈ ἐπ᾽ ἐλπέδιε τηυβῖ Ὀ6 ἰοἰποα πίιῃ 
ὑπετάγη, ποῖ “ἰῖ διὰ τ. ὑποτ. (γυϊχαῖο, [αΐποσ, 
βηα οἴμοιθ). [Τ86 αυθδίίοη οὗ οΘοπποοίζοι ἰβ ἃ ἀϊ8}- 
ον οὁη6. ΟΥ̓ {πΠ6 ὑγο Υἱ᾽ονβ Βογο τηθηϊοηθα, Ὧν. 
δηρθ τ ΠΟΥ ργθίογβ ἰῃ6 [ὈΓΏΘΓ, βίῃσα [86 Ἰαῦίοῦ 
που]ὰ αἰγὶ υῦθ ὉΠ6 ΒΟρΡ6 ἴο ἴἢ6 οπὸ βυν᾽θοιηρ, ποὶ 
δ 6 οὨ6 βυδ)]εοϊοά (ΑἸοτα). Ἐπαὶὰ, ταδκίηρ 41} (πὶ 
ργθοθάθϑ ἴῃ (18 γθῦβθ ρδγθῃι ῃοίϊοδὶ, ΟΪη8 ἐπ ἦἀορε 
ΝΠ σοῦ. 19, δπὰ ἰῃυ8 δηἋ8 ἃ γράϑοῦ [ὉΓ ἴΠ6 οἵη- 
ρῃδίϊϊο γοροιἴοπ οὗ χτέσις ἴῃ τσ, 21. ὅεε 7ξεχέμαϊ 
Νοίο ", σὮΘΓΟ [86 νον οἵἉ ΕΟΥΌ6Β ἰ8 χίνθῃ, [0 Β6θιη8 
ἴο ρὶνο ρσύϑαῦοῦ ΟἸΘΑΓΏΘΒΘ ἴὺῸ [ἢ6 Ρᾶββασα 88 ἃ ἩΠΟΪΘ, 

ον, 21. Τημδὶ [89 οχϑαϊίζοῃ ἐϊ561 αἷδο [ὅτι 
καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις. 8586 7Τεχίμαὶ Νοίελ, ΤῊΘ 
ουττοηΐ οὗ οχϑροϑὶβ βοῖθ ΒΙΓΟΏΡΙΥ͂ ἴῃ ἔλνοῦ οὐὗἩ [86 
γον πιθοῦ σοημοοίβ ὅτε πὶ ἐπ᾽ ἐλπέδι, ἰπ 186 
ΒΘΏ86 οὗ ἑἐλαί, ΑἸἔογα, πῆο, ἱῃ Ὠΐ8. ΘΟΙΩΠΘΠΙΆΓΥ, 46- 
ἔοπαβ δοοαιιδο, ἴα Οη6 ΟΥ ἴΠ6 δυῦμογβ οὗ ἃ τουϊβίοη 
ΜΙ οἢ δαορίβ ἐλαί. Μογον βυρραοβίβ (μαὲ ἰῃ6 ρυτροτί 
οὗ 17Ὁπ66 ΠΟΡΘ τηυϑὲ Ὀ6 ρίνθη, ἴῃ ΟΥΘΡ 0 ῥτονα [Π6 
δχρθοίδιίϊοη οὗ [Π6 κτέσις αΔ αἰγοοίεα ργεοϊδοῖν ἑουαγὰ 
ἐλα »ιαπὶ εδίαξίοη ο77 ἰλε δοθὰ οΥἡΓ Θοά. ΑἸζογὰ ἰῃ- 
ἀοοα οὈ)θοίδ, μαι [Π18 8] οίϊν 6 βρη βοδίίοι οὗ [86 
οἶδυβα που]Ἱὰ αἰγὶ θυῦο “ἴο ἴΠ6 γοατπίηρθ οἵ οὔϑᾶ- 
(ἴοη, ἐπέείσοποα ἀπὰ γαξοπαζίέψ---οοηΒοϊουδηθ88 οὗ 
ἰ186} δπὰ οὗ αοά :᾽ Ὀυὺ τὉῃ6 βδῖὴθ οὐ᾽θοίίζοῃ ταϊρῃϊ 
Ὀ6 υγροὰ ἀραϊηθὲ {Π6 τοΐθγθηςα οὗ κτέσις [0 ἰπδηΐ- 
ταῦθ ογρϑϊίοῃ, ἰὴ συϑγβ, 19, 20, 22, ἃΒ Μ6}} 88. 6γο. 
ΤΥ τὉἈ06 δρυταίδνα ἰάθε οὗ Ἰοηρσίηρ Ὀὲ πἀτη θα δὲ 8]}, 
ἴῦ ΤΙΔῪ Ὀ6 οἀγτίοα ουὐἱ ἰο (8 οχῖθηΐ τ] Θαυδὶ ῥτοὸ- 
ὑτίοιγ, Τῃ6 τϑρουϊοῃ ἸΔΥ Ὧδ γτοδα  Υ δοοουηϊοα 
ἴου, οἰ Ρ ΟΥ̓ οοηϑιοτηρ σοῦ. 20. ρδγθηϊῃοίΐοδὶ, ΟΥ 
ὉΥ τεραγάϊηρ αὐτὴ ἡ κτίσις ἈΒ ΘιπρΠδίίς.---Ε.] ΤῊΪ8 
Θχρ αἰ ἴΠ6 ΠΟΡΘ οὗ {π6 ογϑαιυγο- σοῦ] ἱπ γοαιοοα 
ἴῃ 1Π6 ργθοθάϊΐης νοσβο, ὙΠ ΟΠ γγϑοβίοση, ΤΏθο- 
ῬὨγΪαοῦ, δὰ ΟἴΠογΒ, τ τοραγὰ ἴπ6 καὶ αὐτῇ 88 ἃ 
ἰσθμοῦ ἄορτοο, ἐδκοὶ  αἶδο, ἀη ποὺ ΤῊΘΓΟΙΥ͂ 88 Δ 6Χ- 
Ῥτοβϑίοη οὗ ὀαυδ! τυ, αἰδο ἐΐ, ΜΟΥΘΡ Βάγϑ, [Παΐ [ἢ 6 
σοηϊοχῖ δα 08 ποίῃϊηρ οὗ δἰίοῃ. Βυῖῦ [86 στδάλ- 
τίου ᾿ΐο8 ΘαϑΘ ΓΔ }}Ὺ πὰ ἴὯ6 μοὶ (Πδὶ {Π6 οτγοδίαγο- 
ποῦ] οοπῃδί αϊοβ 4 ἢυτη ]ἑἐαύοη ἴῃ ορροδίοη τὸ 
ερὶ γίτυδὶ 116, ΘΒρϑοΐα!!} [ῸΓ οοπὐθιηρ]αίίηρς ἴπ6 οἷά 
ψοτῇ]ά. 

Β.)411 Ὀ6 ἀοιένογθὰ ἔτοτι ἴ89 Ῥοπάδρϑθ οὗ 
ὀρισυρίου [ἐλευϑερωθϑήσετα:ι ἀπὸ τῆς 
δο.ἱ εἷἱχς τῆς φϑορᾶς]. 76 ἀο ποἵ Πο]ά (νι ἢ 
ΤὨυϊυσα, Μογον, δηάᾶ Ἀν ρα πᾶ τῆς φϑορᾶς ἴΒ 
[6 κοηίιῖνο οἵ δρροβίὔοῃ, ΕῸΡ 86 αποβίίοη ἷἰβ, ἴῃ 
[16 ἢσψ᾽, υΪ6οθ, ΘΟΠΘΟΓηρ 8 Ὀοπάαρο μπαδῦ ὙΔΗΪ( - 
8ὸ ἰμα. [8:6 ογοαίυγθ, θυ ἴῃ ἰΐϊθ ἀθ᾽ίνθγαηοθ, Ἐ]}]Π} 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΊΙΝ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 

ΣΟΙΔΙῚ ἴῃ ἃ βία οἵ (6 δουλεία ἴῃ τεϊδὔοη ἴο ἐδε 
οὨἰ]άγοῃ οὐὗἨ αοἀ μἰηβοῖ, Τὸ φϑόρα ἰδ ποῖ αἷϊο. 
οῖμοῦ ὑπ βαμ)8 88 ματαιότης, Ὀὺϊ 115 τηδηϊξοβίδ: θη 
ἴῃ [86 ὑτοσοθβδ οὗ Βπῖθ {Π{6 ἴᾳ δ᾽ οἰκηθαθ, ἀθδίι, {6 
Ῥϑηρβ οὗ ἀοδίῃ, δπὰ οοσσυρώοῃ; ν 8116 ἴῃ 6 ματαυό. 
τῆς, 88 ϑυοῖι, ἰ8 νοἱϊθὰ ἴῃ ἴθ ϑαιηθίδπος οὗ ἃ ὈΪ]οοτα 
ἵησι, ἱποοΙΤΌΡΟ]6 116. [76 τὸ βϑϑιὴβ ἰὸ Ὀ6 ὯὨο 
ΤΘΔΒΟΏ ἴον ΟὈ͵θοίης ἰοὸ {86 νἱοὸν οὔ ΤΒΟΪυΟΚ, Μογον, 
ῬΒΠΡρΡΙ, δἠἡὰ οἰδογθ, (μδὶ [86 θῆται ψΠΟὮ ΓΕΘΌΪΣ 
ἔγοιι ἴΠ6 ναπέζῳ, δα 18 ὈΟΓΠΘ ποέ τοἱἐἐέπισίψ (νον. 20), 
οοπδὲσίδ ἐπ, οοὐγιρέοη. ΤὨΪΒ ὈΓΘΒΟΥΥ͂ΘΒ [86 ῥτοραῦ 
ἀἰϑυϊηοιίοηβΒ. ΤΏ σοττυρθίοη 18 [86 σοηβοαυσῃοα οὗ 
186 τὰν: [Π6 τἀ }]ηρ βυδ]οοίζοῃ ἴο ἃ δοῃαϊίο 
ΜΠΣοἢ 8. Ὡρῶν υαπϊίψ, ἀνὰ τ βυ 118 ἴῃ οογγερίίοη, 18 
Ὑ6}} ἰογιιθα δοπάαρσο.---Β.] Τ6 αἰϊογαίίου οὗ 1800 
Θχργθβϑίοη φϑόρα ἰηΐο δὴ δἀϊθοῖνθ, “" ΘΟΥΤΌΡΕΌ]Θ 
Ὀοπάασσο ᾿" (ΚΟΙ]]μ6γ), 18 88 Ὀππαγγαηιθα 88 186 ᾿ΣΆΠ8- 
Ἰαοη οὗ (π6 ἐλευϑερία τῆς δόξης ὉΥ σίογίουιδ ἐδ- 
ἐγέν (μαϊμὸν [Ε. Υ.7} 

[1πῖο ἴπ9 ἔγϑοαοσω οὗ ἴπ9 αἴοσν οὗ [89 οΒὨ 1- 
ἄγϑῃ οὗ αοά, εἰς τὴν ἐλευϑερίαν τῆς δόξης 
τῶν τέκνων τοῦ ϑεοῦ. ΤΏ οοπβιίγυοώοῃ ἰδ 
Ῥγοζηδηῖ, (ϑδο Μογοῦ: «4ὁοἠὲ Οτίοολίδελε γᾶρ- 
απ. 860 πον, Ρ. δὅ77.) Ὑ͵76 ΤΙΏΔΥῪ ΒΌΡΡΪΥ : χαὶ 
κατασταϑήσεται, οΥ εἰξαχϑήσεταε, δλαϊξ δὲ ὀὁτοισὴξ 
ΟΡ ἐπίγοάμορα ἰπῖο, ἄς. ΤΠ ἔγθοάομ 8 [0 σοῃοίϑι 
ἴη, ΟΣ δὲ Ἰοαδὺ [0 γθβυ] ἔσομλ ἃ Βῆβγο ἴῃ, ἴπ6 βίουυ 
οὗ {μ6 οἸΠ]άγοη οἵ αοά. ἨΗδηοθ [06 Βοηάϊβανβ οὗ 
186 Ε΄. Υ΄ (ρἱοτίουθ ᾿ΙθοΓῚγ) ἰβ ἰοί}}]γ ἱποοστθοῖ. [Ἂ 
ΤΆΔΚ68. 86 τροϑὺ ῥγοτηϊηθηῦ ἰάθα οὗ [Π6 ἡ ΒοΙΘ οἰδυβο 
8 Τη6Γ6 δἰἐγ υΐνο. ΒΒ βία θβϑ, ψγθγθ ἴΠ8 τωθδηΐηρ ὑμπδὶ 
ΘΧΡΥΘΕΒΘα ὉΥ {86 Ε΄. ., νὰ βῃουϊὰ πὰ (8 ἔογῃηι : 
εἰς τὴν δόξαν τῆς ἐλευϑερίας τῶν τέκ. τ. ϑεοῦ.---Β.] 
Τ|Ι6 εἰς τὴν ἐλευϑερέαν Οδλπ τΤΑθλὴ ΟΠ ἴπ6 
Βιαγίηρ ἴῃ ἦι ̓ Ἰθοτγ οἵ ἀοαβ οἰἰἸάσθη ὈΥ͂ ἴμ6 οἵ- 
δῖα Δρργοργίδι οι Οἢ ὑμοὶγ ραγί, δπὰ ΌΥ ὑμ6 644]- 
1 σῖὰ [86 ΟὨΣΠάγοη οὗ αοα ρῥγοαυσοα ὈΥ͂ Ι6 888 οὗ 
[86 γδηβίοτγτωηδεϊοῃ : Ὀσπΐὶ ᾿ξ ὁδηηοὶ Ὡθδῃ δὴ} ἱπάφρϑῃ- 
ἀθηὶΐ βίδίθ οὗ ᾿ἸθΘυΥ Ὀοϑίάθ ἴθ Δ. ΤὨρσὶγ ἰγθοάοιῃ 
Ὑ11 ὀοηδιβὺ ἴῃ 18 μοΙρίηρ, ἴο ουπϑιζαϊα ὑμ6 σίονν, 186 
Βρί γι ὑ.8}1Ζοὰ βρ᾽οημάον οὗ [86 τηδηϊδβιίδιο οὐ σα 8 
ΟὨ]άσθη. ΑΒ ΟΠ γῖβι 8 [(ῃ6 τηδηϊοβίδιίου οἵ ἀοα 8 
ΒΊΟΓΥ θϑοδυβο Ηδ ἷἰβ ᾿Πυπϊηδίοα ἐβτουρμουὶ ὈΥ ΟΘοά, 
δπα {Π6 8008 οὗ ἀοἀ δΓ6 [Π6 ρσΊΟΥΥ οὗ ΟἸγίβί 88 ᾿ἰρῃ 
ἔροιῃ ΗΪ8 ᾿ἰρσηῦ, 80 ΜΠ παίαγθ Ὀ6 ἴΠ6 φἼΟΣΥ οὗ Οοὐ᾽Β 
ΒΟΏΒ 88 δυμηδηϊζοὰ πὰ ἀοἰβοαὰ παίαγο. Ὑοὶ τ 
ὙΟΙ]α ηοῦ ἱπογοίογα ἴαΚο (δ6 τῆς δόξης 88 (6 ροῃὶ- 
ἶνο οὗὨ δρροϑίϊϊοη, βἴησα ἴΠ6 ΡΊΟΥΥ ὈγΓοσΘΘΘαΒ ουϊπαγὰ- 
Ιγ ἴγομλ ἩΪΪη, δηὰ βίμοθ ἰῦ 15. ὮΘΓῸ Ῥχγοτϊηΐβοα ἴὸ 8» 
ἴαγα 88 ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ, 80 ἴο ΒρΘδΙ,, ἢ Ορροβί ἴοῃ ἐὸ ἔπ θ 
οοΥταροη. [Ὁ 5888}} ἱπογοίογο βῆδρο, ἴῃ 18 νᾶγ, ἴῃ 
[16 σΊΟΣΥ Ὀοϊοηρίηρ ἰο αοἀ δ οὨϊ]άτοη. Βυς ΜὮΥ ἴ8 
Ὠοῦ ἴ6 ἀφϑαρσία, ἱποοτταρείοι, πιο οπθᾶ (1 ον. 
χν. 46), ἱπ ορροβίτἶου 0 [ῃΠ6 φϑόρα, οογγυρίίοη ἢ 
Βοοϑυβο ἔπ 6 ἰάθα οὗἁὨ σογγερίέδοπ ὯΔ8 Ὀ66η ρῥγοοθαρθὰ 
ὉΥ υμδὲ οὗ υαπὲΐψ. Τδ6 το8] σίοῦΥ οὗ [86 πηκηὶ [οαῖδ.- 
τἰοη ἰπ πῃ οἢ 118 ηταγὰ ἱΠΟΟΓΓΌΡΓΟΙΣ δ[.8}} Ὠθγοδαῖος 
Ὀ6 ΟΧΙΘΓΏΔΙΪΥ τονοϑ] θα, ἰ8 σοί γαβίθα τ [86 ἀθοορ. 
{ἶνθ, ὈΓΔΏΒΙΓΟΥΥ σΊΟΥΥ ΟὗἨ [Π6 τηδηϊοδίδιϊο ἴῃ τοῦ 
ὑπ ογοδίυγο- ποῦ] ἴῃ (118 16 δρρθδᾶσα δυθ]θοῖὶ ἴὸ 
νϑηϊῖγ. ΤῊ οἰοναίοη οὐ ὑπὸ οἰ]άγϑηῃ οἵ αοἀα ἐπ οῃν 
Βοῖνοθ ἔγοιῃ {86 σοῃαϊοη οὗ οοσσυρίου ἰο ἴδ 6 οοῃ»- 
αἀἰείοη οἵ ρον βοαίίοη, οοηθει αϊοβ ἔἰιΘ οδϑηΐγα οὗ ἔὴθ 
ἀ6] ψθγαῃοθ ἰπὶο ἐΠἷ8 βίδίθ οὗ βίοσυ  Ὀυὶ 106 στοαῖασι 
8 ἄγανσῃ πρπαγὰ ἰῃ (Πἷβ οἰ ονδοῃ, ἴῃ ΘΟΠΙΌΣΤΩΣΥ πὴὰ 
ἰϊ8 ἀγηῃδηηΐοα! ἀδροπᾶάθμοα οὐ ἰδ οδηῖγθ, δῃὰ {8 
ογζϑηΐο οοπηθοϊίζοη τῖϊἢ ἰὸ 

ΦΊΤΩΗΙΕ τ ἩἘίοΣ, ἐδίκοι ἴπὶ ἐδ «τ ἤδοῖῖνα ϑοηθο, 86 
180 νυγροτέ ΟΣ ἐδο Ἶ ΒΟΟΣΩΒ ἴο κα ρρὰ να γοίδγδηοδ δὲ 
κτίσις ἴο ἩπιΣΩΒῊΣΕΥ͂, Δη 6 Ἰοπβαίης ὑο τ)ο ἱπδιἰσιοίβ οὗ ἐπι» 
ΤΩΟΓΔΙ ΣῪ (80 θέσι ἐπσουΒουῦ), Ἰοθ66 ἰδὲ ὥοτοο ἐ ἐΠ:8 τὑὧὦνν 
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ες. 28. ΕὟΌΣ τὸ κυον ἴδαὶ [89 τσ 019 
οχοαϊϊδου [οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτέ- 
4:ς]. ΤῈῸ Αροβιὶθ 68, ἰῃ γοσ. 232, 70. 106 
ἔνου, ἴπ6 ῥγοοῖ οἵ 16 ἀδοϊδγαιίίοη ἴῃ νϑγ. 41. Βίποθ 
86 [ΔΒ Ῥγονϑὰ [δ ργοροασίτϊου οὗ νϑγ. 19 ΌΥ͂ υϑὺ. 30, 
δηὰ οἵ τὸῦ. 230 ὈΥ νϑσγ. 21, Μογοσ, πίτδους απὰ, 
οἱ Ὀδοὶς πίτι 118. γον ἴὸ νϑγ, 30: ἐπ᾽ ἐλπέδι 

οὐδ [ΡΒΆΠΙΡΡΙ], ἴὸ νϑσ, 19. [1 σοὺ. 31 6 ἸΝτΣ 
Δ8 Βἰδιϊῃρ (Π6 ρυγροτί οἵ ἐμ Ὦορα, πο ΜΘ ΡΒ 
Υἱοῦ ἰβ [1.8 πηοδὺ ἰ6 8016 ὁ566. ΔΝ ρρὶ βηαβ μοτα ἃ 
ἸΏΟΤΘ ΡΘΏΘΓΑΙ ΔἰΠτιηδίίοη οὗὁἨ [Π6 οχίβίθμοθ οἵ τδ6 
΄ἐ ραιίθηὶ δχρθοίδείοῃ,᾿ 89 δὴ δάμη ὑθὰ ἰγΌ0}.---Ε.] 

ΤΒΟΙυ οἷς δδκβ, ΠομσΘ ἀο68 ἔμο Αροβῦθ μᾶγθ 
{18 τὸσ ἄηοιο ἢ ἀπὰ δ6 ΟΡΡΟΒΘΒ [Π6 νἱ᾽ δοῦν [δῦ ἰΐ 18 δῇ 
δδδιιη ρου οὗ 186 υῃΐγοσβαὶ ᾿υτηδη ΟΟὨΒοϊΟΥΒΏΘΒΒ 
(δεοογαΐηρ, 0 τηοϑὲ ὀχροβίϊοσβ), ΟΥ τδίμορ, ἐμδὺ (6 
ἈΡρυβί16 θθοϑιηβ (δοοογαάϊηρ ἰο Βυσον, ΒΓΘΏΖ) 0 βροδῖκ 
ἤτοι ἴ.6 Φον β.-ΟἸγἰβιίδη ΠΟΡῸ ὙἩΐοἢ τοδίθα οἱ [89 
ΡῬΙῸΡΒΟοΙβ, δϑ, ούϑῃ ἰῃ οὔδρ. 1ἱ. 2 ; 1, 19 ; νυἱΐ, 14 - 
ψῇ, 28, [80 οἴδαμεν 8 υπαοτγϑιοοὰ Ὀσδδί 88 ἴ86 ΟἸσί6- 
ἴδῃ οοῃϑοϊουδηοδβα." ἯΥ 6 τυβῖ ποῖ βυρ)]θοὶ [ἢ 6 ΑΡΟΒ- 
116 ἴο 186 Ἰῃοάθγῃ 86η80 οὗ παΐυγο. Βιυὶ τὸ οδὴ 8.}}} 
1.88 γοάμποθ [86 Αροβί!θ᾽ 5 Κηονίθάρο ἰὸ ἐδαὶ οὗ {δ 
Ριορμοίβ. Τθὸ τωοάδγῃ θ6 86 οὗ Ὠδίυγο, ἷι 18 βουπὰ 
οἰοσηρηΐθ, ἱβ ἃ ἔπιϊϊ οὗὁἨ δροβίο]ἱοδὶ Ογ βάδην ; δηὰ 
ΔΒ 13ῃ6 ΠΑΙΤΩΟΩΥ͂ ὈΘΙΝ ΘΘΉ βρὶσὶς δΔηἃ παίωτο μ88 ὈΘΘΏ 
ΘΘΒΘΠΓΔ}}Υ σοηδυταιηδίθα ἴῃ ΟἸγδῦ, 80, ἴοο, 888 186 
Κηπον]οάρο οὗἩ (16 ᾿ἰδηρύαρο (ἐμαὶ 18, ὑπῃ0 δϑρίγι ἴυδ] 
τηθϑηΐη ) οὗ ἠδίυγο ὈθΘῺ σοηϑυτητηδίοα ἰη Η]πι---ἃ 
ἱκπον ϑᾶρο ἩπΙοἢ γᾶ τοργοαυοθα ἴῃ [86 δροβί!6β 88 
ἃ ἰουπίδίῃ, δ: ΤΕΔΑΥ͂ [ὉΓ Θηἰαγβθιηθηῦ, Τηΐ8 Κπονὶ- 
οὐρε ἰδ, ἱπαθϑᾶ, πηῖν ΓΒ} Ὠυϊηδῃ ΘΒ ΘΗ͂Υ ἴῃ οἰθοῖ 
ΒΟ1}18 ΔΙ0Π6, ἀπᾶάον 186 οοπάϊθοη οὐ Ὀἱνίπο {Πππιΐηδ. 
το. 

ατοδποί ἰοχοῖμοσ διὰ ἴσαν δ ]ϑῖ ἴῃ Ραίῃ 
ἰοφοῖμος [συνστενάξει καὶ συνω δίνει]. 
19 συν ἰῃ συνστενάζει ἀπά συνω δένει [88 
ὈΘΘΏ γοΐογγοα, Ὀγ (ξεουπιοηίυδ, ΟαἸ νίη, ἀπὰ οἴμοτβ, ἴὺ 
ἐπ6 οἰὨάγθη οὗ Θοὰ: Κδ!ποῦ, δηὰ οἴμογα, ἰᾶνο 
νἱονοὰ ἰδ ΔΒ 8 ΤΉΘΓῸ δβιγοηρίποηΐης οὗὐἠἨ 186 βίῃ] 
ποτὰ. Ἰβοϊυοῖς δῃα Μογοσς οχρ δίῃ ἰδ, ἴῃ ΒΑΓΤΩΟΏΥ 
πὶν} ΤὨοοάοτο οὐὗὁἨ Μορδϑνυοδιΐβ, 88 ἃ οο]ϑοῖδνο αἶδρο- 
βἰοΩ οὗ Δ6 ογθαΐῃσο. ΤΠ ἰαίιον : βούλεται δὲ 
ἐἐπεῖν, ὅτι σύμφωνος ἐπιδείχνυται τοῦτο πᾶσα ἣ 
κτίσις. Ἐδιϊα8: σεπέξμϑ οἐ ἀοἰον σοπιηιμτιὶδ ἐπέεν' 86 
»Ῥαγίδινηα ογεαίεγα. ΟἹ ἴθ ᾿ἰηρυϊδαο ἸθηδὈΪ]ΘΏ 688 οὗ 
818 ἀχρ δπδίίου, ΕΥ̓ δοοδρώηρ [μ6 ργεδυτηθᾶ ογρβῃί- 
καῖ θυ οὗ πδίυσγθ ἴῃ δἰηρὶθ ραγίβ, β66 Μϑυθγ, ἀραϊηβὶ 
Ἐν Ζβοθα. Ιὲ ἴβ, ἱπάθοα, δραϊῃδὺ 106 τοίθγθποθ οὗ 
106 συν ἴο ἴδ6 στοαηΐηρ οὗ ΟΠ τγιβιίϊδηβ ὑμαὶ (δἷδ 

ΠΕΣ οοάοτα οὗὨ [πο αἴογν εὐ έναρς ΤῊ σ σι κί ρ ῬΏΓΑΘΟ ξας 
ΥΟΙΥ͂ ὙϑρΏΘ, 668 Ψὁ6 οὔ ἐδο οἰ άτοῃ οὗ Θοὰ;,᾽᾽ 

δὰονρί ἐδὸ υἱοῖν [δὶ πδῖυσο 16 ἮΘΓΘ 6.6 ῬΟΥΒΟΠἑθΘα 88 ῃ ὁΧ- 
Ῥοοϊδιίου,. Αὐοὰᾶ 1 ἰθ δαδίοσ ἴο Ὀ6] 19 γ6 ἔμαὶς {1:6 Τ 6 γ86 ἐἱβ ἐγ 
ὁδ ἘΠ ἜΒΕΙΣΝ 108ὴ οἵἁ 4}1 τρθῆ. ἜΘΟΥ ΤΩΔῪ ὉΘ ΟἿΣ 

ἐλο δκτίαᾷ οὐ πῖον ἷὰ ἴ)6 ζυξουγο ΒΊΟΣΥ ἐβ8 ΤΟΥ͂Θ 
189 ἤδείδ οὗ δ τιδίϑσίδὶ ποτ] ἃ, ἔδιησι 

ΞΣ Σ οἵ 41} ΖΏΘΩ πῃ ἴδ ΩΣ δὰ ὙΠΕΙ͂ΠΕ ΠῸΣ [68 
"Σ ἡνὸ ἴδο ΤΔ0 78] Ἡοσϊὰ. ΤΏΘ ἑἱποσο σὲ 

Βοδίμοι 1.0 δυάϊοθῖ]θ 6Θη ΕΣ, Ὅυϊ δὰ Ῥαῃ] πὸ λοι 
΄ο γα φύσῳ δο που]ὰ τ άσεθαι γ Ἦϑδνθ δροκϑῃ 

ἀϊεεϊ ΠΟΥ οὗὨἨ ἴδ6 ἔπίασθ δομνοσείοη οὗ [26 ἢδα Ἠδθ ἬΝ 
ἴοο Ἐη ΤΟΙΟΣΘΏΟΘΔ μοῖρα ἐμ ῬΟΤΟΘΒΙ ἐγρλύαῳ ΤῊ "Νὰ ἘΞ 
νοΐ, οσοῖξ ὄν τ ἃ 5 ο Με 16 ἐδουκῶϊ 
ΓΕΘ. ΟΟΒΟΘΓῺΘ (86 δαϊγαϊίου οὗ δΟΘΙΩΔ, ἔμ Σθ- 
ἀἰπιρκαίιλοὰ ὅσα ἰδ ἀθατοθ ἱτρτοῦθ Ὁ}]9 δὲ ππλρνινα 88 

ὨΘΊΩΣΑΙ ποῦ] ὰ) ἱδ τοΐοσγοα ἴο δὲ 

δε ταν Βιίπασε ὑσχοδ [ποὺ ἰδο Ἰοπρσίηρ οὗὨ [89 πδίῃζαϊ 
ΒΟΥ 50 ΔΙΌΠΡΑΣ (0 ΕἼΣ ΤΌΒΕΊΩ δ 60] 

Συφ θυ γα σαὶ τς οι μοί 
18 ουδὲ ἥγοσα ἔσῃ, ἰὶ. 3 ; ἐπ. 19; 

μρ δὲς Δ βου ν τος δ τμο 2 ΟΟΣ. γ. 1: 1 Τίπι. ἱ. 8) ΘΟ. ᾿δΦ ἴθ 
φουοεΐ τδὸ αἵ οἵδατε ἴῃ 1 ΟΟΥ. Β.) 
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στοδηίηρ ἰβ ἰηϊγτοὐυοορα ἔΓΙΠΘΡ ΟὨ 886 δρεηθίιἷμᾷ 
ΒρΘοΐαΙ. 

Ἐοίοδο ποῖ ά8 ἰδὲ συν δέν ει ΤΟΙ ΓΒ ἴο (Π)0 οδοὶιν 
ἰοϊορίοα! Ἔχρθοιδιίοι οὗ δι 7σνβ, {μ6 Τὴ αλλ Ἀπ ΡΝ 
ἀοΐογεδ πιέξδδία; δραϊηδὶ πΒΟὮ 'Μογος Ρτορετ ᾿οῦ 
ΒΟΓΨΟΒ, ὑμαὺ ἴΠ0860 οἶογδα ᾿ιέδεὶ Δ.Ὸ βρϑοΐδὶ βυῖοιν 
ἴῃρβ πῃ ϊοῦ πΟΓΘ ἰὁ0 ργϑοθὰθ 106 δρρθᾶσγδῃοο οὗ {89 
Μορβδίδῃ: ὑὕὑὰν ἰπ6 ὑγανα ων οὗ πδίογο . δὰ ἰαἶκοε 
Ὀίδοθ ἔγοιῃ ἴπο Ὀορίπηΐηρ, βίποο θη. ἰἰ, 17. Ὑοί 
ὙΠοΟΙυοΙς το γ8, τὴ ἢ ρευρτγίοίν, ἰμαὺ ἴῃ6 Αροβιὶθ 
τοῦδ ἴᾶνο Ὀθοὴ δοαυδίηἰθα υὴν τμαὶ ἰοσιὴ οἵ Βαδ»- 
δίηϊοαὶ [8 60]0 ᾿μκονῖθο ὑμ6 ἀογνεϊορίῃρ' βυβδετίπν 
οὗ παίυτθ μὴ] δβοθηὰ ἰοναγὰ {π6 δμὰ [0 ἃ ἀθοίβῖγθ 
οτὐβὶθ (566 110 οβοβδιοϊορίοαὶ σογᾶβ οἵ Ψ6βι8). Βαϊ 
{Πο “ 68 Ἠιόδδίο ̓ ΘΟΙΆΡΓΪδ6 4180 οἰ ἶσα] οἰ οἰβ, 
Τηογοίογο ἐπἰ8 οοημπυουβ ἰσαναὶ ΐηρ οὗ ἴπ6 ποῦ] 8 
ἀσνθϊοριηθηὶ ἰβ γοϊαιθὰ ἰοὸ ἐπ6 ἀοίογδδ πιδδδία, 88 [09 
ΡΓΘΡΑΡΑΌΪΟΣ ἰδ [0 ὑμ6 ἔπ] Ε]τηθηΐ, ΟΡ 88 ἐπ 6 ἱπαρτηθηὶ 
οὗ [86 νογ]ά, ἱπητηδηθηὺ ἴῃ {80 ΤΥ οὗ [86 νου]Ἱὰ, 
8 τοϊδιοὰ ἴο ἐμ9 Βθ1δ] σδίαδίγορῃθ. Τὸ ὠδένειν ἀθ. 
ποίο8 [06 Οἱγι Πρ ΔηρΡ οὗ ἃ Ὑοτδὴ ἷπ ἰαῦοσ. ΤῈ 
ἔρυτο ͵'β8 ὨΔΡΡΙΥ οὈοδοθῃ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀθοδυβθ ἰῦ 8ῃ- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἃ ΠΟῪ Ὀἰτί δὰ ΠΟῪ ἔογι οὗ ὅΠπ6 ϑδγίὰ, Ὀὺὶ 
ὈΘοδΔῦθθ ἰδ σϑβθοίϑ 'π ἱγαναιϊϊπρ Εν [86 ἔδϊθ οἵ 
πὸ ὑγαυδί]ηρ οασί, δηὰ υἱοό σεγδά. ἸΒΟ]υοΙς : “ ΒΥ 
Ραΐῃι, 0 Μ1}1 τσοὶ ἐμθ πον ουὲ οὗ (μ6 οἰά; : ῬΘΓΏΔΡΒ 
στενάζευν ἈΔΒ τοίδγθποθ ἴο Ὀγίπρίηρ ἔογιβ (οοτωΡ. 
ὅον. ἐν 81), Ὀυϊ ΑΝ 88 [186 ἀξ ϑσηας: (86 στε- 
ψαγμοΐ, γον, 26, ἐδὲ σγοαπήπο, ὀαγηπεδὲ οαρεσίαζίοη, 
σ ΪΟΙ ἴ8 ἱπιθηιβοα ὈΥ [86 Ὀοΐηρ ἴῃ ἴταναὶ ἡ [0]- 
Ιονβ." ΥὙοῖ (6 βτοδοῖμε 8180 ἱπαϊσαῦθβ 186 ρμαϊηζι] 
ΔΩ ΠΟυΠοΘιηθαῦ οἵ ροβίνθ βυβεσίηρβ, τ θΐο 8 Βα θδθ- 
ΠΟΘΙ Δτβα ἔγομ [6 Ετοδηΐηρ οἵ ΘΟ γι διυΐδη8 ῸΓΣ γϑ- 
αηρίοη στενάζομεν βαρούμενοι, 2 Ὅον. ν. 4). 
μὸν ποῦσ, ἄχρι τοῦ νῦν. ΑἿΥ ΓΟΙδΓΘΠΟΘ 
ἐδ ἤαϊυΓα ἫΝ (οὐ δάεη ὉΥ 186 τδ6 οὗ οἴδαμεν, 

οαν Γοΐοτβ ἴΟ Ἔοχροσίεποθ (ΑἸογά). Ὑ 116 ἰἱ ᾽8 ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰο ᾿παὶβὺ ὍΡΟΏ 80 πηρογίδπί αἰ ποῦ 6. 
66 μέχρι δῃηά ἄχρε (866 Ρ᾿. 181), ἴΣ που]ὰ βθωσω 
Ὀοϑὺ ἴο οομδί ον μδὺ ὑΠ6 ἰά68α οἵ αυγαϊίοι Ὁ ἷβ 106 
Ῥτοτηΐϊπθηΐ 0π6 Βεγθ, [1 δῃῦ ροϊΐηὶ οἵὨ ἔτηβ 18 δι- 
Ῥμαβίχοα, 1ξ τουβὲ ὉΘ ᾿δαὶ οὗ 86 Ὀορίπηΐερ οὗὨ 16 
δτοδηίηρ, σ ΒΘ [86 συγθθ οὗ ἩΘΆΓΥ ΠΡ ΙΔΌΟΣ διὰ 
ἴγαναὶ] δὴ ὉΡΟῺ τη8ῃ, δηαὰ ΓΠγουρὴ πὰ ἴῃ 6 Οουγθ0 
ὈΡΟῚ παίυΓο.--Ε. 

γεν. 28. ποῖ ΟΣΙῪ δο, Ῥαΐ ονθα 9 οὔτ» 
βΒοῖνοδ [οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοί. 866 
Τεχίμαὶ Λοίοδ " ἀπὰ ̓, ΤῊΘ γοδϊηρ οὗ [0 Ὑδσδηυθ 
8 [0] ονθα Ὠ6γο.] ΜογοτΒ τι 0 668 οὗ βιαϊϊηρ [6 60ῃ- 
πθοίίοη ὙΠ 086 Ῥγθοθαϊῃρ γ0γΒ6 ἰδ υἰΐο νυ ἱποοστθοῖ ς 
“ ΟἸίπιαχ οὗ 186 ῥγχονίουβ Ῥτοοῖ (δδὶ 186 κτίσις ἴῃ 
γΟΡ, 21 ἰβ σογγθοῖ ἴῃ τ[ῃ6 ἐπ᾽ ἐλπέδι, ὅτι. Ἐνοη τὸ 
Ουβιϊδηβ που]ὰ, ἱπά δὰ, ἀο ποιμίῃρ 1688 ἰμδὴ 108 
ἴῃ (δδὺ στοδῃϊηρ.,) ΤὨΘ ῥγϊποῖραὶ ἱμουρλιὶ δ. Ὡοΐ 186 
ἀοϊένογαηοθ οὗ (6 κτίσις, γοτδ. 20, 21, διέ ἐδ6 7γμΐωγ 6 
σίονῳ οὐ ἰδ οἰέἑάγεη ο7 Οοά, γοτ. 18. ΤῊΣ Βτεὶ 
Ῥτοοῦ ἱβαγείον 8 [86 ρτοβῃΐηρ οἵἩ παΐῃγθ ; ἔπ 880- 

ἐγ ] οὐὰ, ποῖ ΠΟῪ ἔθ] ον, 8 [Π6 στοαπίην οἱ βρ τη] 
116. ἸΤθογοίοτο ΟἸγβδηΒ ἀ0 ποῖ υπΐϊθ πῃ δηγΝ 80 
ἶπ ἰδο ρτοδηΐπρ οὗ ογεδΐίοη, Ὀπὲ σίοθ ϑογϑᾶ; (86 
ἐτοδηΐπρ οἵ ογθδϊϊομ ἰοΐμβ ἰπ ἴμ6 στοαπίηρ οἵἩ ΟἸὨτΐ8- 
ἄδηδι ΟὈΘΘαΌΘΏΝΥ, τὶ τπιυδὲ ποὶ ἰσαμδὶδὶο : “ Βυὲ 
ἷϑὸ τὸ (γί διΐδη8) ὁπ ον ραγί,) δα. Ὀυϊ : οὐδ ἮΦ 
Ολρνίμεανδ 068----ὨΔΙΏΘΙΥ, ἨΘ ΠΟ ΔΙῸ Ιηοδὶ ἷῃ» 

] ἐπιοιοὶγ οομποοσπθὰ, ΤῊΘ οχργεβαίοῃ καὶ αὐτοὶ ὃν 

9 (Οεδϊνὶπ : “Ῥαγίίοιϊα Ἡαείονειε, οεἶ αὖ ἄωπο όσα Οη66,, 
αὰ βὶνυκελόπον ἀέξωξωνηί ἐμύΐωαι Ρενέίμαί. ΝΌΟΝ δὺ 
ἔοέ εἰεομὶΐς ἀμγατγισ ἐπ δὼο ροιαίξει" ΘΓΕΛΈΝΡ ΒΝ σνανι ἐπδῶ» 
εμδαδιϊίς ογίξ ποείγα πιοϊ εἰ ἴε8 οεὶ ἰ ἵνα, εἰ ἐμ δνοοί ὧὦτἱ» 
δνιεϊϊ υἱἱαε εὐτγτίουϊο ἀεβοίνηωε  "-- 
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δαυτοῖς Ὀτίηρα ουξ ῥγογαϊ Ὁ [μ6 ὑταἢ ἰπαὶ 666 
Βδῖὴθ ΟἸ γί δύῦύδηβ, ἨΐοΟ Ὦδγθ ἰῃ6 ἢγβιίγυϊ οὗ ἰῃ6 
Βρέεϊς, ἀγὸ δἰδο βαυϑὰ Ὁ. ορϑ, ἱπουρσὴ δ θα ἱΠΟΥ͂ 
Ὠνιδὲ 8.}}} ζτοϑὰ δῃἃὰ ΘΑΓΏΘΘΟΥ οχροοῖ, Τθυ8Β αὐτὸς 
ἐγὼ, ἴῃ οἴδρ. Υἱῖ. 2ὅ, ΤΘΔΠΒ: , 050 δηὰ [86 ΒαΙῺΘ 

Δ ὮΘ 80 ἀἰδογοηί, τὶν 1866 τη 1 σδῃ Β6σν Ὁ 
(9 ἰδν οὗ αοά, Ὀὰὲ πίδῃ (Π6 βοβἢ ἰῃ6 ἸΔῊ οὗὨ βίῃ. 
Ἰδοϊυοῖ : “ΤΏο αἰδόγοηοθ Ὀούνγθθη ἴΠ6 τϑϑϊηρΒ 
δεοίηϑ ἰ0 δαῦδ δυίβθῃ γδίῃπου ἔπι ῬυΓΡΟΘΟΒ οὗ "67- 
ϑρίομδέν ΟΥ εἰν 4.) Αὐυσυβὥπο, ΟΠ γγϑοβίομ, διὰ οἱϊι- 
ὁγϑ, Ὠο]ὰ {{ᾶὺ 1Π6 Θοπηθοίίοη---ἰη ποῦ (Π6 δυν͵θοῖ 
6 ΟἸ τ ϑιϊδπα ἰῃ ζΘΉΘΓΆ]--ἰδ ἀοο ΘᾺ] Ὁ ἀραϊπεὶ ἴΠ0 οὐὰ 
᾿ἰπιϊ διίοη οἵ (86 αὐτοί [0 ἐπα δροβέϊοβ (Οτίζϑῃ, Απ|- 
ὕγοθοθ, Μοιδηοδίποη, δηὰ ατγοϊϊυβ. Ἐοίοδο, ἀπὰ οἱἢ- 
4ΓΒ : ἴ0 Αροβίῖο Ῥδυὶϊ δἱοῆθ. ΟἾμοΓ: δῦ], πὶ 
τ ΟἾἾΘΣ Δροβὶ 68), ΤΏ ἰὈΥΟΡ Θχροδίϊοσϑ ταδί ἰδίῃ 
ἐπαὶ (86 ΘΘΟΟΠα καὶ ἡμεῖς αὐτοί οοῃμείδία, ἴῃ ἃ ΠΟΓΘ 
ἐπίθηβο ἄἀδθρτθο, οὗ 6 δροβίϊοβ" Βυὶ (6 δἀάϊοι 
ἷδ ταῖμος οοοδδίοηθά ΌΥ̓͂ [Π6 οοῃϊγαδὺ ργοϑθηίθα : 
δανϑα, απαὰ γοὶ στοδηΐηρ (“ἰδ 6 ἱη παν 1Π{ οὗἨ ΟὨγῖθ- 
Ὧδῃβ δ} η68 

ΤΒουρὴ τοοά ᾶνὸ ἴδ)9 ἤχει οὐ [896 
θρίξ [τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος 
ἔχοντες. 6 Ῥδυιοὶρ]9 ΤΩΔῪ ὍΘ ἰδθῃ 88 δἰ ΠΠΡΪΥ 
ἀοβηΐηρσ (Π6 δυῦἾθοῖ : τὸό ονγδοίσοδ, ἰὩ086 ὙΏῸ ὮΔΥ͂Θ 
(Πλιῖμον, Οαϊνίη, Βοσα, Ηοάρθ): οὐ ὈΘ τοηδογοὰ : 
ἐλουσὰ ΄ὧε λαυε, ἀοδρίϊο [18 ργίνιοσο. ΤῊ Ἰδίοῦ 
8 τοῦ ἰοσγοὶθ]θ. [86 (ΌΓΣΤΩΟΡ 8080 που]ὰ γϑαυΐγο 
46 δίΐοὶο οἱ (Τποϊαοῖς, ΡΒ ρρὶ, Μογον, ΑἸΓογὰλ). 
“Ἱπαρχή ἴῃ ᾿ἰἰ561Γ Οσσαβίοηβ πὸ αἰ βου - ἰὉ ΤΩΘΔῊΒ 
"νει για, πιὰ 1ῃ6 ἱρὰ ἰάθ6 οἵὁὨ 46 διΐυτο Βαγ- 
ποοῖ, Οὐἴρ., ΒΟΉΝΘΥΟΥ, οὔδρ. χὶ 106.-.Ἑ.}1 Το 
ἀπαρχὴ τοῦ πνεύμ. ἰδ ΑἸ ΜΈΓΟΠΕΙΥ ἰηΐοτμεγθ 

1. 1μο σουηϊῶνθ ἰβ ραγιϊἶνο, πανΐηρ (8 Β6ΏΒ6 : 
ἐδ6 Δροβί]68. (ὑΠΟΥ δἰοῃθ, δοοογάϊηρ ἰοὸ Οτγίροῃ, (Εου- 
τθΏ 118, ΜοΙΑΠομ που, δηὰ Οτοια8), ἀπὰ ἰμ6 ΟὨτία- 
εἴδη οὗἨ [86 δροίοϊἑο μογίοά, θανο ἴῃ βτβί ἑογοίαθιθ 
οὗ ἃ βϑρίτἰζυλὶ] οηἀονιηθηῖ, πο, τῷῦθ οομρ] οὐδ, 
ΜΠ ὀχ θηὰ ἴο 81} ἑαίυτο ΟΠ γϑείδηβ (06 ΥὙΥ οἴϊο, Κ]}- 
ποΡρ, Οἰβῆδυβθη, Μογοῦ). Βυΐ ὉΥ {μὶβ αἰνίϑίοη {86 
ἈΡοβίῖθ που] ποῖ ΟὨΪΥ Βανο δαϊυάοὰ ἴο ἰδίον ΟἸγὶβ- 
4ἰδηβ ἴῃ6 {11} ατυοβὶ οὗ {μ6 βρὶτὶϊ, τ αἱ ἢ 18 ΘΟὨΓΓΑΓΥ 
ἴο ἴπ6 τὰ] ἔδοῖ, Ὀυὰΐ 6 που]ὰ αἷδο ἢανθ οὐδουγοὰ 
ΓΑΙΒΟΡ πὴ δίγοηριοηοα ἢἷ8 Θηΐ ΌΥ ἃ βυρογῆυ- 
ΟΥΒ τϑιηδῦῖ. Εν ἴὲ 8 ἃ ἔδοϊ, σηἱοῦ π|ὶ}} ὄν Ὁ σοπηδίη 
ῬοΟΡΙΘΟΙΥ {Π9 βάτη0 [ΤῸΠὶ {Π6 [π|6 οὗἨ [6 δροβί]θβ ἰὸ 
Ὧ6 οπὰ οἵ [Π6 πογὶὰ, ἐπαὺ ἴΠ6 Ἰδ οὐὗἁἨ ΟἸ τἰϑύάδηβ ἴῃ 
(86 ϑρί γι ἰβ το  αἰθὰ ἴο (Ποῖν Ῥ γδίοαὶ ρϑυίδοιοη δηὰ 
εἰοτβοδώυε, 28 [86 βτδβιΠ ΠρΒ ἀγθ ἴο 186 Βαγνθδί, Βαϊ 
186 ΓΟ]οπίης αἰ νίβίοη Πδ8 780 18 [1116 ἔοξοο. 

2. Ουὖυγ ῥτγοϑθῃΐ γοοθρίίοῃ οἵ ἰμ ββρίτί" 8. ΟἹ]Υ 
ΦΡΘΙ ΠλΏΔΓΥ, ἴῃ οουϊγαδὶ τὶ (6 {πΡΘ ΘΟμλρ]οίθ 
ουἱροιυτίηρ ἴῃ (0 Κίηράοτμ οὗἨ Ὠδάνϑῃ (ΟΠ γΥβοβίοσῃ, 
Δηἀ ΟΙΠΘΙΒ; αἷϑδοὸ Ηιΐίδπον, Οαϊνίη, Β6Ζ8, Τ)ιοΪυοῖς, 
ῬμΠΙρρὶ [Ηοάρο, ΑἸΐοτά, βιθατι)). Αραγὶ ἤτοπι 186 
ἔδλοι τπδὺ {118 Υἱο ἷβ ποῖ αἱϊοροίμον ἀροβιοϊίοδὶ, ἰὲ 
δὲὰβ8 ποιβίηρ' ἴο {1:6 τηδίύθν ἴῃ αιιοϑίΐοη, Δη ἃ ΓΕΙΊΟΥΟΒ 
416 Ροϊηΐ οὗἨ ΥἹοῪῪ - [0 ἱπέδγοισο οὗ [86 δαΐαγο δόξα 
Ἄγοιῃ [Π6 ρτγοδϑηὶ σρεῦμα. 

8. Τπογοίοσο 80 ροιϊεῖνο οὗ δρροαϊξοη. ἡ ΤῊΘ 

Φ͵ΑἸδοτᾶ, τῆο δά ψιῖ ἢ)6 εοοομὰ καὶ αὐτοί, 
ΠΟ ἐπερηντ  φνωλ τς ἀρῤὴ. τρρωβνλν μόνον, μων τον λαῷ 
ῬΟΙΚόΣΒ ἰπ ἐδ βΌΠΟΓΑΙ ἀοδατγίρείοῃ οΥ̓͂ (9 |6δὲ οἶδιιδθ."" 
“Ἐ.} 

7 [ΒΟ[Ἀ 1 διὰ 3 ἰδκο τὴ κοπίἐϊνο 8 ρασεϊεϊνο, πίοι ἰΦ 
πδάοιι θϊοα!γν [86 οοπτοοη ἃ [π᾿ ΘΥΨΟΣΥ͂ ΟΔ89 ἐπ ἔη6 ΝΟ 
Ἰοειδιοοιΐ ἩΏΘΤΩ ἁ 6 ζο] οτοᾶ ὉΥ ἃ ποηΐεῖνο, ἰὲ μα 8 

χνὶ, δ; 1 σον. χυ. 30; χυΐ. 1δ: ΖόΌΒ ἱ. 18. 
ΤΩ͂Χ, δοὰᾶ οἰδδεῖοδὶ διξμοσα [1 ἰδ 

1ο ;8, δειὰ τοῖον ἐξ ἐο ἐδ 9 ΘΟΠΖΏΟΈ 
112υ, ταΐδιας ἐμδὴ ἰο [80 αἸ οἵ ἐπο 

ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ Τ1ῈΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

ΒΟΙ͂Υ ϑρί είς ἰδ εἱπλδοὶ ἢ τ1Π6 οἷ οὗἨ ἰ06 δεεῖ ταί, 
[6 οοτῃρ!οἴοη οἵ Ὀμημο δ το 8 τοραγάοα δ 186 
μαρνοδὶ (Βοηροὶ, Τ ἱπον, Βὔοκογὶ, ἀπὰ οἴδοτθ). Τ6 
βριτὶς ἰδ [πΠ6 δαγῃθβῖ, ἀῤῥαβών, οἱ ἴ86 ζαϊατε ροσῖδο. 
ὥοῃ (3 ον. ἱ, 232: νυν. ὅ; Οα]. νἱ, 8. Ἐρῇ, ;, 14, 
ἷν. 80; δἂπὰ 1 Ῥοίδν ἷν. 14, τὸ πνεῦμα τῆς δόξης, 
ΔΙῸ οἵ δροοΐδὶ ἱπηρογίδῃοθ. ΜΟγΘΓΒ ΟὨΪΥ οὐ͵θοου 
τὸ [δῖ9 ὀχρίδηδίζοι ἰ8, [παὶ ἐπ6 ΑΡΟΒβι}6᾽ 5 ὀχργοδαὶοδ 
πουἹὰ μανθ ὈΘΘΏ τηϊϑυηάογβίοοα, βίηοα ἴ6Ὲ ἀπαρχή 
ψοῦὰ ανὸ ἴο Ὀ6 υπαοεδίοοα 88 ἃ ρετὶ οὗ ἃ εἰπλως 
πθοϊθ. Βιυς 60 δοδνοα οἴἶογοὰ δ8 βγδι-ἔγυ 8 δῖ 
ΠΟΣ ΠΊΘΓΟΙΥ ἰδ6 δταὲ ρογίομβ οὗὐἠ ἐδο ὅγδε δθανο 
οΟἸἸθοϊγ οἱ Υ : [ΠΟΥ͂ Δ’Ὸ ἐδ6 ργϑοίουβ (ογθΩΒ δηὰ βυγθ 
ΡΙοάροβ οὗ ἰὴ (11 Βατνοδὲ, ἕο ποῖ ΠΟΥ οοηϑεεαϊο, 
1 τ͵Θ ΤΩΔΥ͂ 80 Βροϑῖς, ἃ Ὠδιτοοηῃίουδ δηξἐποαὶβ. Βυὶ 
ἰ)6 δόξα τουδὶ ὉΘ Θὰ 88 οοσωσχωθηδυγαίο Ἡϊ 
[16 δρί γίϊυ4] ᾿Σ9.; γοῖ ἢοῦ 86 ἃ ὩΘῪ δηὰ λέσλον οὔὖῦ 
Ρουγίηρ οὗ ἐπο ϑρίτίς, θὰ 88 ἔι:ὸ ροτγίϑοὶ ορρῇδην οἵ 
ἐῃ6 ορογδίίοη οἵ ἐδμο Ξρὶτέξ, ἸΒΟΪΌΟΙ δαπιΐία, αἱ 
Ιοαδὲ, ἐμαὶ ἐηΐ8 τἱγὰ Θχρίδηδιοῃ ἰβ δῖ8ὸ δά πιθαὶ Ὁ]9 
πὶ 86 βοοοημᾶ. Οἡ ἰδ6 δἰ ὩρΌΪΑ οχριαπδιοηδ οὗ 
Ἐν  ΖΒ689 δηὰ βομηθο ΘΒ ὈΌΣΟΣ, 866 Μογογ. 

Ενθὰ 'νὸ οὐὔχβοῖνοδ τη οὖσ- 
Βοῖνοβ [χαὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στεναάζο- 
μεν. 6, Δ πουρ τὸ ἢᾶγο πο θαι εἔγυϊίΒ, ἀγα [δΡ 
ἔρουτῃ Ὀοίηρ οΟΙΏρ]θί6 ; ἀοδρίζα ἐπα, τ αἱ ΐη 
Οὐυγβοῖνοθ, Τδ6 ᾿Ἰηπαγὰ, ργοΐζουπα Ὠδίυτο οὗ ἴδ ἔθο]- 
ἵπρ ἰδ ὑπ ΘΙ ρΡδβίΖοα.---Ει] Οτοδπηίηρ 8 ἴ[ῃ6 6Χ- 
Ργοββίοη οὗ ἴ6 Ἰοηρίηρ τ ιΐοῖ 6618 ἐμὲ τὶ ἰ8 ἀοἰαγοὰ 
ἷῃ 1.18 σοῦγθο ἰοπαγα 118 ΟὈ͵θοὶ ; δχργθαβῖοῃ οὗ 106 
πο  πδθοη οομ ομαϊηρ ἱπιχηοαΐδίο Υ τ 18 118 οὐαίδ- 
οἷ68. 

Μηαϊης ἕοσ ἴπο δάορἤου [υἱοϑεσίαν 
ἀπεκχδεχόμενοι. αὶ ἴον, δ'ναιῖ, ναὶ ἴἰο ἴδ 
οπὰ οὗ (ΑἸΐογ). Τμδ δαορίίοι 18 ΔΙγοδὰν οὐγβ (γοσ᾽ 
16) 88 δῇ ἰπίογηδὶ γοϊδιΐοη, Ὀαΐ (6 οαϊπναγὰ σοπαϊίοι 
ἄοθϑθ ποὺ γαοὶ οοιτοϑροηα (Μογοῦ). ΑἸξογὰ ρμαγω- 
ΡὮΓΑΒΘα : στο ἑξέηρ ἐλθ Γμίπιδεδ ο7 ΟἿ '05.---Ε. 
ΤῊ οὐ͵δοῖ οΟΥὗὨ 186 Ἰομρίηρ ἰΒ [86 υἱοϑεσέα, Ἡὶ 
Ὀδ᾽ΐον ΓΒ ψψαἱῦ ον ἰὴ ρογίϑοϊ ραίΐθηοθ. ΤῊ 8 18 ΠΟΣΘ 
ἰάοπδοὰ πιὰ ἰδθ γοὰοιρίίοη οἵ οὖν Ὀοάγ, Ιξἐ ἰε 
100 μογίοος ουϊπαγιὶ τηδηϊ δαϊδίίΐοη οὗὁἨ ἁ ἰδ6 ἱηπεσὰ 
ιἱοϑεσία; ἴτ ἰδ 86 δου} Β ἱπμογίϊδθοα οὗ ἴθ ρἱοτὶ- 
βοὰ 1ἰἴ6 πίοι 8 αἰἰδηθαὰ οἡ ἐπα ρογίδος ἀο] νυ ογαθοθ 
οὗ [106 ὈΟΑῪ ἔγοταῃ {πα Ὀοπάδρο οὗ (Π6 ὅτγϑϊ βίδίδ οὗ 
Ὠδίυγο, δηὰ ἔγοιιι βυθ)οοϊίΐζοη ἴο ἀραὶ δηὰ οοστυρ- 
εἶου ; 806 2 Οὐν. ν. 4. ΤΊ Αροβ θ᾽ δαάϊου οὗἁ 
“ὁ {ῃ9 γοἀοιρίίοη οὗ οὖν ὈΟΥ,᾽ Ῥγονϑθ ἐμδίὶ 6 ἀοϑᾶ 
Ποῖ πη6 8 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ([Π6 οητγο υἰοϑεσία, Ὀὰὶ (Πα υὐο- 
ϑεσία νἱοποα Βροο βοΑ}} Υ ἃ8 ΘΟ ρ] οἷα. 

[ΤΉ6 τοἀοσιαριίοῃ οὗ οὺσ Ῥοᾶν, τὴν ἀπο- 
λύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. τ δὰ 
οαἱ οἶαυϑ6.}] Τοῦ σώματος ἰΒ Θχρ]αϊποα ὈΥ Ἐτδβ.- 
ΤΩΌ8, ἴον, δηα ΟἸΠΟΓΒ (αἰ8ὸ [αΐχ, δὲδί, οσνη.), δὲ 
γοἀοιηριίοῃ ἤοτα {88 ὈοὰΥγ; Ὀυΐ {π|8 '8 ΤΟΙΔ}}Υ ἔοι. 
εἶσῃ ἴο 186 οοπηῃροίίζοη, δηα αἶϑο ἰ0 [86 τρδιῖον ἰέβοὶ 
[οτο (μἷ8. 186 τηθδηΐηρ, (Ὡ6γὸ σουϊὰ ὈΓΟΌΔΌΪ 68 
ΒΟ 406] νίηρ;, ἴθττὴ δα θα, δα ῬῃΪ]. 111. 21 (Μογοῦ) 
--᾿ΕΑ Τοϊαςοκ ὀχρ δίηβ Π6 γοαθπιρίίοη οὗ [6 Ὀοὰγ 
88 ΔΡΡΙΨίηρ ἴο ἐξα τρδιίθγί δι γ : τΠΐ8 ἷ8 ἰϑὸ [6 οδ᾽θοὶ 

ἘἰσΌΪΑΣ αρο, 41} ϑοοῖλβ ἴο ὃΘ βεϊηοὰ ἐμδὲ Ὧσ. ζδηρο δϑοοῖσε ἴὩ 
νἱίον 8, ἨΠὲ[16 τ͵ὸ ἀο ποὺ ὉΠΗΘοϑδϑα τὶν ἀσραγί ἔγοε ἐδο ἱδὼξ 
ἰοσιιοηάϊ, ὙΠῸ υδασο ον το 80 ἡπὶ ὈΕΒΕΙΕΩΣ 9 ῬΈΥΒΝΌΝ 
δ, ἶγ δινοτοὰ ὉΥ δἀορίίῃρ ἡμεῖς δὲ ϑοῖὴθ γμοΐπέ ἴῃ 
ἰοχί, δἰ μπουῦρὴ ΜΟΤΟΣ τοὐοοίβ 1, ἀπὰ γοὲ Ὁρμοϊᾶάδ ἐδὴθ 
ΤΟΐθγΘΏ 60. ἷ8 Θοτσηθηῖδ οὐ νοῦ. 36, Ὦτ. 

Καὶ οὗ ποὲ δα ΗΙ 
δο δάτνιὶἐἐδὰ 
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οἵ ὅδ6 οαγηοδὲ οχροοίδιίοη οὗἉἩ ἐδα χτίσις. Ῥόγθδρα | “" ΤΊιο πογὰ λορα ἰδ υϑοὰ ἰῃ ὑπὸ γαγ8. ἴῃ 006 6884 
«ἷδ ἴ6 ἔγοτη Οτίβϑη διὰ Κοίϊϑ: 866, ΟἹ ἴϊν8 ΘΟΠΙΓΒΓΥ, 
1 ΟΟγ. χυ. ἸΒοΙυ οἰ ̓ Β αὐυοϊδιίοῃ [ΤῸΠὰ τρη Ἀρβτὸ ἰδ 
Ὀειῖος (2) ἀοοίν. εὐγὶδί.): Ουοά ποπηυδὲ αἰοιη, 
γπαἰϊο 86 οηδιΐθλο 6486 δίνι6 ΠΟΥΡΟΥ͂6, οπιπέηυ ζαἰϊπέμν, 
“05 ὀπέηι δεῖ δϑ οοΥγωρίδοπεβ σέ οπάπιδ 
γἀεγωκξ; ῬΆΪ). {ἰϊ, 21 1 ον. χυ. Τθ6 τηοδὲ υηίθῃ- 
4ΔΌ0]6 νἱοὸνν ἱδ: ἀο]νογδηοο ΠῸπι [ἢ ΤΔΟΓΑΙΥ ἰηαγίουδ 
ἰηθύθηοα οὗ ἴ80 ὈοὰΥ ὈΥ ἀοδὶ (Οδγρσζου, δηὰ οἱἢ- 
618) [0 ἰβ 80 Ὠδίυγαὶ ἰὸ γοΐορ {8 ῬὮγαϑο ἴῸ [86 
᾿πΑν τ πε με οὗ [86 ὈΟΟῪ δὲ (Π6 οοσηΐῃρ οἵ κἰπίσον 

ἷς '8 ἘΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 δίδίθ δυχυτηθηὶδ ἰὴ ἕδνοῦ ο 
φιἰἷδ τοίθγθῃσδα τὰν ἢ ῬΏΪ. ἰδ. 21. 2. ΟὍὐον, ν. 3 δὲ - 
1 Οον. χν. 42 8). 6 τοἀοιηρίίοη ἰβ ποὺ οομπρ  οἷθ 
ἈΠῚ1] (μ)6 ὈΟΑῪ ἷβ τοἀθοιηθᾶ, ΑΠΥῪ οἵἴδθῦ Υἱὸν ἰ8 ποὶ 
δοοογάδηϊ υἱ ἐῃ [Π6 ρστδηὰ ουττοηῦ οὗ {πους ἴῃ (ἢ ΐ8 
«ἰαρίετ. Τὸ ἴασις [μδὲὶ ουθὴ στο, πθοΣΘ ἴμ6 Ἰοπρ- 
ἱηρ οἵ ΟἸἠ γϑύβηδ ἰ8 ἀθβογὶ θα, 80 τωυοὶϊ δίγοδα βῃου]ὰ 
ὃδθ Ἰαὰ ου ἰδ0 γοἀοιηρίίοη οὗ 06 ὈΟάΥ͂, [86 τηδίογίαὶ 
φασὶ οὗ οὖγ ἌΘΡῸΣ ὩΔίΏΓΟ, ΘΟΠΒΤΤΩΒ (Π6 Υἱοῖν οὗ 
κτίσις, ἩΔΐοΏ [ΔΙΚ68 ἰδ δ ἱποϊυαϊηρ τηδίογίαὶ οχίβί- 
Φηο68, ἴῃ ὅμοὶ, βἴποϑ “θυ ἯΘ ΟὈΓΘΟΙΥνΘΘ᾽) δ.’Ὸ γϑρ- 
Τοθοηϊθα 85 ναἰθπρ [ῸΓ δὴ ουὐθηῖ, πῃ 6 ἢ} 881} γθάθϑῃι 
ἴπδι ρατὲ οὗ οὗν πδίῃγο τηοαὶ δκίη ἴο {8:6 ογεαιίοη (π 
ὯπΠ|6 τοϑίσϊοιο βθηϑο οἵ Μογοῦ, δῃὰ οἰ ΓΒ), ἰ πουϊὰ 
ΔΡΡΘΑΡ ἰδδὲ [Π6 δυ ͵θοὶ ΠΟΙΘ ἰΒ Βοῖ ΠΟΟΘΑΒΑΣΙΥ ἴῃ δῃ- 
ἘΠ ϑἷβ 0 “ ὀρθαί! ου,᾽" Ὀπὺὶ γαίῃον ἃ ρμδγὶ οἵ ἰξ  “" δῃὺ- 
λοοϊοά ἴῃ Βορα,᾽ |ω ἰδ0 πιβοὶθ ογθαιίοι, Ὀυ} αἶβὸ 88 
μαυΐηρ ἴ[Π6 Βτοί τυ οὗ ἴἰὴ0 βρίτῖ!, “ βαυϑὰ ἰῃ Ὠορθ᾽» 
{γε ς, αἰ σαν ΒΕ 

γον, 34. ΕῸΣ ττὸ σοῖο δανοῦ. (ἐσώϑη- 
μεν.) εϊίνοτεά, δηὰ μαγιοἱραιίηρ ἴῃ δαϊνδιίοη. 
ΤΏο ἀανο τῇ ἐλπὲδι, ἴῃ ΒΟΡΘ, ἀο68 ποῖ ἀδβοσίθθ 
186 τηϑδηδ, Ὀαὺ [86 τηοᾶθ οὗ {86 ἀθ]νοσϑῆοθ. [80 
ΒοΏροΙ, δηὰ ΤὩΔΩΥ οΟἴμοσα. Οὐρ. Ῥ ΏΘΣ, Ρ. 308. 
ΤῺΘ ΡὮγαδο ἷβ Θωρ διῖσα!]ν ρμ]δοοὰ. [1μαὐ8ο 8 6χ- 
Θ6]]θηῦ : ψὸ δῖὸ ἱπάθοὰ βαγϑά, γϑὺ ἰπ ΒΟρδ.---Β.] 
Ενδη ἢ τὸ νθγΘ ἰ0 δάπιΐϊξ ἰδὲ ἴπ6 Αροβϑὶϊα πηᾶον- 
βἰοοῦ (18 ἴο ὈΘ [86 ὮΟρΘ Βοῖθ τηϑῃξοηθὰ (ΟἜγγδοα- 
ἴοι, 0 οὐΐθ, δῃὰ οἱ θ.8)---πιίοῦ, 848 ΜΟΥΘΡ 60. 
ΤΟΟΙΥ ΟὔΒοΓΥΘΒ, 8 οοῃϊγονογίθα ὈΥ Ῥδ0]}8 ἀοβηΐΐθ 
αἰδιϊποιΐζου Ὀοίπϑδη ἴδ! ἢ δηὰ μοροϑ,"---ἴἰΒ6 δαπιίβδίοη 
οὗ 186 ἀδεῖνο οὗἨ ἰπδίγσιπιοηὶ που]ὰ ὈΘ6 ἴο00 8ιΓῸ 
Βυϊ ονϑῃ ἴ πὸ δοοϑρὶ ἴθ ἀδίλνα 88 ἀδποίΐϊηρ τηοάδὶ- 
δγ, ἰδ ἀοοβ ποὺ ἀδποῖθ “δαὶ ἰο πο ἰΠ6 ἐσώϑ. ἰδ 
ἴο Ὀ6 τὰ 88 οοῃδηρὰ “ (Μογοῦ), Ὀυϊ [88 608- 
ἀἰθου : τπ οΥἡ. Ἰμεογοΐοσο ἴῃ6 ἐσώϑημεν τουδὶ 
ὯΘ ΠΕΙῸ ΟΧρ δηθὰ ΘΟΠΙΟΓΙΩΔΌΪ ἴοὸ 186 οοποορίοη οὗὨ 
τὸ υἱοϑεσία ἷῃ γον. 28, ποὺ 88 Ὀοΐηρ ἔα ρῥγϊποὶρίδὶ 
διιαἰηπιρηῖ οὗ βαϊναιίοῃ ᾽π [Π6 Ξρί γῖϊ--- τ ΒΟ ἷ8 ΑΙ γοδαγ 
οοτρϊοῖε ἰμ6γ0---Ὀσὶ 28 Ὀοίηρ [86 ροτγίοοϊ διἰδϊ ππγθηΐ 
οὗ βαϊναϊξοῃ ἴῃ ρίοσυ. Τ|}8 ᾽88 Ὀθοοσηθ ἴΠ6 ρογιΐοῃ 
οἵ Ομ γδάδηβ, ὈὰΣ ἴῃ βυοῖ ἃ ἩΔΥ παὶ (μοῖρ ἴδ! ἢ ἰδ 
ΒΌΡΡΙοπιοηϊοα ὈΥ ἐποὲρ βορθο. ΤΟΥ ἢάνο {86 ἱηπαγὰ 
υἱοθεσία ἴῃ [86 τοὐένιδεδ οἵἨὨ 16 βρίτίξ : Ὀυϊ 16 υἷο- 
ϑεσία οἵ δόξα ἷὰ ἰὮ6 οἵ 186 ϑρίτεἰϊ, 

Νοῦν ΠοΡρ9 ἴδπδῖ ἱπ 666} ἐβ ποῖ ὮορΡ9 [ἐλσὲς 
δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς]. ἸΤδοϊυοῖ : 
06 δοοοῃὰ ἐλπές 8 οοπογοῖθ, ἴ:9 οὐήθος οἵ Ὦορϑ. 

ὈΒΑΘῸ ἰδ ΟΟΙΏΙΏΟΏ ἴῃ ΘΙ ΡὨδιΐο ΡὮΓΣΑΒΟΒΘ ἰη 4]} 
ξαλρεθ (ΡΠ ΡρΙ). παρ. Οὐ]. ἱ. ὅ ; 1 Τίπ:. ἱ, 1 ; 

Ἦδεῦ. νἱ. 18, πίμθγο ἐλπὲς ἴ86 οὈὐοσῖνο.---Β.} [Γαἴδον: 

δ ἱς. 
[δο ὮοΡ6 16" διε) ἐπ ἐξ γο αἰἐἰέυᾶο."" ῬΈΏΠῚ : 

ὉΟΣ Ἀἰλὰκ ξηρὰς ἴθ ὈοΐΣ τερον μοι, 
θοΐ δῃὰ δἷϑὸ τοϊδνοίυ πέυτγο, μορο 16 ρεοὰποθὰ ἔγοσο ἴδ! ἢ 

Βομὰφ ἐὰ 
8α ἴὲ [ὁ 6:1} 

6 ᾿ Ὡδίυσα) 

δ τοθδὴδ 60 ,. Το τοζηδΐπϑ ἤστῃ ἴῃ 81} 
Το ρ δι 0.8 ; ἴῃ [Π6 οἴδογ, ἴῃ δηΐτθ βαϊναϊοη πιο 
ὮΟΡῈ 8841} κοὶ  ΠΟΓΘ 1ὃ ΤΩΔΥ͂ τη68} Ὀοξἢ.᾽" ἱ 
Ἰηθδηδ, ὮΟΓΘ, ἰΠ6 δοαυϊγοα ργοϑθηοθ οὗ {π6 οὈ͵θαὶ, 
ὙΠΟ ὁδὶ ὈΘ “ χταδροὰ πὶξ [16 Βαμα : " Ππονογος, 
ἴῃς ὈΘμοϊάϊηρ 8180 τΏΔῪ το ἰδ ν αὐοιὰ ΠΟΥ Ώ 
βαιἰβδίωοξίζοη : 866 1 Οὐν. χὶϊ!. , 2 ον. γ᾿. ἢ. 

ἘῸΣ τσδὶ δ τοδη δοοῖβ [ὃ γὰρ βλέπει 
τίς). Τπυδ ὑΠ6 ΒΟρΘ οὗ Ὀ6]6Υ ΓΒ ὑγοόῦθα ἐμαὶ [ΠΟῪ 
ΔΙῸ ἴο ὀχροοί ἃ δΒιῖδιθ οὗ οοπηρΙοιίίοι, ὈθΣ ἰδδὲ (00 Υ 
τησδὲ τοαῖέ 70 ἴδ ῬΟΓΘΘΨΟΡΏΡΙΥ. 

ΜΕΥ ἀοῖδι Βο δὲὲ}} ΒΟΡΘ ΤογΣ [τί καὶ 
ἐλπέζει; 8,060 7Ζεχίμαί Νοίο 3. Αὐἀοριΐηρ καΐ 88 
Ὑ76}} οδ δ Ὁ} 136, ἐξ Θοϑὴϑ Ὀδβὶ ἴὸ ἰδ Κα ἰδ δ8 -Ζ. δέέαηι 
(Μεγ). ὙΨᾺΥ ἀοοβ Ὠ6 8|}}} ορϑ, ἤθη [8679 ἰβ Ὠ0 
ΤΑΟΙΘ ατουπὰ [07 ἱὉ ἢ Οομρ. Ἠδσγίυηρ, Ῥαγέϊκοίϊοδτε, 
ἷ, Ρ. 187, οὐ [18 υδ0 οὗ καί. Βεπρεὶ : σμρι υἱδίοῃδ 
ΒΟΉ ἐδΐ δρ6 Ορμ8.---Β..] 

γον. 36. Βαϊ ἐξ τσ ΟΡ ἕοσ ἰδμβαῖ, ἄς. Ηορϑ 
8. 0 ναΐϊῃ ἀγοδιηΐηρ : ἰξ '6 ῥγουϑὰ δ8 γε σίομ οοπῆ- 
ἄἀδοθ ἴῃ (δ οέλέοαἑ ἰάον οὗ ραϊΐδῃοο, Τὴ6 ὑσπο- 
μονή ἀοποῖεθβ ΡΟΣΓΒΟΥΘΣΒΠΟΟ διηϊὰ οὈΒίδΟ]68 ; {ῃ6Γθ- 
ἴοτγϑ μαι ἐν πρῶ Ῥδδαΐίγοῃϑϑθ, οὐ ραίΐθποο δῃὰ βίοδα- 
[δδίμοθα. ΒΒὺὶ [06 οομηῃθοίΐοῃ ΘΓ δυϊμουΐσοθ [16 
Ῥγϑοαουηΐμδηοο οὐὁἨ ἰδ6 ἕοσιωοσ. ἰάθρα, ἊἈπᾶὰ δουρὶ 
οοτρὶοίθ δαϊνδίΐοη ϑοσῃθθ ἴσοι ἰδ6 δυίυξο δηα (ΤΌΣΩ 
ΔΌΟΥ͂Θ, ραἰίομοο ἴῃ τη ἷβ 18 τηυδὲὶ οοδρογαίθ πὶ ἰὼ 
βαϊατο---ἰΒογοίΟΓο : ἴο ρούβούθρο" ὐτοῦθε: ΚϑΚρω 
ἐδία πο ἑη)γιοίμοδα 68δὲ ἐπ ποδία, ἐο εσγοσίαηι υἱγέω» 
ἕδηι αἴωγ, πιαϊογωηι ζογίοηι ἰοἰεγαπέξαηι. 

ο΄. 86, Σἰὐκουσίδο ἐμοὸ δρένίξ δ1δὸ [ὠσαύ: 
τος δὸ καὶ τὸ πνεῦμα. 17ἠκειοὶδε (ὡσαύ- . 
τως) ἰηϊτοάυοοθ, 88 οοηθιιροσαμθουῦβ πΠῚ [δ6 
“ πδιίης ᾽" Ὡς 28), ἰῃ0 αἰνὶπα δδδοίβίδμοο οὗ [89 
Ηοῖγ ϑρίγιι (ΤΠΟ]00Κ).---Εἢ} ὸ Ὑ εἴθ δῃὰ Μογοὸῦ 
οχρίδίη : Τὸ Βοὶγ Βρίτγι, Τὸ ᾿ἰδίϊον οοσωσηθηίδίοῦ 
ΔΡΡΘΔΪ8 ἰο γεσβ. 16, 28. Βαϊ, ἴῃ νοῦ 28, [9 ΠῸ9Ν 
Βρ  γἰτυ8] 116 ͵68 ϑροΐζθῃ οὗ ἡ πίθος σΟΥ ΔΙ Υ ΘΟὨΒ[ 518 
ἴῃ [86 [6] ον ϑῖρ οὗ τ86 πυϊηδῃ δρίὶγὶὶ τὴ [6 ΗΟΪΥ 
Βρίγιῖ, Ὀαι ἰβ, πονογίμοῖοβθα, ποὶ ἴ86 ΗοΪΥ ϑρί τὶς ̓ ιβοῖ ἢ 
ΤῸ 58}. οὗ (86 ΗοΪγ ρί τὶς ἴῃ ἰπιβοὶῦ (μδὲ Ηδ ρτοδὴθ 
---͵τππάοοά, (μδὶ Ηθ ρίνοβϑ γοπὶ ἰὸ στοδηΐηρβ Ἡδοἢ Δ ΓΘ 
πηυξίογδϊθ ὉΥ Ηΐμ --- ἰδ δ᾽υοροῖθος ἰηδαπη δαὶ Ὁ]6. 
ΝΟΙΌΒΘΓ οδη πθ, ἢ ΝΟκββοὶι, δυϊδδιϊξαῖο [μ6 ροδροὶ ς 
ποῦ, πὶ Μοτγυβ, ἰδ6 ΟἸἩ γί ϑιΐδῃ αἰβροβίοη ; ΟΣ, 
πὶ ΚΟΙΠοΡ, {16 ΟἸγβιίδῃ οἱθαθηὶ οὗ 118. Αο: 
οογαϊηρ ἰὸ ἴῃ6 ορροκίξίοῃ οὗ πνεῦμα δηὰ γοῦς ἴῃ 
1 ον. σχῖν. 14, ἰδ '8 ἰὴ ΠΟῪ Ὀααίβ οὗ 1186, ὙἰοὮ οοπ»- 
διϊζυϊο8 (0 106 σομῃϑοίουβ 41} 1:9 δὴ ορροείτίου οἴ 
ἐμ 1 τ ΐο, ᾿πουρἢ ΔΡΡΑΓΟΠΟΩΥ υποομπδοίουθ, ἷἰθ 
ΤΟΆΠΥ ἔπθ ἰσθμοῦ οομδβοϊουβηθθθ ἰϊβοὶ ἢ, ἐμ 6 ὨΘΔΥΘΏΪΥ 
Β6ΏΒ6 οὗ (Β6 ἀ'΄ναϊκοησα βου]. ἴῃ 16 ὑποοῦγνοῦ» 
οἂ [86 ἰηθυσῃοου οἵ [86 υποοηδοίουβ Ὀδβίδ οὗ 
[86 δουΐ ἱπνδὰο ἰδ οοῃβοίουβ αἀδὲὶγ 119 πὶ ἀθιηο- 
πἶδοδὶ ἰθιηρίδύοι, 80, υἱοῦ υϑγδά, ἀοοΒ ἼΠ0 ὕῃοοῃ- 
ΒοΐουΒ βρίγί[6] 118 οὗὁἨὨἁ 6 οοηνογίθαἃ ἸωΔῃ ΘΟΙῺΘ 88 ἃ 

δβρίὶ εἰς ἴο (86 Βοὶρ οἵ ἰδ ἀδὲϊγ [:16. ΤΏΘσο- 
ἱπρ οὗἉ 186 δρίγίξ 861 (800 νϑν, 16) 

ἩΠῚ} 106 κτοσμιης οὗ [0.6 οΟμδοϊουδη 988 
ὍΓΘ ἐδθ 
ΘΟΙΤΌΒΡΟΣ 

4. ὑπομονή, 860 Ρ. 162; δ]50ὺ Οοϊ. ἱ. 11; 1ΔΏβο᾽ 
Οὐ. Ὁ. 10. ΓΥΡΜΟΝΕΥ ΒΟΕΠΡ (Ὁ Π6᾽ ΕἸ ΧΑΥΣ ΣΟΙΤΩΣΏΔΩ 
189 π΄ ΤῈ γεοροαί ἔοι διά πὶτὰ ἐδο 
ἐδδιῖ Ἐῆ στο Ἐ ΦΉΣΩ ναὶ μμϑδϊ πεν, ὁπὲ παὶ α ἰδκοδ ῃ1δός 
(ΑἸοσὰ Ὁ ἰδ τοῖο ἐβδῇ δῇ δοοΟ ΠΕ ΔΈΙΗΘΗΙ ν 6 ἴὁ 
δἰδῖο Υ᾿ οδαγαοίοσβοθ πο ναϊζσιρ ὮΣΟ μέλον ἸΠΡ ΕΝ 

669. ἱ. δ: Ηθ 

εὶς Ἐασηέρατὰ αν, οι ὉΪ9 οἱ οἶον στουπ δ. ΟὐὐξρΡ. 80 δὰ 
ὉᾺ γα. 16 322, διὰ (8}0 ὁχοισσυδ, ΟἾΔΡ. Υἱ}.--Ἐ.} 



410 ΤῊΒΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΆΗ͂. 

ἐς, [(8 πδίυγαὶ ἔθοϊϊηρ. [78 ροεϊου οὗ Ὦγ. δηρο 
ἷβ ποῦ ἰὴ δοσογάδηοθ πὶ 186 νον οὗἨ 0 Ὀθδὲ πιοᾶ- 
ΘΙ ΘΟ Π,Θηΐαίοῦβ.Ό ἸΤΒΟΪυΟΚ, )ὸ Ὑοίο, Επαὶὰ, 
Βιυαγῖ, Ηοάρε, ΡῬΆΔΙΡΡΙ, όγονγ, ΑἸίοσα, Τ᾽ ογάϑνοσιι, 
Φονοῖῦ, 88. Ἧ6}} 88 το οἷἀδὺ δοιητηθηϊδίουβ ἰῃ ζ6ῃ- 
ΘΓΑΪ, 4}} τοΐοσ ἴδ ἴ1ὸ 186 οὐ͵δοοϊϊνο, ΗΟΙΥ βρίτῖῖ, Ο18- 
δύδϑη, ὨΟΉΘΥΟΣ, δαορίβ ἴΠ6 δΒυν᾽οοίΐνο βοβθ. ΤῈΘ 
ῥκοοῦ τηυδὲ ὉΘ ΥΟΓῪ δίσουρ ἩΒΙΟΒ Μ|} ταγταηΐ π8 ἴῃ 
γοίοετίηρσ ἃ [10 ΔηΥ ἰδίηρ, ΟἴδοΡ ἴπδη [86 ΗοΙΥ ϑρίτιι 
ἰιδο!; ἴογῦ 180 Αροβιὶθ υ868 τὸ πργεῦμα, 88 ὯΘ6 [88 
ἀοπθ ἴῃ σϑγῃ, 28, 16, ἄο., νθγο ἴμ6 ΗΟΙῪ ϑρ τὶν ἰδ 
τηθδηῖ. ΤῈΘ ΟἾΪΥ ΓΟΆΒΟῊ δρδίηδι ΒΌ ἢ ἃ Π]68ῃ- 
ἷηρ Βοῦο ἴδ, ἰμαῦ ἴῃ 6 “ ἵν," ἄσ., σαῃηοὺ ὉΘ 
ῥγϑαϊοαιθα οὗ Ηΐη. Βιυῖΐ τὸ βαῦθ 8ὸ στίρῃςξ ἰο ἀθ- 
ρα ἔγουι [06 ΟὈνίουβ τηϑαηπίηρ, ὈδΘοδιδα, ἴὰ [86 ποχέ 
οἰαιιδε, ἰπαὺ 5 ὑγοἀϊοαίοα πνιΐοῖ, τὸ ΤΆΠΟΥ͂, οδημοῦ ὈΘ 
Ργϑαϊοαιθα οὗ ἴπ6 ΗΟΙΥ ϑβρίγίι, ΤῈ ρῥγϑαϊοαϊθ ἴῃ 
1:18 οἴδυβο οαπηοῦ, τ] βίγίοῦ ργοργί θυ, Ὀ6 γοίογσγθα 
ἴο ΔῺΥ ϑρίγῖν ϑαᾶνὸ ἵμ6 ΠΟῪ ϑρί τι, Τμαὶ Ὦγ. ᾿δηρο 
Υἱ 9 ΤΆ 8 ἴΠ6 ὑπουρῃῖ, ἰβ 4180 ουϊἀεπὶ.--- .] 

ἘΘΙΡΟΙΒ οὖν τυϑαῖζηθδα [συναντιλαμβά- 
ψεται τῆ ἀσϑενείᾳ ἡμῶν. Νοίε 
᾿ς Οἡ 86 τοῦ, ΘΟΙῚΡ. ἵμαϊθ χ. 40, ὙΠ γῸ Μαδγίδδ 
ΔΒ[(Β ἐμαὺ ΜΑΡῪ Ὀ6 ὈϊΔάδη ἴο λαοί» ποι---ἰ. 4.) ἑαζα ᾿οίά 
07 ἴπ οοππθοίἑδοη ιοϊδῆ. Τὶ τοαυΐγοβ ἃ πολικοηΐηρ οὗ 
ἰΐ8 ἴογοθ ἰο τηδῖζθ ὑΠ 18 Δρρ] 08 016 ἰο [86 ὩΘῪ βρὶ τι] 
ἰδ. Τῆο κυθ͵θοῦνθ δἰάδ Δ8 δὴ Ὀσουραῖ οὐἱ ἱπ 
γογΒ. 28-2ὅ, Ηρηοθ ἃ γοίθγοποο ἴὸ ἔδο Ηο]γ ϑρίεϊ 
ΒΟΟΟΡΩΒ ] ἢ [86 ΡΓΌρΡΤΘΕΒ οὗ ἱπουρῃΐ,---Ε} ΜογοΣ 
υγοα, ἢ ΒΖ, ἰδ 6 σὺν ἷἱπ συναντελ. : αὦ ποδ ἰαδο- 
γαπίοδ γοογίμν, Αὖὐ 4}} ουθῃῖδ, ἰἃ σου] ]α γϑῖδν ἴο ΟὨ]Υ͂ 
[806 οοηϑοίουβ δ. 6 οὗ οὖς οὔογτὶ, Βυὶ 1ἴζ ἰβ οΟἰθδγ, 
ἔγοτα ὅπ {ὈγΙΠῈΡ ἀοδηϊξίου, ἴμδὶ ἀσϑένεια ἴδ [86 
ΟὨΪΥ οογγοοῦ τγοδάϊηρ, ἸΤΒοΪυοῖς υπαογϑίδηβ {818 
ἡἀσϑένεια 88 γοίογτίηρ [0 ΟΟΟΑΒΊ 008 οὗὨ ἱηνδαϊηῃρ᾽ ζαϊηί- 
Ὧθ88. Βιιϊΐ [86 ΑΡοβῖΐθ βρϑαῖκβ οὗ ἃ ροσιωδηθηΐ σγοὶδ- 
ἔοη οὗ οὔὖν ΘΑ Κ688 ἴῃ ἐἢ15 1} 6, τ ΒΙΟὮ σου! ]Υ Ὀ6- 
ΘΟΙΏΘΒ ΙΏΟΡῈ ῥγοτϊηΐηθῃὲ ἴῃ δροοΐδὶ ἑοτωρίαιοη8. ΤὨΪΒ 
'6 ἴὍπ6 ἱποοηρτΌΥ Ὀοίσοθη [Π6 ὩΘῊῪ ῥγὶποῖρθ δηὰ 
[86 ο]ὰ ῥδγοὶιῖοαὶ δα οαγιδὶ 1178. 

[Τ|6 βίπρυϊαν ταυϑὺ ὈΘ δοοορίθα δ ἐδ ἱππι6 τϑδά- 
0 τμθῃ τοίδυβ ἴο ἃ βίδίθ οὐ σπϑδίκ 688, ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 

ἀοϑοῦϊ θα (νον. 28). Τὴὸ ἀδῦνθ, 18 ἱπ [Κὸ χ. 40, 
ἀϑποίθϑ ποῦ ἰμ6 Ὀυγάθη ψὨΐοῆ ὑμ6 ϑρίγἰῦ Ὦ6108 8 
Ὀθᾶν (8ο Ηοάρθ, δηἀ ΤΥ οἰμθγ8), θὰ (μὲ πΒοὴ 
40 Βεῖρβ. (ΑἸξογὰ : “"μοὶρ8 οἱ τοδαζη688---μ8 ᾿οῦὸ 
αγὸ ιυϑαΐ, ἴο ὉΘΑΡ ἴΠ6 Ὀυγάθῃ οὗὨ γον. 28.) Μογοῦ: 
“«ἈἾὟ ἱεσέ πιὶϊξ Ἠαπα απ πιδξέ ὠπδόγεν ϑΘολιοαολλοῖί.) 
Ις βδουϊὰ ποῖ Ὀ6 ᾿ἰγτυϊοἀ ἴο ΘΑ ΚΠΘΕ8 ἰῃ ᾿γΆγοῦ (Β6η- 
βεῖ), Ὀαὺ ἰ8 [86 ρβῃθγαῖ ΘΚ 688 ἴῃ ΟΣ Μαϊτἰηρ' [ὉΓ 
ὯΔ] τοἀοηηριίοη.---Ε.} 

ΕἘογ το ποὺ ποῖ τῦδαὶ τὔο δῃουϊἃ ῥὑχαὰν 
ἔου ἃ Το ουρῃῖ [τὸ γὰρ τί προςευξώμεϑα 
καϑὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν. Τὸ Ὀσϊοηρ ἴ0 {86 
ἭΟἷΪΘ οἶαυβθθ.Ό. 71ἂρ ἰηϊγοάυσοθθ δὴ ᾿]]υδίγαιί οι οὐ 
ΟΡ ὙΘΆΚΏΘΒΒ, ἃπαὰ ΠΟῪ ἰδ ἰΒ Ποϊμρθοὰ. 7.6 δουῖβι 
προςευξώμεϑια, ΜΌΘΟΝ 6 δοοδρῦ “5. [86 οογγϑοῖ 
Ροδαϊΐηρ, ἰβ πο ΓΘ υδὺ8] ὑμαη [Π6 πΐαγα, Ὀὰϊ Εἰ ΠΥ ἰδ 

{168}}}7 δα ββί]θ. ὅθ ὙΠΟ, Ὁ. 280.--- 
1 ΤὨΟΪοΚ ΠοΙ 8 ἐμαὶ ὑπἰ8 ποέ ζποισίησ τοίδγβ ἴὸ 

Βρθοΐδὶ βίδίθβ οὐὗὁἨ οὈβουγο ἰαἰτ, δηὰ ἢδ8 6 ὑποίο] ἃ 
Ταθδηΐηρ: ἱρπογάῃοθ οὗἨ {6 οὈ͵]θοὺῦ ἰοπαγὰ σῇ] ἢ 
ῬΓΑΥΘΙ Βῃουϊὰ Ὀδ αἰγοοϊοα, δηὰ ἴδ Ἰαισυασο ἴῃ ΜὨΪΟὮ 
ἯἮΘ 8. γυ1]8 ργᾶσ. Βυῦ [6 βυρροδίἴοη οὗ Βρθδοῖΐδὶ 
δίαϊθβ ἰβ ἱποοῖτθοῖ; Οὐ βου Υ͵}86 (Π6 Θχργοβείΐοη σου]Ἱὰ 
Θ᾽: ὍθΠ οἴϊοῃῃ ἀ0 ἢοῦ Κῆον. Βυΐϊ (Π6 ἰδηρύυδρο οδἢ 
ὈΥ Ο Τηθῃ8 ὯΘ6 ὍΠΟΥ οοπαρίἀογαϊίοη, ὨοΙΠΘΡ δ ἃ 
ΏΘΤΟ ἰστόγαηοο οὗ [η6 οΟὈ͵οοὶ Ὧ6 τηρῶ, ἸΤμΟΓΘίοΓο 
Ὅς Ῥοϊίο δηὰ Μόγγαν ὀχῃίδϊη τἢπα: τὸ ἀ0 ποῖ ΚηοΟν 
δὲ, ὡπ εν ὁπέδέϊη οἰγομηικίαποοκ, ἴὰ 'β ἩΘΟΘΒΒΑΓΥ 

- 6 τοῖον ἴῃ. καϑὸ δεῖ 88 π6}} ἴο ἐδο 

ΠΟΔΥΘΗΪΥ οἴθασπθβα οὗ ἴμ6 οὐ͵οοὶ οὗ τοδοιωροῃ 8 
ἴ0 ἴ6 δΒυδ]οοῦνα ρυγΥ, ἀοἤη ἴσῃ οβδ, δη ἃ ΘΏΘΓΡΥ οὗ 
ἀοδβῖτο οογγεβροπαΐηρ ἴὸ 1.5 Τί οοηϑοίουβ, ψοσθδὶ 
ῬΓΆΥΘΡ ἰδ τοϊδῖθα ἴο [16 βρίτὶν οὗ ῬΊΘΥ͂ΟΣ, 88 ἴῃ6 [8}}}» 
ὉΪῸ ἀϊοϊαίθ οὗ οοπβοΐθηοθ 18 ἰὸ (86 ἰῃί4}}}0]6 οου» 
ΒοίθΏ66. 

Βαϊ ἴτο Βρίχὶς ἐϊδ01 ἐπίοχοθάϑιβ [ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει. Οἱ ἐδ 
ομἰβϑίοι οὗ ὑπὲρ ἡμῶν (6) ὙΠΟ Μογον βηῶκ ἴδ 
[06 νοῦ ἰδοῦ, βοθ 7εχέμαϊ Μοίε ἢ, ΤῈ νογὺ ὁ90. 
ΘΌΣΒ ΟὨΪΥ Βοσο. ΤῺΘ βίσωρὶθ γὙϑγὺ τω θ8:8, [0 πιθϑὶ : 
τῆρη, οομιρουπαοα τὴ ἐν, ἴοῸ δρργοδοῖὶὶ ἱπ ὁγὰογ ἴῸ 
ἸΩΔΚΘ βυρρ!ϊολύοῃ (Αςίδ χχν. 24, ἐντυγχάνειν) ; 106 
ὕπερ ΒΘΟΙῺΩΒ (0 ΒΟΥ (μδῖ [86 Βυρρ)}} οδίϊοιι 18 ἰη ἴδνοῦ 
οὗ ἧς ῬΘΙΒΟΙΒ ἴῃ αὐοδίΐοη. Ὦτ. [δηρ6 Γα͵δοὶβ τὨϊ8, 
ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο δυνοϊὰ ἃ γϑΐίδγθηοα ἰὸ ἴ86 ΗΟΙΪΥῪ ϑρίτϊι.-- 
«Αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὉὈτίηρβ ἰηΐο ρῥγοσαΐπθηοα [ἢ6 
Το θγοθβθοῦ, ἯΔῸ ΚΩΟῪΒ ΟὟ νηὶ (Ἰ βοϊ υοὶς, ΑἸέοτα). 
--Ε.] βίμοθ ἰδ ὑπερεντυγχάνει ταυϑὲ Ὀ6 γεδὰ 
πὶϊμουΐ (09 δαάϊτοι οἵ [89 ᾿ρΗδοθεὶ ἯΟ ΓΟΙῸΡ [9 
ὑπερ ἴο ΟὟ ψδηὺ ἰπ ποὶ Κπονίηρ Ἡμδῖ (0 ὈΓΔΥῪ ἴου, 
88 ἴὐ ἰδ ΡΓΌΡΟΥ [ὉΓ ὕ8, Δηὰ ἴῃ ΠΒΡΙΠΟΩΥ ὙΠ ΟἿΓ ἀθ8» 
ἔἶγ. ὙΒΟΪΌΟΙ τοραγὰβ ἴῃ6 ὕπερ 88 ΠΩΘΓΕΙΥ ἃ Ὠἶσθοῦ 
ἄορτοα, 88 ἰῃ ὑπερπερισσεύενν ; ΜΕΥΘΥ [80 ἀπαὺμι 
8068 ΠΘΙΘ ἃ ὑπὲρ ἡμῶν, δοοογάϊηρ ἴ0 [16 ΔΙΔΊΟΩΥ ὁ 
ὑπιρα ποκοίνυμαν ἂο. 

1 στοαιΐηθα τίομ οδυσιοὶ 6 υἱϊοτοῦ 
[στεναγμοῖς ἀλαλήτοις]. Απδ]ορουβ το 1 Οοτ. 
χίν, 14; δραϊηβί νοῦ ΤΒΟΪΌΟΙ τοιδγκβ, [μαὲ (μ6τὸ 
10:6 Βυδ͵θοξ ἴῃ αὐυσβίϊοη 8 [86 Βυτηδη πνεῦμα. Μογοῦ 
Θυθῃ ἀροΐδγοβ ὑπαὶ ἴΠο86 χρη δι ΟΏΒ 8ΓΘ γι ομ }18- 
1160 πο ἀο ποῖ ἱπίοσργοὶ ἰδ πρεῦμα ἰὼ Ὀὲ τῃ6 
Ηοὶγ βριτὶὶ (Βοίομο : [86 ΟΠ ἰδ ΐδη βοηθα  Κό]]ηοῦ: 
186 βϑρἰεῖῖ οὐἰαϊποα ἴῃ ΟἸγῖδθ). ΟἸγγϑοβίοτω᾽ Β σδ]ησ 
ἴ (186 χάρισμα εὐχῆς, ἀρὰ Τβοοάοτοῖδ ποῖ ὑπάοι- 
Βίδπαϊΐηρ ΟΥ̓ ἴ[μ6 ὀχργοββίου ἴ[π6 ὑπόστασις οὗ ἴῃ 
Βρίτιο, τὸ ἀθοϊαγοα ἴο Ὀθ δὴ Δ ΙΓΤΑΓΥ δἰιθγαίίοη. 
Μογον ἀο068 ποὺ δοορὰθ (ο ἴΠ6 ορἰπίου οὗ Απρυδβέίϊης, 
δηἀ τηοϑῦ οοϊωσαθηϊαίογβ, ἰμαὶ [Π6 Β6η86 ἰδΒ, (πα Ιηδὴ 
δἰ 86 1, βγτγοα ἃρ Ὁ. [06 ΒοΙγ αμδοδῖ, υἱΐοσβ βτοδῃ»- 
ἴῃρθ, [0 18 γαίμοῦ (Π6 ΗΟΙΥ βρίγι  Ὠἰπηβοὶῦ, Ὀὰὺΐϊ ο6Γ- 
(Αἴη]γ Ηδ πθοὰβ ἴ6 Βυϊηδῃ ΟΥ̓Ρδἢ [Ὁ ΗΪΒ στοδβηΐηρϑ. 
Ηδ οἰαἶπ)β {μαὺ {μ6 ΔηδίοσΥ, “ ἐἰδαὶ ἀθμ 3 Βρϑδὶς δπὰ 
ΟΥῪ Οουῇ οὗἉὨ Πη6ῃ,᾽, 8 δαδριοά το {πἰ8 νον. Τῇ δῃδὶ- 
ΟΩΥ οἵ ἀεππιοηΐδοιὶ ροββοββίοη  Βοδϑίάθδ, Μογοσγ, ἴῃ 
818 Ἔχροβίου οὗ [86 ἀλαλήτοις, ργεΐογβ (86 ἰηΐος- 
Ρτγοϊδϊοη οὗὨ τηοϑὺ δχροβίζογβ, μπιρζογαδίε, ἰο 186 ορ- 
Ῥοδὶϊα γοπἀογίηρ, ὠπωέοροῦ, ἀμπιδ (Οτυϊυδ, ΕΥ̓ ΣΘΟο, 
δὰ ΟΙΠ6Γ8), Ὀθοδυβθ ἰδ ἀθηοῖθϑ στοδῖοσ ἰπίθπεὶιν 
Βαϊ τὸ ροὺ ἔγοιῃ (ΐβ [6 γϑϑυϊῖ, (μδὺ 6 ΗΟ]Υ ϑρί τὶ, 
[80 ϑρί γι οἵ αοά ᾿π ΗΪ8 ΟΣ, μοΐ ΟὨΪΥ στοόβϑηβ, Ὀπὲ 
4,130 σδῃποῖ τον ΗΒ στοδ8, 

[Νοιυνὶπβιαηάὶπρ (μἷ8 αἰἰοτηρὶ αὖ ἃ γεαωοέο αὐ 
αδειγάμπι, τὴ 6 Υἱθνν πχαϑιὺ 81}}} Ὀ6 μοὶ, (μὲ τ[η6 Ηοὶγ 
ϑρινῖς 18 ἤογῈ γορυθβθηϊθα 88 ἰπἰογοθΐηρ. Τὸ δνοϊὰ 
τ 18 οοποϊυβίοη, Ὧν, ζδηρο τηυϑὺ ἢτβι πθαῖσο [86 
δυδ᾽θοῖ Σηῦο ἴΠπ6 Ὠυπιδη ϑρὶ γι, δηὰ ἔπθῃ 6 ἴοτοο οἱ 
ὕπερ ἷἰπ ἴῃ6 νοῦ. [11 8 ἔν Ὀδίτον (0 δοοορί ἐμ οὔ- 
ΥἱοῦΒ 86η86, δῃὰ (θη Οχρίαϊη ἰδ ἴῃ ἃ ἯᾺΥ Ὁ ΟὮ 
ΘΒΟΔΡΘΒ [08 Οχίγθιηθ Θοποϊ ΒΟ 08 οὗ Μογου. ΤῈῸ 
Ηοὶν ϑρίτίυ ἴθ ΒδΡΘ βροόΐθϑῃ οἵἁ 88 ἀπ ἶηρ ξῺ ἘΒ: ἴῃ 
(ηἷ8 πάτο! σ ΗΘ ππαῖτοθ ἴἰμ6 ἰηϊοτοοβδίοῃ. 118 
Υἱ ΟὟ ὈΓοθθηΐβ Ὧ0 ΔΌΘΒΟΓΑΙΪΥ : ̓δ ταῖν δοοϑρὶβ {86 

5. (ἢν. ΠΟκα ΥΘΙΌΓΒ ὁ [86 ἴδοὲ ἐπαὶ μοι 6 ῬὨΪΠοδο- 
πλμὰῃ υτκοὰ {818 88 ἃ ΓΘΘΒΟῚ ἩὙὮΥ τὴθ ΟὈρὮΐ πσὺ ἴο 

6 Αροκί]ο ἐπίϊτοδίθα [δὲ πμδὲ 16 ἰΣὰ οἵ τιεσὶ ἴῃ 
ῖ 

Ὧ688.-- Ε.} 
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οηὐ ἱπουρλι οὗὨ ἐπ ργουΐϊουβ ρασί οὗ ἰδ οἶαρ- 
(ον (τοῦτα 9, 11, 14, 16), διὰ ἱπὰρ}169 ποὶ ΟὨΪΥ ἴδαῖ, [ 8 
ὮΥ κΐ6 ἱμάμει ἔμ, Ὑ6 86 ἰδυρῶῆϊ ἴ0 ῬΓΔῪ νμδὶ που]ὰ 
οἰδοττίθα Ὁ6 ἀπυϊξίογα]ο (Οα] νη, Β6ΣΖα), αὶ ἐμαὶ [86 
Βοῖγ Θμοβὲ “ Ἀἰμηβ ἢ Ρ]θδὰβ 'ῃ ΟἿΓ ὈΓΆΥΘΓΕ, Γαδ πο, 
ἃ ἴ0 ἰρῆον δὰ ὨΟΪ ον ἀοθίγοθ ἴΠπδῃ Ἧ͵ὸ ΟΠ ΟΧΡΤΟΒδ 
ἴῃ πνογὰβ, το ἐδ ΟἿΪῪ πὰ υἱίόγαποα ἰη δἰρὶιὶ 
δηὰ «δρί γαξϊουβ " (ΑΙογρὰ). 80 Ηοάμο, βιυδει, 
Ὑειΐε, διὰ τοοβὶ οοτοτηθηϊδίοιβ.--- .] 

Ου ἴδμ6 ἱμγοοίοϊὰ υἱοῦ οὗ ἀλάλητοις (μοΐ υἱῦον- 
4016, ποῖ ΒρΟΚκθῃ, ποῦ Ββρεοδκίηρ), 866 Τβο] οἰ." 

ον. 21. Βαξ ΒΘ σβο βϑαχοβοῖμ ἴμ9 μϑασίβ 
[ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας. Δέ ἰδ εἰἱχμεγ 
δανογβδῖϊνε : 1686 ρτοδηΐῃρΒ 86 υπυϊτίογῦΌϊο, Ὀσὶ 
ες, ἃς. ΤῊ ἐρευνῶν» ἀοθοτίθοθ ἀοα δοοοτγαΐῃρ 
ἰο ἴμ6 ΟἹά Τοδιδιηθαῖ ΡΒγδθθοϊοργ (1 ϑασω. χυὶ, (ξ 
Ρβ, νἱῖ, 10; γον. χνυ. 11), δ ογηηϊβοίθηϊ.---.] 
1 Ὅσον. ἴ᾿. 10 ἴξ 18 βαϊὰ οὐ 116 ΗΟΙ͂Υ Βδρίγις τη ΓᾺ 
ΒΕΔ ΘΙ Ὦ 411 ΓΠΐηρθ; ΠΟΘ, δοοογαάϊηρ ἴὸ [86 ͵υδὶ 
οἰιοά τοίθγοποθ οὗ [86 σγοδηΐηρ Ξρίσῖῦ ἴο (86 ΗΟΪΥ͂ 
δρί τις, [818 νοῦν ΗΟΙΥ βρίγὶς που Ὀ6 δὴ οὐ͵οοὺ οὗ 
186 βεδροβίηρ ἀοὰ. [Τῖ8 οὐὐοοΐοι ἰβ οἵ Ἰ{|6 
εἰρῖ, δἷποο [86 ΟὈ͵δοῖ οὗ [06 Δ βθδγοβίηρ αοὰ ἰ8 
186 πιϊηά οὗὨ ἐμο ϑρίὶ γῖϊ, Βιάάθῃ (οὐ ἢ ὕο 08) ἱπ [86 
ἀηυτο ΓΒ Ὁ]6 δἰ ΐηρΒ, δ6.--Ε.] 

ΤῺΘ τοϊπὰ οὗ [89 Βρίτίϊ, Ηΐβ8 φρόνημα; 
866 ΘὨΔΡ. Υἱϊ. 6. ΗΪβ8Β ρυγοὶν αἰνίηθ δηὰ ΠΝ βίγὶν- 
ἴῃρ, Ὀυὺ ΒΟΓΘ 88 οἷϑδαγ (πουρῆϊ, ἀσποίληρ [16 ΘΧΟῸ 
ἰαϊοὰ δβόῆβο οὗἩ (μδὺ ἰδησύυᾶρα οὐ στοαπβ. [17 τὴ9 
τοίθγομοθ ἴὸ 6 ΗοΙΪΥ ἣρίτγις Ὀ6 δοοορίοα, [6 [6 
ΒΟΏΒ6 ἢοῖ ὁγοη ὀχοορὶἰδἰθὰ ὮὈΥ ὺ8 ἰ8 ἱπο]υἀρὰ,---Ε. 

Βοοϑῦδθ 89 ρ᾽ϑαάϑιμ ἔοσ ἴμ βαίϊπίβ [ὅτι 
.ἐντυγχάνενι ὑπὲρ ἁγίων. Ἠον οδὴ ἴΒ6 

Πύπηϑι δρίγῖς, ὁὐύθὴ σΏΘη ροββθβεθὰ ΠΥ͂ [μ6 ΗΟΪΥ 
Βρίτῖς, Ὀ6 8βαϊὰ ἰ0 Ρἱεδὰ ἴον {86 βαΐῃι8 ἢ---Ξ.} ΤΈΘ 
Ἐχρ]δπαίζίϊοη οὗ ὅτι ὈΥ͂ 7Ὁ0Υ [Ὀδοαυ86], δΔοοοτγαϊηρ ἰὸ 
πιοϑέ ὀχροβίίοτβ (06 Ὑ εἴϊο, ῬΒΠΙρρὶ, ἃς.), 8 ορροδεὰ 
Ὀγ Μογοῦ (ἴῃ δοοογάβποο σῇῃ ἀτγοιίαθ, Ετ  ἸΖϑο6, 
ΤΠοΙυςκ, δηὰ οὐ 618), νο ὑγροβ ἰμβίοδα οὗὨ ἰϊ, ἐλαέ. 
Α γοΥΥ͂ ἰά]θ τουρὰξ : αοὐἡ Κηονγβ {86 τηϊπὰ οὗ τῃ6 
ΗοΙγ ϑϑρίγῖν, ἐλαέ Ἠδ6 ἰπιθγοθθβ ἴῸ 486 Βαϊπίϑ ἴῃ ἃ 
ὙΑΥ͂ Ὑ76}1- Ὀ] εδαίπς ἴ0ο Θοὰ. Τὴ οἶδε ἰθΒ ροτίθοιυ 
Οἰαΐη ἴῃ ἰἰβοϊ ἢ, ονθὴ ἱξ ποὶ ἰακϑῃ ἰπ (86 ῥγαριδῃΐ 
8680 {ὙΠ 1ῃ Οαἰνίπ δὐὰ Βυοκονῦ). } Ηθδ Κπονγα Ν6]]} 
(μα Ηδς, 88 ἐδ βδϑαγοῦδϑγ οἵ Ὠοαγὶβ (Ῥβ. Ἴσχσῖχ. 1) 
ἀπ 88 ΠΘΑΡΟΓ, 8 ΘΟ δοίουβ οὗἩ [86 ἰπουσῃὶ δηα ρυγο 
ρΌΓΡοθο οὐὗὁἨ ἰδοδο ΠΟΙ στοϑδῦβ. Ἐ Βογοίογσε Ὁ 86: 
εαῖιϑὲ ἐξ ἐδ τοοϊϊ,ρίἰϑαδίπσ ἐο Οοά. 

ἴο {89 τἱὧᾧἊνι!,., οὗ αοὰἃ (κατὰ 
ϑεον) ἷβ 86 οοττθοῦ ρδγαρὮγαδα οὗ ἴμ6 Εἰ. Υ.-- Ε. 
Νοῖ, δοοογαϊηρ ἴἰὸ ΠοἰτΥ (ὀτῖκϑι ; ΠῸΡ δοζογα α 
πον το Θοὰ οἰ6, ΕὙ ΖΒΟΠ6) : ποῦ ὅν Οοά, ΕΥ̓ 
νἰτέαο οἵ Θοὰ (Τποϊμοῖς.---ον οἂπ πὸ Βοίὰ ἐμαὶ 1π6 
ΒΟΙΥ Ομδοδὲ βῃουϊὰ ἱπίοσοθὰθ Ὀδοδῦβο οὗ αοα δ ἷπ)- 
Ϊ86 3), Ὀπὲ δοοοτγαϊηρ ἰο αοά, ἴῃ ΒατΤΩΟΩΥ ἩΪῸῸ [86 
ἱνίῃθ π|ι}}] (Μο γον) Σ Τὸ Ὀἱνίπο ἱπιρα]βο ἰδ, ἰπ- 

ῶὸν ΤΟ τῇ ΜΌΛΟΙΣ ϑβδηοῖ, ὃ ΘΧΡΕΟδΙοΣ 
Ἐξ εἰς ΠΥ ΡΣ 5 ΑΑΙΘΕΣ οἱ ΣΉΝ βδολδιοντι 

Ἰυοῖς 
ἀἰονῶν ἴώργαι αὐ μῦς Ἰἀῤυλολξία ΝΡ 

λάταὶίδ ὑτρν ΒΘΏΘΘ, βιμρτλο ἐρθτω πὶ ἰι ἐδδὲ οὗ ὠπδροζεη, 
"ἐονθ Φ ΘΤΟ Ἀ “3 ἴῃ ποσᾶάβ Οὐσορ. 2 ΟΟΣ. χίϊ, 4; 

{{1| 6 πΠαοϊὰ ὍΥ ΤΑΔΣΥ͂ οοσασοϑυ βίον (διρομρ ἔθοτ Βίυ- 
«τί, Πσάρο, ἐνβο δ τε λίον χες ταρς αρὰςδὐσῃμρ οἷδε 
Ββουδὶ ὮΘ Στ ϑαηρο ΦΗΡΒῈ 96 Ὑδ8δί 16 δ 9 

᾿Ξ 8 οβεϊηαίο οἵὗἁ 

ἴοσ ἔμ9 Ῥχγορηδηῖ 
6 Ε΄ Υ. ἱδ ὁχοθοὰ- 

“41 (ἢ ας οὐ ἐνίο. ΠῊΣ ἘΣΠΙΝ ὡς μρὰεὰ Η δλάνρες 8 ΔΙῸ 
βοὰ διησποσοά, ούϑη τῷ δῷ ωλγεσαίδεοι [617 πίογοᾶ, Ὑ7ὸ ταν 
5“ἰοπὰ [ἢ6 58:26 μεθα ίἐρυντῆρε ΔΟΒΌΓΘΠΟΟ 10 ἘΔ 9 ἱπιρεγζεοί απὰ 

ἀοοὰᾶ, ἱπάϊγθο! !  ἱταρ θὰ Βθτὸ ; ὑπὸ {πῃ ἰδ (Ο]Ἰοττ 
) ἴδιο [80 ρτοδῃϊῃ Βρί τίς οδηποὶ Ὀ6 ἰάοηίοιδ 

πιὰ ἴδιο ΠοΙγ βρίνϊι, οὐ πῖῖ ἴ[89 ΗΟΙΪΥ βρίσεὶς ὧϑ 
ὙΠ ΒΟὰΣ 8, πὶ 88 τ] πη υ...--Ε.] 

ποῦν ῬΑΒΑΘΒΑΡΗ͂, ΥΕ58. 258-87. 

γεν. 238. Αϑ νῪό Κυοὺ [οἴδαμεν δὲ 
Μογον, ΡΙΠΡΡΊ, ἀπὰ οὔμογϑ, ἰακθ δό δ ἱπιτοἀποίης 
ἃ ζοπογαὶ στουηὰ Δἶδν [Π6 ΤΏΟΓΘ βρθοΐδὶ Οἢ68Β ἴῃ Ὑ6ΓΒ. 
26, 21. ΑἸΪογὰ βπάβ ἰΐ δὶ ρθε δανογβαίνο, ἴῃ 6 δὲν 
εἰ μποϑὶθ Ὀοΐηρ ουπα ἰῃ γογ, 22. ΤΠ6 ΓΌΓΙΔΘΡ 8 ργοῦδε» 
8016. Οἴδαμεν, ΟἸγίβυϊδῃ δομπβοϊ ουδηε88.---Ε.} 
ΤΒΘ δυο γ6 δϑϑυγαηοο οὗὨ ἴμ6 [ϊαγΘ ΘΟὨΒΌΓΩΠΊΔ. 
ΤίοΏ ΓΘΔΟΒΘΒ ἰ18 οἰ πηᾷχ ἴῃ (86 ὕδοὺ (αὶ ὈΘ᾽ΙΘΎΘΓΒ 8 ΓῸ 
Ἰονοσβ οἵ αοὐὰ. Βυὲ ἴῃ {818 ἴογιῃ ἰὲ ἰπάϊοδίθδ {δε 
οὈϊθοῖϊνα οογίδίηςγ, τ ]6 ἢ} 8. ἰ(8 Ἰοτοδὶ Τουπαδιίοῃ. 
Ἠονόνον, ἰπβιθδα οἵ ἰῃ6 τηοϑὲ ἀΐγθοῖ ἱπίθγθηοο, (μ δὲ 
{Πο86 ψῃη0 Ἰοῦο αοα δγὸ γον ουβϑὶυ Ὀοϊοσθα ὈΥ Ηΐπ, 
δηα ΔΓῸ οδἰδ Ὁ} ]8Πῃ6 ἃ οἡ ἀοα δ Ιονα (8η ἱπέδγθῃσθ Θ0ῃ- 
γος ἐηἷ8 τ 016 Βοοίΐοη : 866 ΥὙ6Γ8. 29, 81, 82, 8, 
89), [π6 ΑΡοΒί]6 Δρρ 68 ἐθῖα ἰπέδγθηθθ ἰὸ {88 οοπαϊ. 
τοη οὐ ΟἸ τ βεϊαπθ ἰῃ {1:8 νοῦ, ΤῊ6 πος πον] ὰ 
Β66ΙῺ8 (0 οοπίγδαϊοὶ {Ποἷν ἢοΡ6 οὗ ἑυαϊυγα ρίοσγ. ΑἹ] 
τΐη8. νἱβῖ 016, οβρθοΐίδν {Π6 δδίγοα οἵ [86 ΠΟοΒΙ1]8 

τΊδοηῦ, Βθοῖω ἴο ΟΡΡΟΒ6 δὰ ψαίπβαΥ ἱποὶν ἴδ. Απὰ 
γοῦ [818 δαγα! ΔρΡρθαγϑῃοθ οδὴ ΔῈ ΠΟ ἴΌτΟΘ, βίῃοθ 
8}1 {πΐηρβ ἃγθ βυ7θοῖ ᾽0 {86 οπιηἱροίεπί δηὰ δ δά- 
τοϊηἰδιγαϊΐου οὗ αοα, ὁυ πΏΟΒ6 ἰουΐῃρ οου 86] ὑποῖν 
Θοιβάθποθ ἰ8 6βί δ ἰβμοᾶ. ΞΠῚ ΤΩΟΙΘ, ἰξ 41} {πὶ πρῈ 
8τ6 βυ)]οοῦ ἰο αοα᾽ἶ 8 Βυργοιηθ δυϊδβοσῖυ, δηὰ (}}18 δυ- 
ΤΠΟΤΙΥ͂ 18 οχμϊ τὰ ἰπ ἴπΠ6 ἀονθὶορτηομπὶ οὗ ΗΪ8 Ἰον- 
ἵπρ σου ΠΒ61, ΠΟΥ Κποῖν, πὶ (6. (}1 οογίδ ΠΙῪ οὗἁ 
[αἰδμ, ὑπαὶ 4}1 ὑμΐηρθ τοτὶς ἰορϑίθος ἰὸν {Πποῖν χοοά, 
ΤῊ ΐΒ [ο]ονα, Βγβὶ, ἔροσα 6 ἀθηγοθα, ρἴδη, δῃἃ Τὰ οΣ 
οἵ βαϊνδιοη (νογβ. 28-80). [ξὲ [(Ὁ]οτγβ, ϑοοοπα, ἔγομη 
ΘΟ 8 δυγαηρβοσηθηϊ, δοί, δηὰ ἴδοϊβ οὗ βδ] ναι (Υ 6 ΓΒ. 
81-84). 10 ([Ο]]οντβ, {πγὰ, ἔγοτα "6 Ἔχρϑγίθποθ ργουθὰ 
ἴη ἴῃ6 ΟἸὰ Τοδιδτηθηΐ, (μδὲ [86 Τονὰ Β ΘΟΙΩΡΘηΪΟΏΒ ἴῃ 
Βαϊ ναϊΐϊουῃ δηὰ ᾿ἰἢ6 οονοηδηῦ ἃτῸ ΗΪ8 ΘΟΙΩρΘη ΟΠ 8 ἰῦ 
βυϊετίπρ,, 88 ἨΪΠ8 σοτηρδῃΐοτβ 'π σΟΠΒΪοΐ ; Ὀυϊ 88 ΗΪ8 
οοτηρδηΐουδ ἰπ Βα βοτίπρ, {ΠΘΥ͂ ΓΘ 4180 Ἦΐδ ΘΟΙΏΡδΏ. 
ἷοπϑ ἴῃ νἱοίοσγυ, ἴον ΏΟΒΘ ἰογϊβοαίίοι 811 βυγι θη - 
οα οναίδοϊ 98 ἃγὸ ἰγαῃβίογττη θα ̓ πίο τη 68}8 οὗ δάνδηςθ. 
τηθηΐ (γοῖβ. 8ὅ-87). ΤῊΘ οοποϊυβίοη (γογα. 88, 89) 
ΟΧΡΓΟΘΘΟΒ 80 ΒΙΓΟΠΡῚΥ {86 δυθ᾽θοῖνθ, δηά αἶδο (89 
οδ᾽οοώνθ οογίδ ἱγ οὗ [6 διϊυγο οοταρ  δζΐοῃ, μα ΜΘ 
ΘΙ ονθ ἰδ ΠΘΟΘΒΘΑΣΥ 0 ΤΉΔΪΚΘ ἰξ ῥγοσηϊηθηῦ 88 ἃ 806. 
οἷδὶ βαγαογρἢ. 

Τμαῖ 411 πάντα; Ὁοὲΐ ΤΏΘΡΟΙΥ 4]} 
ἐυεπίε (ΜοΥΟΤῚ, οὐ 41} Π] οἱ 08 ὑσμβοϊαοὶ) [σἀϊνίπ, 
Ἡοάρο, ϑιμδτγ) ; ἔοτ, Ὀδβί 68 θυοπίϑ (γον. 8), 4}1 (ἢ 
Ῥονοῦθ οὗ τ[868 σου ἀτὸ τιθη!οηθὰ (γοτβ. 88, 89).--- 
ὝΨοΥϊ ἱοροῖδοσ, συνεργεῖ." Το ὈΘΔΙ Ια] διὰ 
οογγοοὶ ἰθῖτη, δόγῦς ἴογ (Π6 ροοὰ οὗ, τηυϑὲ πονογῃθ- 
1688 ΦὉ]]Ο (ῃ6 ΤηοτΘ Βροοὶβο ἀεδηϊίοη. Ἐὸν {86 
ὈΥϊμοῖραὶ δοῖον οὗ 186 οοπιρΙοὐΐοη οὗ ΟἿΣΙ βιϊΔ 8 ἷἰθ 
6 ΘΟ Ὰ] ΟΩ6 : ΟἸγίδι οὐοῦ ἔμθὰ δηὰ ἴῃ ἴθ, ἴῃ 68 
ἴονο οὐὗὨἩ Οπτίβε οὐ ἴμ6 ϑ'ρίγν.: οἵ ρίοσυ, [ῃ6 ἔἦγοθ δηὰ 
ἀοιϊπδηὺ ἱτρυ]θθ οὗ ΠΟΙ ὩΘῊ 118. Ὑσ ει εἰν ὅτοὶ 
δια σΟΏΪΓΑΙ] ἔβοίοῦ ἰἤΟΤΘ ΠΟῪ οοδροσδίθθ 89 βοοοπὰ 

ΜΊΝΟΚ ν ὑστδο μαπ μεκέ ν ὐνήχμεν οὗ οὖσ ῥτδγατο, ΨΌΪΘΈ δ’Ὸ ὯὨΟ 
χιφαζῳρῥμβριβδιαροῦ μρκῴᾳ μετὰ ὀαΐ θο εὐ 180 δΛΕΝῸΣ 18 μηδ ει ϑλοα 
40 ἴμο γοΐοθ οὗ ἐδ τ τὴ φὩΐο θΠι, 
ἩΔΟΣ πὸ τοομία τϑδδν Ὀυϊΐ οαπηοί. ἐμὰς αὶ 

ΦΊΓΒοο Τεχίμαὶ ἢ Δοια ΤΟ] υοἷχ του ]α τοῖον (ἢ. 6 σύν ἰα 
[1.0] ΩΣ ὉὈπὶ 186 Βίτω ρὶϑαὶ Β0τι586 ἐδ ἰμαὶ οἵ 
ἐηρ (Βαιροὶ, τὰ, δηὰ ἀν μυν, ἀφ Ἀοσογετ, δηᾶδ ἴῃ 
1} ἥδ Ἰάθα οὗ {6 761] ΟὙδὩ!] δ Ὑο ἣο ῬέλρΡ 
ῬΘΟΘΘΘΑΓΙΠΥ͂ δίδη δ ἴο τὰ Ὑ τ ΤΩΝ τοῦ 
διῃὰ οἴδποχα, 411 ἰαϊκίηᾳ συνεργεῖ 68 -Ξ- ἰἀνάτμτ 
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δῃηὰ μοτίρμοσίοδὶ οπθ---ἰμδὶ σοῦγβο οὗἁ 4]}} ἰπίηρβ δηὰ 
811} ἀοϑιϊηΐοα δθοὺς [δῖ ἩΔῖ6]} 18 ρ]δοθὰ ὑπᾶονῦ αοα 
ΒΌΓΒΟΓΙΓΥ͂ δηᾶὰ ΟΠ σ᾽ Β ῬΡΟΤΤΟΡ, δα οοηδβιαϊοθ ἱδμοὶγ 
Κυϊάδιοθ ἴο ρ]οσ βοδλίίοῃ. 

ἘΠῚ ποοὰ, εἰς ἀγαϑόν. ϑιγίου]γ, 70ὸ᾽ σοοά, 
ΤῸ διώοϊθ 'ἰβ πσαποηρ, ἔοῦ ἴῃ6 Αμροβί]6 [88 ἴῃ ταϊηὰ 
[το δι 6818: ἢοῦ [ὉΓ δυ]], ἴηὐαγίουθ, δηὰ ἀθδϑίγυο» 
εἶν πουείης : δηα ὈθοδῦβΘ6 ΟΥ̓́ΘΡΥ ἐπὶηρ 9}}8}} ὈΘ υϑ0- 
ζα] ἰο ἴποπι, δηὰ ρῥγοιηοῦνο, ἴῃ ἃ βρϑοΐδὶ τπϑυ, οὗ [μδἷγ 
ει Ἐὸνρ (6 ροοὰ ἰ8, ἐδδ ρ»γοπιοξίοη οὐ ἰδ. 
ΤΟΙῪ μοοὰ (Ὠίηρ οὗἁ ἐμ]8 Κί πα τοϊαῖθβ, ἱπάθοα, ἴο ἐδ6 

τοδιἰζδιίοη οὗὨ {{πεὶγ δἴδγιδὶ δαϊγδιίίοη, θυ ἰξ ἰδ ηοὶ 
πρλβοανθ ἐΐ8. ἰϊϑε!  (Βοίομο). [Βοηροὶ: 75. δοπερη 
αα ἐπεαίϊοποηι μδφωό.-- 

᾿ὐλραῤώιοι ἴονο Θοά [τοῖς ἀγαπῶσιν 
τὸν ϑεόν. ΑἸίονἃ : “Α βίγοηζονρ ἀοδὶ ηδι 0. 
ΕΔ η ΔΗΥ͂ γαῖ υδοὰ [ὉΓ Ὀδ6]Ι εν τ." Οοιρ. 1 ον ἴΪ. 
9; Ερὶι. νἱ, 234; Δαιηθ8 ἱ, 13.--Ε} Τὴ Αροβίὶθ 
ἀσδηεβ [18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ ΙΔΟΓΘ ΒρΘΟΙ ἤ Δ} πὶ) τοίοῦ- 
666 ἰο ἰΐθ ρυΓΡοβο, ὈΥ͂ ἴῃ6 δααϊκίοη : 

Το ἴποδο ἴσο δχὸ ἴμο οὐδἹϑᾶ δοοοχάΐηρ ἴο 
δἷδ ρῦτροεο [τοῖς κατὰ πρόϑεσιν κλητοῖς 
οὖσιν]. Υοῖ [δ6 δδαϊξίοῃ ἰβ ποὶ ἀεδίρηοα ἰ0 ἢἥιγ- 
ηἰϑῃὴ 84 ἀοδηϊείοι ἴῸΡ [9 δχρ]δηδίίΐοη οἵ ὑΠ6 Ὠδῖηθ, 
ἐλοδε οἷο ἰουε Θοά (Μογογ); ποῦ ἀϊὰ ἴ6 Αροβϑθ 
τὶβἢ ὑΠΟΓΘΌΥ 0 αυλὶ έν ἰμ6 ργοοθαΐης οἰδυδὸ (Βὕοϊ- 
ΘΓ}, Ὀὰς (0 τϑργδϑοῃΐ ΣΔΟΓΘ ΟἰθδυΪΥ ἔπ Τουπάδίζου 
οὗ ἴδ6 ἴα οὗ (μοϑο πῇῦο ον οί, ἄς. (Ἰποϊυοκ, 
Ἐνίσθομο, ῬΕΪΙΡρΡὶ, δηα οἴμθιθ). Τ8ὸ ἰπίθπου ΟΥ 
Ρύτροθο οὗ αοὰ 8 [86 τοοῖς οὗ (μοῖρ βαϊναίϊίου, δηὰ 
40 58π|6 ρΌΓΡΟΒΟ αἰγθοὶβ 8}} (Ὠΐηρμβ. Τ|1.6 ἰονὸ οἵ 
Ὀαϊΐονορ ον αοἀ ἷ8 ἐπμογοίογο ποὲ (6 στουπὰ οὗ (Ποὶγ 
οομβάθσποσ, Ὀαὲὶ ἐδ δἰζηῃ δῃα ΒΘΟΌΓΥ [πδὺ ΠΟΥ τ ΘΓῸ 
βγαὶ Ἰογοὰ ὈὉΥ αΟοά. Βυὶ 86 Αροβίῖϊθ υδ68 ἴῸγ [})18 
ΔηοίθοΣ Οχργοδδίοῃ, ἩΠΙοΝ ἰπαϊοδίθβ ἃ8 Μὸ}} (δ6 ον]- 
ἄθποθ 88 (6 βγτηη688 οἵ [6 ἴονο ψ οι ὯδΔ8 ζΖῸΠΘ 
ον ον ἰδοῦ, ΤΏ ον άθηοο οὗ ἐμοὶν βαϊ ναϊΐοῃῃ 1168 
ἴῃ 6 ἔασι ἐπαὶ ΠΟΥ͂ ἀγα οδ δὰ ὈΥ αοἀ ἴο Βαϊ γαίϊοῃ 
(ἰὰ 16 ορογδῖίνα κλῆσις στ ποῦ [80 Ϊ 88 
ραογνυδάθα (μοῖρ Ὠθατ8). ΤὨΐ8 ονϊάθηοθ σοίθγβ ἴὸ [16 
βιτωηθθ8 οὐ ἐμοὶν βαϊ γαϊίίου ἰπ [06 ργΡΟΒΟ οὗ αοά: 
πο φομυΐπο κλῆσις οὗ ἰγὰο ΟἸ τ βδηβ ἀθρϑηὰβ ὑροῦ: 
Νὰ προόϑεσες, διὰ ἰοθβοθ οὗἨ ἰδ, 860 )οσίν. 

οἶδ8. ἢ 

ΘΟΣΘΘ, 
τως οἵ δΒανίῃα (10 Ὀδ᾽ρνοσα [ὮΣῸ σ 
Ἐρὰὶ 11,11; 3 Τίϊῃ, ἱ. 9, αἰ.). 

μα τ ἃ ἐν τῇ πύραφασ Ὑνθὴν Τὰν υσεο μλεῦραβ ῃ Θ »Ῥ.χ. 14: 688. Ῥτοσυΐρα» 
ἠβιχτι νλορόλα δύχομ ας τλ τες τὶ ἰὰ ἴδαὶ ἀθασθβ ἜΘΟΣ, 

Ἱποτοῖοτο, ῬΔῈ1] 661} ἐη 9 ΟΠ γὶπείδσιθ κλητοί, ἰϊ ἰδ βοὶ.ονὶ- 
Δαπὶ ἐμαί [Π6 04]}, ἱπ ἐμοὶ οα86, ταϑϑῖδ ἢ δύσοοβα (1 ΟΣ. 
1. 34), Δπἃ Ὠοῶδο 8886 Ὀδοὴ πηϊτοὰ τὶῖϊὴ 1ῃ9 οοῃγοχίσρ οὔδοι 

ἐκλεκτοί. 
ἘΠ Ῥ. 19) ἌΡΕΙ 

ΚΟΙ ΡΟΪΔ! δοί, 
τοοὶ δαυϊ {Π9 18 86 8 Ὠἰσέογίο8) διοὶ, 18 τηδθ τϑηΐ]- 

εο γὙ  ῊΣ 2 Ῥθη αὐ τη ροϊπὶ ἱπ οὗ τ1λ9 Ἐρὶξεϊθ : “"" 
ἘΩΔῪ δυ3ο0 ἴ0 δΆ 7, ὑμδέ, οὐ ἐδ ὁη)60 μδηᾷᾶ, βογίρΡίυσο ὈθδΓΒ 
ϑοῃδίδηί ἐοΘ  ΣΟΩΥ͂ ἴ0 ὅλοὶ ἐπ 4}} ΘΥΘΓΒ 8.9 ΟΠ ΟΘΘῺ 

-Ἰ οὶ τ ο]θ Βρἐγιυδ)] ᾿ἐΐο πη ἰξα οτί απ, 
Ῥέρετϑθε, διιὰ οοτρ]οεοῃ, οι δ; σἰ1ο, οὐ [Ὧ68 

Βασιά, ἰὼ ἸΣΩΟῚΥ δ Ὡ0 Ῥγϑαΐθο ἐῃδὲ δ πὲ!οῖ 
81} ἰο ὃὉ0 Βανοᾶ, δηὰἃ ἰδὲ ΠΟΠΘ 8}}8}} Ῥασίδῃῃ; ἀχοορὲ ὮΥ πὶ]}] 
κοὐοοϊδοη οὗ ἴδ86 ἱχτιῖ. 80 παῖ, τ ἴη6 οὐδ κίὰθ, 600} 

ἰὸ οὖν ἀμ! 
49 παΐμν. 

486. ΤΏ α 

Ι νἱοῦν οὔὗὁὈ Ὧν. Ηοάρο 

' ἶ 

ΤῊΕΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙ͂Ι, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 
“αν ὦ 

γα, 239, 80. ἴῃ ἰδ6 ὉἹ]οπίηρ ρστωχὰ δηὰ μἱοεῖ 
οἱ ὀχροαϊϊίοι, [6 ΑΡοβίϊο γοργεβϑηῖδ σα δ ρύυγροδε 
88 Ὀσίηρ πῃ] ἀοα δῃὰ τϑδ σϑὰ ἴῃ ἰΐβ βίηρίθ δἰ οι θη, 
κι 'ἰθ ἀονοϊοροά δῷ ἴῃ6 δηϊθτηυηάδηο δηὰ δἰ  ΓΏΔ; 
ἔουπάδιϊοῃ οὗἨὨ {Π0 ἱδιογίοδὶ ογὰογ οὗ βαϊνδώοη ἰπ ἐἢ9 
ἔν ρϑγίβ, ἐογοκπ ον; δὰ ργοαοβιπδιίηρσ, τὶ τοῦ 
ΘΡΘΠΟΘ ἴο [86 οἴθγηδὶ ᾿ἰπϊϊ, ἴ[μῈ6 σίογψ. [τ ἰὁ ἴοι 
Ηἰϑιοτ8}}} τε) σθὰ ἴῃ ἴῃ βανίῃρ δοῖβ οὗ 6 οδι ἱηᾷ 
δηᾶὰ ἴπ6 ἐπ γίησ. [1 ἴ8 βηδιν οοτηρίεὐοὰ ἴπ ἐ84 
εἰοσ γί οὗἨὨἁ Ὀε]ΐονοσβ. Τῆς ἔογεκηουίηρ; ΡΓοσΘοίΒ, 
ἴῃ ἐγσυι, ἔροτα ΘἰΘΓΏΪΟΥ τ0 ΟἰΘΓΏΪΥ ; (06 μγράοοϊίηδῖ. 
ἴἱῃ 0 Ὀδ5868 ἔγοϊῃ δἰθγη ἐν ΟΥ̓́ΘΡ ἰπΐο πηθ : δηὰ Δ} γ, 
ΕἸ ΕΌΠΗΤ ΒΒ ΡΆββ68 ἔγοω [ἰπ|6 ΟΥ̓ΘΡ ἰηΐο ροδί-ϊθ» 
Ροτδὶ οἰθσοϊ τ, τ ἢ}16 ἴῃ 1[Π6 6Δ}}Π}ππρὶ δπὰ υδπγιηρ ἰΠ6 
ὕπο δἰθγηλιΐθδ δγὸ ᾿ἰηκοὰ ἰοροῖμον, δὰ στονθαὶ οἰδεῖ. 
ὨΪῪ ἴῃ ὕμη6. 

ἙἘῸΣ σῇοπι ὯΘ ἔοσχοϊκηθιυ, δΘ αἷδο ργχϑάοειἑ 
παϊοϑὰ [ὅτι οὖς προέγνω, καὶ προώρισεν]. 
ΤΏ ὑποοτοροδίοα πρό ἙΟΠπ|68 πηπᾶθν ἴπ6 σϑδϊσθι 
Ὀοίοτα ἰδ6 Ἔσχδιηίμαίίϊου οὗὨ {δ βίῃρ!ε οἰθιθηῖδ. ΤΏο- 
ἰυοῖ : “ΚΞ Αοοοσαϊΐηρ ἰὼ ἃ ἰαῖορ νίονν οὗ Μογοσ, ἴῃ 9 
πρό ΘΧΡΥΓΕΒΒΘΒ ΟΠΙΥ͂ ργθοοθάθποο Ὀδίογα ἴδ 04]] ; Ὀυΐ 
1ϊ 16 διζαϊπβιὶ [6 δηδίοσυ οὗ προγινώσκω ἴῃ οδδρ. χί. 
2: 1 Ῥοῖον ', 30: δηὰ οὗ προορέζω ἱπ 1 Οὐν. ἱἰϊ. ἢ: 
ἘρΏὮ. ἱ. ὅ, 11. Ιεἷ8 δοΣ αἰ ΟἿ ΘΓ {δὶ 6 Αροβῖθ 
111 Πόσο οδίδ Ὁ 18} [86 οἴδγῃδὶ πὰ, [0 δόξα, ὑροῖ 
8 ΟἰθΓΏ8] Ὀορίπηΐησ (ἀρχή). Ψ ΠΝ 

ϊγεί εἰεηιεπί : 
Ἰυοῖκς βαγβ, (μδὶ “" προγινώσκενν Ὧ8Δ58 ὈΘΟῺ οχρίδιηϑὰ 
ἴῃ ὕουν αἰδεγδοηξ πᾶγβ, δοὰ ἴῃ δυο ἃ ΔΉΠΟΥ δὶ 
686}} οὗἉ [6 δοοθρ θα τθδηϊ 05 [86 ἰΐδ ργοοδπδσίδη 
88 Ἣ6Ϊ]Ϊ 88 ἰϊ8 δηϊ -ργοοβηκλσγίδη δἀνοοδίθα" ἸΤΏθδο 

Τὸ αοὐποκίκῖγο ἀργυνελινιᾶ, ἀρρτοδαῖφ Σ δ. Τὸ. ἐς αοἰηποιοίδασέ » ὃ. 7ο ὃ 
ἰδεῖ, οΥὁἹ οδοοϑο δεϊογεδαπάᾶ ; 4. 70 ἀδίεγταῖπε δοίονο.- 
λανά, ἀϑοῦγποῦο, ργωάεείζπαγα, 

ΤΊιο ζησοιοίπρ δοϊογολαπα ᾿δ8 αηὰδοτδίοοα ὉΥ͂ ἴδ6 
τεθεὶς δηὰ Αστοϊηΐδο Θχροδίίοσβ ἴῃ δὴ δηϊ.ργοάοοι. 
ΠΑΡΪΔῺ 6686 88 ἴἢ6 ἐογοδίσαὶ οὗἨ ἴδ! ἢ : δηὰ Ὁγ [86 
Γυϊπόγαῃ ϑχοιοίδοδὶ τυ οσθ δ (80 ἐογοδί σι οὐ Ρϑὺ: 
ΒΟΥΘΡΆΠΟΘ ἰπ ἴθ6 Ὀροίονοὰ ἔαϊ δ, Μογεοο: Ἐοτθ.: 
Κηοπ]οάρε οὗ ἰμοθε ἀοϑηϑα ΤὉΣ βαϊνδαϊζοιι. Α ἵπον- 
ἴῃ οὗ [06 ρῥτγοάἀραϑιπαιθὰ Ὀοίογοθδη, δα, δοοοχὰϊ 
ἴο ΤΒΟΪΊΟΚ, 88 δοοορίθὰ ὮΥ Αὐριυδιΐπο ἴῃ ἰδίου ᾿1 6. 
δη ὮΥ͂ ΖαηρΙ, ͵ 8. ΤΟΓῪ ἰδυϊοϊορίολ!." Βαὶ Εἰ νἱ ον 
Ῥδβθο8 ΟΥ̓́ΡΡ, ἴῃ ΓΟΟΙΙγ, ἰηΐ0 8 ϑϑοομὰ : σρργοδαυϊί ; ἴο 
δηὰ τὸ ἤθη δᾶνθ ΤΒΟΪ οἷ 5 ἀστδηροιοθηὶ, ΌὈΥ πρϊοὰ 
αἰκὰϊ δι Π.68668---ΟΥ ργοοϑεματῖδη δηὰ ἰΟΌΣ δηϊὶ- 
Ῥγϑάϑβοπαγίδη.---τουδί δ6 1ἰπϊ 84, γεῖ ποῖ οαγττίοὰ ουΐ, 

οδαυὶξ δ, ἰπαἀοοὰ, ἀοίομἀθα ἴῃ Ὀοΐδ δὴ Αὐ- 
ευοὐ διὰ δὴ Ατπιϊηίδηῃ ϑοηβθο, Βαὶ, ἴῃ ἰδ6 ζ0- 
Ῥ16Ρ, 1ξ οοἰποί68 πῖϊ (δ ἰυἰτὰ νἱον, οἷοσέέ (ΑἸ νία, 
δῃὰ οἴδογθ). Βυὶΐὶ ἰἢ τ ἀδοόγθεγε Β αἶϑο πηἀογαιοοῦ 
ἴῃ ἃ ργϑάθβιπασίδῃ Β6Ώ890, ἰ0 ἀοίθγτηΐϊῃθ ΘΟησοσηΐπρ ἃ 
Ῥόγβοι, ἰδ ἰβ ΟὨΪΥ ἃ βσομροΣ Ἔχργθβαῖοη ἔον [Π6 οἶδορί 
ἴῃ {Π6 ρεϑαθϑιϊπδγίδῃ ϑθηβο, Ὁ 1 γοδρϑοῖ [0 ἔπτῖο Ὁ 
ττοδπηοης οὗὨ [δ]8 ροϊηΐ, το τηυσδὲ τοΐοσ ἰο ἴδ 6 πο]]- 
ἱκηοῦγῃ ΘΟΙΩΙΩΘΗΓΔΥΊΘΒ, 

1 πὸ ἰυγζῃ ΔὟΔΥ ἔζοση ἰ89 ΥΘΡΌΔΙ οχρίδιιαίίοη, 
[ΠΟΓΘ ΔΙῸ ΓΘΔΙῪ Ὀυΐ ἵἔνο οοπδισιοίίομβ οὗ (ἰβ8 μ68- 
Βαῦθ, ἴδ6 ργοοβπαγίδη δηὰ [86 δηϊδεργο θα πατίδη - 
ἴῃ δ ἀϊΐου ἴο ἴπθ86, {0 ΓΘ οΟμθ8 δὲ τηοδὲ ΟἿἹῪ ὑδ6 

ἐδ Ῥγοδϑοὴξ ἱπηρογίοοίὶ οοῃάϊείοσ οὗ τϑπ. 860 πα γὶ ἰσχ. 
Κσουβθουῖ, Ἠοσ πο πουἹὰ υουὰοχαίδηὰ ἐἰϊθ 16 ἴο (89 

δες [86 
δῖοῦα, 

3} 
ὯΦ 

ΡΥ ΞΤΗ κα ὑτρα φοὰγντῇ τ ονο αρτύν το ἰτισθα τ Υ̓ ὉΘΙΊΟΠΘΒ γ 80 
ΣΩΌΘΣ 1085 ἴο ἐμο ΟαϊνἝδιϊο οὉ οὗ ἰι.--Ε.] 

Φ [Τοποῦξ ἔμ ἀτοΐὰβ ἐδο ἐδ : “ ΣΖονεκησισ, δε 
ἐπιοΣ! Δ[ ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ Θοὐ---1 δΌΟΝ ὁ ἤσυτο οὗ ΤΩΝ 
εαἰϊονσοὰ; δηὰ ρφργεάδείίμοᾶ, 858 ἴδ εοἰδσξϑῃ 
«οὴ Ηρ, 85 ἰϊ πόζα, δβοὶ δρασὶ Ηἶδ οδοθθΏ 02:06." 8.606 

γ ΟΥ̓́.-- 

ΞΟ σον, 



ΟΒΑΡΤΕΒ ὙΠΙ. 18-.89. 

τα, οΥ ἰηυϊηδίίοη οὗὨ ἴθ Ῥοβαὶ Ὁ ἐγ, οὗὁἨ ὁ (πἰγαὰ. 
6 ρέο(οβιϊπαγίδῃι ὀχρ δηδίζοῃ οἵ ἴ86 πογὰ σρογι- 

ψώσκευν Ὁγ “' ἴο δοικπουνί θαρο,) ἀρργοδαγεέ (Βεζα, ἀπά 
Οἰδι6ΓΒ), οὐ ὈΥ ἀδοθγποῦα, “ ἴο ἀοἰοθττηΐῃ " (1μαΐμον: 
“ σγάδιηρα,᾽" ἠοΐ ὌΓΘΟΘΕΝ ὧδ Ἰπρο ΒιϊοΔ}}γ πηΐθῃδ- 
16; Ὀαπὶ ἰξ ἴθ ἸΙηρυϊδιίοα! γ ὑθηδΐθ τμθ οχραϊποὰ 
ὉΥ [0 οἷεοί δεϊογελαπά, ἐο εἦοοδε ((ἰαἰνίη, Εδοκεγὶ, 6 
ὙΥοἰι6): 5 δηὰ ΠΟῪ ΤΏΘ8Ώ8 Ὀτο θδι δυο 88 ἃ 600- 
ἐσῖμπαὶ τρυϊῃ, ΠΟῪ 88 ἃ ἐθπΡΟΓΑΣΎ Ῥδυ ης νἱον, δηὰ 
ΟΝ, ἷἰπ (86 τηοδὺ πηΐνοσβαὶ ΒΟ Ώ86 ῬΟβδΙὉ]6, [6 σ6ῃ- 
ΘΓΑΪ οἰδοϊίοη ἴον βαϊναϊου (})6  οἱζα, δῃὰ οἱ 8). 

ΤῊΘ δ  φγοοδδαγίδη ἱπίογργοίδιοῃ οὗ )16 6 Χ- 
ΓΟΒΒΊΟΏ ἰδ 4180 νασγίϑα : [8:6 δεσίπρ ΟΣ ἀποισίησ δέ7ΟΥ δ. 
ἑανα οὗ ἰῇοθθ Ὧο δγὸ πόογὮΥ ΤὨΣΟΌΡὮ αἱ (ἢ, οὗὨ [066 
σηἀοποα τὶν Δ: ΓὮ, ἄο. ; δπαὰ δραΐπ, ἴῃ [86 Β6η86 οὗ 
Ἰονίῃς οὐ ἀρργοδαηδ Ὀσίοτοδαπα (ἀτοίϊυβ, δια ο}- 
ΕΓΒ 

ΑΒ [ἈΣ 828 ἃ ἰἰγὰ Ἔχροπίθίοη ἰδ οΘοῃοογηοᾶ, [6 οὉ- 
βοσυδοη 88 ὈδΘη τηδάθ τῆδὲ αο( δ ἴογοϊκη ον] θᾶσο 
ἱθ ἃ ἰουΐπς Κπονϊοάρο (Β66 ΤΒΟΪΌΟΙ, Ρ. 449), ΟΣ ἃ 
ἐροδνο Κηονίθαρο, ἃ Ὀοΐηρ ῥ]δοθὰ ἴῃ ἰῃθ ἰάθα οὗ 
Ομγῖοὶ (Νεαπάοθν, 4οεί. Ζοϊξαίίοεν, Ὁ. 822). Ὑοὶ 
Νοδπάρυ Β οχρ᾽δπαύζοη ἀθθα ποῖ ρῸ ἴο {π6 Ὀοίϊΐοτῃ οἵ 
(86 τηδίϊογ, [0 ἴβ 18: “ἼΠοΒῸ δοιὰ Οοὰ, ἴῃ Ηΐδβ 
ΘἴΘΙΠ4] ΥἱΟῊ, [88 ἄποιυπ 88 ὈΘΙοηρίης ἰο Ηΐπμι, 
Κτουρὴ ΟὨγίδι, πᾶν ὈΘΟῺ ρῥγοἀοαδεϊπαιθα ἐπογοῖο ὉΥ͂ 
Ηϊη." Ὑ76 το, ἱπάθεα, ἴῃ παπὶ οὗ ἃ ἴοστηω ἩδΙοἢ 
ἀςβηἶ ΟΙΥ ΘΧΡΓΌΒ868 86 ἐγ} (Παὲ (6 Ἰονΐπρ οὗ ἢχ- 
ἴς Κκηονίοαρα 8. ΔῺ ΔΌΒΟΪα ΟΙΥ οὐ σῖμδὶ ομ6, πϊοὶ 
ἀεέεντηΐηες ἴπὸ ἰά6α οὗὨ [6 ὁπ ἴο Ὀ6 ρογοοίνοα, Ὀυϊ 
ἀοεβ ποὶ φροαεέεγτηΐηο ἰἴ.5 ΜογοτΒ τϑϊη ον, ἰδ αὶ 
προγυνώσκενν, ἴῃ [80 οΔ 8804} ΒΘΏΒΘ, ΠΘΥΘΡ ΙΏΘΔΏΒ 
ΔΩΥ ἰΐηρ Ὀυΐϊ Τοτο κπον]θᾶμχο, ῃ85 πὸ ποίρῃξ ΠΟΓΟ, 
ΠΟΘ ν͵δ Ὦδνα (0 ἀο ἩΠῚ δὴ ἅπαξ λεγόμενον ἷἴῃ 

Φ Βο δϑονοίί, Βτολσέ (στιοϊδη 8117}, ἀσιὰ Οα] ν1ηδιΐο ἰη- 
ἴθτα ̓ ροωῤααν ἐἢ Ὧγ. Ἡοάᾳο ἐμ ὑγοοθηΐδ ἐδ 86 Υἱοῦ : 

“41| 16 ονἱάσειξ, οἱ 9 ομϑὸ Βαπὰ, ἰδλὲ πρίνωσιε ΟΧΡΣΘΘΘΟΘ 
βϑοσο τ ἰτρ' ΤΏΟΤΘ ἐἤδη {9 ργϑϑαίθησο οὗ ἩΊΟΣ 81] θη δηὰ 6}} 
ἜΤ Ἐπ οὉ οὐ͵οοίδ ἐδ ωσα οἱ 1.9 ἐλγεκι βοτιοι τ ΤΣ 
6δὨϊ ΖΙΌΣα ἐδ 9 προορισ᾽ σοι οοιπδέϊοη μιὰ ὀλιρη γος Θ 
1 ποτὰ : “ΠΒΟΤΩ 86 ΤΟΤΟΚΏΘΥ, ἔποση Ὧθ 890 Ῥγοϑᾶθ8- 4 οσίπα 

Ὡποίοὰ. Τῆ6 Ῥγοὰοεδίἐπδίΐοη 90] γα, δὰ ἰδ πηάοαὰ ὁ 
ὅλο Το  Σ ΟΝ] ΤῈ ζοσοϊη ον ]θάρβο, ἐπ 9 ΟΧΡΣΘδθ- 
65 ἴδλο βοΐ οὗ οοχεξίίο ΟΥ τοοοχηξίίοι---ο Ηχίηρ, δὸ ἕο 

ν ἴδο τοϊπὰ ρον, ΜΠΣΟΣ ἱηνοῖΐγοα [η6 Ἰάθα οὗὨ δΒο] Θσξϊ οΏ. 
Ὅ9 ἸοοκΚ ΟΥ̓ΘΣ ἃ ΠΌΤΟΥΣ οὗ Οὐὐοοίθ τΠῚῈ {8ὸ νὲϑνν οὗ 86- 

Ἰϑοῖξῃ Εὐτὴ ΟἹ ἘΛαπῚ [0 δ ΠεΒπΊο:Ὁ (ἢν Βτοὶ δοὺ [8 
ἴο ἢχ [6 τηΐπἃ Οἢ Βοσῃο, ἴο {π6 πορίοοὶ οὗ ἐδ οἴοσε; διὰ 
[δ0 ϑοοοῃὰ ἱἰβ, ἴο ἀδβέϊηθ (ἔθτα ἴο ἰδ ὁ αῃὰ. 80 ἀοὰ 
16 Τορχγϑδβοῃ)ίδα δὲ Ἰοοϊείῃρ οἢ 1ὴ9 ΘᾺ Τη888 οὗ 6, δηὰ 
δχῖηρ' οη βοτὴθ Ἡποῖι Ηθ Ῥγοδοαεξίμθα 0 δε] νδείομ, ἷφ 8 
ΤΟ Ἐρόγγωσ {ν΄ δ ἘΠΕΕΣ ΟΝΊρῦθο, οὗ πο τ.9 προς 

δροδῖκα. 8 ἐδὸ ἢ ὭΡΟΣ, ΟΣ 

διβεοφο, δὲ πο τάυοὐῃ ἐς ὑα,οὐαθιπαφ μα ὡς σῆδρο οὗ ἔΠ6 β0 Ο 8 (85 8 
ῬὮΣΙοἹοκίοδὶ ἀἰφουιδείοι οὔ ἐμ πογὰ, ἀπ 86 ἐοθίοβίοαι ὅϊως 
Ὑ{ΠῚ αὔἴοοιὶ 6 τίοτγδ οὗ τηβΏΥ, ἰδ Ὡθοὰ ΟὨἿΥ ὃδο δάᾶοα, ἱμαξ 
πο πρόθεσιν οἵ τον, 233 αἷνοβ 8ο Ὀδθὲ οἷπο ἰο 186 τηθϑηΐτα 

, ἰδ ἐῃὴ9 σοχιροῦυπᾶδ οὗ {π|6 γΟΣΘ6 : {πὶ ἐπ 6 οσὰβ 

ἀϊνίπθα, πῆο τορ]ὰ δγοϊὰ Ὀοϊὰ δὶ νἱπΐδτο δῃ 
Τοτασποτ ΣῪ 111, ΒΟ ἐπ Ηἷκ ἐπῖσου 

Σοοίξοη 645} ποίδδ, Ἰροῦ ἐπί συ θσὲ, Ὀπὲ ἸΔοῖκα οἰθδγτιϑδα, 

ζ ἐῖιρ ἰδ κηϊηθᾶ 1η ΟἰΘΑΣΏΘθ5 ταΐδ ἀϊδιὶηο- 
ο ἰγένε δ ὉΥ ΑἹ] πυῤίοσνα ὍΘ δοοορίθα, μα μέ! ξαϊατς 
ἐδὸ 9 ἔγοσξας [826 2 πὲ ΣΩΔΉΥΊ 
(αἱ! το δηὰ τοῦθ ἘπΔ ἃ νοσῦδὶ αἰ οχοῶοο ἐς 86 ῬΏΓΣαΘοα 
διυνὶοχγεά.--Ἐ.} 

“9 

Ὧπ6 οομθ οὗ ἰδο ΟἸπείδάύδη ἀοοίτί πο οὗ βαϊνδιοη, 
[800 ΜέογονΒ ποίβ.] ΤῈ6 ομϑ οο]]οοιϊνο ΗΘΌΓΘΥ 
ἴοῦτη ἴ0ν ζηοιοίπρ, ἰουΐηρ, δεὶησ αἰ, δοὰ δδ 
φεζίαρ (ἄθῃ. ἱν. 1), 18 ΟὨΪΥ 8 τωοἀϊβοδίίοῃ οὗὨ [86 
ὑπϑοογδῦς δουρὶ ἐμδὲ αΟα 68118 ὈΥ ἤδῆγθ ἴοφα 0 
ἀο ποὶ γοῖ οχίβι, δβ  Ηὀθ πνουἹ]ὰ Ὁ6, ἀπά ἰῃ οτὰον 
1παῇ Ηθ τηδΔῪ Ὁσ, ἐμοὶν αοὰ (76Γ. χχχὶ. 8 ; Ρβ. οχχχύ,, 
9; οχὶν!ϊ. 6). “ἼῸ 6811 ὈΥ ὨδΙΩθ ̓" (18, ἘΠ ἢ 
“ἐἴο ᾳτᾶῦθ ὑρὺῃ ἴῃ 6 Βαῃὰβ᾽" (188. σ]ῖχ, 16), δηὰ εἱ 
ἴα ὀσχργεβείοηβ, ἀθηοίθ δρυταί νον [86 Ὁ} ΠΥ οἵ ἐμαὶ 
Κπονίηρ δὰ Ἰονυΐηρ μοῦ 72 ἐπ ἑάώεα ἰῃ6 βυδ)θοὶ ἴῃ 
18. ῥϑου ἰαγίἐΥ (οογίδί ἢ] γ ἱῃ ΟἿ ἰδὲ), ἰῃ ογάὰον ὑπαὶ, ἴῃ 
ΘΟΩΒΘαΌΘΙΟΘ οὗ [ῃ6 ἰάθα, ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 6 οΔ]] 6 ἰηΐο 
οχἰδίθποθ ΤῈῸ ἀϊδιϊποιΐοη οὗ ῥγϑβοίθῃοθ δηὰ Ῥγθ- 
ἀορεϊπδιίοι ἴῃ ἰῃ6 βγϑὶ (ουπάδιϊοη οὗ {86 ποι]ὰ, δ 
οοῃῃοοθα νὴ ἃ ἀοίθοϊςδνο οοσαργοῃθηβίου οὐὗἨ ἰδ 
σαν ΟμΔγδοίοσ οὗ ρϑζβοῃδὶ 16. (866 τ 2 οοίν. 

οἶδα. 
ϑεοοηά εἰοηιδιέ: ἘῸ 150 Ῥχϑάϑειμαῖϊθὰ. ΤῈ 

προορέξεινν ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΟΒ 6048 βγεῖ ἀοιοιτηϊπαιίου 
οὗ τηδῃ," πο οβ δ] 8168 [ἷ8 ὑπαῤνίσωαϊἐἐψ ἴῃ το ]6» 
οη (0 οἶον ἱπαϊνἱ ἀυ δ) 166, δΔηὰ ἴο ΟἸτὶβι, [86 οθῃ- 
ἴθ. Βοῦο ἴ86 αυοβίίοη ͵8 [6 Ὀτγϑαοιθστηϊηδίίϊοῃ οὗ 
(86 ἱδίοτῖςαὶ ἀϑβεην οὗ [πΠ6 ἱπάϊνϊ 08], ἐμ:6 οβίδ Ὁ} }5}}- 
ταθηΐ οὗ (Π6 ἰδίοτί 8] κι Ἰάδποθ (0 βαϊγαϊίοῃ, Ἰδὲ 86 
Αἰ} Ἰὐπάτοὰ ἀσβηϊοπβ, ἐοροίδον πὴ προορέζευν ἴῃ 
Αοἰβ ἷν. 28; 1 Οον. ᾿ξ, 7; ἘρΠ. ἱ, ὅ-11; ἀφορίέζειν 
ἴῃ Βοπι. ἱ, 1; 64]. 1, 16; δπὰ ὁρέξενν ἰῃ Αοἰδ χ. 42; 
ΧΟ, 26 (ποτ νὸ ὅδνθ ὁροϑεσία 6180), ἀγα ἀθίδγ- 
πιἰπθὰ ΟΥ̓ ἴ186 Διπάδιοθηίδὶ ἐμβουρῃΐ οὗἨ [6 ὅρος, 
νΒΐοΒ 8 ἴ86 Ἰ᾿ἰτηϊ δύθοῃ δηᾶὰ οοπάϊώοη ἰῃ ὄπηθ δηὰ 
ΒΡ80Θ6, [Πδὲ τὸ ἰάθηξοδὶ πὶ [9 ΘΒ Υ ἰπ 1ΐ τνοΐδ.- 
οι ἴἰο βαϊναιΐοι, [86 οὈΐθος οὗὁἨ τωδη---ἃ σγϑἰδιϊ οι 
ὙΠ Π10}} γθδ 8 ἐΐ8 ΟἸἴρασ ἴῃ ἴ86 τάσσειν (ΛΟ χίδὶ, 
48). ΤΙογοίογθ [06 ΑΡροβίϊθ αἶβο δι ἀβ ἤθγθ ἴ6 ἀθβ- 
ἱμαίίου ἴ0 ΘΟΠΙΌΣΤΩΣΠῪ ἰὼ (ἢ6 οὗ ἀοὐδβ ἔον, 
ὉΠαουθίραΪΥ τὶ ἢ τϑίρθγθμσθ ἴο ὑπ ἀοβηΐτθ ΘΟὨ[ΌΓΤ,. 
ἱζν οὗ 186 μἱπίοτί δὶ ΜΑΥ οὗ 11 8--(Ὠγουρἢ δυδογίηρα 
ἴο φἸΟΥΥ (οὔδρ. νἱ. 4 δὲ. 23 Τίη. ἰΪ, 11. Ηφῦ. 1, 
9--11), δηὰ τὸ Εἰβίοτίοδὶ οομβστοδίίοῃ δἀπὰ οοτρ]οίΐοη 
(ΡΆ]!. 11. ὅ-11, δπὰ ἀφαλμ συλ 

[Τὸ Ὀθ οοπέοτταϑὰ ἴο ἰτοαβο οὗ ἰδ δου, 
συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
ΤΏ ποτὰ σύμμορφος 8 [Ο]οποά ὍΥ (ῃ6 ροπίοϊνο 
ἮθΓΟ: ΟΥ̓ ἰὴ ἀδίϊνο, ῬΏΪ], ἰϊΐ, 21. Ηρδηῃοο Κτυδγὶ 
(ἴα ἰΐ 'ϑ ἴο Ὀ6 ἴθ 88 ἃ βυραϊδπινο ἴῃ (8 6866 : 
Ὀαΐ ΑἸζοΣα γοσμασκβ ὑπαὶ ἰδ ἰδ 1 σύμφυτος (σΠβΡ. 
νἱ. δ), ἴῃ Ὀοΐηρ [ΟἹ] ονοὰ ὈΥ͂ οἰ Ρ. Οὐμρ. Κῦμηογ, 
᾿, ν. 172. Ιὺ 'β [06 δοσυδβαῖϊνε οὗὁἩ [86 ῥγϑαϊοδαίο : 866 
ποῦ, ἢ. 2314.-.-}]1 Ἐν ΘΕ, τὰ πᾶν ἴὸ ἀραὶ 
Βογο ἩΠῈ 8 Υ πον ΟΣ Ϊπδίϊου οὴ Οοα Β ρασῖ, 
ἩΠουρΡ ἢ ἰδ 18 ἴῃ ΠΒΑΙΤΤΠΟΩΥ ὙΠ (ἢ6 Ῥγουΐουβ ὁ56. Τῃ8 
τηθδηΐηρ οὗ μορφή ΟΟΣΩΘ6Β ἴηΐο οοΟὨβί ἀδγαίοη ἰῃ ογάθι 
ἴο Οχρ  αἴη τοογὸ ἀδβηίΐξο!ϊν (π6 συμμόρφους (ἴο ἩΒΪΟὮ 
ν πΘ6α ποΐ ΒΌΡΡΙΥ δὴ εὖνα,, Ὀδοδυδ6 ἴδ Ῥγρἀοθῦπα: 
ἴοι ἱηγοῖνοθ ἃ ργθθβοῦ ρ!οη). ὙΒοΪυοῖκ : “ ΤΏῊς 
ἤοστη μορφή Τρορϑῃβ ἔγθαυθη!γ, Ὀὰὲ ποῖ ἱὨΨΑΓΔΌΪΥ, 
[6 ῬΒδδὸ οὗ ἴδ6 λωριαπ 7ογηι, ΔΒ ΜἫ6Ι1] 88 ἴῃ ἔοστω 
ἴῃ σοΠΟσαὶ, δηὰ ουθῃ ἴΠ6 μορφὴ ἐπέων (866 Ρ]δίο, 

9 (ΑἸϊοτὰ : "ΠΪ6 Τουοκπ ον ]οᾶρο τδϑ ποῖ ἃ το ΓῸ δείπῷ 
ἘΓΡΤΟΜΕΥ αιυάτε ΒΟῊ 8 δεσίϑ οὗ οσυϑηίβ νου]ᾶ ἤδρρϑη, Ὀπί 
νὑ88 οοὗ ἴδ πὶ, πὰ ἱῃ 19 ὕτοπι, ἘΠ. παν Ἔ ῬΓῸ- 
ογὰδαΐπεα 8}} ιἰΐπια."} ΤὨδί ἐῃ6 ττογὰ ΣΘ6:8 ζοσοοσ δἰ 6, 
Ῥτιοδοοίἐπδίϑα, ἰβ οοσίδ! ἢ; ἐμαΐ 1Ὁ 15 ἤθσΘ δρρὶ θὰ ἴο ἐπάΐ» 
ψιἄδ]β, 18. οὈγνίοι; ἐμαὶ ἐὺ τυ] θα αὶ ᾿οστοαίσ!αἹὶ δοεί οἵ 
{80 Ὀϊγψίπο ταϊπᾶ, ἰδ ἐπ Ἠλδ σε μα κθὶ {Ὁ {πΠ0 συχτοι! οἵ 
τουρδὲ ἢ 158. ΘΠ πρ στη Ἔκ βασὶ Ἷν ρὐδε μιὠς αὲ φάνη οὔ δῖ 
ῬΌΓΡΟΞΟ, διὰ {ἢ 9 Ὧ86 Θ ΟΣ Ῥ6δθ8 τ 
ΟὩΪΥ οὨ6 αὲάο οἵ ἔδο συν, ἱπάοϑὰ, νὰ [86 οἴδμον ξϊδο ἴ6 οὶ 
ἸΏΟΣΘ ὭΥΤΩΪΥ ΘΘΙΑΌΪ δ ῃ6ὰ ἜΒΟΓΝ (ἷ9. Τῇ ΟΠΪῪ τοοοῃ. 
οἰ αθίου οὗ 16 ἀμ θου έν ὠνίων Ο γίδεϊδε. σροεσὶ 
6:6ο, διιὰ ῬΩῸ] 18 δι άγοεαίσα 7 το ἐδιῖα ἐπεοῦρ δου 
πα ΄ὧὧοε χηοῖῦ (γὙ6Σ. 28).--.} 
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Ῥμαά,, Ῥῃ. 108, 104). Αὐίβίοι!ο ἀϊδάησυϊθιθ8 εἶδος 
[06 ἰῃ ἔστη ΐϊῃ ΡΟΘΓΡ ; μορφή, ἴΠ6 ρῬΒΘΠΟΙΏΘη 
ἔοττω ; ἀῃὰ ἐνέργενα, ἰΐ8 οοπογοῖθ γϑ] γ, ἄσ., δπὰ 
συμμορφοῦσϑαι, ἴϊοτα [8:8 ΘΟὨ ΟΙΤΩΪΥ ΟὗὨ Δρρϑαγᾷποθ 
ΟΣ βἰζυδίίοη.᾽ 

Τηο6 ἔαγίδον ἀοδηίοη, ΘΟΠ ΟΓΣΙΩΔΌΪΥ ἰο (δ ἰγηαρο, 
ΟΥ ΔΟΒΙΌΣΤΩΣΥ οὗὨ ἴῃ6 ἰπιᾶρθ, ΜΐοΝ '8 81} βίγοηρθι, 
Ὀτξεζθ ἴθδ6 ἰά68 οἵὨ [6 ρΒΘΠΟΙΘΗΔὶ ἔογτη 801}} τῇοσθ 
Βιχο ΡΥ ἱπίο ἴδ ᾿ἰρηυ, ἸΤδΒογοίοστε Τπδοάογοῖ, Αὐ- 
υβείηο, ΕΥ̓ ΖΒΟΠΘ, δη ἃ Μόνον, πουἹὰ οοηβηθ [86 6Χ- 
ῬΓΟΒΘΙΟἢ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴ0 ἃ Βῃδγα ἷπ (86 φ᾽οτίβοα οΟΥ̓ΡΟΓΘΟΔΙ]- 
Π639 οὗ Ομ γίδι (Ῥμὶ]. 1“. 21), οὐ ἴο [86 δόξα (νον. 
10). Μογοῦ δηθὰ ὃὲ Ὑοίία τραϊηἰδίη, ἀήρ νένὰ θυρὰ 

γὴη, ατούυδβ, Οδ]ονίυβ, δῃὰ οἴδποσγθ, ὑπαὶ “' 76 
εὴή!Ἱηρ οὗΓἩὈ διι)εγίηρ 8 ἈΘΓΟ τοιηοῖθ : " δραΐηδὶ ποῖ 
γον ΤΟΙ υοἷς ΟΌθοσνϑδ, ὑμδὶ ἴΠ6 οδ͵δοὲ ἰ8 ἀχργοββοὰ 
ΟΥ̓ {Π0 βΒυθϑοαποηὶ ἐδόξασε. ἸΠοΪποῖς, ἢ. 460, Βαγε, 
ἰπ δρθαϊκίηρ οὗ συμμόρφους, “ἴδ [Π6 ατδηὰ ἐβουρῃὶ 
οἵ Ομ γῖβι, 88 ἴη6 ργοϊοίγρᾳ οὗὨ 811] Ὠυτηδηῖν, δ] οναιθα 
Κγουρῇ ϑυβθτί Πρ ἴοὸ ἴΠ6 δόξα δηὰ [0 (ἰὴ0 συμβα- 
“ιλεύειν τῷ ϑεῷ, ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἴΠ6 β'οσὶρίυγοβ ἴθ ἰηΐον- 
ὐδη σοῦ ϊα ΓΟΥΤΩΒ; Φόδη χὶϊ, 26: χυὶϊ. 22-24. Ἐοῃ). 
Υἱἱ!. 17 (Ερ!!. ἵν. 18); 2 Τίπι. 1ἰ, 19. 1 Φοδῃ ἰἰϊ, 8 ; 
ἢλον. 111, 21.) Ἠθ αἴ80 βαΎ8, ου ἢ. 461: “" Ξίησθ 
της οη γ͵ὰἀβ τηδὰο οὗ {6 βϑυδοτίηρβ οὗἨ ΟἸγβιύδηβ, 
ἸΩΔΏΥ ΟΧΡΟβίίοΥΒ ((Ἰ νη, δηα ΟὐΒ6 18) να Ὀδθὴ 16, 
ὉΥ τοίδγθηοθ ἰὼ ΗϑθΌ. ἰΐ, 10, ἴο ϑῦρροθϑθ ἃ σοῃίογι Υ 
ἴὸ [86 ΦΙΟΡΥ͂ ἴο Ὀ6 οὐϊαϊποα τῃγουρ βυδοτίηρ. Ὀυϊ, 
88 ΟὈσοοΙαΒ ΓΟ δ 8, (Πἷ8 ἀφοϊαγαίοι οὗ ργδαδίοῃ 18 
}υββοὰ ποιοῦ ΟΥ̓ [Π6 Θχργοββίοῃ, ΠΟΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΑΡοΒβ- 
108 ρυγροθο." ἸΤΏοδο ὑπο βίδιθιηθηίβ 40 ποὶ δαγ- 
ΤΏ Π126 Μὼὶ}}, Βυΐ {πΠ6 ργοδοϑι παϊοη οἵ ἴπ6 βυβδον- 
ἴῃς |Πἴ6, δηὰ οὗὨ [6 οπὰ ἴο ὃ6 αἰϊαἰποά, 158. ὮΘΓΘ 8 60]- 
ἰοσάνο ἰἄάθοὰβ.Ό. ΤῈ οπὰ ἰβ ἀδέογίοαΐ οοπβργιηδίίοη 
“Δ 186 [τη Ὁ ὑπδὺ ᾺΒ 811, ον. ν, 12 : “" [686 ΔΓ6 
ΠΟΥ πιο σατο ουὐ οὗ στοδὲ ὑσὶ δυ]αϊίου,᾽ ον. υἱΐ. 
14), δμῃά [10 πᾺΡ {δ Π 6} 18 ΠΟΙ Ηΐηρ 686 ἴπ8ῃ (ἢ 6 [0]- 
Ιονίηρ οὗὨ Ομ γίβιὶ ογυοῖβοα (οοτρ. Ηθῦ. ἰΐ, 10, 11). 
Α βυπάροεΐηρ οὗ }16 το δἱϑιηθηῖβ [8 ἀαθίσουβ [86 
Βροοΐῆο οπαγδοίου οὗ ἴη6 ἀθίοστηϊπδίΐοη, ΑΒ ἀουδίβ 
ἴῃ τοραγὰ ἰὸ [η8 δρραγϑηΐ σοῃίοστωδίϊοῃ οὗ Ὀδ] ον σβ 
αὐ ΟἸγίδι ἰταβο  ἤᾶνὸ ὈΘΟΩ Γαϊβοὰ ἴηΐο Ῥγοιηΐ- 
ΠΟΏΟΘ, δηὰ αἰϊοιηρίβ ἢδνθ Ὀ6Θη τηδάθ ἴο βοϊνὸ ἰἤθ στη, 
(ΠΟΥ͂ Μ|1] αἴδαρροασς οὔ ἱδβοιηβοῖνοα, ἰἔ τὸ δάδοτθ 
οἰοβοὶν ἰο ἴῃ ἰάθ8 οὗὨἩ 16 συμμόρφους (866 ΤΠοίυοῖκ, 
Ρ. 461 ; ΟὨτγγβοβίοχω : Ὅπερ γὰρ ὃ μονογενὴς ἦν 
φύσει, τοῦτο καὶ αὐτοὶ γεγόνασι κατὰ χάριν, ἂς.). 

Τ|6 ποτὰ σύμμορφος ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΘΓΘ δπὰ ἴῃ 
ῬΏΙ]. Εἰ, 21, ποτα [ὴ6 γοίογθησο 8 [0 86 ὈΟΑΥ οὗ 
ΟὨγίβι, (Τὴ) δορπδῖθ νοῦ 8 Τουσηὰ ἴῃ ΡΆΪ], 1ϊϊ. 10, 
ἷῃ οσοππηοοιΐοη ψῖ ἢ} (Π6 ἀραίῃ οὗἩ ΟἸγίβὶ,) Τῃ6 υἱὸν 
ἩΠΙοἢ γοϑίγι οἱ (Π6 τοοδηΐηρ 0 ἴΠ6 ροτβοα σογρο- 
ΓΟ 688 οὗἉ Ομ γδὺ (Μογογ, θ6 Ὑ͵ οὐἴθ), βθθ δ Βοδγ ον 
ἴῃ Κοορίηρς τὰ (86 οοηἰοχί. ου (1688 (18 15. ἰῃ- 
οἸυάοά, 6 ΤΩΔΥ͂ ἔΠ6η οἴοοθο Ὀοίπϑϑῃ ἴΠ6 Γοίδγθησθ 
ἴο “τπδὺ οημγο ἔοττη, οὗ σίογὶ βοαξίοι ἐπι δοάν διὰ 
δαποίὶΠοαΐξίον ἐπ ερὶ τὶ, οὗὐἨ πο ΟἸγῖϑὲ 8 [86 ρΡογίδοϊ 
Ῥδίϊογῃ, δηὰ 4}} ῬΘΟΡΙΘ 88}8}} δ ρασίδίκοσβ 7 (Α]- 
ἔοτὰ - βὸ ῬΒΠΠἑρΡΙ); ΟΥ ΤΩΔΥ͂ οΘχίοηὰ ἰζ α͵8ὸ (ὁ 186 
γοϑθηξ ἴηρ ἴῃ διιϑ)εγίησε δὰ ηιογαὶ οδλαγαοίον 

{ἶκὸ Ηΐο (βιίπδγι, Ηοάρο, Τ᾽ ΟΌΘΙΟΣ δπὰ ὙΥΠΚίηβοη, 
(ο]]ονίηρ δ! νη, ἄς.)δ. ΤΉΏΘΓΘ ΒΘοτηΒ ἴο 6 ΠΟ ΟὈἾθ0- 
οα ἰο ἐμ ΐ8 νίἀθ γϑίθγθησο : ἱπ ἴδοῖ, (Π6 ἱτημηθαιαΐθ 
Φοπίοχὶ ταίπον ἔάνογα ἰΐ, ὈυΣ (ἢ 6 Ἰαΐζον ἰάθα (τηογαὶ 
ἀπά ΑΒ. ῬΟτΏΔρ8 ραϊποὰ ἴ00 στϑαὶ ῬγΟΙΣΠΘΏΘΘ, 
ἰν ἰὸς οἴοτι τὸ 80} γ ΤΠΟΓΘΌΥ ὉΠ6 ἰδοῦ οὗἩἁ ργϑάϑβι!- 
ΒΑϊΪΟΏ, 88 ργοοβυ δίίοη 0 Βο]ΐηθ88. ΤΏ ἱμουρῆϊ 
δί οὐοεγίπρε ἴθ ποὺ 80 “ σοϊηοίβ,᾽ 88, υθβδίοβ Ὀϑΐηρ 
ἐπ6 Ἀονηοίθ οὗ ([Π6 βοοίίοῃ (νον. 18), ἰὺ 18 ἱτωρ! ἃ ἴῃ 
γοτ. 28, δῃἀ γϑοῦγβ ἴῃ ΥΥ, 81, [0 ὉΘ ἴΠ6 Ῥτοτηϊηθηϊ 
διοηρις (Βτουρπουΐ [ῃ6 τοβὲ οἵ [λ6 Ἄοπαρίοτ.--- Ε.] 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤΗῈΒΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

Τμαῖ πὸ τ Ὅ6 [Π09 γί ῬΟΣΩ Ὁσθουᾷ 
ΤΑΔΩΨ Ὀχοίδσοη. Το εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 
πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἷδ, δὲ 4} 
οΥὐθηῖβ, ἃ οἰδῦθο Ὠοΐ ΤΘΓΟΙΥ οὗἁ γεβϑι]ῖ, Ὀαὶ οὗ ρυπ 
Ῥοβϑο. [126 γοίδϑγϑηοϑ ἰπ ἴῃ 6 δογὶδίϑ ἰὸ ἴπ6 ραβδὶ ἀθ 
οἴθ6 οὗ γϑάθιηρίίοη ΓθαυΟΒ ὺβ ἰ0 ἴδ]κ6 ἐδ οἰδβο δά 
10]1..---,] Δοοοναάΐηρ ἰο ο οιϊίο, [0 ῥγίποῖραὶ 
τθουσὸϊ 18, [μι ΗΘ, ἴΠ6 δγδίεῦοτσιι, ταϊχοῦ 6 αἀππονρ 
γιαηνΐ δνείλγοη ; ἀοοογαάϊηρ ἰὸ Μογοτ, ἐἰμδὶ Ηδ τὶ 
Ὀ6 ἔθ ἥγεί δον διωθτρ ΤΩΔΩΥ Ὀτοίδγθη, ἸΤΒοΟΪυοΙ ς 
ΤΟ οὨοῦ ἐῃουχᾶς ἴδ, [ῃ6 βῆδγο οὗ ἴθ ἀδελφοί ἰ 
186 ἵοῃ οὗ ἰ80 ΕἸγβίφθοση. Τ6 πρωτότοκος 
(ΟἹ. ἱ. 1δὅ-17) ἱτρ! 68 ἤοῦ τα ταν ἴπ6 οἰθτηθος οὗ 
τἶἰπιθ δηᾶ σϑὴὶκ (ΤΈΟΪ.6.1), Ὀὰϊ αἷἶδὸ ἰδὲ οὗ 3δῦβδαὶ 
ῬΣΙου Υ ; δηά (Π]8 δ]οσηθηΐ σδηηοὶ Ὀ6 ψΑπίηρ ἴῃ [ἢ6 
ῬΓγοβθηῦ ραββᾶρθ" ΤΠ Θχργοβδίοῃ {πμογοΐογο ἀθηοίθβ, 
δοοογαϊηρ (0 ἴ06 Ῥτοταΐηθηοα ρίσϑῃ [0 ΗΐβΒ Θοπέοιτ 
τ! Θ᾽ ΙΘΥΘΣΒ, αἰθ0 18 οἱ οναϊϊοῃ αονο ἵποῦα ; Ὀυΐ ἰδ 
18 δὴ οἰοναϊίοη τ ο 8 ἴῃ ΠΔΙΤΏΟΗΥ τὶ ἰηγαγὰ ὑπ᾿» 
ἔοστωϊςυ, ἃ ἰγὰθ ἔγδιθγηϊ ζαιίοη. 

Ὗ ὁ ἀὁ ποῖ ἐλΐπῖς ἰὸ Δαν 84 ]6 ἴο ἰδ βίγοβθα οῃ οἱ οὺ 
(6 τπαην δγείλγοπ οὐ ἢ ἕλε ΤΏ τοδὶ 
δἴτῃ, ΔΙ͂ΟΣ 411, ἰΒ ΟἸτίδὶ (ἔοῦ ἀένι, Οοἱ. ἱ, 16}, Ὀαῖ 
ΟἸγίδὶ δδ [Ὡ6 βγβίεθοστπι (πηοΐ τρθγοὶ [86 μονογενής 
οὗ ἀοἀ) Δ:ιοῃ; ΠΙΔΗΥ͂ Ὀγοίῃγοη : ἐβογοίοσθ [6 Ρ60- 
ΡΪο οὗ Ηἰδβ ἰίησάοπι, ἃ οδιοὶν οὗ Ὀγοίσθη, ἃσὸ ἴὸ Ὀ6 
τὶ ΟἸγίβι, δῃ ἃ 8}} δυουμὰ Ηΐῃ. [Τ116 οπὰ οὗὨ {πὸ 
[οτο Κηοπηρ δα ργοἀοϑηϊηρ ἰδ ἴη6 ῥ᾽οτγ βοδὅοη οἱ 
ΟἸγῖδὲ ἴῃ υ8, Ηΐδ ροορῖθ. 106 ἰάθδβ ὈὉθοοτθ 88 ἷῃ. 
ΒΟΡΆΓΔΌΪΘ 88 ἴθ ρἱοτίβοα Ὀτγοίγθω ἐδοσηβοῖνοθ ἃσο 

ού, 80. ΤΏΘΙΣ ΠΘ αἷδο οαὐἹἹϑοὰ [τούτοις 
καὶ ἐκὰλεσεν] Τὸ καλεῖν, || 186 χλῆσις, ἰ8 
πἰιπουΐϊ δυβῖχ, βίποθ ἴ86 ἰάθα, ρὑγοραγοὰ ὮὉΥ ἰδο ΟἸἹὰ 
Τοβίδιηθηῦ ΘΓ, ἰβ σΘΏΘΓΑΙ]Υ Κπονσῃ πὰ οἰποί αἰοὰ ; 
ἴη δαάϊοῃ τὸ 118, ἰπΠ6 ΓῸ ἰβ ἃ 80}}} ἴογ Νὸν Τε8. 
ἰδιηθηὶ Ὁπαδιηθηίαὶ οοποορίίου. 6 8686 8 [Π]8: 
ΟΔΙΙοὰ ἴο ἴπ6 σοτημμθηΐ οὗ ΟὨγίϑὺ δὲ ἴο [Π6 οοι- 
τηυηΐοῦ οὗ βαϊναϊίζοη, (0 1ῃ6 ΒΌρρον οἵ [6 [ογὰ, τὸ 
16, ἄς. Βυΐ 88 δ᾽ δοίζοῃ δουυργίβοβ ἃ ἱποίοϊα ἰά68, ἃ 
ἰἱθίοτῖςαὶ (Φόμη τἱ. 70) ἀπά ἃ τογϑίϊοϑὶ οὐ ἰγδηβοθυ- 
ἀθῃΐαὶ ΟΠ6, 80 ἀο68 κλῇσις εἶϑο ΘΟΣαρΓθ6 ἃ ἵὕπνοΐο δ 
οσοηῃςοορίοη (Μαῖξ, χχὶϊ. 14. Ἐνϊάθηθγ, τὸ ᾿αγα 
6 Γ6 ἴ0 ἀθ4] πὶ {86 ἰάθα οἵ δὴ ἱηνασγὰ κλῆσις ; (Ππδὶ 
8, ἃ κλῆσις ὈδοοΙλ6 ἱππναγαὰ ἔγοσῃ 8 ΠΊΘΓΟΪΥ δσίογηδὶ 
0η6. ΜοΥδΡ ἀθηΐθθ ἰδαὶ (8 κλῆσις τοϊαΐθβϑ ἴὸ {86 
ἴηνασαὰ ορογαιίοπϑ οὗ ζτδοο, Ὀυϊ ΠοΙ 8 ἴθδὲ ἴδα οἴἶδθοιθ 
οὗ (Π6 68}} τοβϑ]ν ἔγροτῃμ ἴμ6 τοϊδίίοη οὗ ργοδοῃΐηρ ἴὸ 
{πὸ οχβίηρ αὐυδ᾽βολίοη οἵ τηθη. Βυϊ ϑυσὴ δὴ οἴἶεδοι 
18. ΠΑΡ ΪΥ σομο ον] πὶ μουὺ ἴμΠ6 ορογδοι οὗ ρτδοα. 
ΤΠΟ]υοῖς ΟΡΡΟΘΟΒ δὴν αἰδβιϊποίοη ὈΘΟΘΘἢ ἃ υοσαέξϊο 
ἐχίεγπα δηὰ ἑπίογπα, Ὀούτοοἢ ἃ υοοαξίο ἐπεΐδοαΣ δηὰ 

ΤῊ ἰάθδ ΤΏΔΥ βάν ὈΘΘΠ Γοργεϑοηῖϊθα οηθ. 
Βιἀοα  ὈΥ̓͂ ρεθἀϑβπαγίδηῃ ὑμοοϊορίδηβ. Ὀὰὺὶ ἴΠ6 [δοὶ 
οἵὗἠἨ ἰὴ ἀϊδιϊποίίοη ἰδ ΘΟ ΔΙ οοτγγοδοτγαιθὰ ἴῃ 
ΘΟΥ̓ΟΡΥ͂ ΥἹΠαρσο σμυγο ΠΟΘ ἴΠ6 ρΌΒΡ6] 8 ῥγοδοῆϑα, 
Ἧ6 καΐῃ ΠῸ οἰθδγοῦ Υἱοῦ ΟΥ̓ [26 τοιηατῖς, ἴπδὲ [ἢ 6 
Βρί γῖϊ οὗἩἨἁ Ρ]δίο '5 οοπίαϊηοα ἱπ 86 Ρ]αλοηΐο τίει ηρ, 
ἴον ᾿βουβδπαβ ἤδνο ποί ἑουηὰ πο Ρ]διοπΐο ερίτῖϊ ἴῃ 
ἴθ. ΤὮΪΒ γουηδῦὶς ΔρΌ 168 ΟὨΪῪ ἰ0 Βιο} δρίγξαλ) ἰϑ19 
88, ΟΠ. ἴ8 6 ὁ5η6 Ὠδπά, ρἷδοα ἴῃ “ ἀοδὰ " ποτὰ πιὶ 
οὐ ἴΠ6 δρίγὶϊ, ΟΥ, οἡ ἰἢ9 οἵἴδορ, 186 δρὶ τὶς τιϊδουὶ 
μ6 ποτὰ, Υγο ΤΏΔΥ δηϊδυχζχο ΟΥ̓ βαγίῃσ, ἰδὲ ἱ {ἰ9 
κλῆσις Βίδπαβ τοϊ ταῦ Ὀθίνθοη προορέζειν δηὰ ἰδ 
δικαιοῦν, [6 βροοϊδο ἰάθα Ὠθοθββαυ  ὈΘΟΟΠ.68 δΡ- 
Ῥαγοῆῖ, ΤῈ καλεῖν ἰ8 δαὶ οἴοοῖ οὗ Οοὐ δ πονὰ 
οομῃρ]οιραὰ ἴῃ 106 ροθροὶ, νι ΐοὶ ἰδ ἀἰνϊἀοὰ ἰοΐο {11- 

Φ (Ὁοπρ. ᾽ς Οὐπιπς., Οὐυἱοξείαηξ, 
τοκος, ἘὮΟΓΟ 8}} [ὮΓΟΘ ἰάθδα ἃσὸ ἔπνοὶ 
ἵπα δρϑοΐβν ργοπιίποπὶ ἰμ6τ0.--Ἐ1} 

. 21] ΕἾ οἡ 
ἰλδε οἱ ὅν ἣν 



ΟΠΑΡΤΕΕ ΥΠ]. 18-80. 

"ἰπδιίοῃ αν  δνακοηίΐηρ. [ὁ ἰβ ρροραγοὰ Ὁ [86 
αὔξει οὗ (δ προορέζειν : Ϊαδογίομδηοδα απαᾶ διιγἄδη- 
δοιπόηδεξ (δῖ, χὶ. 28); ἰδ υπῖϊο8 πὶϊ! 8686, δηά, 
Ὦν σοπνογβίου ἰπγουρἢ ΡΟΠμἰθηοθ δηὰ ὈΥ Ὀο]ϊονίην 
Θοηβάθηοθ, ρΓΘΡΑΓ6Β ἴπ6 δικαέωσις ἴον βανίηρ {411}. 5 
Βυὶ, οὗἨ οουγδο, ἰδ 16 αὐοδβίζομ ἰδ Θοπο σεν ἴἰ86 
κλητοῖς, ἴῃ0 κλῆσις αἶδο ΟΟΙΙρΡ 868 [06 δικαέωσις, 
Δα δυθῃ (Π6 Ὀορίπηΐηρδ οὗ ἴθ δοξάζειν.---Ἰὴ πὲ 
6486, 4180 86 ἰάθα οὗ [6 δικαιοῦν ὈΘΙΝΘΘΙ καλεῖν 
»τὴ δοξαζενν τοβα 8 ἴῃ ἴπο ταοϑὲ ἀθβηΐδθ ἨΔῪ (860 

. ἢ... 
ἔπβόα ΒΘ δἷκο ᾿υκιδοά, τούτους καὶ ἐδι- 

καΐωσεν. 8466 [860 οχδιαυδβκνο ποίο8 οὗ Ὧν, βομδῖι, 
ΡΡ. 130 δ᾽, 138 8'---Β.] 

Απὸὰ τοῦ Ὠ6 {πε 8οὰ, ἴθ 6 δ1δο κἰοχί- 
δοὰ [οἷς δὲ ἐδικαέωσεν, τούτους καὲ 
ἐποτο σεν ΤῊ οχοροίϊοαὶ πυϊΐοσ Ὀδχίη ΒΟΓΘ ἴὸ 
ἭΟΠΟΘΣ δὲ ἰὴ6 δογίϑί, τ 116 (Ποΐνρ δυγργίδο οὐρῆς ἴὸ 
ἢδγο Ὀορζυη δὲ ᾿οαϑὶ τ] 1[η6 ἐκάλεσεν. Ἐὸοτ, δἵ ἴΠ9 
ὥσθ πίῃ [86 Αροβίϊο πγοῖθ ἴμ6θθ6ὸ πΌΓβ, ΟἿΪΥ ἃ 
ΥΟΓΥ ἴον οὗ 106 Ὑ 8016 ζυΐυγα ὈΟὰΥ οἵ ὈΘ]ΐονοσΒ ΘΓΘ 
ΓΘΆΪῪ οα]].64, Ἰμοτγοίοτο (86 δοζῖβὲ ἐδόξασε οδ8ῃ- 
Ὠοῖ βίδηα ΠΕΙῸ ἴον ἔθ ζΖαΐυτο (δοοονάϊηρ ἴο γοτγβυβ 
δΔη (485), ΒΟΡ ἴὉ [16 Ὀγοβϑηῦ (δοοογαϊηρ ἰοὸ ΚΟ]]- 
ΘΓ), ὍἨΟΣΡ ἴῃ [Ὧ6 8666 οἱ ἱακίηρ οἂτο οὗ (δοοοταΐηρ 
ἰο ΕἸδι). ΜοΥοΡ Πο]Β ἰμᾶὺ ἴ6 ΑΡροϑίϊθ βθσθ ἀθ- 
Βογῖ 68 [86 δοίυ!] γ οογίδϊῃ διΐυγο σ᾽ οὐ βοδίϊοη 88 80 
ὨΘΟΘΒΘΑΡῪ δηα οογίδίη, (μα 1ὁ 'Β (ἢ 6 ΒΆΙΏ6 88 1 ᾿ξ μιδὰ 
ΔΙγοδὰν ἰδίζοη ρδοθ ὙΠΟ υοῖς γορβαγὰβ [816 δογίβι 
Β6ΓΘ 88 ὅπ6 ργορδοίϊο ργοϊσίιθ. [80 βιυδγί,] 

ἯὟ ε ὙΠῚ[ΕΠ ΠΟῪ σΟΏΒΙ 6 ΤΔΟΤΘ ῬΔΙ ΓΟ ΥΪΥ [06 8Δη- 
Ἐ{{ Π6 818 τ ΐο ΜΟΥΘΡ 608}18 Βροοΐδὶ αἰὐθηϊίοι ἰο---ἰῃ δὲ 
Οτοῦυβ, αηὰ οἰδοτδ, ανθ τοραγάθα ἴμ6 δοί οἵ δοξά- 
ἕενν 8ἃ8 Βανί ΟὨ]Υ Βαρροηθὰ ἴῃ {μ6 ρύτροθα οὗ 
Θοῦ,Σ Ὀυϊ τ1πᾶὶ ΟὈγβοβίομι, δα οὐἤοσβ, οἡ {Π| 6 60η- 
ἘΓΆΓΥ, ὨΑΥΘ γοξογτθα ἴπ6 δόξα ἴο [86 ρὶδ οὗ Κδοθ ἴῃ 
ἐπἷ8 ποιϊὰ, ΤΏ6 Αροβι!]θ᾽8 βιαγίἱηρ-ροϊηΐ 'βΒ ουλ ΘΠ Υ 
δὲβ ργόδβοηέ ἐδ, ἰὮ 6 ἔθ] ουβηΐρ οὗὨἨ {86 κλητοί δῃὰ 
οὗ (06 δικοαμούμενοι ἴῃ ΜὨΐος ἢ6 Βίαμᾶβ, Τηἷθ ἰ8 
ΘΥΘῺ [110ΓΆ}}}7 Θδ δ Ὁ] βῃθὰ, ἰῃ ἃ οογίδίη τοϊδίώοῃ, ὉΥ 
(0ῃ6 ὀχργοββίου, καὶ ἐδόξασεν. ἘῸΣ δοξαζειν 
ΤΩΘΘΏΒ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ (0 ἱηνοδὲ ὁὴ6 πὶ δόξα δὺ [6 
Θῃὰ οὗ ἔἴπηθ, Ὀυὺ ἰο Ιοδὰ ρστγδυδ}νγ ὈΥ ἴ06 πνεῦμα 
«ῆς δόξης (1 ῬοῖοΣ ἱν, 14) ἰο ρσίονγ. ΤῺ ὙΒΟΪΘ 

ΦιΑδίθα 6 ἷ5 βροα κίηρ οὗ Θοὰδϑ δοίβ, ἢοῦ ΟὔΤἿΘ, 
ἔδοτο ἰδ πὸ ταϑηΐϊίου οὗ δαῖτη, ΟΣ δῺν ΟΥὮΘΣ ΒΏΣΩΔΏ ἀΧοτοΐθϑα, 
δοὰ ἴθοτο ποϑὰ ὍΘ ΠΟΏΟ ; [ὉΣ ὙΐοῸ 080 πχἱδυπδογοϊαῃ! ἃ Ὠΐτῃ, 
ψθοῃ (δὲ ε᾽ἀ6 οὗἨ 109 τηδίξοσ 8 ἰῃ νἰμυρολευν ΤΏο ᾿υδέοα 

Ὅτ. ἸΑτιο᾽5 τὶν οὗἨ “οΔ110ἃ ΔΡΡαΑΓρΣ. ἘῸτ' (Ὧ6 
ἰσα]αγί ἐν ἀϑοΐαοβ ᾿8ὲ [Ὦ9 ΜΏΟἾΘ τασϑθ ΜΪΕΩ ΣΟπΑΣ ΚΑ ὉΪΘ ιν] 

ὶ οἈ}16ἀ, γυεεβοα, μ]ογβοὰ ; 
0 

ΒΆΤΩΘ ῬΟΓΒΟΙΔ ΟΣΘ ᾿ αυγψυμον 
δ) ἃ ἴο υπιδοταδίδηὰ ὃν 16 σα Πέη σ᾽ ΟΠ]Ὺ τἴ06 ζΘΏΘΓῚ ἱπνδιὶ 
ἴο Ὀοϊίονο διὰ πλμα ἐδο βοθρεὶ, ὙΘΘΙΚΟΏΒ (ἢ 9 ἴοτγοοθ οὗ ἐμ 9 
φαδοῦρθ. Βοοίὰ ὁ 18 ποΐ ἔγμς ταὶ ἐδοδὸ ἩΒότη αοά ἱπ- 

 ἀβασαβι ἔμο βοοροὶ Ἠὸο ἰυδβῆβοβ αἶθο, δὰ 
Εἰοτίδον Το δάσηϊ ἱ ͵ ΟὈἸ ἰοταῖθ ἐπ6 ἀϊδίησείοιι 

ἴδ παγεϊὰο δῃὰ ἔγυϊ Ὁ} ποάσγοσε (Δα. χὶϊὶ. 18.283) 
“ἴὸ ἂν ἴῃ το οὗ ποῖ, δ8 τὸ} δα [1:9 Ῥ] αἷτι ἑοδοιδης οὗ 
(δὸ Ὑ ογτὰ οὗ Θοὰ. Ὧν. Ἡοᾶμρο, δῃὰ σα! νυ Ὡὐδίο ἰποσρζοῖοσα 
απ τ , τηϑῖκο “ 05110ἃ -Ξ- οὔδθοτΌ Δ 1} οαἸδᾶ. Ὁπάομρί- 
δ Τ τῆς 0811 6 οἴθοίῃδι, Ἰἐηϊχοὰ εὐπν ρεάν δι 
ὯΔ διὰ {πικεϊδοβίου ; Ὁ δἷποθ τη 6 641] ταθϑεΐπρ 

ΟΔΙτια ἰδ ΣΟΥ ΙΡΕΘΘΟΣΔΉΠΟΝΙ ἯἫ 18 
ἴα ρἰνίπα “Ὁ 86 νογὰ ἮὮΘΙῸ Γ 
Βαθ᾽οσενο δερϑοῖ οὗ οὔβδοίθ δὶ οδΙ πα 18 ποῖ ἰηἰτοδηοοᾶ, 
ΒΊ 411} ονουίδβ, γὸ δανθ ΟἿΥ͂ {86 οχάοῦ οὗ [Π6 Φίνίης αοσίξ 
ξοδροοίίη ἐὴ8 δαϊγαίζοι οὗ ᾿μάϊνί 815, 85. Ῥχοδοηίης ἐδ 6 

Ὅε οοτίδ πὲν οὗ {πδὲ Βα  υϑοι.-- ΕἾ 
Τ (8. ῬΙΜΠΕΣΡΡΙ, 6 Ῥοιέθ. ΑἸήοτγὰ οοτηίτπιοα πὶ δ τοὶ 
Οτοῖίας, πλυοῖι δα Ὦσ. πρὸ ἄο68 : “ΤΏ δογίδὶ ἐδόξα - 

αν Ὀοίηρ υϑοὰ, Δ [06 ΟΒΟΥ δοχείβ, ἰο ἰσ ΕἾΥ ἐμιὸ ΘΟΓΩΡ]6- 
οα ἴα 6 διίυίπε οομηδϑεῖ ΟΥ̓ 411 ἔῃ 860, τ ]6ἢ ΔΙῸ (0 τιβ, ἰπ 
ἴδιο εἰδίο οἵ ΒῸ ΤΑΔΕΥ Βησοθδαῖνο δῖθ}6--αἰτα  δειθοῦδ-» 
ἴγ διὰ ἱστουοοδῦῖς."--.] 

Ζ (Ὁχ. ἨἩοάβρβο δὰορίδ ἃ τιοἀιδορείου οὗ ἰὲ8 νίονν, ἐβου ρ Ὦ 
ἢ συσκοεῖα ἐμδὲ ἐ{π9 Αοσίσξ ΤΩΔῪ ἱπυΡ}Ὺ ΤΥΘΟΌΘΠΟΥ, δἰχωοπέ ΞΞ 
ἐδ δ λαμ . ΝΟΙΒΙΟΥ οὗὨ [086 ϑϑοῖῃ 80 δα τρῦ χμὸ ἐλιονὰ ἴδ. 
θέ λέογοτ. ὁ ἰδεῖ ο7 ΙΔΩβο Εἰτηθοὶζ, --Π.] 

ἈΝ, 

28] 

Καϊάδῃοθ οὗἠἨ Ὀοϊΐονοῦδ ἰδ δοξασμός ἴῃ ἐδθ Οἱ] οα 
Βθη86. Τηΐδ δοξασμός μαὰ ᾿ἱΠΟΓΘΙΌΣΘ αἰγοδὰν Ὀσρπα 
ἴον [Π6 Θοτηρδηΐοῃβ οὗ ἔθ ΑΡροβίϊθ, δηᾶ, π᾿ δἷβ ὉΘ 
Ἰονίηρ οοπβάθηοσορ, ἰΐ τὰ ᾿υδὲ 88 88 Θοη, ὨΪ]οίοά 
(806 νεῖ, 88, 39)."» Βιυῦῖ 1ἢ τ10)6 Αροβῖ]θ ἰδ τῷ ΘΓΕΙ. 
αἰϑῃθα ἴο ἀοβοσῖθο {818 βἰδηάροίϊηϊ οὗ ὑπ6 ΟἿ 88 
οἴ ἐμαὶ ἀδγ---ἰδὶ '8, ΤΏΘΤΟΙῪ {16 δἰδηάροίΐηϊ οὗ ἜΧΡΘ' 
τίθποο---ο πουϊὰ ἴᾶτα μαὰ ἴο οουησηθηοθ πιὰ ἐδθ 
οὕς ἐκάλεσεν, ἀπὰ τοϊατῃ ἴσου ἴἢ6 οὗς ἐδικαέωσεν 
ἴο προώρισεν, δῃη ΠΏΔΙΙΥ ἰὼ προέγνω. Βαΐ ΒΘ Βα8 
ομδηρθα [86 δβἰαἰειηθηϊ οὗἩἨ ͵ἷ8 Θχρογίθηοα οὗ ἰδμδὲ ρ6- 
τἱὶοὰ ἰηΐο ἃ ἀοοίτῖμα) βίδίθιθηὶ [ῸΣ 81] {π|6, ἰη οτγᾶθε 
ἴο ὀσχβίνὶς 6 πρόϑεσις οὗ αοᾶ ἴῃ ᾿ΐ8 [}}} βρΙοῃμάοτν, 
ΗΪΐ8 ϑουῖψοβ 88 ἔθη οἰ ΘΗ ἃ λύδβέογίοαϊ ταθδῃΐῃρ. 
ΜΔΗΥ͂ Ὠδα ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ΟΟΙΩΡ οἰ ρδββϑθά οὐον {Πΐ8 βίδ. 
τἰοηοα ΝΥ ; ἴῸΓ ΘΧΔΙΊρΡ]6, ϑίθρῃθῃ, πὰ “Ψ8τη68 [86 
ΕἸάΟΡ, [ἢ 109 ϑδ:9 ΙΏΔΏΠΘΓ {Π18 ΜΔΥ δα, δηα πὶ}} 
ΔΙΎΘΥΒ Βᾶνα, [0 ΙΏΔΗΥ, ἃ αδέξπσωΐδλίτισ ταθαπίηρ: 
(δῦ ἷ8, δ ἀρ» ] 68 ἴο ἰδ δοοῦγο ἀδνθιορίηρ ὑγορτθδϑ 
οὗ 106 οἰοοὶ ἴῃ ἃ βρϑοΐδὶ βθῆθθ. [0 88, δ, [ὺΣ 
811: α. ἃ τηοι βοαοϊ]ομίοδὶ τηθδηΐῃρ ; ἰμδὶ ἰ8, [ΒΘΥῪ 6Χ 
Ῥοσίφησο ΠοσΘ 86 8)4] οοπβοαῦθδηοο οὗ Οαοα ΒΒ Βαυΐῃ 
ΔοΙ͂Β ἴῃ ἴΠ6 ογο βαϊιἐδ; ὃ. [86 τηϑδηϊηρ οὗ δυδηροὶ- 
ἷο8] ῥγοσηΐβθ. Σ᾽ (ΠΟΥ βίδπα ἴῃ ἴπ6 οἴγοῖὶθ οὗ ἰδῃ8 
κλῆσις ἀπὰ δικαέωσις, [ΠΟΥ͂ σα Ὅς οοτίδίη, τοῖγο. 
Βροονοϊγ, οὗ (ποεῖν Θ᾽ ϑοΐοη δὰ ἔοσθογαϊ δύο (18. 
ἰοτίοαὶ ἀθίθττηϊπαι 9), δῃα ργοβρθσ νου οογίαϊ οὗ 
τοῖο συϊάδληοθ ἴ0 σίοσγ. δι] δββϑυσηθβ ἱβγουφσθουϊ 
186 οὐἰμῖοαὶ ἴδοίβ δηῃὰ οομαϊἴοηδβ ὑπαὶ οοτγοβρομπὰ ἴῸ 
ἴΠ686 δοίβ οὗ αοἀ : Ὀυΐ 6 ἀο68 ποῦ Ὡδτηβ ἔβϑῃ Ὦ6ΤΟ, 
Ὀδοδαθ6 ἴδΠ6 οοῃποοίίΐοη γϑαυΐγοβ ἐΐαὶ ᾿Π6 ΒΡ τ ΟΣ 
οὔ 186 Ὀἱνίηα ρστουπὰ οἵ Βαϊνδοη ἴῸὸ Ὠυτηδη ψοβῖ- 
ὯΘ688 Βιου]ὰ Δ] ηθ ὃθ ρ]οεδοὰ { (8Β66 2οοΐν. οίοεῚ. 

γεν. 81. ηαῖ ἴθι 5141} τῦο βαν ἴο ἴπ|6896 
δ ηρπ7 [Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα͵ 
Ου τέ οὖν ἐροῦμεν, σοταρ. οἰαρ. [1]. ὅ : ἷν. 1: 
νἱ. 1; νυἱῖ. 7. ἰσ. 14, σθογο 1 ἰπἰτοά 668 ἃ [8186 60η..: 
οἰυβίου ; ὮΘΓΘ, δπὰ ομπρ. ἰχ. 80, ἃ ὀογζοοῦ οὔθ: 86 
 οἰἰ6.--Ε} Ὑμοίυοκ: “Τί ἐροῦμεν ἷΒ υδοὰ 
ὮΘΓΘ, ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴ0 [09 ΑΡοΒβί]6᾽ 8 ουβίοχῃ, ἴῃ ἃ οΟπο]υ- 
βίοῃ τ ΪΟΝ Π88 ποέ ἃ ἀουθιὉ] οἰαγαοῖον." Βιῦ {Π6 
ἈΡΡΆΓΘΏΝΥ ἀουθ{Ὁ] ο]οτηοπὶ 1168 ἴῃ [0 σοποϊ υδϑΐ 00 
πὩοἢ) τυροὺς Ὀ6 ἄτάνῃ, [μαὺ (86 ΟὈτἸϑύίδη οαπ Πᾶνο 
ὯΟ ορροβίοῃ. Ηδ 88, ἱπάθοϑαᾶ, βαυβ δῦ], Ὠ0 γυουὶ- 
[80]60 ΟρΡροδβίτοῃ : 41} [06 ορροβίτο ὑμαὺ μὸ ΤΘΔ]}]Ὺ 
88, ΟὨΪΥ͂ 6108 ἶ. ὙΒαὺ [Ὁ] 8 ἔγοτα ἱπῸ ἰδοὶ 
ἰδ αοα ὯδΔ8 80 ΒΘΟΟΌΓΡΟΙΪΥ ΘΔ] Βη θα ΟὟΓ Βαϊ ναι 
ΤΠΡοΟυρῊ 41 [18 ϑίαψεοβ ἢ ΤΏ ΘΟΠΟΙ βίο. ἷ8 {818 : 

(οὰἁ ἐκ ἔοσ τϑ, τσῇο ἐβ δϑαίῃδοι τυ [Εἰ 
ὃ ϑεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καϑ᾽ ἡμῶν; 
(Ρβ. χεΐ. 1-}}. ΤΟΣ (Πἷπρ πο ἴ8. ἀραϊμδὶ υ8, ἴῃ 

Ξ 6 ΟΣηΐβοί ἢ οὗ ““ πόση Ὧ6 4180 βαπιο βοὰ," ποῖοι τὸ 
Ψου! ΕΣΡΟΟΙ ἴο βπὰ ἐπ ἴδ ομαΐτι, ψσοσὰ “" β] οσβοᾶ ᾽" ᾿ἰτοϊ θὰ 
ἰο ἴδ ἑμίχο, 16 ἃ, Βουϊδείας ρτουπᾶ ἤυ (815. ΡοδΙ ΟΠ οὗὁἨ Ὦζ. 
ΙΔΏρθ, διὰ ΙΆΨΟΙΒ 8160 (80 τνίον, τὲ {86 ΟΣ ΩΥ [8 
᾿μλωαρδνκαμν, ΤαῖδοΣ ἔμπδη {86 Θοτηρ δου οὗ 811 ἔπ οβα ἴῃ [89 

οὗ αοὰ. ΟΥ̓ οοὔσξο, ἔδα οὈ͵θοϊδνθ ἐν τϑϑίβ 
οἱ τ 16 οοσρ]οοῃ ἐπ Οοἂ᾽ ὙΠ αρονε, Ὅαξ ἐδ Ἰαϊοσ ἐδ ἱσι. 

δον ὟΧ ἀρ ροκοοθώμορος ΑΕΗ ΒΉΝ. οπὶ 9 ἩΠοΐΪο Ῥϑεϑῆρθ ὁδὴ ΟΠΪ ΘΕΘΟΏΣΔΡΈΤΩ, 
ἩΈΘΣ νἱοινοῦ ἐπ ἐμὶβ ΠρὩΐϊ, Ὑογαϑνοσεδ ἀορείνοα ἰὲ οἵ ἰ 
ἕοτοθ δπεσοιν, ἩΠ6Ὶ Π6 παν ὑπδὲ ἐμ 6 μυχοῦ οἵ Ἐπρ]αηᾶ 
ϑήοδο8: ““Βὴ6 σοπδίδοχβ ἔῃ 680 ΓυΐμΒ 88 ἄοπε; ἴοτ ἴΏ 3 
αὶ}, δῃᾶ, οτἱ Ζ) ἐξ ποθ Ὁμοῦ ατὰ ἀοΏΘ, ῸΣ 4}} ΤΟΙ ΌΟΙ οἴ [ἢ 9 
σἰείο]ο ΟὐΌσοΣ οὔ Ὁ 2" ἀυιὰ 6} ΤΩ6]κ68 ἐδ) Ὑ8Π0]6 τρδ θα 

Ῥασίοστα ΟΌΣ 

ἴοα τὴ ἢ ἰοῦοδ (ΒΟΔΙΟΘΙΥ 19) ἐπῖδ ποίοσ, ἩΪ6 ΕτλΡΡ]θ 
αι συϊε ΜΝ: -Ὲ.] 

ζ [Μογοῦ ΔῈ68 νοτϑ. 31-39 δα ἃ σοποϊυδίοι ΤΌΣΩ νΟΣΘ. 29, 
80; “ὉΤΒ6 Ο σἰβείδηι 885, ἴδοι, ποις ἴο ζδδσ μας 08 8 
ἀοίσσχηθηίδὶ τὸ κἷδ βαϊναϊΐοι, Ὁ Ὠ9 ἰδ, ἢ ἔῃ Ἰοτὸ οὗὁἨ Θοὗ 
π ΟἸσίδὲ, οοσίδὶῃ οὐὁἨ ἐπὲ8 βαϊναίϊδοι.," ὙὩμΐδ τῆ 016 
{πο [86 Ἰομίοα] τοϊαξίοσι οὐὗἨ ὅτι, νοσ. 29, δῷ: δ οἵ ν, νοσ. ΠΙᾺ 
Δ ΘΌΡΒΒΙΥ ΟἹ τιῖ. 28:--δὴᾶ Ἡμδὲὶ 8 ΘΟἸΟ ΒΡΏΩΣΥ 



982 ΤΗ͂Ε ἘΡΙΠΤΙΣ ΟΕ ΤΑΌΠ], ΤῸ ΤῈΞ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

ΔΏ ΘΔΥΓΠΪΥ 5686, τηὰδῖ, ἴῃ 8 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Β6ΏΒ6, ὈτοΙμοῖθ 
Οὖγ πο αγο ἰβγουρὶι αοα ΒΒ δβονογοϊηῖγ. [ον αοά 
8 ῸΓ 8, Ὧ88 Ὀδδη βοὺ ζογῖ ; ἴΠ6 αυδδβίζομ ΒΘ ΘΟ σῸ 
ἱπρ θα, ποὺ ἐουδῦ, Ὀυΐ Ἰογουβ οογίδίηΐγ. Βθηοθ [86 
ἘΞ Ὺ., ἰ8. ποῖ βίγοηρ δυουρῇ.---Ε1 Τ18 οοπβάθῃοθ 
οὗ [9 Αροβίϊθ, ἱπ ὁρροβί [οι ἴο ἴὯ6 Πμοβίῖϊθ ἔΌΓοΘδ οὗ 
[9 που ἃ, δββύτωθθ ἃ θο]ὰ δῃᾶὰ δἰπηοϑῦ ομα! θορίπρ 
ἰοῦ6. ἸΤμοΪυοῖς : “ΤΏΘΓΘ Ὀορίηβ ἘΠῚ} [818 ΘΟΧΡΓΕΒ- 
δῖοι ἃ βογῖοβ οἵ Υἱοϊοσίουβ αὐδδβίϊομβ δηὰ ἰσ υτρῃδης 
ΒΏΔΉΟΘΙΒ, ἴῃ ΓΟίδγθηοΘ ἴὸ ΜὮΪΟΙ ΕἸΓΑΒΙΩῸΒ ΘΧΟΪΔΊΤΩΒ : 
ἐφ ιά πηφμαπι Οἷοογο αἰχὶξ σγαπαιοσιιοηξδμδ ἔ 
δυδὶ δυο ἃ υὐἱυρμδηΐ δοοίατηδίΐουῃ 8 ἴουαπμὰ ἴῃ 
1 Οον. χν. ὅ4.᾽ 

ΓΡΈρρὶ ς “πῃ ἔδοῖ, 88 υϑῦβ. 19--38 πηδὺ ὯΘ 0Δ]16 
ἃ Βλογοα δἰ θρΎ, 80 ἯΘ ΤΩΔΥ͂ ἰὉστ σΟΣΒ. 81--39 ἃ Βδογοὰ 
οο: (δαὶ 18 85 θη δηὰ ἔδγσυοηΐ 88 1.18 'ἴ8β Ὀο]ὰ 
δῃὰ οχϑ θα ἴῃ τηϑίξοῦ δηὰ ἴῃ τΔΏΠΟΡ : ἰδδῖ, 8 8Π)- 

“ φιθοδίοι οὗ “πὸ 40 στοδῃ, οί Ὀυτάθηρα᾽ (2 Οὐν. 
νυ. 4); [δϊ8, ἃ ΟΣ ΘΗΪΑΓΡΥ οτι Ἅ (ἷ8 ἷβ (6 νἱοίοῦῦ 
ἐμαὶ ονὐθγοοιθὶ ἐδ πουϊά ᾽ (1 Φοδῃ νυ. 4. Αὐυρυβ- 
ὕπο, 226 ἀοοίν. οὐγίδίς, ἷν. 20, οἱδοθ γϑῦ. 81 68 δῃ 
ΘΧΔΙΏΡΪΟ οὗ ἴμο σγαπαδ αἱοοεπαϊ σοπδ, σμοά πον 
ἐαγι υεγδογιμη ογπαΐίδιι οογμέωηι ἐδέ, φμαπὶ υἱοΐδη- 
ἔμ αηὐδηιὶ αὔ[οοίέδιιδ.--- ϑαξδ σπέηι σεΐ δὲ ῬὈγΟΡίδάῦ 
φιοα ασίξμν, ὠξ υογόα ἰα, ποπ ΟΥ̓δ οἷξ- 
ραπέμν ἑπαωδίγέα, δοα] »δοίογ δ δεχμαπέμν" αγάογοηι. 
απι δὲ αὠγαΐο σοπιηιαίοφμα ζΥ7Ὸ υὲν ζογίδδ αγτλε- 
ἐμ, ὑμπέοηἐξδείπιαδ ρυρπα, αρὶέ συὲ ἐϊϊὲε αγηνὲδ 
ἀρ ασίΐ, πο φυΐα ργείδοξα, γυῖα αἀγηῖα δυπί.᾽ 

ΘΓ. 82. ἘξΟο ΒΟ δρατοᾶ ποὶ δἷΒ οὐσῃὰ θοΣ 
ὅς γε τοῦ ἐδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο. 
ΟΥ̓́ΘΡ, πα ΟἰΏΘΙΒ, ἰ6|κ6 [18 δ δὴ ἱῃιοιτορδεῖνο 8ῃ- 

ΒΎΘΙ ἴο [06 ργϑοθάϊηρ αὐοϑίίοη. [Ιζ ἀοο8 ἰηῃαδοα 8ῃ- 
ΒΊΟΣ ἷδ, Ὀὰΐ ἴθ, δ ἴῃ6 βδῖηθ {ἶἰπι6, 8ὴ δάνδῃοθ (866 
Ὀοῖον). 116 οποϊ τὶς γε μᾶβ {π6 ἔογοβ οὗὁὨ εὕδπ, 
φυΐρ»ε φωὶ, Ὀὰὶ ΑἸ οτὰ ἰΒ ποί υδεϊβοα ἴῃ βαγίηρ ὑπαὶ 
(ἷ8. ἰακοβ “"Ὁ16 δοὺ 88 ἃ Ὠοίδ0]6 δχϑαήρὶα ουὖὖῦ οὗ 
81}, ἴον 8 18 [86 σγονγηΐηρ ὑγοοῦ οὗἁ Ἰουϑ, ἰῃοϊπά- 
ἱπρ 811 [6 ΟἸΟΥΒ, ἀπ ἤθῆοθ Θϑ δ βηϊηρ ὑΠ6 τηδὶῃ 
οἶδιιβο : λοισ δλαϊ ἠδ ποί, δι6.---Ἐ.}] Αἰὔον ἴ[86 Αροϑ- 
[10 88 ἀοθογ θα ποραὔνοὶγ, ἰῃ νοῦ. 81, [16 οἰδενα- 
ἰἴοῃ οἵ ΘΟοαἀ δ οὨΠ]άσθα δῦονο ὑπ6 ποδί ποσὰ, ἢ6 
ῬΟΡΊΓΑΥΒ ἰδ ροΒΙ Ϊγ ἴῃ τοῦ, 82. Τθ6 Ἰορίοαὶ δ0ῃ- 
Β ΓΙ ΟΌΙΟῺ ἰ8 88 Τ0]]ΟὟΒ: αοἷ, γῇ [88 Αἰ γοδαν ϑϑίδὺ- 
ἰἰϑῃθὰ οὐ» δόξα, ͵Β ἴον υ8, τῖτἢ [06 ΨΏΟ]Θ ΘΏΘΓΩΥ οὗ 
ΗΪΐδβ ρυγρουθθ. α. Ηο 18 0 8 ἴῃ ῬΘΥΒΟῚ 88 ΟἿἊ ὈΓῸ- 
ἰϑοῦοσ, δῃὰ ὑπο γοοτθ ΠῸ ῬΘΥΒΟῚ δα Ὡ0 [Πρ ὁ ὉΘ 
δραϊηδίὶ 8; ὃ. Ηδ ἰδ [0 ὺ8 ἴο Βυοὶ ἃ ἀοζτεο {μεὺ ΗΘ 
ξᾶνθ Ηἰβ βου 5 ἔογ '8, Οὐχ ἐφεέσατο ἵπνοῖνοθ 
Βοτο ἴτο ἰάθεβ: Ηθ ἀϊὰ ποὺ δαυε Ηΐπι (Βοηροὶ : 
»αίεγηο διὸ απιογὲ φμαδὶ υἱηι ααἀλέδι), ἀπα, Ης ἀϊά 
λοῖ δ» ιγὸ Ηΐπι. 

Βαϊ ἀοιϊνοχοᾶ ἷπι ὩΡ ἴοσ τἱ 411] [ἀλλὰ 
ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν. 
Οη τῆ σνϑῦῦ, δορ. οἶδρ. ἷἱν. 2ὅ8, Οἡ 86 ρῥτερο- 
Νἤοη ὑπέρ, ἐπ δελαϊ οἵ, οοτρ. οὔμδρ. ν. 6.--- .]. 
Δ  νογαποθ ἴο ἀραὶ [Ὁ υ8, ἔῸγ οὖῦ τοαδιηρίίοῃ. 
ΤῊΣ πούοη ποῦ πουϊὰ οχρ]αίη Φοδη ἰϊ, 16 48 ἃ 

υἱα,, Ἰεὶδ δἀορίθαᾶ 8018 Αἰ ἀμς 19, ἄο.), ἴο ὙδΒΙοΟὮ Μοτον ἀπὰ 9 

θ61|86, μοὸ . ΤῈθ οὨχίβίοϊορίοαιὶ Ὀθασίδα οὗἠἨ [86 Ρ886- 
8Βαο ἰδ παρέ! Ὁ]6...-Β.] 

Σ ΓΜοδιὶ οὐπιηοηίαδίονβ δάπκὲξ [Ὧ0 Δ] τοίυσθῃοθ ἕο 
ἄοδιβ. 10 [8 ποὲ ΠΟΟΟΜΡΕΣΥ͂ ἴο τορίγὶοί ἰῦ το ἐπῖα, Ὀὰν ἐπ 9 
ἐδουρδέ 16 06 Ῥτοιαϊσηξ ἰῃ ῬΔ0}᾽8 ΘΧρυθβαίοσβ 008" 

ΟἩσίοι.---ὔὸ αἱ!) ονάσηῖν το Ὀο]έονοῖο ΘΓῸ. 
ΤῊ γαῖ οὐ 186 ΕἸΠΟΔΟΥ͂ οἱ ἕο δἰοποιποως 18 ποῖ ἸΦουσμΣ 
ἰπῖο υἱϑῖν δὲ 811, Τὸ οΟἸΣ θη ΔίΟΣΒ οὗἁ 8411 ἀοσίσί δ] 
[απάϑηοὶθθ δτο6.-- Ἐ.] 

“ὁ ἀρ] Ἠνογάποθ ἰ0ὸ βηϊ θη 688 (τηϑηϊοποὰ ὉΥ ΤὨοϊθοῦ 
οὨ Ρ. 406), ὈδίομρΒ γαῖμα ῦ ἴο ἴῃ6 ΡΠ ]ΟΒΟΡΏΥ οὗ 
ΒΟ Πΐπρ ἴῃ ἷ8 ΘαΥν ρογῖοά, (πΠδη ἴο 186 οἰ τϊδίο]ορ» 
68] βἰδηὰροίηϊ, 

[Ἐτοοῖν εἰνο τα 411 ἐπίηρ5 τὰ πάντα 
ἡμῖν χαρέσεται; Α αυοδάοῃ α »ιαϊοτὲ αα πιὸ 
πϑ (Μογοῦ) ῬΒΠρΡΡΙ δμὰ Μογοῦ ἰοΐη καέ νἱὰ 
πῶς οὐχί, υοί τὶ σὺν αὐτῷ. Ιζ ἴδ ΡΟΡΔΔΡΦ 
ἸΏΟΓΘ ζ,ταιηγηδίῖοαὶ, Ὀσὺ [86 Ἰβουρηϊ 18 811} [6 68Π|0 : 
᾿δῇ ψῖῖ}} ΟἸγῖβί, απὰ Ὀδθοδυβο οὐ ΟἸγῖβί, 811 686 β}}8}} 
οο6..-.Ε}] Τὰ πάντα. ὙἸδοΟΙθοΚ: “νΟΥΥ 
τοΐηρς ποϊοῦ τὸ πορᾶ," ΤὨδ 18 ἀραϊπϑὶ Βγθῃζ, ὙΠῸ 
Θσχρ δὴ ἴθ: “Α11 (6 Ὀἱοδδίηρβ οοτηργίβοα ἰπ 
Ογίϑι." Βυὺ ΜὮΥ ποῖ ΕἰτρΪΥ, ὀυεγν ἑἐλέησ, ἰῃὰ ἨΔ. 
ΤΩΟΩΥ͂ ΜῈ τοῦ, 17 δηᾶ 1 Οογ. 11. 22} ον, δϑοῦ 
811, πὸ “664 ΘΥΟΣΥ͂ {πίηρ, δὰ ἴΠ6 ““ Ὀ]οβδίηρϑ 
ΘΟ εῖβοα ἴῃ Ομ τίϑὶ "ἢ ἀγα [86 γ80}]6 υπΐνοτθο. Τῃ6γ0- 
ἴογαε {86 σύν ἰδ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀαθοὰ ου ἰ86 ἰάοα οὗ (6 
προςϑήκη. 

γοτα. 88-8ὅ, Ἴνο Ἰίποβ οὗἩ 6 οογίδί ὨΥ οὗὨ 88]- 
ψαϊου Ὀᾶνο Ὀθοη ἀγάγῃ ἔγοια (06 ὁη6 ἔππάδτηοῃιαὶ 
ἰάθα οἵ [80 ἐλῆσις κατὰ πρόϑεσιν; ἴδαὶ δ, οὗὨἨ 1Π6 
αϑϑωγαποο οὗ βαϊυαξίοη, Τοτο ἰ8, βγϑί, 16 1ἴποὸ οὗ 
{Π6 σανίδι ΠΥ οὗ ἱπάϊνϊ 0], ἰηνταγὰ, δὰ ΡΟ ΓΒΟΠΔΙ 88]. 
νψαϊΐοη (νοσβ. 28, 80); ἰδ0 σαυϑα »γἱποείραξξε ; σταοα. 
Το ψὸ μᾶτνο, ϑϑοοπά, ἐδ6 ᾿ἰπο οὗ Ὠἱδιογίοδὶ βδὶνδ. 
ιἴοι, πίθος οοττοβροηὰβ ΠῚ ἴδ ὅγθὶ ᾿ΐπθ 88 ἰῃ6 
οαυϑα πιοαϊαίγίΣ. ΤῊΪΒ ἰαςῦο Σ᾽ ΒΡΡΘΑΓΣΒ δϑ ἐπ) δἰγσ Ὁ 
αἷῆ οἵ βαϊναοῃ, ἰπ ορροκϊ οι ἰο ἴδ) οοπίσβαϊοϊίοι 
οὗ [06 νουὶϊὰ, Αβ ἴπθ Αροβέῖθ Ἰοοῖβ δὲ 86 ἴδαγίιὶ 
ἈΡΡοδγαηοα οὗὨ [{}8 οοπιζδαϊοιίοη, Ὦ6 ΠΟ Ῥγοβϑϑηὶ 
ἱγουρδουΐ {10 ποραῖνο ομαγδοῖον οἵ [89 ἰβίοσί δὶ 
βαϊναϊοη. Τὶ ἴδ, ἢθ ἀονοίορα 186 ἰδπουρἠςὶ Ρ]δοϑὰ 
δὲ 1η6 ουἰδοῦ--«ἴπδὺ ποίμῖηρ ὁδὰ ὍΘ δραΐϊηβί ὑ8, Ὀ6- 
Ολυδ6 αοα 18 [ὉΓ ὺΒ: Β0 ΥΟΓΡῪ τυ} [ὉΓ τ8, (δὲ ΗΘ 
ἀοἸνογοὰ ονυθὴ Ηΐβ βὅοῃ ἰὸς υ5. Βαὶ ἐδ6 Αροϑίϊθ 
ἔπθη Ὀτΐπρβ ουὐ {86 ἴδοι, ἐπῃουσὶ τηογο πάγον, 
ἴ(μᾶαὶ αοα ν|}}, τὶ ΗΪπι, δἰϑὸ ἔγϑοὶυ μχἷνθ τ8 8]} 
ὑπΐησγθ. ΤΏυΒ ἴπογὸ ἰβ, βγβὺὶ οὐὗὨ α]}, [8:6 δχα] θὰ τωθϑ- 
αἀἰδοῃ οὗ βαϊναϊΐοη. “ἼἍἴ2Ππ0Ὸ 884}} ἰαγν ἀπὺν ἐλὲπο ἴο 
ἐλε ολαγοοε οὗ αοαβ οἱοοὶ 7 

ίϑονγεμς οονδίγσίίοηδ οἵ ἴῃ6 [ὉἹοτνίης ἰδ γὸθ 
ΨΟΓΒ6Β (ΘΟ 18. 88--8δ) : 

α. ετβ, 88 ἀπὰ 84 ΔΙῸ δης 6668 ΠΟ. τουδὶ ὉΘ 
τοδὰ 8Δ8 αἰιοϑίϊοη δηὰ ΔΗΏΒΊΘΡ, δοοουϊἷη 0 ΟἿΣ ἐγδἢ8. 
Ἰαϊΐοη. [830 Ε. Υ] (869 [μαΐδον, Οδδιδ!ῖο, Βοσξα, 
Οαϊνίη, Εν ζβομο, ΡὨΣΠΙρρὶ [Βιαδτῖ, Ἠοὰρο], διὰ οἱἢ- 
ΘΓΒ. 

. Τ)θ ΦΏΓΘΘ ΘΗΒΊΓΟΓΒ 8180 βίδηὰ ἰῃ 86 ἴόγιη οὗ 
αυσβέΐομβ, ἔπ: ὙΠῸ Β[)4}} Δ ΔΗΩΥ͂ ζὨΐηρ ἴο 86 
ζΤῚ τ. οὐ Θοά»Β οἱθοὶ ἢ Ὑ7Ὶ] . ἯΒΟ 50 οι, 
ἀο ἱε ὙΟ ἰ8 Ηθ (δδὲ οομάοθιπηοί!}}» ὙΜ1) Οδγίες, 
ἯΠ|Ο0 αἰοα ἔοῦ υδ8, ἀο 0 ἢ) (ΤῊΐδβ ἰθ {Π| νἱονν οὗ Αὐρτιο- 
πο, Αὐλῦτοϑο, Κορρο, Βοίοϊιο, ΟἸδιδυδοη, θ)6 ὕοθ. 
[ΑἸτὰ, οὔ βίον. δπὰ Ὑ1κίπβοι, Φονθιε!)}, δηὰ οἱἢ.- 
68. 
) Αἢ αἰδογθὰ ἔοόστῃ οἵ ργοθοπίίηρ ἴῃ6 δηἐἐ!6568 : 

1. ΒΟ 888}} ἰΔῪ δὴγ ἱπίηρ ἰο [ῃ6 οδυμοῦϑ ΑἸἼΒΊΤΟΥ: 
Ιι 6 αοὰ μὲ ᾿πδβοίῃ . νῆο, ἱμογοίογο, ἰδ δ (αὶ 
οομαἀοιηοί ἢ 2. ΑΠΒΉΟΡ: ἴὲ ἰ8 Ομ γῖδὲ ἐπδὲ ἀϊοὰ, 
ὅἂσ., 0 αἷἶβϑο τοὶ ἰπίθγοοβθίο [ῸὉΓ ὯΒ.: ἯΒ0, 
ἘΠ ΘΓΘΙΌΓΘ, 5}}8}} βορασζαίθ υ8 οτῃ ἴδ ἴον οὗ ΟἸγίδι ἢ 
ΤΕΐβ οοπείγυοιίοπ οὗὁἩ [6 δηιοαίβ, πίοι ττῶβ ἰδϊὰ 
ἄονη ὉΥ Οτίχου, ἴη, δπὰ Ἰποοάοτγοῖ, [85 
Ὀ6ΘῺ πορίοοίοα ὈΥ͂ ὨΘΑΥΙ͂Υ 411} τϑοϑῃΐ 6 ἴοξα, Ὀπὶ 
18. ὈΡΓΖΟΏΠΥ τοοοιησηθηδοα ὮΥ Μογον. ογάδυυτσι 
ΌΙ]ονβ ἰδ ἴῃ ἷβ ἰοχῖ, Ὀὰϊ 18 ἱχηρτγοβδῖθ ον αἱΐοτις οἱ 
ἴΠ6 δυῦ͵θος ἴῃ ἰδ ηοΐθβ. ἔθο Μογεῦ, ποὶ Οὐἱγ ἱπ 
ἀοίδηοο οἵ ᾿ἷβ οὐγὰ νἱον,, αὶ ὅος ἃ γοδιιό οὗ οἰδοῦ 
ορίῃΐοῃβ.--- Β.] 

ΤΌΟΪ Οἷς ΨΘΡΥ ὈΓΟΡΘΟΣΙΣ Το υῖκβ, ἰὴ ορροδί οι ἴδ 
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δία (ἰγὰ οοτιἐπαξίοτι οὗὁἨ βϑῃίθποθα, 88 90110Ν8: “αἰ 
ἔῃ ὯΘ ᾿οαβὶ βαβίβοίογυ οἵ 81} : ἴοσ, 1 πὸ δάορί ἴΐ, 
ἐδ τηθίοι]α] ΘΟΠΙΟΓΤΩΪΥ οὗὁὨ ἰδ6 βϑηξζθῃοαθ ἰ8 Ἰοδὲ 
ΝΜ ὨΪΟΣ 8 ἀρρατοὴξ ἰπ [86 ΟΠΟΡ ουῃδισυοοῃβ,᾽," ὅσ. 
Βαϊ ἐπ οομαίτυσίίζοη οὶ ΤΘΓΟΙΪΥ ΟὈΪϊ οταῖθθ {}|6 
Εταπὰ εἰτιρ]ϊαϊεγ οὗ [86 δῦ μθβοβ, Ὀυϊ αἰδὸ ΟὈΘΟΌΓΘΒ 
Ὀιοἷτ ΓΘ] ογονρ, Τηὰ αυοδίίοῃ, ΒΟ β}81}} 1ΔῪ ΔΩΥ͂ 
ηρ ἰο ἴὰ9 ἢ γοιῃηδίηβ (οὐδ! υῃδηθπογοα, 
Βυὶϊ, ὁπ 10:6 ΘΟΠΟΣΑΓΥ, ἔπ 6 αυοδίίΐοι, ἯΤΟ Β Ηδ ἐμαὶ 
Ομ ἀϑιηθίῃ ἢ που]ὰ τγοοοΐνα ἐνο ἈΠΒΊΓΘΙΒ: γβι, [86 
Θσχργϑδβίοι, “ἰδ 18 ἀοὰ δαὶ 1301 86 0}, ἀπά αἴϊον- 
παρὰ, “16 18. ΟἸγῖδὶ μαι αἰ6α.,᾽,) ἄς. [Ιπ δα! οῃ ἴο 
υλΐα, [86 οἶθαγ ἐπβουρηια, 7μδέξοαέίον, ἴῃ νοῦ. 88, [86 
αἰοπεηιδηΐξ, ἷπ γ6 Γ. 84, δηὰ λοίῥόημοδδ οὐ σίογὺ Ποαίίοη, 
ἰπ νοτα, 8ὅ--8 7, ποῦ] 6 ὉΟΙΔΙΥ οοὨἤιδθα, 

Τὴη6 ϑϑοοῃηα οομδβίγυσὔ]οῃ δρροᾶγβ ἴο Ὀ6 ἰδγοσοὰ 
ὈΥ [06 ἴδοι, ἰδαὶ ἰη6 ἐπϊνὰ αυσβιίου, ““ ἯἼὨΟ 88}}8}} 
Βοραγῶῖθ Ὁ8 ἤομὰ [06 ἴονα οὗ ΟὨτῖβὶ ἢ ̓̓  ϑϑοωβ, ἴῃ 
[Γι, [0 ὈΘ δηβιγογοα ΌὈΥ͂ ἃ τιοίογίοδὶ αιοδέοη (ἸΌυ- 
ἰαϊΐοηυ, οὗ αἰβίγοδβα, ἄο. ἢ. Βαυὲ [0 (ἱγὰ αὐοδίίοῃ 
'Β οΘοη πυρά ἰπτουρ σοσβ. 8ὅ δηιὶ 86, δῃὰ ἴΠ6 δῃ- 
ΒΊΟΣ ἰ0ὼ ἰξ 90]]Ο͵ ἴῃ ἃ ροκϊεῖνο ἀθοϊδεαϊου ἴῃ 
ΟΣ, 87. 

ΤῺ οἰορδῆοα οὗ Ὀοίὰ ἔοττη δηὰ σωηδίϊοσ ῥγὸ- 
ΠΟΌΠΟΟΣ ἰδ ίᾶνον οὐ [6 δι οδὶβ ΟὗὨἨ ἰδγοθ α068- 
ο:8 δηὰ ἴΠγ66 δηβγοσα, [10 ἰδ Ὀ6 οὐ͵]εοϊοα, ἴΠαὶ ἐδ 
ΔΏΒΘΙΒ ἩΟΏΪἃ Ὀ6 5.}}} βιγοησίδοηθὰ ὮΥ 86 ἔοσιω οὗ 
τηοίοτγί σαὶ απ οδιίο8, γγ6 ταν ΓΟΡΙΥ, ἰδδὺ ὑΠ6Υ ποιὰ 
ἱπάθοὰ 6 βιγουρίμοηθὰ ονθῃ ἰὼ οὐδγβιγαϊπἰηρ δὰ 
οΟὐδουγίγ. ΕῸΓΡ (Π6Γ0 ἅΓθ, ἱπάθϑα, δοοῦβοεβ δῃα 60ῃ- 
ἀθιωποῦθ ΘηΟυρΙ ἀρδίηδὶ ὈΘ᾽ΐονοσθ, ΤΟ. 8. ἢ] π 
δοιὰ πὰαὺ [0]]οὐγ : ὑγ θυϊδίίοη, αἰβίγθβθ, ρϑγβϑοὺ»- 
ὕοῃ, ἄς. Βυΐ [86 ρῥεϊμοῖραὶ [ΐηρ 18, ἰδὲ (06 } βίδῃπα 

ΔΒ ΔΟΘΌΒΟΙΒ δρδίηδὺ (6 ᾿υθυγιης αοα ἰιϊπ861 ἢ, δὰ 
ΔΒ ΘΟΒΘΙΏΠΟΙΒ οὗ (86 {αΐυτο Φυάρο οὗ [86 ποι]ὰ, 
Ομεῖδὲ ἰη9 Μοββίδῃ, ΠΟ 18 ἴ86 ϑανίουν οὗἨὨ ἁ ὈΘΙΊΘΥΟΙΒ : 
δηὰ ἐπογοίοσο, [μὲ ὑποὶρ οἴασρο δηὰ οοῃδοιηηδίίοη 
ΔΘ ποῖ ΟΙΪΥ ἱπιροϊοηΐ, Ὀᾳὺ τηυϑὲ ουθ δάνδηοθ {Π6 
ΕἾΟΣΥ οὗὨ Ὀδ]Ιανοσβ, ᾿υ8ὲ 88 ἐσ δυ]αιίου, αἰβίσθαβ, 61- 
Βϑοιίοῦ, ἄτο., ΔΓΘ6 ἡοῦ ΟὨΪΥ͂ ὉΠ8]6 ἴο Ββοραγαῖθ ἔθθτα 
ἔγοσα ἴπ6 ἰουθ οὖ ΟἸγβὲ, θὰ τυβὶ οϑἰδ Ὁ 8} ἰῃθτὰ ἰη 
Ηἰδβ ἰονθ δ ἀβθοϊἀϑὰ νἱοίοσβ, Βαυὶ δι} οουἹὰ ΠΑΓΑΙΥ 
αν δσργθββοά, ϑυθὴ ἴῃ ἴ[Π6 ἴοσιη οὗ ἃ στϑοίοσί δὶ 
φιεθϑύοη, ἰδ9 ἐπουρδὲ ἐμαὶ ἀοἂ οου]ὰ ὈΘ ἰῃ6 δοοῦϑος 
οὗ Ὀο]ίονοῦβ, διὰ Ομ γίβὲ οουϊὰ Ὀ6 {π6 Ὁ ΘΟΠΘΙΏΟΣ, 
Θϑθῃ ἱζ πνὸ οοῃδίἀδὺ [6 χαρδβύίοῃ δραγὶ ἔγτοτῃ [86 ἔδοί 
ἰδαὲ ΒΒ που] ΓΠΒΟΡΘΌΥ δᾶνὸ ἀσβίγογϑα [Π6 δ Π65]8 : 
ἢ αοἂ Ὀθ [ὉΓ τ, ΏΟ 8 δ δραϊπθὶ υ8᾽ Μογον 
ΤΟΙΏΔΣΚΒ, δρδίηδὲ ἐδ ἴοστοῦ οοπδιγυοίίοι, μὲ θεὸς 
ὁ δικαιῶν Δπὰ τίς ὁ καταχρίνων που]ὰ Ὧ6 6686ῃ- 
Εἶδ}}ν οοττοϊδῦνο. ΤὨΏΪΒ '8 δ᾽ ὑοροῦμον ἱποοστοοῖ, ΤῺ6 
δικαέίωσις τοῖλονο8 ἴῃ6 ολαγσα οὗ οοῃμαἀοιηηδίίΐοη : ἴῃ 6 
διοποιηδης τηδᾶθ ὈΥ͂ ΟἸγῖδὶ δ 1868. [06 ΘΟΠἀΘΙΩΠΆ- 
ὕὥοη ᾿ϑεϊῖ, Ὑμαΐ Ῥαὺ] ἀϊά᾽ ποὺ ντὶϊθ τίς κατακρινεῖ 
ἴο οοττοδροηὰ υἱἢ ἰδ6 τίς ἐγκαλέσει, ἰΒ ποῦ ΟἾΪΥ 
πηἰτιρογίδηϊ, Ὀυΐ 18 Ὀαδοὰ Ὡρου ἐδ 6 Βυρροβίοη ἰῃδῖ 
ἔδβογο σοῦἹα ὯΘ ΤΊΔΗΥ δοσύδβοσθ, Ὀὰϊ ἰμαὺ (Ὦδτο οου]ὰ 
6 ΟΠΙΥ͂ ΟὯΘ ΟΠ ἀΘΙΏΠΟΡ δ ἰδ6 ἰγϊδυηαὶ. ΜρυοΣ 
δοΙἀ8Β (μηδὲ, ὈΥ 10:6 ὅγβι οοπβίισιιοίίου, ΟἸ σὲ τουδὶ 
Ὦδνα ὈΘΘῺ ΓΟΡΓΕΘοηϊΘα 88 Ψυάσο, ἴῃ ΒΑΓΤΩΟΩΥ ἘΠ 
86 ὁ κατακρένων ἷη γον. 84. Βαϊ ἀρατί ἔγοια [6 
οοῃαίἀογαϊίΐου ἴμᾶὲὺ ΟἸτίδὲ Ορροβϑθβ 841} 186 που ]γ 
Θομαθιηηδίίομβ οὗὨ τοθ Ῥγοπουηοθα Οἢ ὑπο ΐονογβ, 
Ὺ ἰπιογοθαϊηρ, ἴον ἴμοῦ δ αοα δ τίρῃῖ παπᾶ, τὸ 
Βοϊὰ ἐμαὶ 186 τϑιδΐηρ Χριστὸς Ἰησοῦς ([{6 Βίηαϊτ!- [ Ῥθαα 
Οὕδ ἴδυοιϑ δ 68126), ἩΔΙΘῚ ΒΟΟΙΩΒ ἴ0 Πᾶῦθ ὈδθθΏ 
ΘΑΣΪΥ σίνοη ὉρΡ ἴζοπιὶ ἃ τη ϊβοομοθρίίοῃ, ΒΟΥΥ͂Θ8 88 ἃ 
βαιϊδίαοίογυ οχρ᾽δηδίίου. Αβ, ἱβογοῖοσο, [86 δγϑὶ βϑῃ.- 
ἰδποο 5: Θοά ἴθ 186 ἰπδιθ6ν, ἰ86 δϑοοοῃμὰ ἰβ8 [ἢ 8: 
Ομείος τπΠ6 Μοδοίδῃ, [06 οχροοίοα Φυάγχο οὗ ἰπ6 
που], ἰΘ Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών. ΤἸδδ6 ἀτίο6 ὈδίοΓο 
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Ἰησοῦς ἰβ ράνοῃ πὶ [86 δαοσέλνο “οαἰυδίξομε." 
ΤΒΟΪΌΟΚ [88 ἀθοϊϊποα ἴὸ ἀθοΐϊάθ δοῃοοσηΐηκς [6 
Ρυποϊυδίοῃ. 

[1πὸ ροϊπύπρ, δἀορίθα ἴῃ ἴδο Εἰ, Υ͂. [88 Ὀδθὴ 3 
{0]}γ ἀοίδηἀοὰ ὉΥ τ. , δὶ 1800 [ΟἸ]ον Ωρ τϑ 
ΤΑΔΙΈΒ Μ1 ϑυιῆοο ἰπ δαἀϊοη, (1.) τοι: (π6 τηοδί 
γποίογίοδὶ βὲ}}]6 του ]ὰ βοδγοοὶν ἱπάυ!σο ἰῃ δονοηῖθθῷ 
Βυοοοδϑίνο αυοϑίξοῃβ, πἰϊπῃουῦ 8 ΔΗΒΊΟΙ, 88 νίον ὃ. 
πΟΙΪα τοδϊηϊδίη. (2.) Ὑ᾽ΟῪ ὁ. ἀἰδέυγθβ 116 θοὸν οἵ 
186 Ραββα, νους δἀἀϊηρ (0 (μ]8 ἔογο. (8.) ΤῊ Φ 
εταμὰ ἱδουρμϊ οἵ [86 οοΓίδΙ ΠΥ οὗὨ βαϊναιΐοη βθοσωΐὅ 
(ο ὈΘ ΘΥΘῺ ΤΏΟΓΘ ΓῸ]Υ ΘΒΑὈ] ]Βη θα ὈΥ δοοορηρ ἴσθο 
4υσδβιίομϑ δὰ ὑγθθ ΔΩΒΉΎΘΙΒ (ὉΠ ΟῚ ΠΡ ΘΘΟᾺ ἰῃ ἰΌΓΣΏ, 
ὙΠ|16 (Π6ΓΘ 8 Ὡ0 ΓΘΘΒΟΏΔΌΪΘ Οδ͵οοϊίου ἴο (6 οος 
ΓΟΒΡΟμάθποα ὑδὺ8β οἰαἰπιϑὰ Ὀοίθθῃ Θα οὶ αὐοδίϊοι δηὰ 
ϊ8 ΔΏΒ. ΟΣ... Ε. 

γεν. 88. Ο ΒΏΔΙΙ Ιὰὼν 
9 οὗ αοὰὐ οἷοοῖ 7 λέσει 

κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; 6 ὙοΥῸ ἰ8 υβιδ]ἷν 
ξΟ]οπθά ὈΥ ἐμο ἀδῦνο, ΟὨΪΥ͂ ΠοτῸ ὙΠ κατά. ΤῈ 
ΔΓΕΪΟΪΘ ἰ8 οτοϊ θα πὶ ἐκλεκτῶν, αἰνίηρ Ῥτοχωϊθῆοθ 
ἴο ἰδὸ αἰεί δυο οὗ 106 ρογβοῦβ (Μογοῦ). ΤΏδι ἰΐ 
τοίου [0 [86 ῬΟΓΒΟΩΒ ὑπάϑνὺ ἀἰδβουββίοη ἰθγοῦρῃουϊ, 
'8 ουυίουβ.---Ε.}] Το ἰάθα οὗ [186 ἐκλόγεσθα: ἴῃ60- 
ΟΥΑΙΪΟΔΙΥ τοβμρ οὐ (μ6 ΟἹὰ Τοβίδσηθε ἍΓΠΙΣ, οοι- 
Γοθροηβ τ} τμαὺ οἵἩ (86 προγυνώσκειν ; Ὀαπὶ ἰῃ (6 
σομοσοῦθ Ὡδ1ὴ6 οὗ ἴΠ6 ἐκλεχτοί, ἰξ ἀϑηοΐθβ (9 ἀδθρ- 
οδὺ οϑιδὈϊ βητηθαὶ οὗἨ {Π6 πμΟΪ6 οἰδσγδοίθρ οὗ Ὀ6]ϊον- 
ΓΒ ἰῃ ἴπ6 εὐδοκία οΥ̓ αοἂ (866 ,)οοΐγ. λ᾽οίδ8). 

1ι 15 αοἂ ταὶ ᾿πδ δοῖδ! [ϑ8ϑεὸς ὁ δι- 
καιῶνὶ ἸΤηὸ ΘΧργοβϑίοῃ 8 ἸΏ δηθσοῦς ἰδῆ 
θεὸς δικαιοῦ ; δοΏΡ. Μαίί. χ. 20 (ΡΌΠΙΡρΙ) ΤΟ 
ϑεός, οοουγτίηρ ἱτητ αἸδίο } ΔΙ͂ΟΣ Θεοῦ, ἃ Γἢ6. 
ΟΓΙΟΔΙ Θρ ἢ δϑὶβ (Μ6γ6})..-Ε.1] Αοοογαάϊηρ ἰὸ Τ|ιο- 
Ἰυοῖς, [86 αυοδίζοῃ ΓΟΘΙΪῪ ἰβ ὑΠ6 ἐμέθγοδδδοῦ ἵπ ΟΡρο- 
βίου ἴο ἰδ) οὔδῦρα, δηά, οὐ ἰδθ οἵμος ᾿ιδηὰ, ἰῃ0 
δικαιοῦν ἴῃ ορροϑίξίοη ἰο {86 κατακρέψενν. Βαξ (ἢἷ8 
σοῦ αὰ ποῦ ουὐττοθρομὰ τὴν τῃ6 οοππθοϊΐοη. ΑΒ [(}6 
δ οτσϑα δοουδβοσα, ἰῃ6 ἰΔῪ δηὰ ἐδ6 ΘΟΠΒοΐθΏ06, 8.6 
Β]οησοα ἴῃ 1Π6 δικαέωσις, ἩΒΙΟΩ αοα ἰπιδοὶ ἢ 6 Χο. 
ουΐοδ, ἯῸ τηθδῦ θα δύο ἴῃ τη ὈΥΪποῖρα ν [86 
ἩΘΔΚΏΘΒΒ ΟΥὗἨ [86 υπδυϊῃουϊζοα δοούβοσα, δ ὙΏΟ86 
μοδα βϑδηἋδ ξαΐδη, κατήγορος (Οτί 6), ΒΟ ΟΡΡΟΒΘΒ 
ΟἸὨγβιίϊδηβ ποὺ ΟἿΪΥῪ ἴῃ Ὠοαΐηθη δαάψογβαυῖθθ (ῬΒοίΐαΒ, 
ΤΒΟΟΡὨγΪδσὶ, ατοξίυ5), Ὀὰὺ αἰδοὸ ἰπ 9.8 δάνυθγεδ. 
τίοβ. ΤΏ δικανωῦν ὯδΔ8 ΘΥἸ ἀΘΉΛΥ ΠΟΓΘ α80 8 [Ὁ βίο 
τηθδηΐησ, ἸΒΟΪΌΟΚ: “ΤΌΠΟΥ ἜΧΟΘΙἸΘΏΓΥ δαγα, ἴῃ 
ΒΔΥΤΩΟΩΥ͂ ὙΠ (Π6 86:86, “ αοἂ 18 ΠΘΓΘ.ὔ ἢ 

γον. 84. ΣΈΟ ἐπ Βο ἴδδξ οοπάθεσϑὶβ ΤῊ 
ὁ κατακρένων ἀθοίδτοβ, (αὶ ἴῃ δὴ δυϊδπογίζοα 
ἔοττω [μοῦ οδὴ ΟἾΪΥ ὍΘ οη6, ἴμ6 Μοδδίδῃ, Ὀαὲ ἰν ἰδ 
υδὺ ΗΘ ὙΠΟ ἰβ ᾿δοὶγ ργορί δου δημα ἱῃύθγοθθθοσ. 

1 15 ΟὨχίδὶ, ὅο. [Χριστὸς ἀποθανών, 
κτλ] Τῃὸ Αροβῦθ ἜΧργθθθθβ οοϊαρ]θὶθ ἀθ] σ ΓΑ 09 
ἔγοιῃ δομἀθιυμδίίοη ἰῃ ἔοι Θαϑθῃ 81 οἸθτηθηΐβ οὗ 
ΟἸὨτΐβι᾽ε τοαθοχηΐηρ σοσκ. [πὶ 186 ἵνο οἰθαθηίδ οὗ 
Ηΐβ8 ἀδδίῃ δηὰ γεβϑυσγγθοίΐοα μοσα ͵β οοτωρτίβοα 1}}] 
ἀο] νθγϑηοθ ἤτοι [86 τοδὶ συ] οὗἨἩ ςοπάεταπδίίοῃ (868 
οἴδρ. ἰν. 26); δῃὰ ἴῃ Ηϊβ βἰζηρ δἱ ἴμθ τἰρμὺ παπὰ 
οὗ αοὰ, διὰ ἰπ ΗΒ ἱπιδγοθββίοῃ, ἴθ γο 18 σοιωρτίβοα 

ΦΊΑΒ τοϊηδικοᾶὰ ἰῃ 7Τιεσχίμαϊ Νιοίε 16, (εἷ6 γίοτν ἰ86 ΔΟΤΌΣ 
ἀουδί]. ὙΠῸ τοαάϊηρς ἰ8 φαΐϊΐο πποοτέδέη, δὰ ἴο σοῃμθξ 
Χριστὺς Ἰησοῦς, Ολνῖκί ἐξ «εειιε, 16 δΙτηοεὺ 52 ο 1 1Ὦ]. 
Ὧσ. ἸδΔηρβε 8 ΓΟΔΡΙ ἰδδὲ ἐμ6 δίοϊο (πλιΐοῖ τρις μανθ 

οχροοίϊοᾶ Ὀοΐογο Ἰησοῦς, σότα [818 ἐμθ τωϑϑιτμ) ἱκ 
Τουσιᾶ ἰ ἔμο αὐτὶ ναι γο οἴδθβα (ὁ ἀποθανών), ἨΪΐ)Ι τοῦ τηϑοῖ 
109 αὶ οὈ͵οσέζοπ. 8. Ἰοτοθᾶ ἃ οοποίσυ σου που]ᾶ 
ὯΘ 16 ΟἹΪΥ ἴπ ἐμ ΔΌΘΘΠΟΘ οὗὁὨ ΔῺΥ οὗδοῦ βδιδβἠδοίοσύῃ, 
οχρὶδυδίΐοα. ΟαγέδέπιΥ (9 ἐπουρδῦ ἐμπδὲ ἐδ0 8141} χε Σἶθ08 
ΟἸχδὲ 5888}} ᾿πᾶρο ἐδο ᾿νογϊὰ, ἐμαΐ ΟἿΚΧΚ Σε θΓΌΘΘΒΟΣ 18 ΤΘΘΙΥ 
ἘΠ ΟἿ]ΥῪ ΟΟΠΔΘΣΏΣΙΟΣ, ἰδ ποῖ 8ὸ ὈπιδοΣ Ρ[ΌΣΘΙ ΟΣ ἸΏΡΛΌΠΣΙΘ 86 
ἰο οσοδΐο 8 ἀΠΒΟΌ ΠΥ ἥγοσα Ἡτυϊοῖὶ τὸ τηυδὲ ΘΘΟΒΡ6 ὉΥ [15 εἴ» 
ὥυϊοσ ὀχοροδίβ.- - ΗΕ.) 

ΔῈῺΥ ὐΐηρ ἴο ἴδπθ ᾿ 
Ἴ ἐγκα 



. 
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Ἠΐο νῬεοϊοοϊξοιῃ δραΐηοὶ ἰδ ὑπδυιῃογίζοα δοσύδοσα 
ἤτοι πίδμοαὶ, δηὰ ἐδ ΘΟμἀδυληδίοσΥ σοϑυϊὶθ οὗὨ [89 
[π΄ οὗ (06 πον 116 ἔγοσῃ πὶ ἢ] .-- Μόγοῦ : Κι μ ἃ λ. 
λον δὲ καί," α δΒἰχῦον ἀορτθθ οὐὗὁἁἨ ἱπιροτγίδῃοο : 
ἐηυπο αὖφο. ΤῸΘ ὃς καὶ δὲ8 ἃ Βοτηονμιδὶ ἔθβψο 
δουηά," 

γον. 8ὅ6. ΠΟ 5141} ποραταῖθ τῷ ἔτοσὰ δ0 
Ἴονο οὗ ΟἸχίδιῦ [τίς ἡμᾶς χωρέσεινι ἀπὸ 
τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰφιστου ἢ ΤΟ τοδαϊηρ 
“ποῦ ϑεοῖ ἰδ Ὀὰϊ ἩΘΔΑΙΚΙΥ͂ δυρρυ Μογον, τὰ 
ἸΒΟ]υοΙς, 6 οῖο, ῬὨΠρρὲ, δὰ οὐμοῦθ, ρσορουν 
ΒΑΥ͂Β ἴῃ ἔδνοῦ οὗὁἨ [6 οοπβίγυσίίομι Χριστοῦ, ἰμδὶ ἰΐ 
8 ἴ6 μοηϊξῖνθ βυλ͵οοϊδνο: δηά, ἰμογϑίογθ, ἐμδὶ ἰΐ 
ἀθηοῦοβ ΟἸγῖβι 8 ον ἰονγαγὰ Ηΐδθ [0] οσσοσβ (866 Ὑοσϑ. 
“17, 89). Βυὲ πῇθῃ ἢ ΒΑΥΒ ἰδπδὶ ἐμ8 ἔογ 48 ἐπ0 
ἤηϊογρτγοίδεοη οὗ οἴμοῦβ ἨλῸ υπαογβίδη ἰδ ἴο ὉθΘ 
Ἶονο ἔον Ομγίδι (Οτίχοη, Κο]πον [866 ΕὐΡΌΘΒ, Ὁ. 882, 
οὨ {88 νἱ6}ν}, δὰ οἵ 618), [ἷ8 τουρασὶς 18. ΟὨΪΥ ΘΟΓ- 
τοοῦ ἱπ ἔογῶι ; ἴοσ, ἴῃ τ δ  γ, οοηβάθηοθ ἰπ ἰόντα οἢ 
Ομ γίδιυ δ ραγὶ ἴον Ηἷδ οἰ] άγο οδηποὺ ὯὈθ δβορδσζαϊθὰ 
ἔγοαι ἰοῦ ἴον Ηΐτῃ (866 τοῦ. 28). Ἀ Τη6 δ] ο 0 η8 
ἩὮΙΟΝ ΠΟΥ͂ ΤΟΪ]ΟὟ δ ρογϑοη δοὰ ὮΥ εἰς [᾿ἰπβιθδὰ οὗ 
εἰ, ΜὨΪΟὮ τὸ ταῖρῃςϊ ὀχρθοι]. 

Βιυὲλ ΠΟῪ ἰδ ἴπ6 Ροββί ὈΠΠ Ὺ οὗἨ [818 βοραγδϊΐοῃ ἰὸ 
θ6 τοραγαθα ἢ ΜΟΥΘΡ : Α ροββὶθ]6 βυπάογίηρ' οὗὨ Τ᾿ ἢ 
ἔτοπι ἴΠ6 ἱπῆυχ οἵ ΟἸ τἰβι8 Ιονγθ ὉΥ ἱπιογσνθηΐηρ ἢ] ῃ- 
ἀγάθοθθ, δΣ6ὸ οί: Τῃθ ᾿ἰογοῦβ βθη86 οὗ δαΐηρ 
Ὀοϊονθὰ ὈΥ ΟἸγίι. ἘΣ ρΡὶ : ΑἸ οὐἴοπβ οἵη 8661 

[0 ὕ8 ἴο ὉΘ δὴ ἱπαϊοδίύίοῃ οὗ Ὠ᾽νὶπο τυϑίῃ, δηὰ (δὺ8 
τα β]οδὰ τ8 ἴπῖο Ὁ 6] 6 ἴῃ Ὠϊνίηθ Ιονθ. ἸΒΟΪυοΙ : 
ΤῊο δυτηθδθ οὗ [πΠ6 οοπϑοϊουβηθθβ οὗἨ {{|8 Ὠὶνίηθ 
τοϊδοη οὗ ἴοῦθ. Τὴ Β6η86 οὗὨ [Π6 αυοϑίοη 18 0} 14 : 
Ολη δῇ δβϊούοη ἰθδα 8 [0 [4}} ἔγουι ἴπ6 ορογαϊίοῃ 
δΔηὰ δχροσγίθηοο οὗἩ ΟἸ γίβι δ ἴον ἢ ΒΥ δωδποσίηρ ἴῃ 
πὸ πομανγο, [ΠΟ γΘ 8 Δαβυσηθα πού τοουοὶν ἔπ Ὠ᾿ νη 9 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ γᾳτ800 δΔοοογάϊηρ (0 [86 ργϑαδβιϊηδγίδη Υἱοῦ, 
δηὰ α͵80 ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ (6 ῬΌΣΙΟΥ δηαὰ ρϑγβούθγαῃοθ οἵ 
ἔδ! ἢ δοοογαΐησ ἴὸ ἴῃ6 Αττηϊπίδη υἱϑσ, Ὀὰὺ ἴἢ6 60}- 
ποοῦοῃ Ὀούνθοι ὑ86 ἔτο, ἰῃ6 πον Ὀοπαὰ Ἡδϊοΐ ἰδ 
βοουγοὰ ὈΥ̓͂ {86 τοοομηϊίοη οὗὁὨ ἰυἱδυϊαίίοι, αἰβίγ 88, 
ἂσ., 88 ΡΟΤΘΟΙΒ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙ]6 ὈΥ͂ ΟἸγγίδι, δῃὰ τηδθ 86Γ- 
γ οοδΌ]6 ἴο Ηἰδ Ἰοτο ἐἰβο] ἢ, 

5811 ἰχίρυϊαϊίοι, ἃς. [ϑλῖψιες, κιτ.λ.}] ΤῊΘ 
ἔοτιαϑ οὗὐἨ δδιοίΐοη 8.6 ἴῃ ΠΑΡΙΩΟΩΥ͂ ΜΓ ἰὴ ΓΘ- 

, Ἰαϊομβ οὗ ΟἸὨγίβιίδηβ δὲ (μαὶ τἰπηθ, δῃὰ οϑρϑοΐδῦ 
οὗὁἨ [86 ΑΡροϑιί]ο ; ([0Γ6 18 1Π6 ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ θαυ [Ὁ] πΌπι- 
ὍΘῸΡ βούϑθη, Ὀὰὺ ὑπ6 βαυθηίῃ ἰΘ88 ἴο (6 ἐγ ρμδηΐ 
οοποϊυβίοη ἴῃ τπιδγίγγάομῃ. ΕἾσβι οὗ 4]1, Ὀδ 1 ΟΥ̓ ΓΒ ἃτὸ 
ργοβθθὰ ἰηῦο δηχί οἱ ῦ ὉΥ ἴ)6 ποιὰ. [Οη ϑλῖψεις 
διὰ στενοχωρέα, 866 ἰδ. 9, Ρ. 99, [16 ἤΌγΤΙΔΘΡ 6Χ- 
ἴογπδὶ, [86 ᾿δίζθυ ᾿ῃίοτηΔὶ.---Ε.}] ΤΟ [ΠΘΓΘ ΘΟΠλΘΒ 
Ῥοσβϑουϊέοι ἰίθοὶῖ, τ μΐοῖ ἀσῖνοϑ ἰμθα ουΐ ἴο ἔλτι» 
ἐπϑ δῃὰ παισϑάτθβθδ; ἴΠ6 δηὰ ἰβ ΟΣ, ([ὴ0 ἀδηροῦ 
οὗἩ ἀοαῖῃ, δηὰ βισογὰ, ἀσαιῃ ἰἰ86}, 

Υον. 86. ΑΒ ἰϊ ἰ5 τυτὶτἴθη [καϑὸὺς γέγραπ- 
ται ὅτι. Ὅτι ἰΒβ ἴμ6 υδυὰ] αυοίϊδιϊοη-Γηασῖς,]} 

Φ Βο6 Τεσέμα!ϊ Νοίε 11, ΤΏῈο καί Ὀοΐοτο ἔὄἔστιεν ἱδ 4180 
ομαϊἐἰθαὰ ἴη πὲ. Α. Ο., πὲ ἑποογίοα ἰπ ἐδ) τρδίου!ν οὔ ΜΒΒ. 

Τ᾽ [σαἰνῖα δὰ ἃ ἐπίσα τροδηΐηρ: ον ξόηδὲ 97 ΟἈγίεε 
ἐουείοιιε. ἸΤμΐδ ἰ5 τα ] οᾶ ἐπ [89 Θχοοὶ]οπξ τοσβαῦκ οὗ Ὁ τ. 
Ἡοᾶχο: ““ΤΈΏο στοαὶ αἰ δου νἱξ πλὴν ΟἸ τσὶ δείδια 8, ἰμαὲ 
[ΠΟῪ οδηηοί ὉΠοΙΏΒΟΙγοΒ ἐμλαΐ ΟΠ τίδε (οΣ Θοἅ) Ἰονοδ 

ἢ διὰ {δ ΣΟΆΘΟῚ ΜἘΥ (ΠΟΥ οδηποῦ οοὶ οομδάσπ οὗ [26 
οἵ θοὰά, ἐδ, ἐμαὶ {867 
Σ ὁπ [16 ΘΟΏΣΒΓΥ, ἰδὲ ΠΟΥ͂ ΔΘ 

ἐξ ἰδ ἴῃ 9 ὙΘΕΥ͂ ἐὶπρ' ἯΘ ΔΙῸ 
ποῖ ΟἿΪΥ͂ δα ἐδο οοπάϊτίοη οὗ Ῥδα00 διὰ 

οὗ πβαϊγδεοιι. 17 ΟΣ ΒΟΡΘ οὗ ᾽ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
1ονθ ᾿β οπηδοᾶ οὐ ΟἿΣ ΟὟ οοᾶτιοδο οἱ διἐσδοίξνυθποϑεαβ, 
δ ́ ]9οο Βορο. ἯΟ τοῦυσὶ ναϊίονο δὶ Ηΐο ᾿ονο ἐδ χταῖυΐ» 

ΟΒΌ86, 
Ἐ8μ6 οδδο οὗ Ἰουθιπιοαδα ἴὴ ἰΐπ οὐήϑοῖ, 

ΒΕ ξ' ἘΣ 186 ΒΙρμποδὶ 
εαἰγοὰ ἴο 

ἼΠ: ἕ ὶ ἑ ἶ Ε 3 : : 
Ι β 

ΤΗῊΕ ἘΡΙΒΤΙΝ ΟΣ ῬΑυ, ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΆΒ. 

ΚΠΟῊ δον ἄο τοὶ ἄοθασνο Ηἰδ | ΣΩδ}) ἢ 

Ῥραὰ χὶῖν, 22, δοοοσάϊηρς ἴο ἰδ ϑορίυδρσίη!." Ἐδῖε 
Ῥβα]πὰ οοηίδὶῃβ ἃ ἀσθογρίίου οὗἨ {πΠ6 δυβοτίηρδ ποῖ 
Θοα ΒΒ ρϑορὶθ μδὰ ἰο βυδἷον ἴον [6 1μοτὰ δΒ βαῖκο, δηὰ 
8 ἸΒΟΓΟΙΌΡΘ ΟΟΥΓΘΟΙΥ: οἀ Ὁγ Ῥαὺὶ] 88 ἃ ἐνρίοαυ 
δὰ ργορβοίοδὶι ργοϊυὰθ ἴο {86 βυβδοτίηρ οὗ ἔο Νον, 
Τοϑίδιηθηϊ Ρ600]6 οὗ αοα ἴον ΘΟοα δ βαϊζο. 6 Ἢ οἱἕϑ 
ἄοθβ ποῖ [9 88 ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ (ΤῈΟ- 
᾿υοκ)} αν (ΚΒ ἔμπας Ῥαῦϊ ῥΓΟΌΘΟΪ οαἰξοα 1ὸ δ 
ΡῬγορῆθου. Βαῖ δυναῃ ΤΒΟΪυΟ ̓8 ὀχργοβδίοῃ, “ἃ τοὶ 
ῬΔΓΆ1161] ἴἰο [Π6 οοηβιοία οὗ ΘΟ0(᾽ 5 δηοίϑηξ ρϑορὶο,"»" 
ἷα ὈΥ͂ ΠΟ Τηθ0808 Βιιοίδης ἔογ ἐπα ἰάθα οὗ ἰγρίοεὶ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, [ὉΡ [6 ἴγρθ ἰ8 τοῦοῖ) ΙΏΟΓΤΘ ἰδδη ἃ ῥϑὲν 
8116]. 

γεν. 87. ΝΙΑΥ, ἱπ αἱ ἴμο89 τἰΐηρα τὸ ἃχὸ 
ΙΏΟΥΘ ἴδδη οοπαῦοσχοσ [ἀλλ᾽ ἐν τούτοις 
πᾶσιν, κιτιλι. βοιὴθ οοπποοὶ τ σι τος. 86, 
διὰ Β6η06 γον. 86 88 ὈΘΘΠ τοδὰθ ὑδιοηι πο ῖϊολὶ : ὈὰΣ 
1Π6ΓΘ 8 ΠΟ ὨΘΟΘΑΘΙΓΥ (ῸΡ (δ 18, βἴποθ ἰδθ οοῦζϑο οὗ 
1βουρὴλΣρ ἰδ απὈτοΐκοι, δηα [18 γοσθο '8 δηυ ποι σαὶ ἰὸ 
ὈοΙδ νοσβ. 8ὅ διὰ 86.---Ε.}] Τὶ ἰδ, ἐδ Ὀογοπὰ [86 
ὨΘΟΘΗΒΑΓΥ͂ ἸηΘΑΒΌΓΘ (ὑπερνικᾷν). Βοοοϊ]οοϊΐοη οὗ 
ὈΓΔΥΘΙΒ [Γ΄ ΡΟΓΒΟΟΌΪΟΓΒ ορμεη ἩΥΠΏΒ οὗ Ὀγαΐβο 
ἴῃ Ὀσίβουῃ (Ῥδὺϊ δπὰ 331148), δηὰ ἴδ9 ἰογοῦβ δβρὶγὶϊ οὗ 
[16 ΤΠΑΓΟΥΤΆ. 

ΤῊΣΟΌΡΗ δὲπλ 'τἷῶο Ἰονοᾶ τπὁὰ [διὰ τοῦ 
ἀγαπήσαντος ἥμᾶς. Ταχέμαϊ Νοίε ᾿5. 
ΜΟΥΘΡ τοίου ὑπὸ δοσὶβὲ 0 “186 ἀϊδξηροίβηοα δοὶ 
Ἰονο τρΐοι; ΟἸγῖϑο 88 ροσίοσταϑα ΟΥ̓ (6 οἴδοτιίηρ οὗ 
Ηΐβ οὐ ᾿ἐἴ6.) Του {18 τοΐθγθμοθ 18 ἀπἀουδιοά- 
Ἰγ οογτϑαοῖ, θοῦ ἰδ ϑοῃηϑίϊησ ἱπδάθαυδϊο ἴῃ ἐδ 
ἰγδηδἰδίίοη, ἰουθδὰ, ΤΏΘ δογίϑδὶ ἐπέστευσαν ἀο68 ποῖ 
ΤΔΘΓΟΙΥ δϑγι (δ (ΠΟΥ Ὀοϊονοά, Ὀὰ (δὴ (ΠΟῪ Ὁ. 
Οϑτη6 ὈΘἰΐον ΓΒ (806 ΦΌΠη χ, 42): δηὰ ἐμυ8 [80 δοὶ 
οὗ οὔνΡ [ογ ΒΒ ΟἿΪΥ τονοϊδιίομ οὗ ᾿ουθ δἷἱϑὸ ἱπύουϑθ 
Ποῦ (16 οοππυδοηῃ οὗ ὑπαὶ τοϊδέῖοη : πιὸ [δ 
Ρτγουϑὰ δηὰ Ὀοϑιονοὰ Ηΐδ Ϊονυο.--- Τγουσὴ ἀδπι. Ἴ86 
τοδαΐϊηρ διὰ τὸν (θοῦ, Κορρϑ : ) ἷβ 9 
διηοοίμθν οχοροιοδὶ ἰπιθγργοίδοη ἢ 
Τιηοοάογοὶ, Βοηροὶ, πὰ ΕΥ̓ ὑσβοῖο, τοῖν (6 ΟΧΡτΓοδ- 
δἷίοῃ ἀγαπήσας ἴο αοἄ : Ὀπὺὶ οη δοοουμπί οὗ τνοσ, 89, 
Εὐοϊκοτῖ, 6 Υοϊιο, ΤΟΙ σοῖς, Μογοῦ, δηθὰ ῬὨΠρρίὶ, 
ΟὨ [86 ΘΟΠΊΓΆΓΥ, τοί ἰδ ἰοὸ Οπβὶ, ΤΈ 8 τ Υἱὸν 
6 Ἀνογοὰ ὉΥ {δ86 τοϊδίΐου οὗ ἴ.6 ργοϑοηϊ ραδεαρθ ἴο 
τοῦ Χριστοῦ ἴῃ γο 1. 8δ, 858 ἦῃ6 δογίϑὲ ΒΟΡΥ͂6Θ 88 8ὴ 
ἱποϊπηδῦοι οὗἉὨ ἴῃ6 Ὠϊδίοτίολὶ ἔαοῦ οὗ γτοδοιηρίΐου, ΤῺ 
οχργοβδίου, “ Τγουρὶι Ηΐπ (παὶ Ἰονθὰ τ|8,) ἀθηοῦθθ 
ποῦ ΟὨΪΥ Ὁ γἶδ 8 δβϑϑίβίδῃμοα ἴῃ βσθηθσαὶ, Ὀὰϊ ἴῃ6 ΡΟΥΤΟΣ 
οὗ Ηἰβ νἱοίουγ. Αδ Ηἰΐβ ἀδαῖϊδ 18 ῥυίπαοὶρί δ! ν οὖγ 
ἀσβίῃ, δῃὰ Ηἰβ γοδυσγθοϊοη 18 ΟΌΡ γΓοδυστθοῖίοι, 80 ἰδ 
ΗΪΐ8 υἱοίονυνῦ αἷβδὸ ΟΌΡ Υἱοίοσυ ἱβγουχὰ ἴδ (1 Φοδη 
τ. 4). Βαυὺ {Π6 ῬΟΤΤΡ οὗ (18 νἹοίοΥΥ 8 αἰ νἱ ἀϑᾶ ἰπῖο 
1ὴ6 δΒυν᾽οσιίίῖνα Ῥγποῖρὶθ οὐὨ τἱούουυ ἱπ 88 ᾿ϑασὶ οὗἁ 
Ὀοϊΐονοτθ, δηὰ ἴμ6 οὈ͵θοίνα νἱοϊοτΐουβ ὑγιπαῖρ!]6 οὗ 
ΟἸτίϑυ ΒΒ στυΐοὸ αὖ ἴῃ τἰρῆς βαπὰ οὔ αοὰ. Νογσοῦ- 
186 1688, [80 Αροβίϊο ἄοθβ ποὺ ΒΔΥ, ““Ἰῃγουσιι Ηΐπμι 
ὙΠῸ δαί οοπαυστοὰ [ὉΓ 8,7) Ὀδοαυδο ΟἸγδι δ 1ονθ 
8114}} ὍΘ τηδηϊοδιίθα δϑ ἴμ6 ροστωδῃθηΐ τοοῦννο οὗ 
(Π6 ἴνϑ0 δηὰ οἱμίοδλὶ Ἰονίηρ 16 οὗὁἨ ΟἸγτβεῖδηβ ἴῃ 
τοῖν ἔα}. 

Φ [1 ἔδοὸ ΤΧΧ᾽ Ῥὰ χὶπὶ, 22. 
ἅὄνεκεν Ὦδ6ΤΟ, ΟἹ ἐδθ δος ο ΣΟΥ οὗ ὃς. Α. Β. 
{ἔπ }0. Ἐ. Βαγτὸ ἕνεκα. [ΤῈ ταῦσὲ Ὅο τοτηατκοὰ, 

δ [06 τοοδίπα οὗ ἴμο ΤΩ͂ΓΧ, ἐἰθοὶξ 

᾿πιῖ 86 --. 
1 {ΠῚ που]Ἱὰ τούοσρ ἰο Ηΐτὰ δὸ ἐδ οἴλοίοηξ 6ΔΌδΟ: ὕυϊ 

ἐδο τοΐδσοσοο ὑο δεῖ, 
ΒΟΒΙΓΟΟΙΪΥ ΘΟΟΘΙῺΒ ἃ “" 
ἔλα ἐδαί ἩὩΪΟΒ Ῥσοϑοηῖ Ηΐτ 86 
ἐρτρεσεσοις δο ποίου ἔτι νἱσέοῦῦ 88 τόσο ἱπεέϊσοδιο 0 8» 
Ἰον Ὀοϊξοσς σαρροσίϑα σοβΐπρ, διὰ τοῦ ἀγ --λ} 



ΟΠΑΡΤΕΒ ὙΠΠ. 18--89. 

Ἔπειθ ῬΔΑΛΘΒΛΔΡΗ, Υπ86. 88, 80, 

Τποΐποκ: “ἔνθεος γενόμενος, 88 ἴοτὴ 
ΒΕΥ͂Β, ΘΙΠΌΓΘΟΘΘ ἐδ 6 ὙΠ016 ποιὶα---πῦο οδη τοῦ ἷτὰ 

.εῖ8 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙ6Β5 οὗ ἰδ ἰονὸ οὗ σοα ἢ" Βιυΐ ἢ6 
06 ΠΟΓΟ ραδϑοὰ Ὀογομᾶ {886 ΘοΟμϑοϊοῦβη 6868 οὗ Ορρο- 
βου ἩΏΟΝ 6 ᾿ιδὰ αἰξοτοὰ ἴῃ υϑῦβ. 88-885. Ηδ 
δἰμον ὑτοοϊδίτωβ ὮθσΘ ἴΠ6 δΔδοϊυἱθ βυθ)οίοη οὗ 8]} 
(0 ΡΟΎΟΣΒ οὗ ὅθ ποῦϊὰ ἴὸ ἔπ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠΘΒΒ, ΟΥ 
ταῖθον ΘΟΙΒΟΪΟῸΒ Ὀοίηρ, οὗ Οοα δ 'ονο ἰῃ Ο γβύ. 

ΤῊ ΑΡοβί] ἀθοίδσθθ [6 ἐπ πη Οὐ ὈΪΘμ 688 οὗ .ΐ8 
οομβάρφηοο, βγϑὺ οἵ 4}} ὉῪ (06 ἀοοίδοὰ πέπεισμαι, 
Ι τὰ ὑϑεβιδάθᾶ. Ηδ ζ0]]1Οτ͵ (8 ὉΡ ὈΥ ΡῬΟΣΊΓΑΥ- 
ἱρ [186 ρονοῖβ οὗ ἴ86 ποιὰ ἰῃπ στοαΐὶ δηι 6868, 
ἩΔΙΟὮ ποὺ ΟὨΪΥῪ ἀθδβοτὶ 6 [86 νἱοϊοσγίουβ οδῦθοῦ οὗ 180 
ἱπαϊ νυ] Αροβίϊο ὑμβρουρὴ (δ ποῦ] ἃ δηὰ ἰδγουρσὰ 
ἄμπηο, Ὀυΐ, ἴῃ Ῥγορ ΘΝ ΒῈ]  πι γ, σοτηργῖβο [86 ΜΠ }010 
νἱοϊογίουβ οἄγθονρ οὗ αοἀ δ ρ6ορ]θ υπῶϊ] (6 οηὰ οὗ 
1Π6 πον]ὰ. 

ΤΟΙ υοἰΚ ἀἰδιϊροΐθδῆθβ ἔθ δ ὐϊοθο ἰμπ5: 1, Ηυ- 
ἸηΔὴ ΟΥ̓ΘΙ8 (ἀοϑῖ δηὰ 116); 2. βα ρου ΒρΏΘΡ68 
(δηροῖβ, ρυϊ ποῖ ρα! 68; δἴλοσσαγὰβ δυνάμεις); 8. ΤΊ τηΘ 
((πΐηρσβ ργαβθηῦ, ἐμ ρΒ ἴο ΘΟτ6), ἴῃ τ 10}} ἢ (Ἀ ηἾκΒ 
ἐμαὶ τΓἪη6 δυνάμεις Ὀοϊοησίηρσ, Βογο, δοοογαϊηρ ἴὸ Α. 
Β. Ο., ἂς,, ἀϊδίυγὈθ ἴη6 Β6η86; 4. ὅρδοο (μοῖρ δῃὰ 
ἄορ). ΤῈ ποτα σΘΏΘΡΑΙ ἔοστῃ οὗὨ {Π͵8 ἀδδβογρίΐοη 
ἵπ τοϊδοη ἴο Π6 ΟΡροβι 08 ταργοϑοηιθα δΌΟΥΟΘ, 8Ρ- 
Ῥόδγβ ὀϑρϑοΐδ!υ ἴῃ ἔπ δος [Βαῦ μόσθ [06 απρδβίϊοῃ 8 
ΘΥ ΑΘ ΠΟΥ Ὡοῦ ΠΊΘΓΘΙΥ Θοηςογηΐπρ ἐμνοδίθῃηρ ΟΥἩ ΠΟΒ- 
{16 φόνου, Ὀὰΐ αἰϑὸ δυο ΔΒ ὁδὴ οχοσγί ἃ βεάυοῖίνο, 
τηϊβ]οδαΐηρ, δηὰ τοϊαχίηρ ἱπῆυσθηοθ. ἀοοογαϊηρ)ν, 
ἯΘ Ὦανο Ποῖ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ ἴ0 τοραγὰ δὴ οὈ͵᾽θοῦγο ἱμβυθηοθ 
οἵ [686 ἰΌΓΟΘΒ, Ὀὰὺ 480 (06 ῬΟΒΘΙΌΣ ΠΥ οὗἨ ὑμ6 βυὺ- 
͵θοενο παϊβοοπβιγυοίίοη οὗὨ ἐῃοὶγ ορδγδίζοῃϑ. 

ΝΗ οί μοσ ἀϑαίῃ, ποὺ ᾿ϊέο, [οὔτε ϑάνατος, 
οὔτε ζωή}. ΙΥπα Ιοοῖς οἰοβοὶν δἱ 18:6 Ῥοββί ὈΠ|168 
ῦονο γοξογτθα (ο, νγ β8)8}} 866 ἴμαί, ἢγϑὶ οὗ 411, πὶ 
ἀθαίῃ ἔπ 6 6 ἰβ οοῃπϑοίθα ἐπ ἔδθες οὗ ἀδθδίβ δηὰ τῃ6 
ἀδυκηθβα οὗ [Π6 ἰκϊησάοπα οὗὨ ἀδαίῃ ; δὰ, στ Ἰἱΐο, 
ἴ[δδὺ (ποτὰ 8 οοππθοίθα ἴΠ6 οἤμδσῖη οὗ 119 δπὰ {6 
ἰονθ οὗ Ἰὲθ, οὐ θυθὴ (86 δρραγοῃξ ἀἰβίδῃοϑ ἔγοιῃ [6 
Ιωογτὰ (Ηδφῦ. 11, 14; ΦΨΦοδη χνὶ. 88; 2. ΟὐΣ. νυ. ὅ, 6). 
Οη ἀδαίδ δηὰ 116, β66 οὔϑρ. χίν. 8, Οτοίίυβ : ηισέμδ 
πιογίἷδ, δ):Ρ68 υἱίω, πο ΜΟΥΘΣΡ ΟὈἤ]ΘοῖΒ ἴο ; Ὀυὶ δἷΒ 
οὈ͵οοϊίοη το Κορρθ᾽β ἰηἰοεργοϊδιίοη, τυ οἢ 8. 88 [0]- 
Ἰοτβ, ἰβ Ἰ0γ0 Δρρτορτγίαϊθ : σμαφωία 6δὲ ἵπ γεγωτα 
παίωγα: απ υἱυαί, αὐ υἱζα οαγεαΐ. 

ΝΟΣ δη618, ΠΟΥ ὑχίποὶραϊ θα, [οὔτε ἄγ- 
γελοι, οὔτε ἀρχαί. Τοχίμαϊ Νοίο 15, ἀπὰ 
θεῖον. ΑΒ ΤᾺΣ 88 ἰδ δοοοπα οαΐδσονῳ ἷβ οοποθγηθά, 
ἴδ6 Αροβί]ο οουἹά ποῖ τηΐηκ {ππᾶὶ 8. ΔΏρ6}8 Βῃου]ὰ 
ἀδβίγο [0 ϑοραγαίθ τὰ ἔγοτα 89 Ἰονυὰε οὗ ὄμεει, Ὀυϊ, 
δοοοσαάϊηρ 10 ΟΟ]. ἰϊ., 9 Οποβο 6.8 Βοοὴ ορροβοὰ 
8 πιοροΐα δαἀογδαϊώσοῃ οὐὗἠἨ δῇρεὶβ ἰὸ ἃ ρυτθ δηὰ {[Ὁ]} 
τοδί χιδοη ἰὸ ΟἸτῖβὲ 8 ἐμοὶγ μοδὰ : δῃὰ ουθῃ ῬΒδτὶ- 
πὴ αὐ μῤσιε᾿ πρὸς ὀρεογε νι πιο μανθ "πεῖ αυΐΐο οδρᾶ- 

6 οὗ δαυϊξογδίίης ἔα ρυτθ ροβροὶ, δοοοσϊηρ ἰὸ 
Θα]. ἱ, 8, ὮΥ Δῃ ΔρΡΘΔ] ἴο δηροῖϊο γονοϊδίίου. Βυΐ ἰΐ 
'6 ἘΞ] ἱσῶοτσῃι ΒΟῊ ἐδ βυρθοασθηὶ ΟΥΒΏΪΡ οὗ δηρθ 8 
ΠΕ Ἰοὰ ἰο δὴ οὐβουτίῃρ οὗ ἴ86 δὺυῃ οὗ ΟἸ τθὲ 

106 ἰπγοαὶ οὗ ἔθ ρονοσβ οὗ ἰπ6 αση 16 ποσὶ 
θη ἰακεθ ἰζ8 υἷδοθ Ὀθαΐὰθ 86 Φο0 88 11ο νἱβ. 
ἴοπα, [1 16 ῥ]δῖῃ ΘπουρὮ ἰμαὶ (80 ἀρχα ΐἑ πειηθᾶ 
πἰ ἐη0 ἄγγελον οϑηποῖ ρα ἸΩΘΔῚ “ ΔΏρΟΙΪΟ 
ῬΟΤΟΙΒ ἢ ζει). ΤῊο Αροβίϊθ δὰ ἰο ἄθαὶ τῦοσθ 
διὰ πιοσὸ ἩΪΠῸ [6 ῬΟΟΤΒ οὗὐ ἴδ6 Θσοπε]6 πουὶα 
4. Τα, ἱν, 17) ΤὮθ ἄγγελον δζὸ ἰηἰοτργοιθα ὉΥ 
δπιτγδοδίοτα, ΤΠΘΟΡὮγΪδοὶ, Βοσα, Μόυορ, δηὰ οἰδοσβ, 
86 συοα δΔηβ6}8, “ ὈΘΟΔΌΒΘΟ ἴΠ6 6Ὁ]] Δ 96]8. ΔΓΘ ΠΘΥΘΣ 

οδοὰ ἄγγελο», πὶϊομουϊ δοτηθ αυδι ἐἴγίηρ' οχργοδαοι. 
ΜΟΥΟΣ ΟΡΡΟΘῸΘ [86 οὐϊδοϊίοηυ οὗ Εοίοθο, δὰ οἰδοῦβ, 
τὺ κοοα ΔΏρ618 οοὐὰ ποὶ τη δυοῇ δὴ αἰδδιηρὺ [9 
Βοραᾶσγαῖθ ΟἸ τ βιΐδη8 ἴσοι αοα, ΌΥ βαγίῃρ (μδὺ Ῥϑυ), 
ἴῃ 6δΔ|. ἱ, 8, ἀἰὰ ποῦ Ὀο]ῖονθ (118 μοββὶ Ὁ γ, Ὀαϊ ΘΩΪΥ͂ 
Ῥγοβοηϊθα ἰδ Ὠγροίβοῦ δ! ]γ. Αοοονϊηρ ἰο ΟἸοι θη 
οὗ ΑἸοχαπάσγία, ατοϊυβ [διίθπαγι), δπὰ οἴθεσβ, 1} 
ἄγγελοι ἀδομοῖθ δυὲΐ δΏρο]β. Ὀαΐ δοοοσάϊηρ ἴο ΒΒ. 
οοσ, Βοηροὶ [Ηοάρ6], δῃὰ οἴβοσβ, σοοα απὰ ουἱΐ αἵ» 
ξ6|8. οἰδηομίμοι [88 ἰηἰογργοίθα [86 ἀρχαΐ 88 
Βυμηδὴ ὑγγδηίβ, ὈΘΟΔΌΒΘ ἢθ ΟΟΙΤΘΟΙΥ͂ ΕΔ ἰδὲ (ΠΟΥ, 
δοΐπρ Ρἰδοθὰ Ὀθδίάς ἄγγελοι, οου]ὰ ποῖ ἐδϑηθοῖνοδ 
Β6 τ να 

6 ΑἸΒΠΙΟΌΪΕΥ ἰπ ἀφοξαΐϊησ 1060 ταοαπίηρ οὗ [86 
ποτὰ ἀρχαΐ δτῖδοβ ὕοιη [86 ἔδοὺ (Πδὶ ἰὺ ἴθ υϑοᾶ ἴῃ 
[86 Νον Τοδίδιηθης ἰἱπ 81}} {6 β6 808 ρίνθῃ 8ΌΟΥΟΘ. 
ΤῊ ρῥγουα ηρ Γοίθσοωσο 18 ὑῃαουθίθαυ 0 ΒΌΡΟΣ 
Βυτηδη ογοδίυσοβ (ΕΡρἢ. ἰϊ!. 10; νὶ, 12; Οὐ], ἱ. 16: 
1:, 10, 16). Ι0 ΒΘΘΙῺΒ ΤΏΟΓῸ παίαγαὶ ἰ0 (8 κ6 δυνάμεις 
(ἴῃ ἱΐθ βοραγαῖθ ροβὶ 05) 88 “" ΘδσίΥ ῬΡΟΎΤΘΓΒ,᾽,᾿, 66ρΡ6- 
οἶΔ}}γ 88 ἰδαὶ τυϑδηΐηρῦ μότο βίνοβ δὴ δῃῖ, οἰϊτηασ, 
ΤΏ ἀϊδροκίοη ἴο ἱπβοσὶ δυνάμεις ἱτηπη θα δίο } ΔΗ͂ Γ, 
ΒΩΟΤΤΒ (δαὶ ἃ Οοἰδβϑ οδίοη ΟΥ̓ Δηρ6]8Β 8 δϑϑδυσηθὰ 
ΠοΓΘ (οορ. Ερἢ. ἱ. 31; ΟΟ]. ἱ, 16), ὙΒΟΙΠΟΣ ψθ 
βιουϊὰ υπαογβίδηα ροοα δηροΐθ, οὐ Ὀδα, οὐ Ὀοίῃ, ἰ4 
ἴΏογα ἀἰδήουυ ἴο ἀοίθγιιῖϊμθ. ΤῸ ἰδῖκο “ ΔΩβῸ Ἢ 88 
τοοστίηρ [0 186 ἴόΤΤΩΟΡ, δῃὰ “Ὃ ῥγίποῖρα "168 ἢ“ ἴο 1Ἀ86 
Ἰαϊύον, σίνθθ δὴ δογυρὺ δῃιῃοαὶβ; [0 τοῖον ὉΟΐὨ ὑο 
Βοοὰ δηροὶβ, ἰοανθα ΟΥἿ] βρὶτῖῖβ ουἱ οὗ Υἱὸν ἴῃ {μ18 
οχίθηἀοα σαίδιοριθ, Ὁη]688 τὸ δηὰ ἴθ6 1 πδιιοα ἰῃ 
δυνάμεις ; ἴο τοίεγ ὈΟΙὰ πογὰβ ἴο ὈΟΙἢ οἶδβθθθ (ΒΘΠ- 
56], Ηοάᾳο), 18 ροσῆῦδρβ 1ϑαϑὺ οὈ]θοϊ 8016, γοῖ τὶ 
(8 νὲϑυν ὑῃ6 ΔΌΒΘΠΟΘ Οὗ ΔΩΥ αἰἰγίυι 6 18 ΓΟΙΊΔΓΪΚΔΌ]6. 
5011, τὸ ἰηΐον ἔγοιῃ οἵδ ον (δαὶ Ὀοΐ “οοά 
δΔηὰ δὰ δηρ6}86 Μογ οἰδθαιβϑὰ βϑοιωθνμαῦ ἱπ [814 
ΤΑΔΏΠΟΙ, ἀρχαί ἀθποίίῃρ ἃ βυροσῖονῦ ογάθσ. ΟὐμΡ. 
Ιδηροβ Ορρηιηι., Οοἱοβδίαηδ, ἱ. 16, Ὁ. 22.---Β.] 

6 δυνάμεις, ἩΒΟἢ ΜοΙΑΠΟὨ ΠΟ ἰπίογργοίβ ἃ8 
18:6 ΔΙ Ποϑίβ οὗἉ ὑγτγδηῖβ, ἀο ποὺ Ὀθοηρ Βογθ, δπὰ 
{πογϑίογα 8111} 1688 ἴῃ ἴῃ6 οδίθροῦΥ οὗ δηροὶβ. ΤΏΘΥ 
Ὀοϊουρ ἴῃ {86 ἐλέγα οαἰέσογῳ : ΝΟΥ ᾿ΒΣΏΣΒ Ρ᾿͵Θ8- 
Θῃῖ, ΠΟΣ ἴο ΟΟἴΏΘ, ΠΟΥ Ροῖσοχβ [οὔτε 
ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα," οὔτε δυνά 
μεῖς]. (8661 Οον. 111. 22,)] Τὴ ῥγοβθῃὺ ἐΐπηθ Μὰ8 
80 στίονουβ (0 Ῥϑὺὶ δῃά [86 ὈΘΙΊΘν ΓΒ οἵ ἢἷβ ροσγίοα, 
᾿πδῦ ΠΟΥ͂ ΘΔΓΏΘΘΟΥ Ἰοηροα ον {Π6 Βοοομα οοταϊμηρ' οὗ 
ουν Ἰογὰ (1 ΤΉΘΕ8.); Ὀυὺ Θνθὴ [86 ἰαἰυτο δα ἃ 
ΚἸΟΟΤΩΥ δβροοῖ, [ὉΓ ον μογ  δΒ σοταΐηρ ἮΔ8 0 ὈΘ ὕΓΘ- 
οοὐἀραὰ ὈΥ {Π6 δροδίβδαυ, δῃὰ ὉΥ ἰδ δρρϑδγαποθ οὗ 
Απιϊοινῖβὸ (2 ΤΊι688. 11... Βυΐ τῖθ (818 ΔρΡΡθάγαποο 
ἴδογ ΜΟΓΘ ἴ0 οοἴηθ υ8ὺ [Π686 ρΙ]ΟΟΙΥ͂, δβοάποίνο,. 
δηὰ ϑαίδηϊο ἴογοοβ (ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις 
καὶ τέρασι ψεύδοις). ὍἭ)6ε ἔπαυον Πο]ὰ ἐμαὶ Τθο- 
ἸποκβΒ ο᾽οοϊίοη, (δαὶ [886 δυνάμεις ᾧ πουῦ]ὰ 6 ΓΘ 
“ ἀϊβέυτο [806 Β6.86 ἴῃ ἃ ἐλγεθ οϊα, ΜΔΥ,᾽) 8 τοτηονοᾶ 
(Ρ. 468), ΤῸΘ ομδ οὐ᾽οοϊίοη, ὑπαὶ ἰδ που]ὰ ἀϊδίανο 
{π6 Ὀϊραγι το στγίμπι, ἰ6 τοιηονοὰ ὮΥ Μογοτ ΒΒ ΟἾΒΟΓ- 
νδΐοῃ, ἰμδὲ 6 Αροβίϊθ ἢγβὺ ἀυτῶηρϑβ ὃν οουρίσε͵ 
δηᾶ {6} ΘΟΣΔΌΪΠ 68 [86 ἔὮγΘΘ ραγίβ ὑσὶ θ ΟῸ. Δο- 
οογαϊΐησ ἰο Ὑποϊαοκ, (6 δυνάμεις πουἹὰ Ὀὸ Βτβὶ 

Φ͵ΓΗα ἔδο ατἷο ἰάθδ οὗ ἐΐμπε ἴα ονἱἀοηιν {δ τὉτοσωλ- 
πῶ τς 80 ῬΑΙΠρΡί, ἀπά τασσί, ἈΠυρά: πὸ γἱαϊβείριᾶδω 
ο ἰΐηιε."".--.Β.} 

Υ͂ ΓΠΕΥΕΣ τπκδδ δυνάμεις ἰπ ἰἰ6 πὶἀοδί Β6Π60 : ὯῸ 
οὗ οΥ 

Ὧ0 ποίΐίο9 οὗἩ ϑ 10:6 οοττοοῖ δ᾽ ΘΟΟΣῺ8 
Ὧλὸ οΥἱ] ἤὥόχσοοβ. δβῃουὰ Ὅθ ἰπέχοἀάυοδᾶ στο. ΤΏΘ 

τοηῖτι Ὧ]1οἷ τοΐοσα {μὶδ 

- 



80 ΤΡ ἘΡΙΞΤΙΕΓ ΟΕ ΡΑΌῚ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

Ιοἰσοάποσά, δηὰ ἰθθη τουηονθάὰ. ΜΟΥΟΣ ὑγροθ ἰπαξ 
ἔνεστι. ἀορδ ποῖ τΏθ8Ὼ ὑδίηρβ ῥγϑβοηῦ, Ὀυΐ ἐλέησε 
ϑέαπαΐησ δο,ογτο--ἴο80 τοῦ δσὸ δϑουϊ ἴἢ0 δηΐου. 
Τηυ8 [δϊηρθ »γοδεπξ ἀγὸ αἰδϑιληριβηθα ἔσοτα ἐλ ηρΒ ἴὸ 
Θοθ. 6 εἴθ Ορροβϑοβ ἴο ΟἹ δ ΚΙ ον Β ἰηἰογργοίδ. 
Ὅοῃ οὗ δυνάμεις 88 ταΐγΔο 168, (μδὲ οὗἁὨ οιοεγδ. 

Τουγνίᾳ οαίοσοτῳ : [ΜῸΣ Βοὶχῃῖ, ὩοΣ ἀϑρίῃ, 
οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάϑος. Τθο Αροδίϊο Ἰοοῖζβ 
ἀοντηῃ ἔσο ἰ.0 ποὶρῃϊς οὗ δὴ ἰηθρίγθὰ βθῆβο οὗ 119, 
ἸΩΔΗΥ͂ ἔἰτη68 ο]οναιθα ἰο οᾶνϑῃ (2 Οον. χὶϊ, 2), σι ΐο ἢ 
ΦΟΌΪα ΜΘ} Βανθ ὈΘοΟΙΩΘ ἴ0 Ὠΐπι ἃ ἰθιρίδιίοι (2 ον. 
ὙΠ 7), ἰπίο ἴ16 ἀθρίῃ οὗὨ λ6 ἀοηηοηΐδοαὶ ἰεϊησάομι, 
ἢ τοὶ ἢ6 δὰ ἴο σιιῦ ἃ δβρὶτίία4] οοηβίος τὶϊἢ 
δ οοῃϊοιηρογασίο (Ερἢ. νἱ. 19), δ νγ6}} δ ἰηΐο ὑ}}6 
ἀϑριὶ οὗὨ [86 γϑϑϊ οὗ (86 ἀδδὰ ἴῃ Ἡλιΐο Ὧθ Πιδά, αἱ 
8] ονδηίβ, 0 ρδ88 ὑβγουχῇ ἃ ραίη[α] πῃο]οϊπίηρ (3 
Οον. τ. 4); Ὀὰυΐ ΒΘ ΒΔ ἴῃ 189 ἤυΐαγο δ οζοίῃοῦ ΠΟῪ 
ἔοστοβ οὗὐ (89 πουϊὰ δγίϑθ, ὙΏΟθΘ βιγαῦροηοθθθ δηὰ 
Βρίϑηάον, ὉΥ͂ ᾿οἷγ δἰϊγβοιίίνθηθδθ, οουἹὰ Ὁ6 τοχαγἀ θα 
88 αἰδβοὶ μαϊηρ [ἷ8 τοῖν ἤοπιὶ ΟὈσῖβι, [89 ΟΘμΙΓΘ. 

Τοϊυοῖκ : “ὕψωμα, βάθος. ἘΧΡΙΔΗΔΙΙΟΩΒ : 
Βθανθῃ δηὰ 86}] (Ἰ᾿ποοἀοτοῖ, δῃα οἰβοῦβ: Βοηροὶ, 
Βαιυπαραγίθη- ΟτΌβ᾽ 8); Ὠθαυθη δηἃ ΘΑΡίὶ (πμοορὴγ. 
ἰαοῖ, ΕὙΪΟΖΒΟ.Θ) ; μαρρίποϑβ δὰ Ὀπμαρρίπ688 (ΚΟΡΡΘ) ; 
ΒΟΏΟΡ δηὰ βῆδιηβ ἡπερμοισὸ ἸΟΛῪ δῃὰ Ἰον]Υ (Ο]68- 
τἰυ8); Εἰσθον δηὰ ἰσῦγοσ οἱ! βρὶ γι [8 (Οὐ). 384- 
᾿μαρύτῃ λωνείδοογωηι εἰ οοπιπλοα σμῖσι Γγονοὲ (Μ6- 

ΘΕ ΙΡΟ}" [1ὴ9 ρχοποτίο ἰάθα ἤθσο ἷἰβ {παὶ οὗ 
δρῶοθ. [1 6 πιοτὸ βρϑοίῆο ἀοβηϊ(ίοη ἷἰβ γοαυϊγοα, 
ἦφαυόη απα οἷ ἴΒ (86 εαἰταρίοδὶ οχρ᾽δηδίίοι, (μου ρῇ 
118 οδηποίὶ Ὀ0 ἰπϑιβυθὰ ΟὮ 88 ἴῃ ργθοΐβθ τηϑδηΐηρ, 
--͵-Ὁ. 

ΝοΣ ΔΩΥ οἶος οτχϑαϊϑὰ {ἐπίπ. [Ι͂Ιἢ ὀοππθο- 
ἴοπ Ὑῖϊι [6 χτοαὺ δον ποαΐβ οὗ ποΐσις δηὰ ἀθρίῃ, 
156 κτέσες ἑτέρα οὁδΔῈ ΒΑΡΑΪΥ͂ ταθϑῃ ΤΘΓΟΙΥ͂ “'ΔΩΥ 
τπΐϊηρ οἶδα ογϑαιθα ᾿ (Μϑυϑῦ), οὐ ἃ ογθαξιγθ πῃ ζβῃ- 
οΓᾺὶ (απ ον, ΤΏΙ 0Κ), 
5411 ὍΘ ΔΡ19 ... ἴον οὗ αοἃ τοι ἴδ 

ἰῃ ΟἸχίδὶ δοῦυδ οὖσ Τοχᾶ. ΤΏΘ ]ογο οὗ αοὰ ἴῃ 
ΘΟ γίϑι, οὐ Ομγὶθὺ πιο], 18 ΠΟῪ ρογοοϊγθα ὈΥ Ὁ6- 
Ἰονυθῖβ 88 (π6 811 - γον Πρ τὶ ποῖρὶο, δπὰ ἰ8 ἴῃ οσο- 
ἔοτο βρ γι 8}}}7 Δρργορτίαιθα ὈγῪ ἴδηαι (Ερμ. 1.).-- 
ΤῊΝ δοϑοϊυΐο δύναμις ἷβ ἔογ (Ὦθτα δ80 ἴη ἴδ 6 οἰ μἷοδὶ 
8686. [ὲ ἰ8 [ΓΠ6 οοτηρ]οιοα τονοϊδοη οἵ {μ6 ἴονο οἵ 
αοἀά ἴῃ ΟὨἸἶγῖβί, ονογοοϊαίηρ πὸ πον] ἃ δηῃὰ Ὀτίηρίηρ 
ἰς ἰηΐο ἐμοῖς βοῦνυΐοθ, ὈὉῪῚ πο ὈΘ] ΘΒ δΓΘ θΙ- 
Ὀγδοϑὰ, διὰ ψιΐο ἐΠῸΥ ἰῃ στὰ ἢᾶγὸ οι γαοοῦ 
(αδΔρΡ. τ. ὃ) 

ΑἸίοσὰ : “ σοὐ δ ἴονὸ ἴὸ 08 ἱπ ΟἸγὶδὲ ; ἴὸ 18, 88 
ἮΘ Δ:Ὸ ἴῃ ΟἸγίθι : (ὁ ὑ8, τηδηϊοβιοὰ ἱπ δηὰ ὈΥ 
ΟἸιτίδι," Βιυαγί 188 ϑυτὴβ ὕρ : “ ΤῊἷδ ͵8 ἰηἀοοὰ ὁ δῇ 
ΔΏΟΒΟΣ ΒΌγτα δηὰ βιϑδάίαδι, οπίοσίηρ ἰπίο ὑπαὶ πὶ ΐη 
[6 ναὶ] :᾽ -Ἢ δίοεδοα, ολοογίπσ, σίογίοις ἤορο, ιολίολ 
οπῖν ἐὴο ἀπίῃς αἰοπῖπρ διοοά οαπ ἱπδρὶνο.""---Οἡ 
[86 Ρδιδ!]ο ϑπι Ὀοίνοθι οἴδρθ. Υ͂. δηὰ υἱῖϊ., 8606 
Ἑογῦοϑ, ὑΡ. 8388 ᾽--«Ε.]} 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΑΙ, 

ΕΊΒΒΥ ῬΛΕΛΟΒΛΡΕΙ, Ὑ888. 1θ-37. 

Α. 72: ὗπρ ΟἿ ἰλὲ σνοαΐεγ " (γ 618. 18--22 
1. ΤΠ Βσραμν ἐβώῃ: ἴο [86 ΜΟ]6 πτααι 

σαν ἴἰὸ ἴπ ΘΑΨΘΗΪΥ γορίοηϑ, [86 Ὡροθβοὶ ἐγ οὐ [86 
τοῃϑῦῖγαὶ οὗ σγοαϊθα Ὀοίηρ ὈΥ̓ ὑγαπβίοστηδίίυ (8. οἱΐ. 
46.228 ; 84. 1ϊ, 6; Βον. χχί, ὅ); Ὀαΐ ἴμ6Υ ἀἰϊδίϊη- 

9 [ΤὨΐδ δῦ θοῦ 85 ὈΘΘΏ ἃ σρθοΐα) εἰπὰν τἰξἢ τ. ΓΔ 6. 
Ἦϊ ποῖρα, τ ΒΙῸ 28 σὰ δὲ ΓΠΟΥ͂ ΔΙΘ Θχδδαπίνο, 
ταδὲ υρὶ εἰ τιον δά άϊιίουδ, π06 ἰο δἀὰ ποιὰ 6 ἐο τρδν ἐδ 6 
υπὶξγ.-- 

Κυϊδ Ὀοίπνοοῃ (ἢ6 τορίουβ οὗ ρίοσυ, ποῖ ὅσ τὸ 
πονγοᾶ, δὰ ἴῃ0 ργθϑθηΐ ἴοόστῃ οὗ ἴπε πορὶὰ, ποῦ 
τῦδὲ ὈΘ ΓΟΏΘΉΘα ὈΥ ραβδίης ἸΡῊΝν Ἃ οοττυρίίου δηὸ 
86 ἀφδίγυοιίοι οὗἨ ἴλ6 ποσὰ (2 Ῥοίδν [1]. 10, 28), 
ΤῊΟ ἰγοσγο οὗ αοά, [86 δϑοοπδίοη οὗ Ομ γϑὲ, ἔνθ 
ΔΒΙΓΟΠΟΠΙΥ͂ ΓΟΟΟΡΙΪ265 18 οοηϊγωδὶ Ὀθίνθθα 
[80 τορίομβ οἵ ργϑυδίθηῖ στόν δηὰ οὗ ργουδιϑῃΐ 
οοιαμ οῖθα οχίβέθησο ἴῃ [06 ἠδίατα οὗἉ [ἰἰρλ (Θ6 6 ΙΩῪ 
ποῖ, 61 Σαπὰ ἀν Πεγγ ελζοὶϊ, ΡΡ. 42 6.) Βυὶι 
8160 ἷπ γοίθγθῃοθ ἴὸ {ῃ6 ΒρΌΘΓο οὐ δυμηδηῖΥ, πιο 
ἀοθδ ποῖ ΘΙΏΌΓΔΟΘ ΤΏΘΓΘΙΥ ἰδ οαγ (αἰθὸ βἘ60]), τὴ 
τηυδὶ ἀἰδύπιρυϊθη Ὀοίπθθη [86 ρυγα οοπάϊτίου οὗ "8. 
[ΓΘ ἴῃ ἰΐ8 δηε ποαἷθ ἰο ρογίδοϊίου (1 ον. χυ. 41 41), 
δηὰ [ὴ9 ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ ψὨΐοὰ Ὠδίῃγο .8Δ5 ὀχρογίθμοθὰ ἴῃ 
ΘΟΏΒΘαυΘΏΟΘ Οὗ δβἷῃ : 866 [ἴ6 ργοϑϑηΐ ρβδϑβαβε, Αο- 
οοτάϊηρ ἴο [6 παίυγο οὗ [86 ἄνϑρωπος χοϊκός, ιῖ8 
ἭΠ0]6 ΒρθοτΘ δἱοοὰ ἴῃ ῃθοᾶὰ οἵ ἀογοϊορτηθηῖ--ἰῃ 
πορὰ οὗ ἃ τπηοίδιρογροδὶβ (2 ὅον. νυν. 1 δ ; 1 Οὐον. 
ΧΥ, 60) : Ὀυΐ τμἷ8 ἀσνοϊορεηθηΐ [88 ὈθοοῦΘ ΔΌΠΟΥΤΩδΙ 
τγουριι δἷη ; δῃὰ 106 τηθίδιοσΡΠ δἷ8 48, ὈΥ͂ ἃ Π6- 
ἰαβίδαϊβ, Ὀθοόγηθ ἀθδιδ ἴῃ 1ῃ6 ργοβζηδηῦ βεηβα, φϑορά, 
οογγωρέίοη. Βαϊ ἔτοτι ἐπὶ8 ΘΟΥτοθροηάθπμοθ οὐὗἁἨ π8» 
ἴγ9 πὲ (ἢὯ6 Ὠυμηδη πουϊὰ ἴῃ ἰδπὸ δέαέε οὗ 41} δηὰ 
ἄθοδυ, ἰθογο 180 90] δῇ οχροοίδιϊοῃ οὗἉ ἱμοῖγ οοῖ- 
ΤοΒροηἄθῃοθ ἴῃ ἴδ ἀ6] νογῖηρ γϑαιογαιίίου ψ οι Μ|}} 
Ὀ6 αἷϑο 186 οοτηρϊοιίοη οὗ [86 Ππούτμδὶ ἀνθ ορπλθηϊ, 

2. Τὴο ΗοΙΪγ ϑογί ρίυγοϑ ΘΥΟΓΥ ΘΓ Γοηἀθν Ὀγογαὶ- 
ποηὺ (86 ΘΟ ΘΓΘΏΟΘ δηὰ πάσποο Ὀοίποθῃ ἐδ6 
Βρ᾽ εἰ 8] διὰ πδίυγαὶ ποῦ ἃ, ΤΈΏΘΓΘ τοιδὲ ὉΘ ἃ Ὠρᾶν- 
ΘΏ, ὈΘοδθθθ ἴποσα 8ΓΘ ἈΘΔΥΘΏΪΥ Οὐ θοί8---Ὀοόδυθα 
8676 18 ἃ Θοἀ--“Ὀοοβυδο ἔΠ6ΣΘ ΔΙῸ ΔΏρΡΟΙ8 δηὰ βαϊηία. 
ΤΏΘΤΘ πιυδὺ ὍΘ ἃ [6}1,) ὈΘΟΔΌΒΘ ἰπόγα ἃγὸ (6 υ}]}8. 
Τιυ8 Ῥαγδάΐϑο οογτοϑροπαοὰ πὶ Αάδη ἰπ ἢ βἰδῖα 
οὗ ἱῃποθθῃοθ ; 89 ουτεθὰ ρτουπά, πὶ} Γ(]]6ῃ ΓηδΔΆ ; 
(η09 Ῥνοχωηϊθϑοα 1,δπὰ, δ8 ἐη0 ἔγρα οὗὨ [86 δυϊογο Ῥαγὰ- 
ἀἶδβα, πὶ (Π0 ὑγρίοδὶ ροορὶθ οὗ αοὰ ; 8 ἀασγϊκοηΐη 
δια ἀοδβοϊαιίοι οὗἩ [Πα ᾿ἰδηὰ τὶ ΘΥΘΟΙΥ͂ το σ] ΟΌΒ μι 
ἸΏΟΓΔΙ ἀθοϊϊηθ οὗἁὨ 6 ρϑορὶθ (θϑαῖ, χχυΐϊϊ, 16 Βὲ. 
δα, χχὶν. 17: Φ06] ἰΪ. ; Ζορδ. ἰ, 14, ἀ6.), δηὰ νῖϊξ 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Βρί γί [4] ρογίοα οὗ βαϊναϊϊοη δὴ οδχδ᾽ιδίοη οὗ 
πδίυγο (Ὠϑυϊ. χανὶϊϊ!. 8 (, : ῬΒ, Ἰχχίΐ, . 184. χχν. 6 ἢ : 
ἴ6εΔ. Χχχγ. ; Ηοθοδ ἰΐ, 21, ἃς.): δηὰ ἰδυβ ἴπ6 βὰπ 
ὙᾺ8 ἀδηκοηθὰ δὲ (Π6 ἀσαΐῃ οὗ Ογβὲ, δηὰ [16 τὸ- 
ΠΟΙ͂Α] οΟὐὗὁἨ [Π6 ΘΑΓΡΠΠ ΜΒ δηπουηοοραὰ ὈΥ ἴ06. οδεί- 
408 Κθ αἱ Ηΐβ ἀθδαίῃ. ΝΟΥ ἰμΐβ ρδγα] θ᾽ δὴ οχίθη δ 
ἴῃ 8 ΙΏΟΓΘ ἰπίθηβ ἄορτθο ἰθγοῦρ ἴθ6 Νὰ Τοδία. 
τοθὴς ροσοᾶ, ὈΟΐ᾽ 88 ἴο ἐπ6 ΟΥ̓ΘΓΙὮΤΟΝ οὗ ἴπ6 οἱά 
ἔοττω οὔἩ [9 ποῖα, δηὰ (6 βυδοτίηρθ ργθοθάϊηρ ἰἰ 
(μκθ χνὶ. 2ὅ ; 2 Ῥείον 1, 10; Βον. χνὶ. 1 64), δπὰ 
88 ἴ0 ἰΐθ ΓΘΗΘΙΩΙ βυοσοοθάϊΐηρ ἰδ (184. χὶ. 6; Βονυ. 
Χχ.--χχὶϊ.). 

8. ζ οογτεβρομὰβ ἰὸ ἴπὸ σοηπθοῦοη οἵ ἴἢ6 ἴτω- 
ῬΟΓΒΟΙ ΑΙ ογοαίυγο. σοῦ α πὶϊῃ (06 ΡΘΥΒΟΏΔΙ 116 οἵ 
ἸΩ8}, ἰδδί ὑΠ6 ΟΣ ρδγιοἱραίοθϑ ἴῃ [06 ΔὨχίουΒ 6Σ- 
Ῥθοϊδίίου οὗὁἨ ὈοΙονίπρ, Ὠὐυτηδη τ ἴον ροσίθοοῃ. Α8 
πδίυτο ἴῃ δρουξ δϑρὶγοὰ Ὀθγομα ἰἐβοὶ δ, ἱπ 80 ΓᾺΓ 85 ἴὶ 
τοοοίγοα ἐἢ6 ᾿τρνοβδ ΟὗὨ τωϑὴ ΒΒ ΠΑ[ΌΓΟ, 80 δἷἶβοὸ ἀ068 ἰΐ 
δϑρίτο, ουύθ ἴῃ ὑΐπι6, ὈΘγομὰ ἰίθοῖ δ ἰῃ 80 ΤᾺΣ 88 ἷ 
ΒΏΑΓΟΘ τὶτὰ τηδη ᾿ἰ8 ργορτοδθ ἰοναγὰ ἴἢ6 ΘΠΔηρ6 Οὗ 
ἐγδηδίοστηδεοη πο {16 βαροτ- ογγοβίγίαὶ δηὰ ρἱογ θὰ 
ἴοστταο. Τηθ παϊϊηρ οὗ [Π6 ογθδίυσγθ ἴον ἐπδὲ ροσίδο. 
τοη, 88 ἩΠΕῈ ογϑοῖ Ὠθδα, ᾿υ8ὲ 88 ἰΐ 19 τὶ ἢ 6 Παπιδὴ 
ΟὈΒΟΟΚ, πιαῦ Ὀ6 68116 4 ρΡγοϑοροροῦία ; ἴδ)6 [ὈΠἀδηη6}.- 
(41 (ῃΠουρθς 0861, ΠΑΙΊΘΙΥ, 118 ϑυβοτγίην, ἰἴ8. 56 η86 οὗ 
ἐῆς ἰτῆρυ]β6 ἰοντγαγὰ ἀσνυοϊορ οηὔ---ῶη πη ρῸ 86. ΟΟὨ: 
βηοα δηὰ αἀἰβίυγοα ὃν [6 ΔΌΠοΥΤΩΔΙ οοῃάϊξϊοη---ἶδ ἃ 
ΤΟΑΙ] το δύο, δὴ δαί] οουγδο οὗ οοηδυοςῖ, γ76ὲ ἀο 
ποῖ ποῖα πογοΐῃ 006 ποττηδὶ ἰοστηϑ οὗἨ ἀδδίῃ ἴῃ {09 
Ὀγυαΐο ποιὰ, ΤΏΘ ἔυηάἀαχηθηΐδὶ ἰάθα οὗ (Πΐ8 ἀρρϑδν. 
8006 οἵ ἀδαίῃ ἰ8 πὸ 8688} βίγηρρὶθ ἴῸγ ΘχὶβίθΏοα, 
Ὀυΐ [86 ἰάθα οὗ βδου βοϊηγ ἰΙοσθ. Τὴ6 ϑαῖσον Ὀθασι. 
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ψἰοῖ ὈΘΟΟΙΏΘΒ Δ ΓΓΟΥ ἰ0 δ6 Βίγοηροσ, οδπηοί δῃὰ 
βου ὰ ποῖ νοϊ ΑΓ οὔδοσ 1186} ὑροὴ [86 ΔΙΐὰΣ οὗ 
δα, ὁσθὴ ἐπουρὰ ἰδ ὍΘ ΟὨΪΥ 86 Ὀθαδί ; Ὀὰΐ πῆθῃ ἰδ 6 
ὑυυθαδὶ ἰπ ἃ ἱογρία δἰδίθ ρα γ8 ἴο [}6 8 Τ, 88 [βου ΡὮ 
ἴῃ ἃ ἄγϑδχη, ἰἰ8 ἐγ Ὀαϊθ [ῸΓ ἐμ6 ΟΥ οἵ ἰΐ9 οχίβίθῃοθ, 
ΤΠ6 6 ἰβ τοβοοϊθαὰ 106 γοϊυμίδγυ ἀθ] νογαηοθ ἴο ἀθδὶ ἢ 
ἴῃ ἃ Εἷσθος γορίου. ΤῈ τοοϑὲ δρρδγθηῦ Ῥῃθῃοωθηδ 
οὗ ἴ;6 βυβειϊηρβ οὗ (06 ογϑαΐυσθ, ποχὲ ἴὸ [86 ἰῃ- 
ὨΠΤΏΘΓΔΌ]6 ΒΟ ΠρΡΒ οὗ δυμδὴ πδίυγο ἴῃ θυ 60- 
ὥοῃ ἴὸ ἀἰβθαβοδ, ΑΒ, Ὀδύι198, ΡοδΌ θη 668, ἀργὸ 1Π6 
δυδεγίηρβ οὗ [86 Ὀγυΐθ ποι]ὰ 8ἃ8 ΠΟΥ ΔΡΡΘΆΡ (0 Ὀ6 
τωμοιβοὰ ἴῃ ἐμ6 ἴδέο οἵὗὁ ἐϊ6 Ὠυτηδη ποσὶ, δῃὰ ἃγὸ 
ξορυοδοηϊοα ἴῃ ἴπΠ6 πολῖοδὶ ἔοστα ἴῃ [86 βιοσῖδοο οὗ 
(06 ὑτγυΐθ, δηὰ ἴῃ ἔμ6 στοθϑοδὲ ἔοσιω ἱπ [86 ὑδῃρΒ οὗ 
ἐδ Ὀχυϊο. Ὑοῦ ποῖ ΟἿ]Υ ονοὸῦ ἴη6 Ὀττιθ ποιὶὰ, Ὀυὶ 
8150 ΟΥ̓́ΣΡ (06 Ὑ80]6 τϑδίη οὗ τοροίϑῦ]ο 118, ἴθ γα 
.)25 οχιθηάοα, ἩΐΔ (06 τηογυϊὰ ἰϑηάθμου οὗ ἐδ 
δυϊηδὴ οαπέτο οὗ ἰλ6 ποεῖὰ, α τηωοσϊὰ ἀθνοὶορπιθης 
οΟΥὗἩἨ 16 τοοϑὲ βυδογάϊΐηαίθ ἔΌΣΤΩΒ, Βυο ἢ} δὲ πὸ πὰ ἴῃ 
μαγαδδίιίθα διὰ ἀπαγίδ, ἰομοῖμον πιὰ [η6 ταρί ἃ ἱπογοδδ6 
ΟὗἨ [δ ΘΟΙΩΙΩΟΏ δηὰ ἰούγεδὲὶ ἔΌσΙΩΒ ΔΌΟΥΘ ἰ{0 ΙΠΟΣΘ 
ΒΟΌΪΟ, δηὰ, ἴῃ ἔδοϊῖ, δῇ ἵπόῦθδθθ οὗ ἀδρϑῃθγαίίοῃβ οὗ 
81} κίπάα, Βυὲὶ ἴδῃ6 δροβίο ἱοαὶ, 88 νγὸ]} δὲ [06 τοοὰ- 
Ὅσὶ ΟἸ νι ϑεΐμη διὰ Ὠυτοδηθ Δρργθ;θηδίοη οὗ παίυγο, 
Θχίθηαβ 86}}} Ὀογοπὰ (δ6 ρογοθρίοῃ οὗ 86 γϑαὶ βτοδῃ- 
ἱπρ οὗ Ὀγυΐοδ δηὰ [86 ἀθζεπογαοῃ οὗ υϑϑοίδῦ]ο 116. 
ΤΏ βϑῆβο οὗ (86 χτωοβί Ῥγοίοιμπα 116 ρογοοῖνϑθ ἃ 
βτοααΐῃβ οὗ ἐῃ6 οζϑδαίαγο ἴῃ ἴδ6 ταοϑὲ ζΘΏΘΣΑΪΙ ΒΘΏΛΘ, 

τοί, 88 ἃ Ἰοηρίησ, ἀονοϊορίης ἱτηρῦϊβα οὗ (06 οτθᾶ- 
Κγο.οὐἹἱὰ ἑοπαγὰ ρογίθοϊου ἐπὰ [0 ἔπ δοοοπὰ Ὠἰρἢ- 
6Σ ἴογῃ οὗ οχίβίθηοθ, δῃ ἃ ΒΘΟΟΏΪΥ, 88 δ ὑδίῃ }] βυξ. 
ἔογϊηςς μοῦ ἐπ ἰδ οὗ δῇ ΔΌΘοστηδὶ δηαὰ ΤΏΟΓΘ ἰῃ- 
ἔδῆδο σογγυρ  Ὀ] 6 ἢ διὰ [γα γ, 88 8 ΤΩΟΌΣΏ ΣΙ] 
οοῃοογί, ἃ ΒΑΓΙΊΟΩΥ οἵ 8]} [86 κογποίθβ οὗ 6 χόσμος͵ 
ἴῃ ἰΐϊβ ΒΟΙ ΘΒ ΟΚΠΘΑ8 [ὉΡ ἃ ΠΟ ρδγδΐϊβο. ΤΏθ86 Κογ- 
Ὠοίοδ ἼΟΣΘ Ὠοδγὰ ὉΥ 16 ῥγορθείβ (866 Νο. 2, δον); 
Ομ τἶβὺ δ ἀδβη 6} 7 οπδγαοίοσίσοα ἴμθτ ἴῃ Ηΐ8 6808» 
ἰοϊορῖοα! ἀΐβοουτθο (Μαἰ!. χχν. 29, δῃ ἃ (110 ΡάΓγᾺ}16]5 
ἐπ Μαγὶς δηὰ [Κ6): ἀπὰ Ῥϑὺ] εἰκοίοῃϑ ἰὔϑιῃ ὮΘΓΘ 
ἴῃ Ὀτγίοῦ ουὐδδέηο, τ Ὰ116 ἴη6 Βοοῖ οὗ Βονοϊδιΐοι βρθακα 
οὗ ἴπϑτὰ ἴῃ γχτϑδὶ ΤὨγουρἢ 81} 1866 ροτίοαβ 
οὗ 0 ΟΒυγοῦ [μϑγὸ ὄσχίθηαβ ἃ ὑτοίουμα βϑῆδθ οὗ 
τ 8 δασῃϑϑὶ δομπηθοϊίοη ὈΘΙΘΘἢ [{|6 ΤΟΓΤᾺΪ δὰ ΡὮΥ8- 
ἶσα] ἀφοΐἷπθ οὗ [86 Ὠυπηδῃ τοῦὶά, δηὰ τὸ ποίλον 18 
τοὔοϊο ἴῃ ἴδ6 γοΐοϑβ οὗ [6 ρορϑίβ (βῃδίκοδρθαγο, ἔοσ 
ΘΧΔΣΩΡ]6), ἀοττῃ 0 ἴΠ6 Βοταδῃ(οἰδὶθ οὗ γτϑοθηΐ ἀδὲθ 
(Εν. νοῦ βοδιοροὶ, Βοϊηα). Βαϊ ἱμ 0 ἀθραγπηθηῖ 
οὗ (6 τοοδὲ γϑοθηΐ Ἰἰνογαίυγο, ἴῃ πϊοῖ ἐμ 6 8686 οὗ 
(8 δῃηχίουβ οχρϑοίδίζοῃ δῃὰ βδαάάμϑεθ ͵ἰβ ὈΪαηἰοα, (ΒΘ ΣῸ 
[88 ασίβθῃ οἵἱ {86 βἱάθ οὗ 6 ἀθρϑπογδαίίηρ οσίσοιθ 
8 ληἰαδϑιΐοδὶ δη ἃ ρἰ οι υἱὸν οἵὗὨ ἴἰδ6 ““ Ὀαΐ(19 [ὉΓ 6Χ- 
ἰδίθῃοε,᾽᾽ δπὰ ἰὲ πουϊὰ ποὶ Ὀ6 δυγρτίβίης ἰἦ ὀνθη (18 
τηδιοε δ] δτα βῃου]ᾶ, ἱῃ τη, ἀορϑηδγαίθ ἰηΐο ἀν] θη). 
Μοτγϑονορ, 06 οχροσιδθίοῃ οὗ {86 Ἰδβδὶ οδίδϑίγορῃθ 
τοίοσβ ὈδοΚ ἴῸ [86 οαἰαδίγοριδβ ὑπο γἱηρ (Π6 οΓθᾶ- 
εἰοη οὗ ἴΠ6 που], δηὰ Ἡθοβα τοβοοίΐοη ἴῃ 86 Πο]- 
ζ6 ἰβ 81}}} ὑχονϑὰ ὈΥ̓͂ οὺσ γϑοοὶϊθοϊΐοη οὐἁἩ [ῃ6 τηοδὶ 
Ροωοίθ δηϊαυϊιγ. 

4, ΤῊ6 Αροβίϊα μαβ ἀϑβοσί θεὰ [86 δόξα ἴῃ 1 Οοτ. | ( 
ΧΥ, δέ 8 ἀφθαρσία. ῬοῖοΡ Βροδῖδ οὗἨ δὴ ἱπῃογίϊ- 
ΔΏΟΘ ἰΠΟΟΙΤΌΡΟΙΟ, υπάοῇϊ]οα, ἀπὰ (μαὶ ἔβα ποῖ 
ΔΈΔΥ (οθδρ. ἱ. 4). Βογο {Π6 δόξα τ,68}8, ΟἹ [86 086 
Βαῃά, ἔπε ἀο] πόσο οὗ ἴα Ὀοάγ, δηά, οἢ ἴΠ6 ΟἴΠΟΓ, 
(δ09 ἰτοοάοσῃ οὗ οὐ β οἰ ]άγοη. ΤῺ Ὀοάγ, {μοσὸ- 
ἴοτο, ἴῃ 118. ποῦν ἴοστω, 8.81} Ὀ6 Θχοιηρίοα ἔγομι [ῃ6 
ΒΔΙΌΓΑΙ ὨΘΟΟΒΔΙΟ οὗ ῬὨγεῖοαὶ 118: [ὉΓΣ, 88 ἴῃ: γϑαὶ 
ὈΟΟΥ, ἰδ Ὧ88 ρΡυΐ ΟΠ δὲ ἀθδίῃ, (09 οἱὰ Ὀοά ]Υ ότι 
ψ{}}} ἰἐδ εἰηταὶ ΡῬτορϑῃαδίξοθ. ἴῃ ἐμ 6 10 δ [88 Ὀ6- 
ΘΟΠ6 ἰῃ ΙΤΩΘΔΩΥ͂ ἯΑΥ͂Β, Δ ΒΟΌΤΟΘ οὗὨ ἰοιηρίδιίοη δηὰ 
ἰμάγαδηοο ἴ0 ἔπ6 ἱππταγὰ 118. Ὀὺϊ ἴῃ 1.5 ἰρθον ἔοττω 
ἷε 81.8}} Ὀδοοῦλα [80 ρογίοοὲ ουπγαγὰ οχργοβϑίοῃ οὗ 

186 ἱππατὰ |16, ΤῸ Ὀ6 ἩΒΟΙΥ δαἀαρίοα ἰο 1Π6 δορὶ πὲ, 
δηὰ ἱπογοΐογθ Ὡοὺ ΟὨ]Υ͂ ἐχοιηρὶ ΠΡΌΣΩ {Π6 οοττυρθοη, 
Ὀυῦ αἰϑὸ 86 οομπδιγαίϊηϊ οἵ πείυγο, δὰ ἴὸ Ὀ6 ἮΒΟΪΥ 
Δ ΟΥΖΔΏ, δ ΟΧρΓΟδβίοη, δὰ δὴ ἰτηᾶρθ οὗ (Π6 δβρὶειὶ 
--ἰθθ80 δτὸ [86 ἰηαϊν᾽ 04] οἰαγδοίοσ β:68 οὗ [6 φὶο 
τἰδοδοῃ ἷπ τ ΟὮ ὩδίαΓΘ 8180 88}4}} ραγίοϊ ραΐθ, δίῃοα 
ἰῦ ἷἰβ τοηἀδοσοὰ ἴγοθ ἰὸ βῆδαγθ ἰῃ (86 ἔσϑοάοχζῃ οὗ {4 
εΕἴοσγ οὗ αοαδβ οἰ ]άγοη. ἴῃ σζοΏθσαὶ, [86 ΘΟΠΟΘΡΏΟΣ 
οὗ γοαὶ ἰάθα ΠΥ ἷἰθ [86 οὈΐθοῖ ἴο πο (ΠΟῪ 8}}811 ὈῸ 
Ταϊδοὰ ; ἰῃδὶ ἰδ, ΔῺ ἰ ΘΑ] ΠΥ ἴῃ τί οἢ 118 ἰά68 8808}} ποὶ 
ΟὨΪΥ ὉΘ ἀοἰἑνογοα ἤἔγοσῃ 41}} ἀοίοστηἱίν, Ὁ 66}} ὀυϑῃ 
ὍΘ οἰοναίθα δῦουθ ἰῃ6 βυτωθοϊἑθτη οὐ ἰδ6 Ὀοδυῖῦ δι} 
ΒΡΪΘΠΟΣ ἰῃ Ἡ86 ΡοΘίσΥ ἱῃνοϊ  ΔΥΪῪ ὈΘΟΟΣΩΘΘ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἑπίο (16 Γοδ] πδίυσγα οὗ [06 Ὀθαυ Ὁ} ΔΡ- 
ῬθᾶΆσδῃοθ, ἦἴε 81Π8}} δηὰ δὴ δηαϊοχυβ ἴο ἐδ6 ΓΕρσθ': 
βοηϊδιΐου οὗ [6 πον ἔοστῃ οἵ τμΐηρ, ἰζἢ γὯὸ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
186 ργοδοηὶ ἴοσιω οὗ ἴῃ οαῦῖῃ δηὰ οὗ (86 ογϑαΐιισο.- 
ποιὰ π ιοὸι 106 τΟΌρΡὮ ἔοστηβ οἵ ἰδ)6 δαγίι διὰ {6 
ἔτοββ ἔοστωδ οὗ [86 οσοδίυγο, πΐοὶν, δοοοσαϊης ἴο [86 
ἰοα ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡαΙἸΘο ΟΪΟΖΥ, πᾶνο ῥσγοοθαθα 6 ῥγθδ- 
Θηὺ ἔοστω οὗ οὖν οὐθονε 7.8 ΤΩ «“ψαπά ἀἐν ἩδεγΥί οὗ» 
ζείέ; Ῥονηνδολέε ϑολνιοη, νο], 1... 

ὅ. Το αἰδογοηὶ οβομδίοϊορίοθ οὗ δηϊαυΐοῦ 6 .Θ 
ΘΟΙῺΩΘ ἴῃ ἴοσ οοῃβιθσβΐοη, ΑΒ ἴοσς ἴδ κοϊδίϊοη οἵ 
[86 Ῥοσβίδη ἰοὸ {π6 δον δ ΘΘΟΒΒιΟΙΟΡΎ, δ ΒΘΘΙΩΒ, αἴνοσ 
811, ἀοσηομδίγαϊο ἰμδὲ ἰἢ6 οτὶ ἐγ οὗ ἴδ ἰδοο- 
ογαιΐο Θϑο βίο (7 8 τοβοοιοα ἴῃ Ῥαγβίβῃ) (Υ διδϊ δα, 
Βυμάθ68}}), δὲ 88 ἴ:6 ΟἸ τ βεϊδη Ὁβο μι δίοι οἕσυ ἰθ τθ- 
Βοοιοα ἴῃ ἰΠ6 ο]ὰ αφττοδὴ Ἐαάδ.Ό Οἡ [86 ἀδνοὶορ- 
τηθηΐ οὗ ἴμ6 Ο]ὰ ἸΤοδίαχηθηΐ οϑοϊιδίοοσν, 866 Τ|Ὸ- 
Ἰυοῖς, ποΐδ οὔ ὑῥ. 422 ; Ῥβ. ᾿ἰχχίϊ, : 188. χὶ. 6. χχν. 8. 
ἶχυ. 66: Ἠοδοϑὰ ἰΐ. 21 Νἧ' : Αἴηοϑ ἰχ, 18 : Ζορδηίδῃ, 
ἃ. ; δῃὰ οῃ ἴ06 {618}. ΠΔΌΘΙ ΠΪ68] Θϑοδ Ο] ΟΘΥ͂, 8668 
ἸἩΠΟΙυοΙς ἀρδίη, Ρ. 428. [0 ἰβ ποίθ ΟΣ ΠΥ ἰμδὲ ΒΑΡ- 
Ὀἰηΐοαὶ Φυααίβτη 88 οὐθῃ δϑβί τη] θα 1186} ἴο 68» 
τῃοπάομ,, ἱπ ὑμδὲ 118 Ἔχρϑοιδιοῃ 88 Ὀδοοῖο δἰ οΗ͂Υ 
τοϊγοθρθοίνα, 116 {86 Ἰοπσίηρ οὗ (0 Βοδίμθη ἴοι 
1:6 ροϊάδῃ δρὸ (Πα ἰ8, δὴ ὀχρθοίδιοῃ οὗ ἐ}9 
(6864}0 τοδίογαϊοη οὗὁἨ βΒοῃβαοῦβ φΊΟΣΥ), ὙΠ116 (ἰῃ6 ΟἹὰ 
Τοβιίδπηοπὶ δηιοἰραϊοῃ οὗ ἴβγδεὶ, (86 “"ῬΘΟρ]9 οὗ 6 
ξαϊυΓ6,᾽ 8ὲδ θθθὴ ΘΟὨΒυζητηδιθα ἴῃ ἐπα Ὁβο;δίοϊ οΩῪ 
οὗ ἴδ Νεον Τεδίδιηθηὶ, Οἢ ἰδ6 Θβοθδίοϊορσγ οἵ ἐδε 
Νον Τορίδιηθηΐ, Μγὸ τηυδῦ τοῖον ἴο ὈΣ0]10 61] δὰ ἀορ- 
τηδίϊα ΠΘΟΙΟΡῪ (866 Οὐπιπιοπέατῳ οἡ, λΙαἰίίλειο, ὉΡ. 
418-484: 1 Ὅοτ. χν. ; 2 Ῥοῖδσ, ὑρ. 46 8). ἘῸν το- 
ΤΩΔΓΚΒ ΟἹ ΘΟοϊοβίαβεϊοδὶ οϑομδίο! συ, θβρθϑοΐδὶὶν οὐ 
1 δ οτ8 ἀϊδοουῦθοδ ΘΟποουἶης (06 ἔαΐυτο ἔοσγιῃ οὗ 
[06 ποι]ὰ : οὐ ἴπ6 ᾳυοϑίίου ἀα ἀμγαέίοπα δγιέογυηι; 
ου (86 ἀϊείοτγιίοη οὗ ἴδ οῃὰ οὗ ἐΠ6 πογ]ὰ ἰηΐο (9 
Ετοββ γτοργοβοηϊδεϊοη οὗ δὴ υἱἱίος ἀρσδβισυοίο οἵ [86 
ποῦὶὰ ὈΥ {16 [θγϑῃ ἀοοίγ μα] ἩΣΙΟΣΒ οὗἩ ἰῃ6 Βον- 
Θηϊθοηΐδ ΟΘΏΪΌΣΥ ; δηὰ ΟὨ πο τγοβϑίσοΐοη οὗ [ἢ0 
ἈΡοδβυο 8 οηθγα ἀοβοσ ρου ἰὼ ΤΩΘΓΘ δυχηδῃ γοΐδ- 
(ἴοηθ, ὅἄσ., 866 ΤὨοϊποὶς, ρΡ. 42ὅ--428.---Ἰ{ ἴθ. ἃ Ὀδδα- 
Ὁ] ἰάθα οὗ Τῃοοάοτα οἵ Μορανοβεδδ, ἐμαὶ “ (πρὸ 
σἱ εἰ 016 δηὰ ἱπν δ Ὁ]6 ἡ οοηδεϊϊυϊθ ἃ χόσμος, ἴον 189 
ΘΟ ἢ μβίοῃ οὗ πνοὴ (Θοῃ δἰ βίϊηρ, 88 0 ἀο68, οἵ 8}} 
ογθαϊθα ἰδίηρα ἱοροίῃθγ), ἰθ ὁη6 ρ]οάρο οὗ ἸΟΥΘ, τηδῃ 
οομβἰβιϊηρ, 88 6 ἀοοβ, οὗ ὈοΪἢ ποῦ ἀ8) νγαβ ογθαίθα - 
ἰμαὲ, αἴγον ἢϊ8 [81], 1.6 Εἰρῇθν βρὶ τι ἐδ δἰ οπαῖθαὰ ᾿Βοτὰ- 
ΒΕΙγ 68 Ὅπ Ὠΐτη : Ὀυΐ ἂἱ [ἢ6 Ῥτγοθβρθοῦ οὗ 8 τοϑίοσων- 
τἴοῃ, [ΏΦΥ ἀφαϊοειοα ὑπθσωβοῖσοα ὑο 8 βουνίοθ, δῃὰ 
ΠΟΙ͂ ταὐοΐοθ ἴῃ .ιἷβ τοδιογαϊΐοηυ, ἄθ Τι}8 ἰάθα ἰβ 
ΤΏΟΓΘ ἴῃ ρἷδοθ ἴω [6 Ῥαβδαρθ γοϊδιϊηρ ἴο {118 οτίρίηδὶ 
ἐουμάϊηρ οὗ 1Π6 ὩΘῪ ποιὰ ἴῃ ἐδ δβοϊυῖα δίοῃθ- 
πηοηΐ (0 ο]. ἴἴ. 20), ἰῃδη ἴῃ ἴ6 ργοβϑηῖ ἢ Θ, Γοϊδί- 
ἵπῷ ἴο {Π6 ρἱοτὶ δοοίίοη οὐὗὁἨὨ 106 ῥτοβοηὶ πουὶὰ.---Ὗ79 
οδη δγοϊα δἱὶ ἑδποῖδαὶ 146 85 ἰῃ τοραγὰ ἴο ἴδ ᾳυοβίϊοξ 
δ ἀμναίίζοη δγμίογ μι, ἀνὰ ΔΡΡΙῪ ΟὨτίδιΐδη ῥὑεὶποἱρ!οθ 
ΟὨΪΥ, ὈΥ ἰγοδίηρ ἰὸ ἴῃ Ὀτίο 4] Β]0}8 : 

(1.) ΤῊΘ τπαουῦϊά ϑυπάογίηρ οὗ ΤΥΡ68 δηδὶ οροῦβ ὑς 
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ἔδο ἑοτιηδέομ οὗ υταδη ποδί ποηάοῃ. 7016 ορρυαὶΐθ 
ταυδὲ ἐπογοῖοσο ὍΘ δ τοίυσῃ οὗ παίιγο ἴο οο θοῦ 9 
διμάδπιηρηίαὶ ὑγρθ6. 

(3.) Τὸ τοογϊά ἱπόγθαβο οὗἨ ἱπάϊν! ἀυδὶβ, δῃδ]ο- 
ἔοιδ ἴ0 ἴ0 οχίγαναχδηὶ χοπογαϊίοῃ οὗ ἴ89 Ἀυτηβη 
Ῥιοϊοίδγίδη. ΤΏ6 ορροαῖϊο ἷβ [6 ργϑροῃηάθγδῃοβ οὗὨ 
Σοηβίδηϊ οχἰβίθῃοο ΟΥ̓́ΘΡ 8η δχοίϊοα ρτόπίῃ. 

(8.) ΤΊιΘ τίθο οὗ 8 ργοροπάδσδῃσο, οὗ {π6 τωοδὶ 
βϑυθοτάϊηδῖθ ἔοστηβ, οὐὗἨ ραγαβίϊο, οὐὗὁἨ ἔοσιωβ ἀοοιηθα ἰο 
ἄθοδγ. Τὴ6 ορροβῖίθ 'β [Π6 ἀγημδσηΐοαὶ ἀοτηηΐος οὗὨ 
ΌσυΓΘ [ΌΓΙΏΒ, [6 ποραίίοῃ οὗἁ ραγβδβί(6β. 

(4.) ΤΙ τοβοχίῖνο ἔογιηδίίοῃ οὗἩ 186 ποῦ] ἃ ἔοστα 
οὗ ἀραὶ ἴῃ οτρίηαὶ, 468] ἔΌστΩΒ. 

δ.) ΤῺ6 δοϑοϊ αἵ οοπποοίοῃ οὗ {{Π|8 σγοδίυσθ ἔπυ8 
ἰά θα! 2οα νεῖ ἢ τηδῃ, ἀπ [8 Δρρυοργίδϊοῃ ὈΥ͂ πιδη. 

Ηοτγο, 88 6ῦ}} δϑ 1ὸ πὸ [Ὁ] ον ρΑΓΑΡΤΆΡὮ, Ὀ6- 
Ἰοηρ Ῥὰ, ᾿ἰχχὶϊΐ. : 188. Ιχν. 66: Φοιῃ ἀγαεμορΒ Ὠγτηῃ, 
“ΤῸ Τηδίτοϑ ΟὯ6 ᾿ΙΘΑΓΟΥ το]οΐοο: "Ὁ 6, Ατῃου 
Ὠγηηη, “Ὁ Βνϑδκοῦ οὔ 411} ὈομαΒ : "ἢ ΒΘὨΣ ΠΟ Σ᾽ Β ρόθσα, 
“ΟὮΒ, ἔγοτῃ [Π8 ν᾽] γ}8 ἀαρΙΝΒ :; ̓) δηὰἃὰ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩΒ οὗ 
Ἐτ, νοῦ βοῦϊοροι, Βοιηδ, ἀπὰ οἴποσβ, οἢ ἴ86 δηχίουβ 
οχροϑοϊδίώοῃ οἵ παίυγα, 

6. ΤῸ ποδὶ Ῥγοϊηϊηθηῦ υἱθβ ΟἹ ΘΒΟΠΔΙΟΪΟΡΎ 
ΠΔΔΥ͂ ὉΘ αἰδιϊηρσυϊδιιοὰ (δὰ: (1.) ΤῊ6 Οποβιϊο-υδ]- 
ἰδίϊο νον, τὶ τὰ τ] Οἢ τω πηυδὲ α'8οὸ υπὶΐα [86 τϑοθηΐὶ 
ὑμοοβορῖς νἱονβ πῃ φθποταὶ; (2.) ΤΊο Ῥοβινϊβῖ, 
πΌϊο ΒοΙ] 8 ἴο δὴ δβοϊυὔϑ οδίδδίσορῃο τιξπουΐ ἴῃ- 
ἰογροβίουβ ; (8.) Το Κδιβομπα βίο, ποι ἀ068 ποῖ 
Κοὺ Ὀογοπά [86 ποὔοῃ οὗ ἃ στγβάυδ) 1ΔὙ]}}}6 ἱτργουο- 
Ἰωθηΐ οὗ πδίιγο δηὰ ὨυΣΩΜΠΪΥ; (4.) Τ6 οὨγίβίο- 
Ἰορίοο-ἀγηδηλίοαὶ, τοῦ ἀοῆποθ Ἔβομδίοϊ ΟΟῪ ἔγοτα 
ἴη6 οθηΐτο (ὙΠΟ Ορογαῦθα ἃ8 ἃ ῥγίῃοΐρ] 6), οὗ [86 
ἀοδίῃ, (6 τοϑυγγθοίϊΐἭοη, δὰ ἴμπθ ρἱοτ  βοδίϊΐου οὗ 
Ομ γῖθο, ΤΉΪ8 18. 4180 θββϑη δ} (6 ῥαιγίϑιϊο ΥἹοῪ. 
Τὸ πιοάοτγηῃ ῥΒΙ]Οϑορ 681 ὑηὈθ] θοῇ ἰΠ6 Ὀορίπηΐης οὗἁ 
[6 πουϊὰ, 88 Ὑ611 88 ἰ(8 δπὰ, 18 βύῃ}ς ἱπ τοϊϑὶ δπὰ 
ηἰρσῃί, Ὀθοδυδβο (0 1ὑ (6 οομῖγο οἵ ἰμ6 πογὶ  --ἴὰθ 
.ἰἰϑύοτγῖοαὶ ΟΠ γί βὺ----ἰθ ΘΈΩΝ ἴῃ τηϊϑὺ δὰ ἰρμΐ. 

Το ΟΠ γϑυο]ορῖοαὶ ἀπά ἀγπαιηΐοαὶ νἱ ον βίδηβ ἴῃ 
Ραγίίουϊαν ποϑά, αἱ (86 ρῥγϑβϑηΐ ἰΐτηθ, οὗ 8 νἱβογοῦβ 
ἀονοϊορηηθηῖ. [Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ ον ουυ γῇ ογ Ὠγουσῃοῦῖ [ἢ 6 
ϑοτίριαγοβ, δὰ 18 ΒίσοΟη ΡΥ οχργοββαὰ ἴῃ ΕΡἢ, ἱ. 19, 
Δηἃ 80 ἱπ ῬὨΪ]. 1, 21. ΤὨοΪυΟΙ : “1 ἰ8 ποῖο- 
ΜΟΣΙΠΥ (μαὺ ἰπ ῬὨΪ]. 11}, 21 16 βαὴθ ὑποτάσσειν, 
ὙΠΟ. ὨΟΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ϑυθ)οοίϊομ ο ταδύϊονῦ, ἀσηοῦθδ 
1Π6 οροναϊϊοη οὗ Ὀϊνίπθ ρότοῦ ζπγουρὴ πο τηδῦ- 
[6 Ὁ 8ῃ4}} θ6Ὸ μοι," 

Β. Ἶ Τὴ σγοαπῖὶπρ ο7 δοίξουογε. ἐλοηιδοίυδε (τοτϑ. 
28--2ὅ 

1. Το Αροβίϊθ βρϑαᾶῖκβ οὗ ἃ ἱποίοϊ ἃ (θαι ΣῪ 
οὗ [86 Ἰδηρτιασα οὗὨ ζγοόδῃβ, ΐο 18 ἔαγίμος αν 6α 
ἰηΐο ἃ ἐμπγθοίοϊἃ οὔθ. ΤῈ6 ογθαίασθ ρτοδηΒ ἱπ 18 
ρΡαϊη Ὁ] βίσυρρο ἴογ ροτίθοϊίου ; ἴῃ [19 οἵ ὈΘ᾽ ον τα 
τοδηβ. Βιυΐ 88 Ὀθ]Ίθνθτβ τόδ ἱπ ἰἰοΐγ οοηῃβοίουϑ- 
Π688 δηὰ σοηῃβοΐουϑ 86186 οἵ 1186, 80 δἰ8ὸ ἀοϑθβ ἴδ6 
βρίγἰϊ, ἰῃ ἰὼ οἰ ἢἶοαὶ δίσυρρ θ, στοδὰ ἴῃ [86 στουηὰ οὗ 
18 116. 

2. Το σγοαπίηρ ἰβ τοϊαιϑὰ ἰ0 ἔδαγϑ, ΔΒ ἰδῦογ ἰδ 
ἰο τοϑὲ, Τϑδσβ γϑ] θνθ ἐ})9 ραδϑῖνο τοϑὶ σηδίΐοη οὗ [ἢ 6 
800} ἰο Θοα δ Θομῃθοὶ δπιϊὰ 1ΐ8 οοῃβῖοὶ τὰ (86 Ὠΐη- 
ἀγδῃοοϑ οὗἁ Ἰἰἔδ : [0109 σ,ΤΌΘΠΟΡ ἰδΌοΥΒ ἴῃ ἷβ8 ΓΘΟΟΌΓΒΘ 
[0 οὐδ δοὶ ἴῃ ᾿θαύθῃ δραΐϊηβὲ [86 ροῦν οὗ Πίη- 
ἀγδῆοοθ, θαι ΕοΓν ἔγοτι [μἷ8 ορροπίτἴομι, βίῃοθ ὑΠ6Ὺ 
ΘοΙηθ ἔγοιι Θοά: [Π6 ργόοδῆθν ῥγοίοδὶβ δραϊηδὺ ἴῃ6 
ορροδίυΐοι ΟΥ̓ Δρροαϊΐηρ ἰο Θοά. Βοίῖ δγὸ ὑπίη οἱνδ]- 
ἄγοι οὗ (6 ὑπομονή, ἩΔΪΟΝ ὩΟῪ ῥγόῦθθ 186} 88 
ραϊΐοηοθ δὰ ΠΟῪ 88 βίιϑδαάΐββίηθθθ, ΟὈΤραγο {ῃθ 
ΒίκίοῦΥ οὗὁἨ [86 ρτόδῃβ δηὰ ἴθδγε οἵ ΟἸγίδί. Οἱ [89 
τον ῬΟΥΘΡ δπὰ ἱτπιροτίδηοο πηϊοῖι ἴθαγϑ δη ἃ βτΟΘη8 

γ6 ΔΆ δἷρη4}8 οὗἠἨ 6 τοοϑὲ οχίγροιῃθ αΐβίγοββ οὐ {ῃ6 
τανὶδῖϊθ ποιὰ ἴῃ οομῆϊοϊ πὶ [86 νἱδὶ ὉΪα, δπὰ οἵ 

ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ἸῸ ΤῊ ΒΟΜΑΝΒΕ 

ἢ6 Εἷχθοῦ ἐπ οουβίοι πὶΐι (Π6 ἸΟἾΤΕΙ, ΘΟΙΏΡΔΓΟ ἴδιο 
ονδάθῃοοθ οὗ ἔθ ΗΟΪΥ ϑβουίριυσοβ ὈΥ̓ ἐΠ6 δὰ αἴ ὃ 
οοοογάδῃσθο Βογάογ: “ ΤῈ6 δβιθοϊεθ ἔγοτῃ [6 «ΓΈ» 
ἷπρ ζογοβὲ ἀοδθδ πού σίβϑθ 80ὺ ἴσῃ μβοανθηπναγα 88 ἀοοά 
ἴδ6 Ὀυγάδηθα ᾿ηΔ0 8 Ἢ (900 δαϊμθδ νυ. 9). 

8. Το ἰάθα οὗ ἴδ ἀπαρχή ἀδπῃοίεβ ποῦ τρθροὶν 
[86 βγεῖ δε πα  μῤξαα ὑβμαῤθν τύ ΘΧΔΙΏΡΙοὁ---πὰ ποὶ 
ΟἾΪῪ 186 ποδί Θχοο]θηΐ, Ὀὰϊ 8180 [86 ρ]θᾶάχο δῃὰ τὸρ 
τοβθῃϊδοη οὗ ἰδ6 ἔυΐϊαγο οί ΠΥ τ ΒΙΟἢ 18 δαδσυγοα ἰἢ 
[6 Βυσοοθ5}} ἱ Βυὶ 80 ἷ86 οὐ ρίσις 16 
ῬΙεάρθ οὗ χίοσγ. ὅ66 ἰῃο χορ. "ΝΜ οίδ. 

4, Ι μους 6 ὀομμρσομοηβίου (ποῖ ἱΒ οἶἴθη 
ΨΟΙΥ ἀοίδοι γ6) οὗ ἔΠ6 τοϊδίοη Ὀοίνθοῃ (δ6 ρυΐηοὶρὶδὶ 
Ομ εϊβδέίδη 116 δὰ [86 βαπηθ 11{6 ἴῃ 18 Ὀγοδαοδί δοΣ» 
Ρἰοὔου---π οἷ 1 Βυρργιοδίοα θυθῃ ὉΥ ἴΠ6 ἀθνθϊοριηθηὶ 
οὗ ΘΥ̓́ΘΣῪ ρταΐῃ οὗ πρθδῦ--ἰἶδ τοῦδε ἈΡΡΘΑΥ ἃ τόοηὰθγ. 
Ὁ} ἐδἴηρς ἴμδξ (Π6 ὈΘΙΊΘΥΘΟΣ ΔΙΓΟΔΥ Ῥόβθθαβθοθ ααορ- 
ἑἐΐοπ, δοοογάϊηρ ἴο τοῦ. 16, δῃὰ ἰδεῖ, δοοοσγάϊηρ ἴἰὸ 
σοῦ, 28, 6 ὅτϑξς ὀχρϑοίβ ἴ6 δαορὅἄάοῃ νυἱὴτϊ στοδπίηρ: 
1μδὲ ὯΘ ὨΔ8 γέρλέεομδηδεε,͵ ἀπὰ γοῦ τηυδὲ βέγίνο δ} 
τὶ συ ΘοῦΒη 688 (2 ΤΊμ). ἷν. 8); (δῷ ΒΘ ἰἱ8β ἔπ ]}Ὺ ἀοἰΐν- 
ογϑὰ δηὰ βανϑὰ, δῃὰ γϑὶ 'ἰβ ΟἿΪΥ ἀθἸϊνογοὰ δηὰ βανϑὰ 
ἴῃ οΡ6. ΤῈθ ργαπὰ δηὰ ταγβίογϊουβ οἰδθοσβὕοῃ οὗ 
ἐπ18 ἀονθὶοριηθηΐῖ τοηάθσβ 18 ΘΟΙΡΤ θη ϑίο ΣρΟτΘ 
ἀἰδῆου!δ, ἀηαὰ ΤΒοΟΓΘΙΌΣΟ ΤΩΔΩΥ Βροδλκ οὗ δὴ ἑάδαϊ ροβ- 
βϑοϑείοη, δηὰ [6 κὸ. ΤῺ ῥγίποὶρὶ δὶ ροββοβδίοι ἱ 
ἰπάδοά, 8180 δὴ ἰάθδὶ οὔθ, ἰῃ 80 ἴδ δϑ ἴῃ ἰά68 ο 
Ῥοσίοοϊώου 8 οοῃίδποα ἴῃ [86 ῥγϊποῖρ]ο, δηὰ ΑἸ γα 8 
ΔΡΡΟΔΓΒ ΠΟΤ ριδπὰ ἔγοια ἰζ, Ὀὰϊ 1.6 τοδὶ ζαίίοη οὗ 
[86 ἰάδβ 18 ΟὨΪΥ͂ Ὀσχύη ἰῃ ἰὸ ; ̓Ὁ Ρουθ αγ Οχὶβίβ 88 8 
Τουπάδῖίοι ἴῃ [86 ζόσῶ. Οἡ ὑΠ6 γι οἱ οὗ δυςοὶ δῃη- 
ϊμοθοβ 88 βασιλεία, σωτηρία, ἀπὰ αἀπολύτρωσιῃ, 
866 ΤὨοΪυοῖς, Ρ. 486. ΤὨθοάογοί 88 ϑύϑῃ ρογνοσιδὰ 
ἴΠ 6 Δ 6518 ἰηῖο (Παὶ οὗἩ ὄνομα δῃὰ πρᾶγμα; [δθ 
ϑοοίηΐδη8 αἰδιϊηρυ διοαὰ ἐόπόγα πάδ δθὰ ὕγωὶ; ΤῈο- 
᾿υοἷκς Βροδῖβ, νυῖο 6 Ῥ͵ οἴΐο, οὗἨ 8 “"" ρασγιιαὶ ἀσδηϊοῃ 
οὗ 16 ἰάθα οὗ υἱοϑεσία .᾽) δῃὰ 1186 ἐγαηδίδιθα 
[08: “ Ἧ6 ΡΔΙΘΏΠΥ ψαὶς ἴογ [86 δἀορίϊοπ, δηὰ οχ- 
ρθοὶ," ἃς. Τμ6 Οοὐά. Ὁ. Ε. Ο-, ἴῃ βυγργῖβα δἱ π6 
οχρϑοίδοη οἵ ἴἢμ6 δἀορἕοη, ᾿ἰθασθ ουῦ 186 υΐοϑε- 
σίαν. 

ὅ. ΝῸ ζγδπᾶοῦ δῃα ΤΌΤ ΚΌΠΟΙΣ Κη 88 Ὁ6 
Βαϊὰ οὗ [86 οτἱρίπαὶ βίδίθ οἵ ἴ86 Ὠυμηδη Ὀοάγ, [ΒΔ 
ἰμαὶ 119 Ὁ] ἀο᾽ σογάποα (ἔγομπλ Β᾽ Ὠ] 658, Τα ΒΟΓΥ, 
ἀθδίῃ, ἀθοδῦ, δηὰ ρϑυβῃ Ὀ]Θ}688) 8.}8}} Ὅ6 ἐξ 1ΓᾺΠ8- 
Τογστηδίίοῃ ἴο ἴΠ6 φ]ογίουβ ἰγθϑάοτῃ οὗ 8 οὨ]]ἀγθα 
οὗ Οοά. Ταῦ [6 τοϑυττθοίίοῃ οὗ ἴμ6 β68}} 18 8180 
ἀθοϊαγοα πῖτὰ ἐπθ ρἱογβοαϊζοη οὗ ἰῃ6 ὈΟΑΥ, ΘΟπιρ. 
ΤΩ Ῥεγηιδδολίε Θολγέχίδνη, γο]. ᾿ὲ. ὑῃ. 282 δ΄ 

Ο. Το σγοαπῖπρ ὁ} δε Θρὶγὶἐ ἐπιραγίοα ἰο δὲ 
ἔξουεγδ (το τϑ. 26, 27). 

1. Ου ἴδ σοῃιγδαϊ σἤο0}8 ατίβίηρ ἴγοτα (86 ἰάθη 
Βοδίίοη οὗἨ ἰ:6 ρστοδηίΐηρ βρὶ τὶς τὶ [Π6 ΗΟΪΥ ϑριτῖι 
160 17, σορ. ἴΠ6 ἴχοσ. Νιοίεδ. ὟΤα τὸ Ἰοὰ μϑγ ἴο 
[0 Δη ΟΕ 688 πΐοῖ (ἢ 6 ΑΡοβίΐο ὈσῖηρΒ ουΐ 'ἰη 1 ΟΌΡ. 
χίν. 16. Τὶ 8 (86 ΟὨ τ βδῃ, το] σι ουβ. οἰ 681 ἔογιηδ. 
οη οὗὨ δὴ δῃ 6818, τ Ο86 ῬὨγδίοαὶ ἔουπάδίίοη 18 
ἴπ6 ὑποίο! ἃ ἔοστα οὗ δοῃβοϊουβη 688 Οὔ ρΊΠΑ}ΪΥ ῬΘΟΌΪΔΡ 
ἴο ἐπ6 ρὈγοβοηΐ Ὠυπηδῃ ᾿ἰ6. Οοτηράγο, οἡ ἐπῖ8 ροϊηΐ, 
Τουίδελο Ζοϊέεολτέ ΚῺΡ ολγέειϊολοε Ἡ ςϑενιϑολαζε, 
ἂσ., 1861, Ρ. 248. 

2. ᾿Αοοογάϊΐησ ἰο ΤΟΙ Οἰκ 5 νἱον (ρ. 488), νμθα 
6 ὈΘΙΙΕΥ͂ΟΙ 8 ἴῃ (9 μυϑδαίεδὶ ἀϊβίγοθα, ἢθ ΚΏΟΝΘ 
Ἰοαβὶ οὗ αδἱἱ ον ἰο δηὰ 4 νοῦῦδὶ οχργϑαδίοῃ οὗἉ ἰιἷδ 
Ῥγαγοῦ, Βαϊ, δοοοινδϊηρ ἰο ἴΠ6 ῬΒΑΪΤΩΘ, ὨΘΟδΒαΣΕΥ 
το 08 ΒΟΥ ο ΡὈΓΑΥ͂ ; (10 στοαίοσὶ ἀἰδέτϑαβ Ὀθούσαθα 

Φ[ΤῊΐβ Υἱοῦ οὗ τσ. 7380 ἐδ ὁὴ6 ἴο Ἡδίοδ ἀχοορέ 
Ὅσο ἔα Κοὰ ἐμτουρσθσας ἔδ6 ρα. οίεε, ἔγοτα οὗδρ. νῆ. 14 
το Ἐδ6 οἷοθο οὗ σὮΔΡ. γΥἱ ἢ, 5 ἐξ 16 ποῖ ὩΘΟΘΕΒΆΣΥ, ἐθαη, ἐο φοῖαι 
ὌΡΟΣ ἃ ΠΟΝ᾽ ἀἰϑουβαίοι οὔ .ιοτο.--Ε.} 



σΒΠΑΡΊΤΕΒ ὙΠ]. 168-89. 

ρεορμοῖδοδὶ ἩΠΘΏ ΓΟΘΟΌΓΕΘ ἰ8 Βαὰ ἴθ αοἀ, Βιϊ ἰδ ἰδ 
, Ἵπβξ ἰῃ ἔδιο οδἸειθδὲὶ δἰδίθθ ὑπὸ 106 ὈΘΙΐονοΣ πθοαθ 
τηρδὶ οὗ 81} [06 ἰηἰοτοοάϊηρ βρίγιι, [Ιηἀοοα, ἀἰδίγοβ 

γ68 ἴ0 ὈΓΑΥ͂ΟΣ Δ δίγους Θχργοβδαίου οὗ υγηδι ἴδοὶ- 
Ε δηὰ ἴῃ δ0 ἴᾺσ ΤΟΙ υΟ Κ᾽ 8 Υἱ ον 8 ΔΡΡΙΟΔὉ]6 ἴο [6 
ΡΓΆΥΟΣ ΟΥ̓ ἀϊδέγοδββ ἰῇ ἃ ὕἤογο ϑρϑοΐδὶ βθῆϑθ. ΤῈ} ἴῃ- 
ξογοοθοίοῃ οὗ πὸ ϑρίτὶΣ ἀθηοὶθα {16 τηογο ἀἶγθοῖ δο- 
οθδα Ὑδίοι αοα οἰἰ]άγθῃ, ἱπ ἐμοὶ ἰπτηοδὲ Βοαδσί, 
ἴονο καϊηϑὰ ἰοὸ ἴ6 Βαΐμος ἱπγουρῇ ΟἸγῖβι, δοοογάϊηρ 
ἰο ϑοδη χνὶ. 26. Εὸν [86 8] Αὐγοοδῖθ πὶ (6 
ἙΔΙΠον ἴθ ΟἸγῖϑε (1 Φοδη ἰΐ. 1); [86 ΗΟΙΥ ϑρίγδδ, 88 
δοοὶι, 18 τἴ86 ργοϑοηΐ Οογοξοσίον οὗ Ὀοϊΐενθσβ, ἴῃ ορρο- 
εἰάοη τὸ {Π|6 νου] (ΦόΒη χὶν. 16). 

8. ΤΊΙΟ ΓΘ] ππΐυγα οὗἁὨ ὑχ6 ΡΓΑΥ͂ΘΡ 8 ἴ[Ὧ6 υπΐοη οὗ 
1806 Βυιηλη δηὰ αἰνίπο βρίγὶ δ, ῥγοιηρίθα ὮΥ Οοα᾽βΒ 
ϑριγῖ, Ηδποθ τπ6 ρῥγορδοιϊοδὶ οοηδάθηοθ οὗ (δ}9 
Αἴθῃ, ΤΠ υπΐοῃ, δοοογαϊης ἴο Ἡϊίοι Οοα ἰδ ῃοὶ 
ΟὨΪΥ ἐμ6 δυΐδοῦ δῃὰ δηίΐίβῃον, Ὀυῦ 8180 ἴ86 αἀἴβροβοσ 
οὗ ρῥγάυϑυ, ἰ8 τοργοβϑηϊθὰ τωοβὶ οὗ δὶ] ἴῃ [86 τηγδεῖοαὶ 
δἀοτδιίοῃ οὗ δ βρὶτὶῖὶ δυθογθὰ ἴῃ οοϊητοπηίοη τἰ ἢ 
Θοὰ, Οἱ μι ΐθ ροἰμὶ, ΒβΒ66 11:6 δχρχδδϑβίοῃ οὗ “9 6]5) 6 ἀ- 
ἐΐη, 'Ω ΤὨοϊυοῖκς, Ρ. 448. 

4. Οἱ ἴδ6 ρτοδηΐηρ οἵ [826 ογοδίαγο, 866 Βυοοῦβ 
Ὀοδυῦ } ὀχργοβδβίοη, ἰῃ Το] οἷς, Ὁ. 440. 

ΒΚΟΟΝΡ ῬΑΒΑΘΕΔΡΗ, γὙ8886. 328-87. 

Α, 77: οονίαϊπίν 97 καϊναξίον ἐπ ἐλ6 ϑαυΐπα ρεν- 
}οε6 97 Τλυΐιε ράσο, αὁ ἐλ6 εαιιδα ργὲπιαγία (ὠδοίονὴ) 
Ο7 δαϊναέίοπ (γοτΒ, 38--30). : 

1. ΤῊ6 οοσίδι γ οὗ βαϊναϊίοηῃ ἰβ ἀϊνϊ ἀϑὰ ἰπΐο ἔτο 
ἴἴποβ, ομῈ οὗ ἱῃηναγὰ δηὰ ἱπαϊνίάυδὶ 116, δῃὰ [16 
οἴδον οὗἨ Ἔχίθ ΓΔ] τοϊδίίοηβ. Βοῖδι ᾿ανο ἴγϑο βίασί- 
ἱπρ-ροίηιβ ἴῃ σοϊηπηοῃ : α. Τη6 οαιϑα »γίριαγία, 16 
Ῥύγροθε οὗ αοά (γον, 29); ὅ. Τὴ σαωδα ηιογίϊογία, 
γϑαὶ αν Ηἰΐβ ὅοῃ (γογ. 82): ο. ΤῊ σαιδα α 

,» ὍΣ ογσαπέοα, ἴα ἴῃ (8 ἀονοϊορσωθηὶ ἱπίο 
[6 16 οὗ Ἰονθ (του. 28). Βαἰΐϊονθιβ ἂσθ βθγθ δ] θὰ 
ἰλοϑε τὧλο ἰους Οοὐ, Ὀθοδαδα, ἴῃ {μοἷνρ ἴονο ον Θοὰ, 
186 τοβεοιίοι οὗἩ αοἀ᾽ 5 ἰονθ μδϑ Ὀθοοῖὴθ σηδηϊ βιὰ 
ἴη ἴοι. ΤῈΘ ῥΓῸ οὗ ἴΠ6 οχροοίδίΐοη δπὰ Ἶ0γ-. 
{]π 688 οὗ ρϑγβοηδὶ 116 τ᾿οναγὰ [09 ἀκ δπὰ οοη- 
οραϊθὰ ρτουμά οἵ ἰδ, ἃ8 ἰο (16 δΌβοϊαϊθ δὰ βρίτὶι- 
ὯΔ} ΟἾΘΔΡ ῬΟΓΘΟΏΔΙΪΕΥ, το 15. οη6 ἩΪΐ ον ἰϊβο 
Φ ποῖ ἴπ6 στουμῃᾶ, Ὀὰϊ [Π6 βίχῃ δηὰ ὀνίάθησθ (δαὶ 
γὼ ρογβοηδὶ 116 [88 Ὀθδη δρροϊῃϊθὰ δπὰ οδ]]οὰ ἰηΐο 
δαΐης ὉΥ ρα 8 οἰθγδὶ οοι 96] οὗἩ ον δῃὰ γστδςθ. 
ἴῃ οὖν ἴον ἔογς αοα ἴδοτὸ 18 τονϑδ]οὰ Ηΐδβ ἰοῦθ ἴὉΓ 
Ὧ8, δ ἴῃ ΟΌΓ ΡΟΥΒΟΏΔΙΣΥ ἐἤθογο ΒΒ ΐπο8 ἴμ6 τοβοϑοίζοῃ 
οὗ ΗΪ8 ρογβοῃα γ. Βαΐ Ἡἰτ (18 ποτ Δρρθδγβ [6 
ἀγηδιηῖοαὶ οομίγαὶ 11πὸ οὗ ᾿ἰ[6---[δὺ οΥὗἨὨ ἁ ἴ0 Ὀϊνίηθ 
ἀοιογπιϊπδιῖϊοηβ οὗ 6 ρϑγβοῃβ δἰ θὰ ἰὸ ἀοἀ--ἴο 
ὙΠ οῖ 106 Ὑ{1016 δυοοοβδίοη δηὰ σοῦυτθο οὐ (Πρ 8 ἷ8 
ταδί βυ ϑογνϊθηῖ, 

2. ΤῺΘ αἰνίπε πρόϑεσις ἀοῃοίο8θ ἐπ ΘἰθγηΑ] Γα- 
ἰαξίοῃ οὗ αοἀ ἴο ἴΠ6 οοὔχβα οὗ [86 πογὶὰ οδ]]οὰ ἰηΐο 
Ὀοΐηρς ὉΥ Ηΐπὶ, Ὀὰϊ 4|80 οδἹϊθά ἴο ἔγοθ βοϊ -ἀϑνθὶορ- 
τηθηῦ ὑπὰθν ΗΪΐ8 ΔΌ(ΒΟΥΪΥ : ̓πδὲ 8Δ8 18 [86 6486 (ἢ 
6 ἵπο ἰδσῖηὴβ βουλή δηὰ εὐδοκέα. Α11 τἴΠε86 ἀοῆ- 
Β11 008 ἀσηοὶθ δ Οἴθγηδὶ ὑἱποπρὶῶξ δηὰ ρῥἰδη οὗ [Π6 
ποιϊὰ : Ὀσὺ [ΠΟΥ ἀοσποῖο ἰδ ἴῃ αἰδδγοηῖ γοϊδίϊοηβ. 
Το εὐδοχέα ἀδδίκηδῖοβ [Π6 οθπίγαϊ ροΐπὶ οἵ (89 
δινίηθ ῬύΓΡΟΘΟ, ἰδ ἘΡΌΟΙΡΑΗΠΕ ἴονα, [16 ἰ468] ρετ- 
οορέξου δη ἃ οοπίοιιρ δίίοη οὗἨ [8.8 ῬΘΓΒΟΙΔΙ Κίῃράομῃ. 
Βεοείὰο ἰξ ἔβογθ ϑίδῃάβ, ον [89 ὁῃ6 βαηά, [π βοι"λή, 
Θοά 5 ρμοΐπα ἰο ᾿ἰτηθο] ἢ ἴον οουῃδοὶ, ἔπ6 ἰοοῖς οὗὁἨ ΗἸ8 
[υἱοϊ !κοωοθ δὲ 1116 πθορϑαίεἰθ8 οὗ [6 ἴσο ἀβθνεῖορ- 

Φ (Τοὴῖ ἀϊοϊ ποίου Ὀγοϑϑηΐδ 20 γοϊὰ οὐγοϑοίΐΐοι ἰο {ἰ" 
ἱπέφεοοδαείοπ οὗ ἴμ6 Ηοὶν βρίγὶ(. Ἐν 10 ἰ6 ὁῃ9 τῃδ49 ἴῃ ἀπὰ 
ΔΣοΌρΡὮ τ.5, 826 ἐδ αὐ οὗ Ομ τιδὶ ἐδ [ὉΣ 08.---Ε.] 
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τηρῃὺ οὗ [86 ποιϊά : δῃ ἃ, οὐ ἴδ οἶος μαπὰ, {86:9 
διδη δ [86 πρόϑεσις, 88. [86 65 Δ} Θμτηθεὶ οὗ Ηΐφ 
Ξονθγσηθηΐ ΟΥΘΣ [Π6 Ὀορπηΐηρ, (9 πα α]6, δὰ 189 
ἱεἰτηδίο οὐ͵οοὶ οὗ Ἠΐε ἱπδυύυϊώοη οὗ ἰονθ. ΤῈ 
εὐδοκία δΒοῖ1168 [86 οἰ] άγοῃ οὐ βαϊναϊίοη ; {μ69 βουλή 
Ῥογοϑΐνοθ ἴΠ6 οομαἑιοη8 οὗὨ δβαϊναϊίοι; : δῃὰ ὑῃ6 σρό- 
ϑέεσις ἀοιθγιηηοβ (86 δἰδροθ οὗ βεϊναϊΐοπ. Βυὶ 
ἐΐθ ἷΒ ποῦ [06 ἀδοσγθο οὗ ίδίθ, Ὀυϊ τδῖπονς αὐυδιιδοὺ 
διὰ οομμτηθηίϊοεϊοα δοοογάϊηρ [0 [86 βἴδρϑβ οὗ ἐδ 
ἔγϑο βρί γίτυα] κίηραάοσω, ἰ8Β Ρἰδίῃ ἔχοι ἔδθ ΥΘΓῪ ἰΟΥΤῺ 
υδοὰ ἴο ἀοϑογὶδς ΟἸγϑιδηθ: (μδὲὶ (ΠΟΥ ἃτὸ οαἰοὰ 
δοοογαϊησ 0 (80 ρυγροβο---οδ θα, ποῖ οομρΟ]]6α. 
ΤΒΟΪυοΙ : “ πρόϑεσις. 16 πρό ἷΒ ποῦ ἴ[Ππ6 ἰθγω- 
ΡΟγδ] ὀδύογθ, 88 ἴπ προέγνω, ὙΓΙΟΩ ΒΘΖὰ δηα ῬΑΓΘῸΒ 
Ὀο]ὰ, Ὀὰΐ 48 [16 Ὀγοῦχ ἴῃ προτέϑεσϑαι. οὶ [ΠΟῪ 
δῖα ὩΟῖ ΙΏΘΙΘΙΥ πιῶ, ο8116ἀ δοοογαϊΐπρ [0 ἃ Ὀὶνῖπθ 
ἄφογϑθ, Ὀυϊ δοοογαΐϊηρ ἴο ὁῃὴ6 ΝΏΟΘΘ δίδροβ ἴ0 ἐδθ 
Οἱ παῖο οὈΐοοϊ οὗὨ [86 ἐδόξασε το Ἰαϊὰ ἀοπη." Βαϊ 
186 ἰάοδ οἵ [86 κλῆσις ΔΡΡΘΑΙΓΒ ΠΟΙΘ ἴῃ ἃ ὨΔΥΓΟΤΟΣ 
ΒΘΏ86 88 ἃ ἀοβηϊοῃ οὗ αοα᾽δ ΟΠ] άτθη, οὨδγδοιοσζοα 
ΌΥ Ῥοπίΐοῃοο δηὰ ἔα ἢ, Ὀδρώβῃμ δὰ οοῃΐθββίοῃ ; [80 
ἸΏΟΤΘ ζΘΏΘΓΑΙ ἰάθδ, οὐὐ [06 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΔΡΡΘΆΓΒ ἰἱῃ ΥΘΣ. 
28. 

8. ΑἹΙ {πΐπρβ δηὰ ονὐϑηΐβ τηυδϑὲ Ὀ6 βυυθοταϊηδῦθ 
δὰ δβυρδοσνίθηι ἴο, δῃὰ ῥγοϊηοῦνθ οὗὨ, ἔῃ εἱρσμοδὲ 
Ρ οὗ Θοά---ἰδο τϑαϊζαώοῃ οὗ Ηΐδ Κίπσάαομι οὗἁ 
Ἰονθ, δῃὰ ἐποσγαίογθο [86 βαϊναξΐίοῃ οὐ Ηΐβ οἱθοῖ. αὖ- 
ξυβπο: όομε ἐδὲ αὐὖδο δοπιδ, φμοά πἰλὲϊ πιαῖξ᾽ 688δς 
»ογηνίενεί, πὲδὶ αὐἦδὸ ἐ88σὲ ροίδηδ, μὲ δος φμοίἐδεί πιαίο 
»οδεὶξ οἰΐοεγο αὶ δοποηι (ἸΠΟΪθοῖ,, Ρ. 444). 

4. Απά ὧδ (νον. 38), ὙὯἍ.οδΆε Κπον ποὶ πῇδὶ 
Ἧ δου] ὈΤΆΥ [0Υ 88 γὸ οὐρῆϊ; Ὀὰυΐ αἀοα Κηονα τῃ0 
ταθδηΐηρ οὗ [Π6 στοδῃΐηρ οὗ ΟΣ βρὶ γἰϊ, δρ ὰ πὸ πονη 
ἴοο, ἐδμαῦ 411 ἐπίηρβ ποσῖς ἰοροῖθοῦ ἴοσ ροοὰ ἰο {Ποῖ 
{πμᾶῦ ον αοὰ. Τιΐβ Κπονϊθαρο 'ἰβ ποῦ στρ ΓΟ 8 
ἀϊγοοῦ οομῆάδοηςα οὗ [Π6 δρί γί, Ὀυΐ 18 Ὀδβοὰ ὕροπ [86 
τηοδὺ οογίδΐη ἀὐρυμηθηῖ: α. ἴῃ οὐγ ]ονο ἴον αοά, Ηΐα 
Ἰοῦο [ῸΣ 18 ΔΡῬοδγβ ὁ. Βαυϊ ἀοὰ τοϊρηβ οἱηπίροίοηϊ- 
Ϊγ, δῃᾷὰ αἀΐβροβθθ 4}} ἱθίηρβ δοοογάϊηρ ἰο ἴὯ6 οουπβοὶ 
οἵ Ηΐδβ Ἰονὸ: 6. ΟΟῃΒοαυΘΒΕΥ, 8411 ἰΐορθ τηυδὶ Ὀθ6- 
ΘΟΙ6 Ῥγουϊάθμηοοβ οὗ {Π8 Ἰονίηρ 6αοά. 

ὅ. 6 δοϊὰ ἐμαδῖ [π6 ραββᾶψθ ἴῃ νϑῦβ. 39 δῃὰ 80 
οοπίδίηβ (ἢ6 πΏο]6 Ινίηθ οἷδὴ οὗ βαϊναϊίοῃ, ἔγοτω 
[80 βγεῖ ἐουπάδιϊοη ἴο [86 υἱπηαῖα οὈ͵οοῖ, ἀπά τὸ 
δδν τοροδίθα! Υ ἰγοαϊθα ἴζ ἔγοσα (8 ροΐϊηϊβ οἱ υἱὸν 
866 ΤΩΥ͂ δοείζυο ἢ) ἐκ, ν. 966). γὯ,8 τϑιμδσκ 
Γϑὺ οὗἉ 4]}, οχομϑῦσα! ν, ἰδὲ [Π6 Ῥαββαρὸ ἴῃ ἘΡΏ. ἱ. 

4--[4 ἴθ Δ ΘΧΡΙΔΠΔΌΟΓΥ ΡΔΓΆ]]6Ϊ ἰο ἴπ6 ρσγοδβοηῖ Ρδ8- 
ΒΑ56. ΑΒ ἴδ6 ἔογοϊκηονίηρ ὮΘΓΘ Ὀγθοθάθβ {88 ργθ- 
ἀοβεϊπδιίίηρ, 8ο ἴογο ἴ:6 οῃοοθβίηρ (τοῦ. 4) ῥγθοθάρθδ 
ἴ86 ργϑαοβιϊπαιπρ (τοῦ. ὅ) ; ἔγοπι πιο ἰδ ς0]]Οντα 
(πδὶ Ὀοΐδ τ86 Τογοκποπίηρ δηὰ [86 οἰθοϊπο τηθδῃ 
ΘΒΒΘΏ ΔΙ ἴῃ6 βᾶπηθ ἰῃϊηρ---8Δὴ δοΐ φγθοθαϊηρσ [Π6 
Ῥτγοάοβυϊπδιίοη. ΤῸ χαλεῖν ΟΥ κλῆσις ἴῃ [Π6 Ῥγεβϑῃϊ 
Ῥδδβαρθ ὑπ γθ ΘΟΓΓΟΒΡΟΙ(Β ἴῃ ἰἢδί 6 ἐχαρίτω- 
σεν, δοοορύηρ, ὅοσ., ἴῃ νοῦ. 6, πῃ ΐοι ἴμ6 Αροβίϊα γϑ- 
ΒΌΓ.ΘΘ ἴῃ ΨΟΣ, 11, δῃὰ βρϑοΐδ]γ οἰδθογαῖθθ. Τὸ {6 
᾿υδυ γί, θγο, ἴθοτο ἴθ ΟΟΥΓΟΒρομ 8 ἰμογο [86 
[ΟἸ]οτίμρ : “ ἰῃὰ τ θοτὰ γ͵ο ᾶγνὸ τοαοπιρίίοη,," ἂς., ἰῃ 
γΟΡ. ἢ. Βυΐ Ββπαῖγ, ἐδ6 κ᾽οσι γίηρ Ἰιόγο ἰ8 τοβϑοϊθα 
ἰπ {πΠ6 “ πδογοΐῃ δ6 παῖδ δρουπάοα ἰοναγὰ υ8 ἰπ ἃ]} 
πίθου, ἄς, Βυῖ Ῥαὺ] αἷθὸ ἴβογθ γοίθσβ 41} [8:686 
ἱπαϊνϊ δὶ Ῥατίβ ἴὸ (86 “ βορὰ ρῥἴοδϑυγο πὶϑοὶ ὨΘ 
Βαῖδι ρυτροθϑα ἴῃ Ὠἰταβο! ̓" (ἴῃ γογ. 9) 80 Πδὲ ἰἰ 
Ῥ ἰδ 901] τ8 ἑθθγο ἰμδὺ {86 ““ ργοάἀοδιϊηδιίηρ ᾿᾽ ΓΘ. 
ἰαίθβ βρϑοΐβοδ!ν ἰο τὴ “ὁ ργροΒΟο,," πὰ [6 “ μὰ 
ῬΟΒΘ ᾽ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴ0 Ὀ6 αὐδ᾽βοαὰ Ὁ ἴἰΠ6 βουλή, “ οουι 
80], 28 {18 ἰαίῦον ἰ6 αὐΔ]1869α ὉΥ {10 ““ Ρΐοδδ.- 
το. Βιυῖΐ πὸ ᾿ἰοδεῃ, ἰῃ σοίθγθῃοθ ἴο [80 δοὶ, 86 
“ἐ Ῥῃοοδίηρ "ἢ ἴῃ [80 Ερίδε]6 ἰο [80 Ερ[ιοδβἷδῃβ, ()8] 
οἰϑοϊΐζοη ἤυοῖκ ῥἶδοθ ἐπ λγέδὲ ὈΘΙΌΓΘ (ουμάδθον 
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οἵ [πὸ ποτὰ (866 Φομῃ χυἱ!.), δὲ 28. νγὸ ἰϑασγῃ (δὶ 
180 εἰονιἔγίηρ, οὐ συϊάδλπορ οὗἩ Ὀ6]ΘνοσΒ [0 “ φἸΟΥΥ 
πὶ} Ὀ6 ἰΔαπεῖςαὶ τ ἢ Ὀδίηρς 1οα “τὸ [86 ργαίβο οὗ .ΐ8 
Εἴονν,᾽" δοοοσάϊηρ ἰο ἴα ἰάοα ἐμαὶ [86 Ὀθδοϊάϊηρ οὗὨ 
6 ρίογγ οἵ Θοα νΜ1}} οομϑεξαίε (86 ΦΊΟΓΥ οὗὨ Ὀαϊϊογ- 
6Γ8. πὰ (δαὶ ἴΠ6 ἔοστον ΜΥ111] Ὀ6 γονυθδὶ θὰ ἴῃ [86 ἰαἴ- 
[ογ (1 ϑοδη 1}, 2).---ὟΥ 6 Δ ἔασον οὔϑοτνο, [μαΐ 
ποδὶ ἀἰθσγθηοο οχίδίβ Ὀθίσγθθη οἱθοΐΐοη δηὰ ἔογοογαΐ- 
δύο, οΣ ργοἀοδεϊμαίίοπ, δὰ ὑπαὶ (116 προγινώσκειν 
σδιιηοῖ ΡΟΘΒΙ ΟΪΥ τηθδὴ ἰογοκπονίθαρο, ἰη αοα δ ἰάθα, 
οἱ ϑιοίοοίβ ΔΙΡΟΔαΥῪ ρῥγοϑοηΐ (0. πῇ θηοο πουἹὰ (ΠΟΥ͂ 
ἴανθ οοηθ ἱπίο σα ΒΒ ἰάφα ἢ), Ὀυὺ {παῖ 1 οδῃ ΟἿΪΥ͂ 
ἴρθδῃ ἰδ9 Ἰονίῃρ διὰ ογοαῦνο αἰρϊ, ἴῃ Οοα᾽ ΒΒ ἰπιαὶ- 
ἔνα νἱβίοῃ, οὗὐἨ Ὠυμδῃ ΡΘΓΒΟΠ Δ] 1168 [ῸΡ ἃ ΓΟ] Π)  ΠΑΣΥ͂ 
ἰάθαὶ οσἰδίθηοο. Το ἀοοίτίπο οὗ ρνεϑάσαπαιίίοη οὗ 
Αὐυχυρβίΐηο, οὗ [Π6 Μιἀἀ16 Ακ68, δη οὗὨἩ ἔθ Βαοΐοττῃ- 
6ΓΒ, οουἹὰ ηοξ τοϑοῖ (8 ἰάδα οἵ οἰθοιίΐοη ἑπέοίεσέω» 
αἰΐν (τ βιλαη (ἈΠ ἢ88 αἰ τ 8 γοδοιιθὰ ἱξ ἴῃ βρὶγ!!), 
Ὀοοδυδο ἴπ6 ἀἰδιϊποοι Ὀθίπτθοῃ ἴμ0 ἰάθα οὗὨ (6 ἷπ- 
ἀϊνίάυδὶ ρῥογθομδ  οὐὗἨ τὰϑὴ δηὰ ἔμ ἰάθα οὗ {πὸ 
“ὁ βροσί 6 ΟΥὗὨ ΟΥ̓ΘΣῪ [Κη 7 δᾶ ποῖ γοῖ Ὀ6ΘῺ ἀοῆ- 
ΑἸΔΟΙ͂ δἰἰαίμοὰ, [ὁ 8 πον οἷοας ἐμαὺ βυοῦ ἃ “ ἴογϑ- 
κπονσίηρς ᾽ οὗἨ αοὰ ἴῃ κοϊδίίοῃ ἰο 811 ἢυτηδη ἱπαϊν! ἀυ- 
δἰϑ τυυϑ Ὀ6 δοοορ θα, Ὀθόδῦυβθ τη ἷδ δῇ ἰηαϊν]άυ8] 
[δουχῆῦ οὗ αοὰ ; δπὰ (δαὶ [86 βαῖῶθ τηυδὲ ΒοϊΪὰ ροοὰ 
οὗἁ ““ οἸοοίηρ,᾽ ἴῃ 80 ἔδτ 88 ὁδοὶ ἱπαϊν 0] ἱα ἀἰδιυἑηοὺ 
πη 8. ΒΟΙΣΓΑΓΎ Βορδγδιίου ἔγοπι 811 οὔμοῦ ἱπάϊνίιι415, 
δηὰ [188 ἃ 80} ΔΓ 041} (666 Β6Υ. ἴΐ, 17). Βαυΐ ἰϊ [0]- 
Ἰοτδ ἔγοσω 18 ἔππδὲ (06 ἑογοηονίηρ οἵ (ἢ 6 “ οἰοοῖ,᾽" 
πθθη ἴὁ μΒΔ5 ὈΘΟΟΙῚΘ τοδηϊοδι, τουδὶ Ὅ6 δοοορίοα ἴῃ 
186 τιοδὲ ΘΙ Ρῃ δ ΐο δθῆβα, δηδί χουν τὸ ἴδ6 ἴδοι 
ἴμαῖ ΑὈτΑΒδη ἰδ, ἰη Οοα᾽ Β ἰγρίοδλὶ εἰησάοαι, [86 οἰϑοῦ 
κατ ἐξοχήν, ἀπὰ ὑπαὶ ΟἸγὶδὲ 'ἰθ (86 οἰϑοῖ ἴῃ 0 Β 
τοαὶ Ἰεἰησάοπι ἴῃ [16 δθβοϊυἱθ βθηδ6, 80 ὑμδὶ 411} Ηΐδ 
[ΟἸ]ΟΤΘΓ8. ἃγὸ μοθθῃ ἰοροίδοῦ πὶ Ηἰπὶ 48 ογρδηΐο 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ, δοοογάϊΐηρ 0 ἰμοὶς Ογβδηΐο ὑϑ διΐοῃβ 
" Ετοῖ Ὀοΐδ Ργοροαί(ἰοπβ ἰξ ζοϊϊοπα, ᾿ατέμον, ἐπδὶ 
εἰοούώοῃ ἀοθϑ ποὶ οοῃβιϊξζυξα 8ῃ τὰ μαρῆν ορροϑ τον 
Ὀοίψοθη δυο) 88 ΔΘ ογαάαδϊηοα [0 βαϊναϊοῃ δηὰ βυοὶ 
88 816 ογάἀδίηθά ἰὸ οοπάθιγηδίίου, Ὀσὺ δὴ ᾿ἐπβηδίό 
ἀϊ)ενοηοθ οὗ ἀοβίπδιίομϑ ἴῸν αἱοῦῦ ; πϑῖο αἰβτ- 
6Πη66, ΠΟΤΕνΟῦ, οΔἢ ὉΘ (86 Ὀδδὶδ οὗ 8 δοῖι8] ὁρρο- 
δβἰ(ἰοη (800 Μαῖξ. χχν. 24), δπὰ {βογϑίοσο ͵8 8180 οοϊῃ- 
δἰηοὰ πίτὰ (ἷ8, Α8. {6 γος ἜΧρυθβ868 (ἢ 6 
οοἸοοἰϊνο ουπάδίίου, ἴμ6 ροά! το δρί τἰτυλὶ πδίυτο οὗ 
{π|0 οἰθοῦ δ ἰ06 ργοάποὶ δηὰ οὐἦθοῖ οὗ Ὀἱνῖπο ἰονο, 
ἴπ6Γ6 18 σοιηργίβοα ἴῃ [86 οἰοοίίπρ ποὺ ΟὨ]Ὺ ἰδοῖν 

ΤῈΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΣ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞ. 

οἰθοιίοι ἔγοτῃ ἐμι6 τηδβϑβ οὗ πὸ ποιυϊὰ, Ὀκὲ αἷϑο ἐδέ 
ἀϊδηρσυΐα [δαίυγο οἵ ἐμοί χαρίσματα διὰ οἶδα 
δοίουβ. ἴῃ δααϊοῃ ἴο [6 οδυὶΐθῦ ρου υθγβί ἢ υἵ {δ ϊὰ 
ἀοοίτίῃθ οὗὁὨ ἴΆ86 οἰθγῃδὶ ἰουπάδιίίομ οἵ ΡῬογϑοπδὶ 66 
δ6ῃ06--4 ἀοοίσϊῃα οὗ [86 ἰμησδὶ ἱπηρογίδμοο (0 ΟἿΣ 
ἘΠ 68---ἯΘ6 ΠΙΔῪ δὰ ἰῃ6 τϑυέξηὶ δαϑογίίοῃ οὗ Ηοΐβ 
ταδηη (ϑελγί,δειοσὶε, νοἱ. ἱ. Ρ. 2327), τπαὶ 10 ἐκλό- 
γεσϑαν τοϊαῖοα ΟΣ ΙΏΘΡΟΙΥ ἰο ἱπαινίἀυδῖα, Ὀπὲ ἰο 
ἐμο οπέϊγο ὈΟΑΥ͂, διὰ, δοοονἀϊηρὶυ, ἰο ἰμαϊνιἀυ4}8 88 
ΤΑΘΣΩΌΘΓΒ Οὗ 86 Ὀοὰγ. ΤῊ Αροδὲϊθ βαγβ οἷς 0 
(ἴπιθβ, δὰ τούτους ἴῃγοο ἔμαθα. Αἴδν τ ἰά6δ] ἀ6. 
ὑΘΥτηϊ δ 0η8 οὗἨ Ῥογβοηδ 66 ΓΠΘΙΏ ΒΟ να, ὑπ6γῸ ὁδῃ 
ὩΟΥ͂ (ὍἸ1ΟΝ [86 ργοαἀθδεπιίίοη οἵ [Ποὶγρ ὅρος ἴῃ {ἰπ6 
δηὰ βρδοο, ὑοὶν ᾿ν 8016 ἴος (ἰποϊυάΐης 116 ρῥγανίουδὶν 
ἀοίογιἰηθα ροεγιηξεδίοη δὰ ϑομίγοὶ οὗ (86 {81}. Ἐὸοξ 
[δ [Ὀυμάδιοη οὗ ἔπ ποτὰ οοττοδροῃὰβ (0 δὰ6 ἢιΐθ 
ΤἸΟΥΥ οὗ ἴ᾽΄Ἀ89 πουϊὰ. ΤῸ των ἕαϊα οὗ δδορ ᾿παϊνιὰυδὶ) 
δ ἀοαϊχηιϑα ἴο πιδίατο εἶτα, ὑπ ον ργαέέα Ὡναυοπίοηξ, 
ἴον οοηνογβίοη, δὰ πΏθη ἐδ 18 ἐμέ νδι 8 το δοῖϑα, ἰδ ἴδ 
ἷβ ἴυτῃ ; Π6 8 τεταγμένος (Αοῶϑ χίϊ!. 48). Ετοιι 
τιἷ6 ἱξ ον ΓΟ]]ΟτΒ ἐδαι [ἢ 6 ““ οΑἸ σ᾽" ἴῃ ἃ δρϑοίδὶ 
Β6Ώ86, βγαὶ τηδῖκοβ ἰΐζβ δρρϑάγαῃοθ ΜῈ [86 Ἰμεοοοταῦ» 
68] δη!ὰ ΘΥ̓ΔΏρΘ]10 41 τονοϊδίίοη δηὰ 18 ὑγοδομίηρ οὗἁ 
βαϊνδιίίΐοη. ἸΤ8οθ6 ἴῃ ποσὰ (6 ουὐπαγὰ οδἱὶ οὐ αοὰ 
8.88 ὈΘΟΟΙΩΘ 8} ἱη γα ΟΠ6, ΔΙῸ “" 681168 ̓ ἰῃ (86 δρε- 
αἶδο βϑθῆ86; γοὶ {16 ἐγρίοδὶ “Ὃ 981} ἔγϑὶ Ὀθοοτιοθ 
ῬΟΓΘΟΩΥ Γ68] ἰῃ ἰδ6 Νὸν Τοδίδιηθις. ΑΒ ἴδ 116. 
ΒρθοΓο οὗ οἰοοίου ἰβ η6 δΒρίτίζυ2] ἰεἰησάοτω, δὰ ἔπ 
ἸΠΟδρθθγο οὗὨ ἰογοογϊμδξοη ἷβ [06 Ὠἰβίοευ οὗ ἰδὸ 
ποῦϊα,.80 8 [6 Οδυγοῖ [πὸ 1  ΘρΏ ΓΘ οὗ [6 οΔ]}. 
Βυὶ ἰξ κοάϊγ θοετοῖν Ἰἰθδάϑἢ ἴο βαϊνδξίουι, δῃ ἃ μοστηὶ- 
Ὡδίΐηρ ἰαἰτ 0 βαυΐπρ ἔαὶτη, τἢ6 ᾿ακιὶ ΜΠῚ Ὁ 
τοαϊϊσοὰ. Τΐβ Ὀθοοπμοθ ἀφοϊἀθα ΟΥ̓ (6 Βρίεϊι οὗ 
“Ἔ λὐορίίοη, ἢ το δρί γι, ΠΟΉΤΘΥΘΣ, ΠΟῪ ἸΏ ἴὸ 
Ορθγαῖθ 8180 ΔΒ πρεῦμα τῆς δόξης, διὰ ἴῃ 
δοίΐοῃῃ πὶ ἰξ ὀυθῃ [86 π|0}0 ἰδιοτίοδὶ 
οὗ 6048 οὨἰάγθη Ὀθοομμ68 ἃ δοξάζεσθαε, α Κυϊάδηοο 
ἰο αἴοσγ. Οπ ἰδ6 τοοάδβ οὗ [εἰ συϊάδηοα, π|ίοὶι 
Βδνθ Ὀθοῃ Ὀυΐ 116 ἀονοϊοροα ἀοοίΣϊηΔ}} 7, 866 ΓΤΩΥ͂ 
᾿οείδέυε ορσηιαῖξ, ». 1064. 

ΑΒ ἴδ 88 ἴμθ ἔνο αἰνίπ βδαυίπρ δοίδ δὸ οϑῶ- 
οοτηῃθα, ὅνο Βυϊηδη οἰθιθηΐβ τυδὲ οοστοθροηὰ π| 
ἴῃ θπι, δοοογαϊηρσ ἴο [6 ΒΡΏΒΓΘ οὗ ἰονο δηὰ ἐγοθάοσμ. 
Ἀοοογαϊηρ ἴο ἴπ6 οἰγίϑιοϊορίοδὶ ἰάθα, (86 Ὀϊνῖπο δοὶδ 
δηα δυϊηδηῃ Θ᾽οιηθηίβ βῃουϊά οοπιθ ἰοζοίδαῦ ἴῃ Εν 
Ῥοΐπιβ οὗ υηΐοῃ, βοῃιοῃαῦ 68 [Ο]]ΟὟΒ : 

ΕΙοούοη. Οταϊηδέΐοη. Οδ]} (88 δινναϊκοηίηρ Φυδιϊβοαιίοη. αἸοεϊβοαζοι. 
δηὰ ᾿Πυπιϊπδι 0}. 

ΒοΙρίοιιϑ Εουπάδιίοη. Ποβίληγ. Οομνογείΐοῃ. Βαϊ. Βοϊϊΐηϑββ. 
Ὀοιοιτηϊπδίίοη ἕο ῬΙΠκττοασο, ο᾽ [Ὁ οὗ ΡΓΑΥΘΥ. Ῥοδοθ, Αἀορἕοῃ. ἀοάϊ ἰδ οὗ ἴωονϑ. 
ΒΑ  γΔ0Ὲ. διεϊνίηρ. 

1 τὸ γτοάυοθ ἐπ ὅνο ϑἰθσηθηΐβ ἴ0 ἔΐγθο : ἰουῃδ» 
ἴοη, ὀχϑουϊίοη, Θδηὰ (ἀρχή, τρόπος, τέλος), ἴ[μ6 ἵπο 
δἰθπιοηῖβ οὗ οδχϑουϊίοη δὰ }ι δέ Ποαΐξίοη---ἀο- 
ποῖθ ἴΠ6 ἱποϊρὶθηὶ δηὰ ἀθοϊἀθὰ ποὺ Ὀἰγί (τόσω παῦον 
δηἀ 86 ϑϑρὶγ!). Τποὸ δόξα ἀθηῃοῦθθ γοροπογβίοῃ ἴῃ 
[06 860Ώ86 οὗ οοτωρίοἴοη (Μαίι. χἰχ. 38). ΤῺΘ βυμὰ 
σΐ 411} (π6 Ὠἰνίπθ ορογδιίοηβ ἰδ ίκθι ἰοῦ Ὁ ἰθ σγαοδ; 
[}6 δβυπὶ οὗ 41} {16 Ὠσπτδη Θ]θαιθηῖ8 18 [88 νονΐης 
7 γοοάοπι οὗὐ αοἀδβ οἰ άγθη : πὰ [6 βιὰ οὗ 
Ροϊηϊδ οὗ υπίοῃ [8 εέεγπαὶ {ζε, 

τ ἴθ. ΟὨΪΥῪ ἔγοπι ἴμ6 βιαπάροίηϊ οὔ ἴδ 04]} δηὰ οὗἁ 
7υϑεβοδιίου {ἰναὺ τηϊῃ ολπ ἸΟΟΪΚ ΓΟΙΓΟΒΡΘΟΌΟΙΥ αὖ 8 
ογαϊηδτίοι δηὰ οἰθοίίοῃ ἴῃ ἴμα Ἰ᾿ίρῃν οὗἩ αοἀ δ ἰοτϑ, 
δηιὰ ργυβροσθνο Υ δὲ ἢἷβ οὐ]οδα 1:6 δόξα. Βιυι ἰΐ, 
θη {{Π|| ΟΡ ᾿ληᾶ, ἢθ που] ἰηίον Ὠἷ8 ονγὰ υϑι18608- 
ἴση [τῸπὶ Ὦϊβ8 παϑιιπχοα οἰθοίίοι, [ἢ σπορὰ Ὀ6 ἃ 
διληάροϊιηϊ οὗ βοϊἀδοοριίοη, δὰ 6 που]ὰ τηαϊκα "8 

οὔτ ᾿υϑἰβοδύδοη ουὐ οὗὁὨ (16 ῬΓαρτηθηία ποτὰ οὗ 
ΒοΙΐηθα8, δηὰ [18 που]ὰ Ὀδοοιαθ βοϊίἰογσταθῃὶ οὗ βοΐ: 

Ι τἱραὐθουβηθαβ ΤῊΘ Ὀδ]ονίηρ' βἰῃκίηρ ἱπίο [δ6 ἔππηδρε 
δὰ τἰχηιθουδηθθα οὐ ΟΠ γίδια, 8 ἃ δίῃ ἰηίο ἔδο 
[ουμπϊαίι οὗὨ ΘἴθτΏΔ] 11{6, τοῦ 6 8 ΚΑΤ  ἰλόθρες 86 
(που υποὐϑογνυθά, ἰηΐο ἴ86 ποαγι ἢ 

δῃὰ Ῥγοὰοσέἑηδιοι δοσταϑεέτι ΣΟ ξσΑΣΥ οὐ [09 νασέ οὗ Θοὰᾶ, 
ΤΟ ἐΑλμροῦ 89 βκοίϑ δροαΐ ἴ06 ἀοοίτί)ο οὗ Βυϊηδη 

οὗ δεϊίεσενε, ἰ.λ6 οὈ͵οοϊδνο 
βάθῃοοθο. Ἐδοδθ ΕἸΥ το, στ ὴὸ 
σοτηΐογέ πηδὲ Θοὰ δδ5 ἀοπὸ ἴὉΣ γ. προ Ῥέα, 
ἴο ποτα 41} (πλθ. 6 Ῥχγοϑϑηῖ, ἩὙΠΟθΘ δὕσΏ  εὨΐογο πε 



σΟΒΑΡΤΕΒ ΥἹἱΠ. 18--39. 

Β. Τῆε οεγίαϊπίν 97) δαϊυαξῥοι ὁπ ἐξ ἀἑδίογέοαϊί 
ἐγ απὸ φκίαδί,δληιδηιί ἐκ ΟἈγεδί, ἐπ ογρροοίέδοπ ἰο 
Ὶ οοπίγαασἐοίίον ὑπ ροεγεθσμέίοπδ (γοτΒ. 81-- 87). 

1. Το τῃο6ἷ8 οὗ {Π6 ρΡογίοοι ᾿ἰἰβίοσὶ 8] δϑοὺσὶ εἶ 8 
οἵ 116 βαϊγδαίου οἵ ΟὨγιβίδηβ. Υοῦ. 31 βαγβ: [ 
Θοὰ Ὀθ δι υϑ, 811 {16 Ηἰμάγδηοοδ δηὰ γοϑισ οἰ 08 ἴοὸ 
ΟἿγ θαϊνδιίοι ΓΘ Ὠ0}} 894 δ8 ϑυοῦ. Νοιμίηρ οδῃ 
Βδιὴ ὑ8. ΟΣ. 82: Βίποο αοἀἂ ἀϊὰ ποὶ ϑρᾶγθ Ηΐ 
οὐστ 500 [ὉΓ υ8, Η6 [48 ρίνϑη 18 ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ΟΥ̓ΘΣῪ ἰδίην 
ἴ ρυϊποΐρ!ο, ἰῃ ΟΡ ἴὸ αἷνθ ἱξ 0 δ ἰῃ ΗΪΐ8 ονῃ 
Ἔἶηο ἴῃ τΘδΙ ΕΥ̓ . 811} [Π6 δἱἀ8 0 ΟἿΌΣ βδ γαϊΐ οὐ ΔΣΘ 
αἶνοι [0 8; ΘΥΘΣῪ {πίῃς οομ γί θυξοθ ἰο ΟΡ ροορὰ. 

2, Τηὸ Αροβίϊθ γοργοβϑθηίβ, ἰῃ ἔουν αἰδιϊηοῦ 6]6- 
τὰθη!8, ἴἢ6 ΘΟ ρ]ο 6 βοουγ εν οὗ οὖῦ ρογίδοϊ βαῖνδ. 
4ἴοὰ ἦι ΟἸτεί. ΗΪΐβ8 ἀοδίῃῃ τϑίθονθβ οὐν ἀοϑοσνοὰ 
οοῃμάοιημηδίίοη. ΗΪβΒ γοϑυσεθοίοη γαῖβθθ 08 δῦονθ [ἢ 6 
δοη86 Οἵ οοπἀριηηδίίου πο [86 ΘΟ βά6006 εηὰ Βρ᾽τὶϊ»- 
04] "6 οἵὗἩ δάορἴζοη. Ηΐβ βἰτπηρ δὺ [86 τἰσὰξ παπὰ 
οἵ ἀοἀ ρῥτγοϊθοὶϑ υ8 ἀραίπβι 4}} οοῃάἀοιδηΐηρ ΡΟΎΘΓΒ, 
δηὰ 18 ἴ16 ρ]οάρχεο οὗ Οὐγ δοαυϊϊτίδὶ αἱ 116 ᾿υρτηθδὶ. 
Ηΐβ ἱπξογοθβδίοη δ ἰδ ὑπ 6 ἰδδὶ σϑιῃδίηΒ οἱ οοῃ- 
ἀδμπαιοι ἴῃ οὐ ᾿ς, δὰ βϑουγοδ ὰ8 ΤΟΪΑρθ6. 
Οη τ06 αἀέκδομδωα Ὀοϊοοη ὑῃ6 Βοίοστωθα δπὰ [υὐῃοῦ- 
Δ ἰΠΘΟΪΟΡΥ͂ ἰΏ τοίθγοποθ [0 ΟἾ γίδι Β εἰς δῖ [86 
εἰσῦς παπὰ οὗ Θοὰ, 50 ἸΤμοϊυοῖ, Ρ. 4ὅ8. οΪυοὶς 
(δοίά68 ἴῃ ἔλνοσ οἵ 186 νἱοῦν ὑπαὶ ἐπ 6 της Βαηῃὰ οὗ 
Οοὰ ἰ8 μδέφωε, πὰ ἰΠ6 εἰεεἰπηρ δἱ ἴπ6 τἰ σιν μαμὰ οὗ 
Θοὰ ἱπμάϊοαϊοβ ὑπ 6 ϑανίουγ Β ϑηΐγβηοθ ἰηΐο δβθοϊυϊα 
“τοοάοιῃ ἔγζοσω 81} γοδίγαϊπί, Βΐ ἰἔ νὸ ν1}} Ὧοῖ τοὸ- 
ατὰ (80 ““ ΔΟΒοΟΪυΐϊα ἔγθοάοπι [ΤΌΤ 8}} γοβιγαΐηϊ ᾿" ἴῃ ἃ 
ῬΌΓΟΙΥ πορλιΐνο Β6η86, 6 ἃ ἀγίσηῃ Ὑ ἢ ὑπ18 ἴγθθ- 
ἄοτῃ ἰἰ86 1 ἰοὸ ἴ):6 ροβί ἄνθη θβϑβ οὗ δὴ δοβοϊυῦο δἰυδ- 
τἰοπ δηὰ εἰδηδροίηϊ ἰη αἸΟΣΥ. ἡ τ06 νἱ 6) τοϊδιΐηρ 
ἴο. [86 ἐπέσγοοδεϊο, 866 Τ] οἰ οἷς, ᾿. 4ὅ9. Ἠπϑδαῦκερ 
10 ΤΠοΟΙυςΚ, 186 ἐπζογούδεῖο τουδὶ ὈΘ ΒΡ ΟἿ τοραγὰ 
ΟἾΪΥ 1} γοΐίογοποο ἴο Ηθῦ. νἱὶ. 26; ἰχ, 34: 1 Φοϊη 
ἱ. 1: δοοοράΐϊπρ ἴο Μογοσ, ἰδ ἰβ υοοαϊδδ εἰ ογαῖϊδ. 
Βυὶ 10 ἸῊΏΔΥ ὉΘ δϑίκοα, [8 ἰξ δα γεοδὶ, οὐ δυηςποίϊοδὶ ὃ 
Το ρ]ονδοὰ ΟἸγίδι, ἐῃ Ηἰ8 οἴθσῃαὶ ρυτροδο οὗ Ἰουϑ, 
δ Ὠἰτ 86} 88 106 ρογϑοῦδὶ δηὰ οοτηρίοῖο ἽΝ οσὰ, 16 
Ρυγβοη θα ἰηιογοθαδῖίοῃ 2}ὲ ἀρρεαῦβ ἷῃ ὑπΠ6 ῥΓ68- 
6 Ππ08 ΟΥ̓ ὑμ6 Εδίδον ον υ8 (ΗΠ Ὁ. ἴχ. 24). ον βἰδίθ- 
τηθηϊδ τγοϊδιίΐηρ ἰο [Πΐ8 δυ ᾽ θοῦ, 866 ἩοΪύοΚ, Ρ. 46]. 

σ. ρποίωκίοῃ. 
1. Το Αροβῦθ ᾿ιὰ8β οηυϊμηοτγαῖθὰ βϑόύθῃ ορροβὶ- 

«ἰοηβ τὶ δὴ Ορογαῖθ ἀραϊηβὶ 08 88 ἰδτηρίδιίοη8 ἴ0 
τοῖαρϑθο. Τθατο ἃγο βαύθη, ἤἴοιῃ ἴΠ6 Ὀερίῃηίΐηρ οὗ 
ἰδαῦοσς ἰο τοδὶ. Ηθ δοῖθ δῃηυπιογαῖθθ ἴῃ 6 ἔογοθβ ἩΔΙΟΝ 
ΟΠ ΟΡῬΟΘΘ 18 ἴῃ ΟΌΡ [6] οΒἢρ οὗ Ἰοσο τὶ τῃ6 
Ιιοτὰ - ἐμοθα δὸ ἰδῆ ἴῃ εὐτῦοῦ, Βυῖ ὑπΐβ ἰΒ (86 
Ὠυθον οὗ [μ0 Βηϊδηῃοὰ οουγθθ οὐὗὁἨ ἢ πογϊὰ. ΒΥ 
λείρλέ πὸ ταϊσῃ!ξ αν ἰῃ εὐἱπὰ (Π6 ὕψωμα, ἴῃ [ἢς 
Θ6η86 οὗ ἃ Οογ. χ. ὅ; δηὰ ὮΥ ἀερίλ, Βδν. ἰἰ, 24, 
ὕος ὈΟΣδ ὈΘΥΤΩΒ ΔΓῸ ΘΘΘΘὨ Δ] Υ [Π6 Βδιη6, ἀηὰ ΜῸ ργθ- 
ἴον ἴ[ῃ6 οχρ]δηδέίοη ρίνϑη ἴῃ ἴθ χορ. Νοίεδ. 

2. ΤΏ δβϑυϊηρίίοῃ (δαὶ ἀἰδοτοηὶ οἰδ8868 οὗὨ δῃσθὶβ 
ἅτ6 Βροΐκεῃ οὗ ἰῃ ἐπ ΐ8 Ὧ28 τοϑυ]οα ἰπ ναγίουβϑ 
οἰδησεβ οὗ ἴΠ9 ἰθχί. Αἶδὸ ἱπ ΕΡΏ. ἱ. 21, ([Π86 ΑΡοϑ- 
(16 Ὧ48 ΟΠοδοη Οχργοβδίοηϑ ὙΒΙΟὮ ΟΟΙΏΡΤΙΒ6 5 γὲ}} 
Ῥεοδοὺς ΡΟΎΤΟΓΒ οὗ ἴπΠ6 που] δ8 [υἰυγΓ6 βρί γἰυ]8] ρονῦ- 
ἐΓ8β. ΤὮο βδιηθ Π0]ἀ8 ροοὰ ἴῃ τοΐδγθησο ἴο ΟΟ]. ἰ. 16. 

νὸ ἰογὸ οὗ ἃ Ὁο- 
το ἔϊο ἴοί ; [δι ἱΐ 

ΤΩ 
ΨὨσα 6 ΠΕ οὔοδοη 8, Ὀοΐοτο ἐδο ουπάδίίου οὗ δ 9 
“ποτὶ, πὶ τὸ δοιὰ Ὁθ ὨοΙὶγ, δπὰ πίϊζιουξς Ὀϊαπιθ Ὀεδΐοτθ 
πὶ ἔπ ἰονο "ἢ (ΕΡΉ. ἱ. 4). Εστῶρ: ΟἾΔΡ. ΣΧ. οἡ τὰ ΣΩΟΓΘ 
4ἰπισυ!ὶ νθαπϑά οὗ τηϊ4 δυ υοοὶ--Ἐ.1 

φυ. 

ῬδᾺῸ] [28 ρσίνοῃ ῃὸ ρτουπὰ (ὉΣ 6 ἀοβηϊΐο Εἰογαγοῖ 
οὗ δῃρθὶβ; ποῖ Π0 Γ᾽ 89 ῬΘΙΘΡ ἀ0Πη6 80 ἰῃ 1 Ῥοίδὺ δ, 
22. Ου ἸΤΒΟΪυΟ᾿Β αἰδουκείοῃ οοποοτηΐηρ δηροὶὶς 
οἶδβϑβθβ, 800 ὑρ. 461 ἢ 

8. ΤΏΘΓΟ ἰδ 8 μοΘα, ἴῃ ον ἀδγ, οὗἨ ὑσγΐῃν 
ἴηρ Ἰογσγπδγὰ ἴμ6 δοβοϊ υὐθ } 7 ἀγμπδυλίοαὶ νἱοὸν οὗ ἐδ 
νοῦ] ἰπ ορροκίξοι: ἴ0 ἃ στουῃαϊοθβδ δπὰ ἐπ πιξΔὉ] 9 
δἰοτηϊδο οθ6. Βαϊ [86 Υἱῖδ! γὯἃγ (0 Ὀτγίπα δδοαὶ ἐμ ΐθ 
νον, 8 [6 Οχροσίθῃοθ δῃὰ ἀθνυθὶοροὰ Ρϊου οὗ 
[Π6 δυβθοϊαΐ ορεγαίίοη οὗ 6 ἰονο οὔ ἀοὰ ἰῃ ΟἸτϑὶ 
Φοβὺβ οὖν [οτὰ. 

4 ΤὮυδ οὔδρ. Υἱΐΐ. δάνδποθβθ ἔγσοτλ (86 ΘΟΓΔΙ ΠΕ 
οὗ ἤοοάοιω ἔγοτη οοπἀοπηηδίίοῃ, ἰῃ γοσ. 1, ἴο 186 οδὲν 
ἰδ ΓΟ οὗ ΘΙΘΓΏΔΙ βαϊνδιίοῃ, ἴῃ υϑῦ. 89. 

ἨΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ. 

οιΒ. 18-28.0. ΤΏ κγοδηΐῃρ οἵ [86 οὔϑι ὉΣΘ. 
1. Ὑμδει δἵϑ τὰ ἴο υπἀοιδίδηα ὈΥ̓ “" ἐγοδίυσα ᾽) Βοσὸ 
2. ὙΤΕΥ ἀ068 ἰὲ λρκσὶὶ 8. Εογ υἱ]ιαὶ ἀο068 ἴξ ξΙΟΔῺ ἢ 
(νοσβ. 18-28.}-- Τὸ ἡμρ, πφόθοα οὗ (Π0 διίαγο ρ]Ο ΣῪ 
οἵ ΘοαΒ οἰϊάτοη. 1. ἴθ τρδῖκαθ ὯΔ (ογχζοῖ 41} (16 
βυβδογίηρθ οὗ [818 ργοϑθηὶ (πη; 2. [1 βδιίδββεβ ποῖ. 
ΟὨ]Υ͂ Οουγ οχροοϊδιίοη, Ὀυΐ 8180 [86 δῃηχίουβ δχροοῖδ. 
ὕοῃ οὗ Π6 πῇ01]6 ογοδύίοῃ (νοστϑ. 18--.28).---Ὑ Ἐ ὅγὸ 
[86 ϑυδογίηρβ οὗ (μΐβ ργεδοηὶ τωθ ποὺ ΝΟΓΩΥ ἴὸ ὃθ 
οοτῃρατοὰ ἴο ἴΠ6 διΐατο αἸΟΓΥ 1. Βροοδῦθο οὖν δβυΐ- 
ἔοτϊηρσβ, ΒΟΊΤΟΥΘΡ σγοδῖ, ΟΟΙῺΘ (0 δὴ οπὰ τίη ἐμ }8 
Ρτοϑοηΐ ἔπη; 2, ΤῺ6 ρἴογυ, οὐ 6 οοῃίγαγυ, Μ|}]} 
οοῃεϊηθθ [ΌΓΟΥΘΣ (ΥΘΓ. εὐ ιαπᾷρόινς ἀρότοι πὶ οὗ ἴδε βυΐ- 
ἴοτίηρβ οὗἨ 1:8 ῥγοβοηξ ἐπι τὴ [06 σίου ᾿Β οὶ 
5}8}} Ὀ6 γουβδὶϑὰ ἰῷ 8: 1. 1706 ἔοσγωορ Ὀτίης ραδΐῃ, 
ΟΒΓΘΒ, δΔη θα. 2. Τ}6 ἰαϊίος Ὀτίηρβ οἰθγηδὶ ὨΘΑΙΙΒ, 
ῬΘδ866, δῃὰ ἰου (τσ. 18).-- -[Ὡ6 τϑνοϊδιίοῃ οὗ Οοαδβ 
οὨΠ]Πάγοη ἰβ 8 τονοϊδίοη οἵ ἱποὶς 116 ςοοποθδὶθὰ στῇ 
ΟὨγίδι ἴῃ Θοἀ) οὔ οουγαροουβ [αἰ τ, ἔδγνεηὺ ἰονο, δηὰ 
σαϊλ ΠΟΡ6 ; Οὐ]. ἱϊ, 8 (τον. 19).--- 3 ογοαΐαγα ἴῃ 
[86 ΒοΓσΊοα οὗ σογτυρου (νον. 21).--- ΤῈ ογοδίυγθ 
ἰγαῃηβέοττηθα (0 ΦΊΟΣΥ (γογ, 21).--- Βο ΐθυοτβ πὶ {Π6 

ἴοη οὗ ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ6 βτδί-ἔγυ! 8 οἵ ἴῃ6 Κρ! τὶ 
ἔα, Κπον]οᾶρο, Ἰονθ, ραϊΐζθποθ, οἰ δδιϊν, ἃς.), Ὀυί 

δἰθὸ ἰπ ἰΐ6 ροβθοβαίοῃ οἵ Οοα β 41}}] δαορίίοη, εἰποο 
86 ὈΟΑΥ͂ αἶδο 11} Ὀ6 ἀοἰϊνοτθὰ βῸπι [86 Ὀοπάδρο οἵ 
οοσγυρίϊοι (τος. 28). 

[ύτηξα : αοα ΜΠΠ' μοῦ ΟὨΪΥ͂ δα τῃ6 φάγῃ, Ὀυὶ 
ΑἾδο Ὠθάυθῃ, τοτο Ὀοδδυῖι]. ΤῊΪ8 ᾿γοϑοηὶ τηθ 18 
Ηΐ8 πονκίηρς ψαγὺ ; δἰμοσνασὰ Ηθ Μ|}} ρυΐ ἢ δὴ 
Ἑδδίοσ οοδὶ πα ἃ Ῥϑῃϊθοοβίαὶ τοῦ (νο 18. 18--28). 

ΚΥΑΒΚΕ: ΟΠῸδΡ δηὰ τα͵οΐοθ, γ6 γΟβθιΌΘΔΓΟΓΕ, 
[Ὁ γοῦν ΠΟΑΥ͂ δὰ τθδσίβομιθ ΒΌ ΠΥ ΠΡ ΓΘ ΟΥ̓ ἃ 
αγοὸρ οομηραγοαὰ πὶ (Π6 ὈΟΌΠα]688 868 οὗ [ΟΥ8, διὰ 
ἃΒ ἃ Κ,ΙΑΪΏ οὗ βαῃὰ ἴῃ ἰῃς Ὀμδηο6 ἀρϑῖηδὺ Ὠυπάγθαβ 
οἴ (πουββηαβ οὗ ρουπὰβ (2 Οοσ. ἷν. 17). “ον σιιπὶ 
οοπαΐσηα ραδδίοποε ἀιδιδ εαοιϊ αὐ ρναίογῥίαηι οἱ 
»απι, φγυα γνοπίζιν ; αὐ »γαδκεπέθηι σον δοίαζἑυπὰι 
φταξέαηι, ψιια ἐπιηι ων ; αὐ γωΐωγανι σίογίατη σία 
»τονπι ων," ΒΕΒΝΗ., 226 Οοπῦογε. αὐ οἰεγὶς, α. 80 
(νος. 18). ΤΊῆα ογοαίυγο ΜΠ11 ποῖ 6 υἱοῦ δηηῖηΐ. 
Ἰαϊοα, Ὀὰϊ τοηθνϑα, πὰ ρῥ]δορα ἱπ ἃ τόσα β]οσίοι 
βίδϊθ (νοῦ. 21).-- -ΗΈΡΙΝΟΕΕ: 06 ἴο ἴδοθα ὙΠῸ Γο- 
Υἱ]οα, ἱοττηθηΐ, δπὰ αῦιβ οἷ ὀγθαϊυγαβ ἱ (νον. 19.) 

ΞΡΕΝΕΕ: δαὶ που]ὰ ποῖ ἃ ϑο]ΐεσ βυβῖογ, ἱξ ἢ6 
Κηονγ ἐπδὶ ἢ6 βιουϊὰ Ὀδοοηθ ἃ ἀὀῃθσα! ἢ Βυϊ ΠΕΙῸ 
8 ἃ ΚΊΟΓΥ βιιοοοοάΐηρ βυβδεγίηρ, Ὀθδι 46 ἩΠοἢ 811 34 
ΕἸΟΣΥ οὗ ἴ[μ6 ρτοαίοδι ΘΙΏΡΟΓΟΓΒ ἀμ ΚΊΏΡΒ 18 ΟὨΪΥ͂ 8 
Βῃδαον (νος, 18). -- ΒΟΟΒ:: 16 βυβδογίηρ οἵ {πὶ 
Ῥγοβοηΐ ὕἴπηθ ἃγὸ ἰηΒη 16 } Υ Β᾽Π4}1 ΟΟΣΩ τὶς εἰνἰ8 
ἰηδηϊία νεροῦ οὗἨ ρίογγ (νοῦ. 18)..--ἘΠῸ ΦΊΟΓΥ ἰ8 οοἱ- 
ἐταδίοα πὰ [ῃ6 οοτγτυριίοη, δηὰ ἔγθθάοτῃ τὶ Ὀομὰ 
δζο. Τμδὶ νοὶ ἰ8 χίοτίουβ τὴ}} 1α8ι οἴθυμδ!]ν ; απὸ 



222 ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΠῚ, ἸῸ 15Ε ΒΟΜΑΝ», 

(δδλι πο ἢ ἰ8 ἔγθθ τῆὰγν ἱπάθοά θὲ υϑοὰ δῃὰ δηϊογϑὰ | ἱπρὶγ δυϑυηάδηι --- Εονοϊδϊΐοη οἵ ἰδ οδιμάγοῃ οἵ 
ὈΥ οἴοτϑ, Ὀαϊ 8 ποῖ ἴῃ ἃ βίδίθ οἵ Ὀοπάδρθ οὗ βίδυ συ Οοὰ. Ῥρλαέ γ1}} [ῃθη Ὀ6 τονθαϊθὰ ἢ᾽ 1. ΤΘ ἱπιροδ 
(νεγβ. 30, 21).--Ἡνὐ)] "δὶ ἰ8 δρί γζυδὶ, π||}}] Ὀδοοσαθ οοτ-  δῃὰ ἀθοροδῖ ἡδίῃγα οὗ ἱποὶρ Ὠθαγίδ: 32. ΤΏΘ ἀϊεη 
ΡΙ ον βρί γιτυδὶ, ἀπ, ΘΟ ΘΘα ΘΔΌΥ, Μ|11}] Ὀ6 τονϑαϊοὰ | συϊδῃθα στδοο οὗ αοἂὰ ἰοναγὰ ἤθη, ἩδΙοὮ 18 [μ6 ρμἷο 
ἷπ γτοαΐὶ ρίοσγ. Ῥϑὺϊ 68118. [18 βίδίβ οἵ ρβίοσυ [86] τίουβϑ ἀοβεπαιοη ἴο ποῦ αοα οἰονδαίθθ ἱμο. 70 
Βίαϊο οὗ δβὐομιίου, Ὀδοδῦδβα Οοα᾽ 8 οἰ] το Μ|1}} (ἢ 6ῃ | τολογ Ὑ7}}} [Π6 του οδίίοη 6 πιδᾶὰθ Ὁ Τὸ τποϊαδοῖνθα, 
οι] οὐο] “ βίιονν (οἷν ὨΟΏΟΡ ἴῃ 1} οιηθοῖνοθ, ΔΙ] 
ΘΗΪΟΥ͂ (δεῖν ΕΔΟΠοΥΒ ἰονθ--τἰῃ ἃ πογὰ, πὶ}} Ὀ6 οὶγΒ 
οἵ Θοὰ δπὰ ἰοἰη -Ποἷτβ πὶθ ΟὨγίϑυ (νεγβ. 22, 28). 

ΟΕΒΙΔΟΗ ; ΑΒ ἴΠ6 τηοίθ ον ἴῃ ἵγαναὶ ἀο᾽ νογβ [ῃ6 
Ἡτίηρ, οὨ}) ἃ, ἂβ ἴδ πΟΓΘ, ἔτοπι ἀθαιῇῃ, 80 ἀ068 Ὠδίυγα, 
ΠΌΡΕ πηάον [η6 ρόσ ον οὗ ἀθδῖῃ, βίγυρρὶο ἴο Ὀτίην 
Ὁ ἴτουῃ ᾿ΐβοὶ ἢ ἃ ὩΘῊῪ δηὰ ἱποοετυριϊὉ1]6 ογθδίίοῃ, 
“ Νοὶ γου αἴοπα, Ὀυΐ πῆδὺ 18 τηποὶ ἰΟΥ ΟΡ [Π8ὴ γοῦ 
ΔΓΟ, δηα πὶ πουῦ γοΆ80} δηα ΘοΟὨβοίθηοθ, 88}8}} Βῆδ 6 
ὙΠ γοὺ γοὺν ὈΪοβϑίηρη, ΤῊΘ ογοδιίοη Μ|}1 ὍΘ ἴγϑθ 
ἔτομαι {Ππ|ες Ὀυπάδρο οὗ οογειριίου ; {παὺ 18, 10 π|ὶ}} πὸ 
ἴπογο Ὀ6 ΘΟΓΡΌΡΟΌ]6, Ὀὰϊ Ὑ1}} Κθὸρ ρδοθ ψίῃ [Π6 
Εἰοιϊβοδιίίοη οὗ γουγ ὈΟαΥ. ΕῸΓ 88 ᾿ξ Ὀθοιηθ ΟΟ0Γ- 
ΓΌΡΟΌΙ6 πη γοὺ αἰά, 8ὸ Ὑ1}} ὁ δραΐη (Ὸ]]0 γουὺ 
ΜΠ Θη γοὰ ὈΘΟοΙιΘ ἱπημλογία!. ΑΒ 8 ΠΌΓΘΟ ΝὮΟ [08- 
ἰογθα ἃ κἰηρϑ βοῃ Μ|11] ΠουΒ ΙΓ ΘΗ]ΟΥ͂ ἢΪ8 ῬΟΒΒΟΒΒΙΟἢΒ 
Δ ΒΟΟῚ 88 ἢ6 δἰὐδὶ ῃΒ Ὠΐ8 ὉΠ 6 ΓΒ ΤΏΓΟΙΘ, 8ΒὸῸ ἩΠ| ἴῦ ὈΘ 
ΜΊ) ογοδύοη. Ὸὸ γοὺ 866 ΠΟΙ͂ τη8 ΟΥΘΓΥΜΘΓΟ 
ἄοοβ μι ϑϑα, δῃὰ ΘΥΘΥῪ {ππρ ὨΔΌΡΘΩΒ [ὉΓ ΗΪΒ 886 ἢ 
Πὸο γοι 866 ΠΟΥ (ἢ 6 ΑΡΟΒι]6 οομηΐξογίθ ἴΠ 6 βισυσρ!ηνσ 
006, δηα ρΡοϊηϊθ Πίπι 0 [Π6 υπυϊίθγαῦ]ο ἴον οὗ ᾽ 
Βυὺ Πα ἀοθθ ποὺ ΠΛΟΓΟΙΥ͂ σοτηΐοσί ; 116 4180 ΒΏΟΥΒ {116 
οογίδίηϊγ οὗ πῇρδὺ 6 βαγβ. ΕῸΓ ἰἔ (86 ογθδίυσο τ Ὡ]Οἢ 
Ἧ88 ογοδαίϑα [0Γ γΟῸΓ 88:6 ἢδ8 ὮΟΡΘ, ὨΟῪ ΣΩὉΟἾ ΙΏΟΤΘ 
ἀο γοὰ ᾶνθ ὨΟΡε ἔῸΓ ΜΏΟΒ86 86 |κ6 ἐδ6 ογοδίυγο 8881} 
ΘΩΪΟΥ͂ 411 τῃ686 ὈϊΪοδαίηρθ! ΤΉυΒ, θη [06 80 δρ- 
ῬΘΔΙΒ ἴῃ ἢ8 ΠΊΟΓΥ, β..4}} γαϑη οἱοίῃηθ ἐμοὶ βουυδηΐβ ἴῃ 
ΏΟΤΘ ρἰοιίουβ σοῦθϑ ἴο (88 ὨΟΏΟΡ οἵὗὁἠἨ {86 δ80ῃ ;᾽" 
ΟἸὨἸγγϑοβίοιῃ {νβγβ, 18--23). 

1800: 186 τηλρηϊυἀθ δηὰ ὉΠ γΒΙ Ὑ οὗἩ [86 
ἤαϊατο ροτγίδοϊοη (νογβ. 18--28).--. 411 [86 δι )εγίησε 
ΟΥ̓ τ18 ργϑβθηΐ {ΐηθ, Ὀοίὰ ρα γαϊοδὶ δὰ βρί γί], 
πῇ οἢ τὸ Τηυδϑὺ Θηἀυτα ἢ ἴπΠ6 ὝΑΥ͂ ἴ0 ΟΡ ἔεΐυγα 
ἀμ μόνος, ὍθΑΓ 0 ΘΟΠΡΑΡΙΒοη ὑὸ (.Ϊ8 ρατγίθοιϊοῃ. 

6 3700} οἵ [18 8, {παῦ (6 εγθαίωγδ, [6 ὙΟ]6 
ογοδίίοη, Ὀοίλ ἰγγαϊίομδὶ οτθϑίΐοηῃ δηὰ οὐΘσῪ {πίη 
ποῦ 18. 80}}} ουἱαίάθ οἵ [6]]ο τ ϑηΐρ τι ΟἾγσίβι, 18 
ΔηΧΙΟΟΒΙΥ ΤΠ ΠΕ ΤΟΣ 106 τονοϊδιίίοη οὗὨ ἰῃ6 8|}}} οοῃ- 
οοδὶ θὰ ρίοτυ οὗ οα δ οἰϊ!άτϑι, (Π6 {ὑγῸ]}}Υ ΠΟ «ὈΟΓΏ : 
ἴῃ νι μΐοἢ ρ]ον βοδοη (86 τ Βο]6 ογθαιΐοη "111 ραγιίο- 
Ραΐα, [0 10 18 ὈΠΙγΟΓΒΑ] δη στοαί, Τη6 σγομπά οὗ 
[818 δηχίουβ οχρϑοιδιίοη οὐ ἴΠ6 τῇο]6 ογθδιίίοη ἰδ 
δι ἢγ ονΐρ ἴἰο ἴπ6 ϑυδ᾽οοοη οὗὨἨ {Π6 Ἰδαίου ἴὸ 
υαηϊέν, δηὰ ἴῃ ρατὶ ἰο {Π6 λορδ ἰπαὺ 10 5:4}} Ὀ6 ἀοἰ]ὶν- 
ογοὰ ἔγοτι (παὺ δίδίθ γι ϊοῇ 18 βαήθος ἴο νδηϊυ, δηὰ 
8}}8}} ραγιϊοϊραὶθ ἰἢ ὑῃ6 ρογίουβ ἔγεοάοπι οὗ Οο Β 
οὨΠ]Πάγθῃ (τ τβ. 18--21). 

ἨΕΒΝΕΕΞ: “ ΤΟΙΡΟΓΆΙ βου ηρ8 ἀγὸ ἃ ἀἰ θσθη- 
εἷ41 οὐὗὐἨ 16 ἔυΐϊῃγα φΙοΥ τ ϊοὮ 8841} ὍὈ6 τονθαϊοὰ : 
ἐῃδῦ 18, ΠΟΥ͂ ΓΘ 80 πῆ! 6} 51|8}} ἰμδὲ {ΠΥ πᾶνὸ Ἠο 
γα ]Ὸ6 οοηρατοὰ στὰ (6 ξαΐατο ροῦν " (1. Βκη- 
ΒΟΉΙΑΟ, “γοϊεὶ πὲ κεῖ, νοὶ]. ἵν. Ὁ. 188).---ΤΠ6 βαβὲτ- 
ἱπρβ οὗὨ ἰμϊ8 ργοϑθηΐ (ἰπ10 ἃγθ ἢοὺ ΜΟΥΠΥ͂ ἴὸ ὍΘ σομ)- 
Ρᾶγοὰ συ τ (Π6 ΠἸΟΓΥ͂ το 6μ6}} ὍΘ γονϑδ]ϑὰ ἴη ἃ: 
1. [Ιῃ γοβροοὺῦ ἴο ἀυταϊΐοη: 2. Ουδηπίϊγ : δπὰ 8. 
Ουδ)"ν.---Τ)ο ΒΒ ΓΙ ΠΡΒ ἀτὸ ἃ τηοῖθ, [6 σΊΟΣΥ 8 8 
Βυηάτοα. το ΐ ; [6 [ΌΣΙΏΘΡ ΔΓΘ Ὀθὺὺ ἃ ἀτορ, 186 ἰδῖ- 
(ΟΣ ἃ 868 (Υογ. 18).--Ῥαὺ} ἀδβίσηβ ὸ Βῃον : 1. ΤῊΘ 
ϑορίαϊηιυ οὗ [Π18 διυΐατα ἴῃ ορροδί οι ἴο ἀουθίογβ, 88 
ἰπ 2 Ῥοῖον 111, 4, Ὑὴὸ ΒαῪ μδῦὺ 411 τηϊηρθ οοῃθηυ 88 
ΠΟΥ ὙΘΙΘ; ὯΘ ΔΗΒΎΘΙΒ, ὈΥ ΒΑΥΪηρ: ΝῸ : παίυτο ἀ068 
πού τϑηγϑΐῃ ὈΠΟΏΒΗρΡΘΔὮΪΟ; παῖυγα ἰἰθοὶ ̓  ὯΔ8 ἃ ἴθῃ- 
ἀΘΏΟΥ͂ (0 απβίοσιηδιίίου δὰ δομπιρ]οϊΐοη: 2. ΤῊΘ 
τηδσηϊτηθ οὗὨ βαϊ ναϊΐοῃ, ἴον 1 8 ([ῃ6 οὈ͵θοὺ δηὰ 1ἰπκὶξ 
56 ἴΠπ6 ψΏΟ]6 ογολίίοη ς ἴδ τασδὶ ἐποΡΘίογο Ὀ6 οχοθοά- 

[0 6 δηροῖβ, ἴἰο {π6 Ὀδ] ον ς Ομ τοι οἵ αοὐ, (9 
[0 ποῦ]ὰ, δῃὰ ἴο 41} ἀθν}]8 (νὸς. 19).-- ΤῊΣ τυδηΐον 
ἴο νοῦ [ἢ6 ογοαΐυγο 18 βυῦ᾽οοϊς '8 πιδηϊοδιθα 
ΟἰΒΟΑΙΪΥ 8ἃ8 [ὉἸΪονθ: 1. ΤΏ ογεδύύοη ᾽δ8 ἰυβὲ [8 
ογἰχίμαὶ οδάγτὰ, 1.8 Ὀοδυΐγ, (8 ἀγα] ῃθδβα, δῃὰ ἰδ 
ὉΠΊΪΟΣΤΩἑΥ ; 2. Ὁ ὯΔ28 Ὀθοοπῖα οογτυρίθα ὈΥ̓͂ τσ Σ 
[μδὴ 18 ἰπ᾽υγῖοιΒ ΟΣ 186 1688: 8. [Ὁ 8 ΠΟΥ͂ ρίνϑθη οὐὸῦ 
ἴ0 δΔΌυδβο (τοῦθ. 20, 21).--Ηονν 8 [ηΠ6 Βο δ σίου οὗ 
Ὠδίῃγα ἴο Ὀ6 τορυγτὰοα ἢ 76 τηῦδὲ ΒΌρροΟΘα Ὠδίυγθ 
ἴ0 ὮᾶγΘ ἃ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏΘΒΒ, ἃ (6 ] ηρ, ἀηὰα ταὶ ἰδ πουϊὰ 
ΒΑΥ: “Ὁ Παῦ πηυϑὶ 1 Βυῇον ΠΟῪ τυδὲ 1 Ὀ6 δοτβοὰ 1 
ΘΌΡΡοβίης ραγίϊου!αν οὐ͵θοίβ ἰο βρϑαῖ, {π6 βυὴὰ πουϊὰ 
ΒΑΥ : “ΗΟ τηυδύ 1 8.6 ὕῥροπ ἴπ0 πιοκθὰ ποσῖκϑ οἵὗἁ 
ΤΩΘΏ 1 ΠΟΥ͂ δ 1 ΘΟΙΏΡΘΙ]ο ἃ ὕο 866 ΘΥΘΣΥ (ἰΐηρ 1 ἢ 
ΤῊΘ οδσίῃ : “ δῖ τπυυδὶ 1 Ὁθαν 1 τ λδὺ Ὀϊοοὰ τυ 1 
ΔΌΘοΟΙΌ 1" ΤΏ ραγάθηβ δηὰ 86148: “ον διὸ τὸ 
δδιθα ἢ ΟΧΟΘ88}} Οἷα δηὰ εἰϊνοῦ: “ον τὸ ἮΘ 
Ῥοσνοσίθα ἰηΐο ἰάοἱβ ' " Βρδβίϑ: “ ΠΟῪ δἵὸ τὰ ἴογ- 
Ἰηθηὐοα δηὰ δρυδοὰ 1 [Ι1{ 86 ΑἸ ΡΏΓ ποτα ἴὸ 
ΟΡΘῺ (6 τηου!β οὗἁὨ ΙΏΔῺΥ Ὀθαβίβ οὗ Ὀυγάρῃ, ΒΟῊΝ 
ποῦ ὰ [Π6 ἱτταϊζοιιδὶ Ὀσγυΐοβ οοιρδίη δραῖπαὶ γδομδὶ 
τῆ8ῃ ἱ (νον. 22.}.-- ΤΠ 6 ΟἸὨ γι δεϊδη ἰ8 ζ᾽ λον ὧ(6 ἀέδὶν 
(δι, Μίαν), ἃ τῶδῃ οὗ Ἰοῃρίηρβ. 

Βεβδκε: Το τηδγιγγάοση οὗ ἴδ6 οστεδίατα 18 πὸ: 
[ο]ὰ, διὰ ἰΐ8 οογοῃδίΐοη Ὑ{11 8180 Ὀ6 ὑπνοίο]ὰ : 1. [ὲ 
Βυοτβ ἀθαίῃ, ΠΡ τ ΠΟΒΘ ὈδίἢΒ ἴδ οἰ Θρῃδηῦ ΚΤΌΒΣΙΒ 
διὰ [86 πΌΡ) ὙΤ168: 2. [{ βυοσβ υὙἱόϊθηοα δῃὰ 
Ἰπ᾽αδιΐοθ ἤτοπῦ [6 υῃρταίο] δηὰ τρδ]οίουβ ; δῃὰ ἰδ 
ΒΌΟΓΒ ᾿ἸηνΟΪ ΠΓΑΣΙΪΥ, (ογ ἰδ 18 δα ̓ δοὶ ἴο ἴμ686 ἐμῃγουρῇ 
(ὐοἀ δ δυϊμονῦῖον (νοῦ. 19). ΤῊΘ ρίοσυ οὗ αοα δ οἢ!]- 
ἄγϑῃ 18 ἔγϑθάοῃι--- γθϑάοσῃ ἔγοσαῃ δίῃ δπα ἀ660)}---- γος 
ἄομὰ δοπὶ ἴΠ6 ΟΥ̓ΤΔΏΗΥ οὗ [ὴ6 4601} δῃὰ ἰδ ποιὶὰ 
(νον. 21λ---Τὴ)6 ΑΡροβίῖθ βαγβ: Ἧζ6 αγ τοαὐξίησ 7Ὁ᾽ 
ἐλς αὐορίϊοα. [Τὰ ἰδ ἴΠ:6 πιγείοσυ οὗ ΟὨ τ βώδηϊιγ, ἰδὲ 
Ἧ6 τοαὶέ (Ὁ Ἡθδὺ ΜΔ Δἰγοδαὰν λαῦθ, οὐ ὑπαὶ τὸ αγὰ 
δηὰ αὖ (86 Βδῖὴηθ {{πὴ6 αγό ποὲ ὙΠπδὶ ψὸ 88|8}} ὈὉ6. Ὅ78 
ΔΓῸ ΓἹρΗὐθΟΙιΒ δπὰ δἰ]: Δ. ΔΓΘ ΒΟΙΥ δῃὰ ᾿ἔζωρυγθ : 
ΝΘ 86 ΚΙΏΡΒ δηα ΒΑ ν 68: ἯὙῸ 8.6 ἴγθο δὰ Ὀοηὰ: νό 
δΓ6 ᾿ἱνίηρ δηὰ ἀφδὰ ; πὸ δἃ΄Θ βαυγϑὰ δῃὰ οοηάοιηοά : 
--Θ δῖΓ6 4}1 (86 ἔοσιμοῦ, δραγὶ ἔγοτηυ Οὔσβοῖνοθα, ἴῃ 
ΟὨμεῖβι ; τὸ 8δ.Ὸ 8]} οὗἨ ὅπ Ἰαϊῦδσ ἰῃ οὐγϑαῖνοθα, δραῦὶ 
ἔροπι ΟἸ τὶ (τον. 28 

γοτα. 24--28. 68 βαϊγαζίζοη οὗἩ ΟἸἘ γι β Δ Ὼ}8 ἴῃ ἢ 6 
Ῥτοβοηΐ [16 'ἴβ ἃ βαϊψαϊΐζοῃ : 1. ἴῃ Πορθ: 3. ἴπ μΡδ- 
ἄθποθ;; 8. Ιῃ ῥγϑυϑὺ (τ γϑ, 24--28).---ΤῊ6 οπε ΟἸγὶ8. 
ἴδῃ ΠΟΡΘ ἴῃ ἀϊδεϊποιίζοῃ ἔγοτα {89 παρῆν που] γ ΒΟροδ. 
1. Τὸ [88 ἃ ζοοὰ στουηά---ΟἸτὶδί, οὴ ποτὰ τ οδα 
Ὀυϊὰ ;: 2. Α οογίδίη οὈ͵θοῦ---οἴογηδὶ βαϊνδώοῃ (τον. 
24).-- ὙΠ δῇ 6 ΤηΔ βϑοῖἢἢ: Ὠ6 οδῃμοὶ ἸΟΡΘ ἴοσ ; ἴἢ πῷ 
{πουοοτο ΠΟΡΘ, [86 οὐ͵δοῖ οὗἁἨ Οοὐγ ὨΟρ6 τηῦδβὲ Ὀδ ἰῃ- 
γἰβῖ Ὁ]90 (νοσα. 24, 2) .---ΟἸτιβιίδη ραύώδηοο: 1. [ὰ 
πιαὶ ἀο68 ἰδ οοῃβίβι ῷ ἃ, ἴῃ ὙΒοί ἷἰβ ἰδ ἰουπὰ 
(νον. 26).---ἰηἱογοθβαδίοῃ ῸΣ 18 ὈΥ ἴπ6 ϑϑρὶ τίς οὗ οά, 
1. Ηον ἀοθδ ἰΐ ἰαἶζθ ρίδο Ὁ 2. ΩΣ τδδὺ ΓΟΒῸΪ 8 " 
(νοτβ. 26, 27)..--.10 8. ΟὨ]Υ πΏΘα 1 Ῥογοοῖυα ΟἿΣ ἰῃ- 
Βνι 68 ἰδὲ αοα δ ϑρίτίς ἰηϊθγοθὰθθ [ῸὉΓ 18 υεῖτ]} υῃ- 
τξίογ Ὁ} ΚΤΟΔῺΒ (γος. 26).---Α ρκἴαποθ δὲ (86 ἱππιοδὶ 
1 οὗἨ ργαγοῦ οὐὗὁἩ Θοα᾽βΒ βαϊπίβ.. Ἧ2ὼ6 Βοῦα ρογοαῖνθ. 
1, Οὔἷν μψγθαὺ ἩΘΔΙΚΏΘΑΒ. 2. ΤῊ0 ΡΣ ΟΡ ΤΩΝ ΠῸΣ, 
ΟοΒβίο ὈΥ̓ ἴῃ6 ϑρίγιι οὗὐ Θοὰα: 8. Θοὐ᾽β ἰγίθηάν 
Βιοαγκθηΐηρ ἴ0 ΟΌΡ ὈΓΑΥ͂ΘΡ {τ γα. 26--28).--- ταῖθο Θοὐ 
ἴον Ηΐβ οοτωραβαΐοῃι βῆονγῃ ἰῃ ἴῃ 6 ϑρὶ γῖ [ἶἾ8 ΠοΙρίορ υὸ 
πῃ οὐὖγ ἰηβντη 168 (σον. 26).---Τ)θ ἀπυϊν ΓΑ Ὁ]86 ρτοδῆς 
ἰηρε οὗ ὑπὸ ϑρὶνγὶς (τον. 36)..---αοὐ Κποποιὰ [6 Ὠοαδσὶ 
(νον 27). Αγ Ἧ αἰβὸ βαϊπηα ἢ [οοβ αοὰϊς ϑρέεά 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΥΠ||[|β. 18-89. 
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ὌΓΔΥΟΣΡ Μ|ΠῚ Ὀ6 δηβνοσοὰ ἢ (νεγα. 26, 27).--- πον 
Ἡδὶ οἰγουϊηδίδηοοα ἀ0 το, ἴοο, ΚΠΟῊ παῖ 41} (δϊ 
ποτῖς ᾿οοῖθοσ Ὁ οὺὖῦν ροοὰ ῦ 1, θη τὸ ἴονθ 
Οοὰ; 3. ΘΠ Τὸ δῖὸ οοπδβοίουβ οὗ οὔτ 64]} (νος. 
38).---ΤΏο Ο τ δεδη νἱον οἵ ᾿υτηδη ἀοδβιίην (νοσ. 38). 
--Πον ΤΔΩΥ Τοθῃ ὅτ 81}}} ΥΟΣῪ δ τοί Κηοπίηβς 
Ὧδδι 411 ἐΐρ τουδὶ ποῦς ἑομοίθοσ [ὉΓ ἴο ἴΠθὴὶ 
ἀδαιὶ Ἰοσὸ Οοὰ! 1. Ῥτιοοῦ δαὶ δυο ἷἱβ8 [06 6586 : 
, Βιαιοιηοηϊ οὗἩ [86 ρστουῃάδ οὗὨ ἐμιὶθ ΡῬΒΘΠΟΙΘΠΟΏ. 

ΞΤΡΑΒΕΕ : [π|ραἰΐθῃοα ἰῃ αἰβίγοβϑ ἃῦίθοθ ἤγοτη τδηΐ 
οὗ πορϑ; 2 Κίηρβ νἱ. 29, 81 (νογ. 30).-- -ΡΈΝ Κα : 
Ἧε ἀο ποὲ ΚΩΟΝ δὶ νου] δἰ ΤΥ Ὀθ υϑοία] ὕο 18, 
δηὰ, ἴἔ Ἰοῖθ οομρ]οίοῖν ἰο οὖν οὐαὶ ομοῖοο, πουϊὰ 
οἴἶδθῃ ῥΓᾺΥ [6γ [Βΐηρβ πιοἢ ταῖσιν Ὀ6 ἰη͵ τί οΠ18, γδίἢ- 
6γ ἴΠπδὴ ἀβοῦυ]. Θ 880 ἀο ποὶ υπάογβίδηα ὨΟΝ 
Ῥτάγοῦ Βῃου]ὰ ὃ6 Ὀσδὲ ἔοστηθά, δρὰ ἴῃ δυσὶ ἃ ὙΑΥ 88 
τοδὶ ἸΟῪ ἴο Ὀ6 δοαρὰ, οδρθϑεΐδι!ν ἰῃ ΒΟΑΘΟΩΒ ἩΏΘΏ 
ΠΟΟΘΒΒΙΝΥ 8 ρτοδί, δηὰ ἴἰῃ6 Ὠθαγὶ 8 ροσρὶοχϑὰ : υὶ 
1:6 Βρὶτῖς ἱπίογοθάθ8 [ὉΓ ὑ8 ἰῃ 09 Ὀδδὺ νᾶν, τὶ ἢ υη- 
ὈΓογαΪ6 στοδηΐηρβ (γον. 26).--- 6, ἴῃ πθοτλ ἴΠ6ΓῸ 
ΔΙῸ βυο) ρτοδῃβ, οἴ ἀο ποὺ οὐξγϑοῖνοβ ὑπάοτγδίδη 
ἩιΑὶ γ͵ὸ ὈΓΔῪ ἴοσ, ἴον [06 δ χίοιῦ οἵ [Π6 Ὠοαγὶ ἷβ 8Ὸ 
τοδὶ ἐμαὶ ἷξ σἂ ΘΟΧΡΓΘΒΒ ΠΟΙ Πΐηρ ΙΏΟΤΘ ἐλαη α δ07- 
το μὲ διέ οοπβάοπέ ἀδεὶγα ὕογ λό οὕ Οοά; 
θυ ὑπ0 τϑιηδίῃἰῃρ ΡΓΆΥΘΡ 18 88 ὉΥ ἴπ6 ΒοΙγ 
Βρί τὶς, δπὰ Ὀγουρμὶ Ὀεΐογο αοἀ ΒΒ ἰἤγοπο (νοῦ. 27).--- 
Ἐοοϑ : Ηστθ (νοῦ. 27) ἴ6 Ηο]Υ ϑ'ρ» τὶ ἰπλογοθθδ [ὉΓ 
ὉΒ 88 8 86 δύο Ὁ ἱπίθγοθαοδ ἴον δῖ8 οἱ ἃ, 0 ἀο068 
ὩΟΙ ΚΠΟῪ ΠΟΙ͂ 0 Δαάγθβ8 ἃ ἢ πΟΡΪομδη 88 δ6 
Βῃοῦ ἃ, πθοὰ Π6 ρυΐδ ἰπίο Π18 τοῦτ τοβποὰ ἰδῃ- 

διὰ ἃ βιιπρ' σοΙρ]ϊπιθηξ. 
ΕΝΟΕΙ, : [ἢ {Π|8 ρυστροβα οὗ αοἀἂ 16 σομοθδὶ θα 

[Π6 ὙΘΡῪ γϑί τοοῖδ οὗ (19 υδιἰβοιλίίοη δηὰ μὶογῖβοδ- 
Ἐίοη οΥ̓ ὈΘ] ον 8 (νον. 28). 

ἀκπιλοη : ΤῸ ΡοΓΒΟΠ ΔΙ Ὺ ΟΥὁὨ ἸΔῈ 8 0 ραβϑίηρ 
ϑῆον, δηὰ ἀ0608 ποῖ 688 ΔΉΔΥ ἰῃπΐο ὈΠίγνΘΓΒΑΙ ᾿ἰ6 : 
Ὀυΐ ἴδ ΟἿ]Ὺ ᾿ἶνοθ ὑγΓ0]} ἃ ᾿16 οὐ 186 βρίγῖς πῆθη [86 
ὈΟΓΒΟΠΔΙ ϑρίεϊς οὗ αοἀ ἰβ [Π6 δΒοὺ] οὗ ἰ(8 11{8----π θη 
Οοὰ ἰδ ἰῃ ἰὑ---π θη ἰμ6 ϑρί τ οὐὗἨ (6 οἴθγηδὶ ζ6᾽]ον- 
ΒΡ οὗἨ ἴπΠ6 Εδίθον δηὰ οὗ ἔμ ὅοπ, οἱ αοα δῃὰ οὗ 
ΗΪ8 οτοβιίου, 8 ἰπ 1Ὁ (νον. 26). ΒΥ (Πΐ8 τηθδῃ8 {86 
ῬΓΑΥΟΡ ΟΥ̓ 1ῃ6 Ὀοϊονίης ΟὨγβιδῃ ἄγϑέ γθοοῖῦοθ 8 
δἰγοηρ δ βῦγο ατουηὰ ἰμδὲ (π6 βρ᾽ εἶϊ Ῥγαγθ ουὔΐ οἵ 
δἷτη ; δηὰ ΌΥ͂ (8 ᾿Ἰηθδὴ8 ἷΐ ὈΘΟΟΙ68 ΟἾΘΩΣ ΠΟῊ βΒυοἢ 
τοδὶ ΡΟ. ΠΙΟΏΒ 858 ἐπ6 γϑὶ [ῃγθθ οὔ [Π6 ον Ὁ ῬΓΑΥΘΣ 
ὍΣΟ ΗΪδοοὰ ΟΥ̓ (Π6 οτὰ ἴπ (6 τοουϊὰ οὗἨ [6 ποακοδὺ 
ὈοΙ ον ον (νον. 27).-ἰὸΟοἦ, ἰ6. αοα πο πουκοί 41} ἰπ 4]}} 
ἴον οὔ βαϊναϊίοῃ (ῬἘ]}]. 1. 18); {Βμογαίογο 411 ΚΠ ΏρΆ, 
Ηΐδ ογοδίυτοβ ὙΠῸ 176. τηονο, δηὰ ἤδνο τΠοἷγ Ὀοΐηρ' 
τὰ Ηΐπ), οοὔροτγαῖο ἴὉΓ [86 βαῖηθ ϑῃὰ ; ποὺ ὙΠ} Ηΐτω, 
οΣ Ὀογοπὰ Ηΐπ), Ὀαὺ ἴῃ Ηΐπὰ δῃὰ [σου Ηΐπι. Ἐνθῃ 
ΑΙΪ (86 οΥἱ] ὑπαὶ ἴδιο ρἷδοθ ο [0:6 οασί ἢ οοδρϑγαῦθϑθ 
ἴον : ἴὉ Ὁ 186 Ὑ1}} οὗἩ 106 ογθαΐαγο, Ὑβὶοἢ ἰθατβ 
56 1 δδυ δῦ ἔγοῖὰ 18 Οτγϑδίογ, ἰ8 ονΐ!, δῃηὰ (Π6 6υ]]} 
φοπίϊηυοθ ἰοὸ οχὶβὲ ἰῃ {8 Ὑἱ}}. ὈυΣ (86 ον] τῃαὶ Γ6- 
ΘΌ} 18 88 ὑΠ6 ὑσοῦῖκ οὗὨ [9 π|ὶ}} 8, ἰῇ 8ὸ ἴδὺ 88 ἴξ ἰηΐον- 
ἔδγοβ πὶ Οοα δ ογάὰον οὗ [6 πουϊὰ, ΘΟοα 8 οσσῃ ποσί, 
ἷο ογοττυ)οὰ Ὀγ Ηΐτπὰ ἔον ροοᾶ. 1 ἃ οἰἑ]ά ον (τοπὰ 
οὗ οὔτ 8 βίιγσυοῖς Ὁγ ᾿ἰρἰπΐηρ, οὐ Κἰ 16 ΌΥ͂ ἃ τηῦυγ- 
ἄσγον, ἰἐ 186 Οοαβ πόοτκ πῃ ὈοΓἢ ΒΟ ΤᾺΡ 88 ἴΠ6 
ἕμδίϊοῦ ΘΟΠΟΘΓΠΒ 08: Θθγο Οοἀ δ οὐ τοί υϊΐνο 
ἐπεσιεῦις μα ϊΐοῖν τοαυἶο ἴΠ6 αν] ἀοοὰ πὶΐ οἱ], 

ἴῺ6 ἃ Ὀϊοποίπς ἴο Ὠἷπιὶ ΜῈΟ ᾿ΘΔΓΏΒ ἴο ἴον Ηΐτῃ 
πηᾶον {πΠ6 Ὀΐονα οὐ Ἠΐβ γοὰ, 80 (δὶ ζθϑῃ Ηΐδ ρ6 4] 
διοθ ἰδ ΠΟ τῇοτο γονθαϊϑὰ τπογοΐῃ, θαὲ Ρυγ γἱης 
ψ δΔηὰ ρτγδοθ (γον. 28). 
1800: 2αΐξίδηοο παῖδ; ἴδ ἰ8 668} 18 ἃ οἢ λορε, 

ΨὩοἢ ἰ6 τΌ6 ἀἰτοοῖ 0 οὗὨἨ {π6 δρὶ τὶς ἰοπαγὰ ἃ διϊταγο 
Ηορο ἰδ οδιδ βυῃθαὰ οἡ ζαΐίλ, πιο ἰθ [80 

(6 Ῥτοιηΐβα, Ἡθοῖ ἰ8 οοπίδιποὰ ἰῃ αοα ΒΒ τῳοργ΄, ἷξ 
ἴΠ6 φτουπὰ οὗὨ (αἰτι ; Οαοαἷδβ ποιὰ 8 ἐδπογοίοσθ ἔδε 
Ετουῃὰ οὗ 84]} (νοσ. 2). 

Βκύβνεε: ΒΗορο ἰδ δἀναποοὰ διε (νοῦ. 34)... 
Τὸ ΠΟΡΘΟ, δῃὰά ἰο δοῖ ἴῃ Πορβ, ἃγϑ {16 βίγοηρι οὗ {δ4 
800} (νογ. 2). ---Τ)Ὡὸ Ποαγί οὐ {π9 ΟἸγίβεῖδῃ ἰδ 9 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ, 8 ἀπ Πρ .-ΡΙδοθ οὗ πὸ ΒΟΥ βρίτὶὶ (τος 
26).---Πἰ πο Ομ ἰβοίθῃμοθ μ88 ἃ ὙΘΕῪ Θοχαογ:ρ δἰ ὰθ 
6οα Κποπα [Π9 ἱππηοδὲ ἔα Ὁ] π668 οὐ 186 ΟἿ ΒΔ η Ἐ 
δοαγί, ἿΠῸ γὰρ ΟἸγίβιϊδη ἀθαῖσθθ ἴ0 ὍΘ βοδγομϑα, 
δηὰ ἴο δανθ Ηἷβ Ὠθατὺ βθθῇ : δ0 ζ41866 ΟΠ γί βεῖδη ἔθ το 
ἐπθ (τον. 27).--- ἡ εις πἰλὲϊ πιαϊξ δὲς αοοὶαδνο, δα 
φυο ποὴ αἰἐριμα δοπὲ ροξδεὶξ δἰ νεἶλέ οἰέοογε ;" Αὖ. 
ΟΥΒτΤΙΝΕ (νοῦ, 38). 

γετβ. 239-29. ΒΙΏΠΙΔΣΥ οὗὨ [86 ΟἸσίβείδη ογάοι 
οὗ βαϊναοη. 1. Ἑ]θοϊίΐοη : 3, Ογάϊηδοη: 8. (]} : 
4. δυδιβορώου ; ὅ. ΟἸοτβοδδοι (νογα. 29, 80).-- 
ΤῊοΘ Οπὶγεθοκοιίοη οὗ ἐμ9 ΕΔΙΒΟΥ ἰ8 δἱ [0:6 Βασηθ [1π|6 
[π0 Βγβί.ὈΟΤ δΔΙΟΏ ΤΩΘΩΥ͂ Ὀτοίδγοη (νοῦ. 29).-- οἱ 
8 ὩΘΥΘΡ [Ὁ 1ῃδὲ νὰ βῃουἹὰ 6 Ὀτοίμγθη οὗ ΟΡ 
1μοτὰ ϑοδὺβ Ομ σῖβδι (νον. 29).---ἼὩ6 68}}, υδιἰδοκίίοι, 
δηα μον βοδίίοη οοσσοθροηὰ ἰὼ ἰμ6 ἐπγθοο! ὰ οὔἕοθ 
οἵ ΟἩγίβὲ (γεγβ. 29, 80).---Ὑ}} ἀ0 τὸ, δ. Ο γι βιΐδηβ, 
Ὠοὺ προὰ ἰο ἔρας ἢ 1. Βοοδῦβθ Θοά, ψῦρ ἀοἰϊνοτοὰ 
Ηΐβ ΟἿΪΥ βοῃ [ὉΓ 8, πὰ τι Ηΐπ τὶ} αἶδο ἔγϑοὶῦ 
ἷνθ Ὧ8 411 ΓΠίπρΒ, ἰ6 ἴὉ. 8: 23. Βοοδυδο Ολγέδέ ἷἰβ 
6Γ6, ΠΟ [88 δηϊομοα ΗΪ8 ποῦῖς [ὉΓ 8: 8, ΒΘοοδυδο 

1.6 Ομ γϑοῖυεα, ἴοΣ [806 δῖα οὗ Ηΐπὶ πο Ὠαῖδ Ἰονθα 08, 
ΔΙῸ 8016 ἴ0 Θῃη ΓΘ ΘΥΘΡῪ ἀδηροι, 8ηἃ ἴο 8)] 07 ποίἢ- 
ἰηρ ἴο βοραγαΐθ υϑ ἔγοιη ἐδ ἴονε οὗ ἀοἂ πριίοῃ ἰβ ἴῃ 
Ομ γίδι δοϑὰβ ουῦ οσὰ (νοῦβ, 381--89).---Ἰ Οοα 9 ἴὸ Σ᾽ 
8, πΠΟ δὴ ὃθ αραΐηβὶ 08} Οὗ, Οοα δ ρῥγοίϊθοϊίοιυ 
ὉΪ48 ἀοῆδηοα ἴο ΟὟΓΡ δῃθιηΐθδ (ἴῃ (ἰπη68 οὗἨ τ) (Υο.. 
81)..-[ αοα Ὀ6 [ὉΓ υ8, τῆ0 Θὰ) Ὀ6 δρεϊπβὲ 8 
1. Αδῖκ πῃμοίῃον αοἀ ἰβ ἴον 8: 2. ἴοοῖἷκ δὲ ἐπ δῃθ- 
τηΐθ8 (τον. 31).--Ἴλο σταοίουδ οἷς οὗἨ Οοα 5 ὅοῃ (νος. 
832).---Εουῦ Ὀο ον δπὰ ἰογοῦβ αὐδδιίοηβ οὗἩ {6 
Αροβίϊβ, τῖνῃ [86 βδῖθ υτθοῦ ΟὗἨ ΔΗΒΉΤΟΣΒ ουϊποίηρ 
οοΥδἰ ΠΟῪ οὗ {τ τη ρἢ (νογβ, 81--89). 

ΞΊΔΒΚΕ: ΤΏΘ6 ργϑοίουβ οἤδίη οὗ [6 ὈΪ βαρ οὗ 
βαϊναιϊΐοη, νηοῦ ΓᾺΡ ΘΧΟΘ]8 81} ροϊάϑθῃ οἰδίῃβ δῃὰ 
ον οἷβ (1 ϑοθη 1, 1. Ἵ οὐ 80).---ἔνοη [86 81}}4]}- 
οβϑὶ οὔἹ]ὰ οὐ αοα οβδῃ ἀδίγυ ἢ 016 ψοσὶὰ : [ἢθγὸ- 
ἔογθ, πϑδῦ ἃ βγοδὺ θυ οχο 4}} ἴπ0 οἰΐάγθη οὗ σοὰ 
Ὠάλνο 1 Ο πϑη, Ὀ6 οοηγογίθα, δηὰ ὑμΐβ ἀδὺ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 
οἰ ]ὰ οὗ αοἀ ! (νοτ. 381.)--- Τὰουρὶ ἴ86 ποῖα πογὶὰ 
οοηάριμη γοῦ, δηὰ ΟΥΥ Ουΐ δραὶηβὶ χοῦ : “ ΟΤΌΟΪΥ 
Ὠΐπι 1 στο ΕΥ̓ Ὠἷἶπὰ  ΑἸΔΥ ἩΠῚῚ Ὠΐτὰ 1 7) 5τηῖ}6 δ ἰξ: 
ἴον ᾿{ ἀοὰ 7υδδεβ νοῦ, ποίῃϊηρ ὁπ οοπάθιηη γοὰ 
(νον. 88).--- ἴος λαδεί ργοργίιμη ὁοοίφεία : ἄωπι μὲγ- 
δοομδίοποηι ραζέδιν,͵ ἤογεί ; ἀμπι ὀορργενιδί}., ογἐδοὶΐ ; 
ἄμηὶ οοπέοηιπ ζω, ργοϊεὶέ; ἄωπι ἰαάξίηγ, υἱποῖξ ; 
ἄυπι αγσιδίμν,͵ ἐπίοί ἐρὶ ; ἕωπο βίαί, ομπι διροεγανὶ 
υἱάείων ;᾽" ἨιπλΒισθ, ἱ, 8, 24 7Τγνἱπ. (τον. 8).-- 
ίτοην Βοτοΐο ἔτι, πὶ οἢ Ὑ}} 6] οὖν ποιθΐηρ [0 Βορ- 
ΔΓδΙΘ το ἔπθ ἴον οὗ αοἀ ἴη ΟΠ γῖδε. ΟἿ, ΑἸτΐ οι 
οὐ, ἀγῃ ὺ8 πὶϊ ἴ8:6 β6 16 ΒΘΏΒ6, ἰῃ ΟΥΟΣ δαὶ ΜΘ 
ἸΩΔΥ ΓΘΙΏΔΪΏ τ ἴ0 ἀφο 1 2 Τίτη. ἱν. 8 (γοσ. 89).-- 
[κνοκ: ὙΠ αὶ πὶ] ἰτ Β6]Ρ γοῦ, Ροὸσ ᾿δῇ, ἰΐ γου 
ἢδν6 ΤΩΘΔΩΥ͂ στοαὶ, τί ἢ, δη τοὶ ρὨν τ ἴῃ 186 πνυτ] 
Δ ουϑῃ ἃ Ῥδγίΐα] ἰυάρσο δὲ ἴ86 ἰυὰδρστηοηῦ "Ὁ 1 
δηὰ γοὺγ ΟὟ ΘΟὨΒοΐθηοθ Ὧ6 δρδίηδβι γοῦ, ΠΟῪ ΒΟΟΏ 
ὙΠ τ΄0.6 ἸΔΌΪ6 Ὀ6 ἰυτηοα δραϊηδβὲ γοὺ ἢ Φοῦ ἰχ. 4 (νϑε, 
81).--ΟΒΙΑΝΌΣΕ : Εἔσϑῃ δουρὶ ϑαῖδι) βῃου]Ἱὰ πηγαΐκθ ἃ 
ΤΟΥ͂ διζαϊπδὶ ΟΌΓ αἷηβ Ὀδίοτο ᾽ υἀρτιηοηξ δοδὲ, ἢὨ6 
ΜΠἔΠΕΠ ποῖ Ὀ6 ΔΌΪ]6 ὕο δοοοιιρ ἐβῃ δὴ ἰδίην, Ὀυϊ πῇ] } Ὀ6 
οΟΙΏΡΘ)]θα ἴο Ρβοῖκ οὔ ἰο ἢ.611}18} ὅτ πὶ [ἷ8 ομασᾷθ 
γοσ, 88 
( τ τ ι ἷἴ6 [06 οτος οἵ Ὀϊνίπο Ὀομοβοϑῦοῦ 
ἰδὲ γε κποπίοάκο δηὰ ἰοσοογαιπδίίοῃ ἰλῖκο ρἶδοο ἰ8 

ξτεορίης οἵ τ} ργοπιῖβο ἔπαὶ νυ η οὐκ [Π6 ὈΪΘδδίηρ : 1 οἰ γη γ. Ὀὰϊ {Ππ|0 οδ}, ᾿υδεβολίίοι, διὰ μον βοαδιίου 
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οοσυν ἴῃ τἰπι6 (νον. 80).--Η6. σῦο [88 ποῖ ποδίἰδιθὰ 
ἴὸ σῖνο τΠ6 χγοαιοϑὺ ὈΪ οβδίηρ, νι}} αἶϑὸ ποῖ ὉΘ δρασίηβ 
ΟΥ̓ 8:2 8116 ΟὨ68 (νον. 82). 

ἘΟΟΒ: ΜΑΠΥ νου]ὰ Ὀ6 δρδίηβι 8, Ὀὰϊ (ΠΟΥ ΔΓΘ 
ποιϊδίηρ, ἀραΐηβιὶ αοὐ (νοῦ. 82).---Ῥὰ} Πδὰ ργενίουϑὶῦ 
βροϊζοῃ (νϑγβ, 32--84) οἵ ἰ[υἀ 614] ομαγρϑα, ὈθΣ ΠΟῪ 6 
Βροδῖα οὐἠἨ ἁΠοβί]6 ΡΟΝ ΘΓΒ [Πεὺ που]ὰ ν]ο] Θ ΠΟΥ βηδίοἢ 
Ὧ8 ΔΥΑΥ, δηὰ βορασγαίθ 8 ἔγοπι ἔμ ἴον οὗ ΘΟ γίβί, 
ἩΪΙΟὮ 6 αἴογνδγὰ 9118 ἴπ6 ἰονὸ οὗ ἀοἂ ἴῃ ΟἸγῖδὲ 
Φοσυβ ουν Τωυγὰ (νοι, 8ὅ--89). 
, Θξβίο: ΤΌΘ ΑΡροβι]6 [88 ΠΟΥ͂, ἴῃ βρίὶτῖϊ, γοδοιϑᾶ 
186 ἴορ οἵ 6 τηουηὶ οὗ ρἱονιβολιίου, δηὰ Ἰοοκβ ὑδὸκ 
ΟΠ06 ΠΟΤῈ δὲ [06 ὑΓΔΏΒΙΓΟΣΥ ΠΙΠἀγϑποθθ, δὰ [ἢ6 νἱο- 
ΤΟΥΥ οὗἩὨ Ὀοϊΐονοτθ, ἰὼ τ.6 τηϊάθὲ οὗ ἐπεῖγ υπδηϊβῃθα 
οοηδίο, Τιδὲ ψΐο Πογο αἰδίυΓὈΒ ἐπ6 ῥϑδοθ οἵ 
θ6ΠονογΒ, δηᾶὰ τπγϑδίθηβ ἴὸ ἀθρεῖνα ἴθ οὗ {πον 
οοηγονγί, 18 οὗὨ ἃ ὑἱποίοϊ ἃ οδιασδοῖθγ: ἰΐ 18 ἱηπαγὰ δπὰ 
ουναγά. 7ηωαγαάϊΐῃ ἴδ ἰα δίπι, σμέιαγαϊ , ἰδ ἰβ ἰγίδιιία- 
ἐοπ ; ἴῃ μαζὶ 10 ἰδ [06 ὨΘΟΘΟΒΘΙΥ οὗ 16 ἰὴ ρΌΠΟΓΙΑΙ, 
δη ἴῃ ρμεγὶ ἴδ ἰ8 {1:6 ἐδηιρίδίδουβ βρθοίδ!ν ἀρροϊπιοὰ 
ἴον {Π|6 ΟἸσδίδη (το σβ, 81--39). 

1800: ΤΏ6 Ὀϊοββοὰ οογίδί ποῦ οὗ {Π6 στάσο οὗὨ 
τῃοὶν αοἂ εἰγοησίῃθηβ ὈΘ᾽ἸΟΨΟΥΒ ἴο ΘΟΠΑΌΟΣ 81} ἰθιηρ- 
ἰδϊίομβ δηὰ δι δυσδαϑπιθηΐθ (ΥΟΓΒ. 951--84). -- ΑΒ 
ΑὈΤΆΠ ΔΙῚ 8 ἴονο οὗ Οσοὰ βιγθηρίμθηραὰ Ὠΐτη ἴῸΓ [86 
ιθαίοδὲ δηὰ βογϑϑὺ βουΐβοθ, 80 ἰ8 ἴ86 (68ὲ ὁχ- 
Ῥγοββίου οἵ σοα δ Ίονα ἴον ὺυβ ἰδο γνἱῆ οὗἩ Ηΐδ ὅοῃ : ἰΐ 
8 8Δῃ δοί οὔ Ιου νη ϊοῖ μη 6] }Υ ΘΧΟΘΟαΒ 411 6186 
[αἴ αοα Πε58 ἀο"6 Ὁ; υ8 88 Οτγοδαΐον, Ῥγθβθσυθ, δηὰ 
Βυ]ον (νοῦ. 82).---Ὑ 10} ὉΠ|ὸ ΘΙ ΓΟΙΡΊΥ ὁΒιΔΌ]Β6α οοῃ- 
νἱοίίοη οὗ Θοὐ δ ργταοθ ἰογαγὰ υ8 ΟὨγβδηβ, ἴθτι- 

ΓᾺΪ βυδεγίηρθ, 8111} 1688 ὑμδὴ ἰμοβϑα ἰθιηρίϑ 08 
ἴγεῖς 88, 84), οδῃπηοὶ Ἰθμα 8 Δδίγαν ἴῃ ΟἿ ΟΥΑΙ 
οὗ βαὶ δου δηὰ ρμὶ ογ δολίου (γετα, 8ὅ--89). 

Ηκύβνκε : ΟἸγίβὶ ἰ8. ἴ[Π6 ἴσῃ δηὰ γᾶ] 1468] οὗ 
Ὠθπηδη τΥἱγίαθ (9 πθο ἯἮ6 δβδῃου ἃ 6 σοπέοστηϑα, 
δηὶ ἰὼ ὙΠΟ ἯΘ ΔΙῸ δΔρροϊηϊοα 88 ΟἿΣ βιδηβ 0 ὮΘ 
οοηΐογριηθα. ΤῸ Ηἰρθονῦ νὸ {πἰηκ οὐὗὁἨ Ομ γίβι, τῈ6 
Βῖσθορ τουθὶ ψγ (δἰηκ οὗἨ ΟὝΓΒΟΙνοΒ (νϑσ. 29).-- 0 
Ομγίδύώδη 18 ἃ Ὀγοῖμοῦ οὗ ϑδοϑυβ ὑ (νοῦ. 29).--- 
“ὁ ἙΑῚΠΠ,᾽") βαγβ 1αἴμον, “ ρυΐϊδ δυο οοὺ ἰπίο ἃ 
τη, ἴπαϊ ἢ οδὴ Β8Ὺ, ὁ ΤὨΟσΡΙ 41} ἀθν1]β βου]ά 
ΡοῦυΠο6 ἀροῆ ΤΏ6, Δηα 81] ἰκἴτιζϑ, ΘΙΙΡΘΓΟΥΒ, Ὠθδνθῃ, 
δηἀ οδυῖι, τ γα ἀραίηδύ τη6, 1 Πον Υ 6 688 ΚΏΟΝ (Πα 
Ι 9}2}} Ὀ6 Βυβίαϊηοα,, Ηδ ΜΠ|.0 68 αἰ 18 ἱπ (86 
[μὰ δπὰ αἰξδουσὶ Ὧ6 ἀΐθ8 ἱπηπηϑαϊαύθὶ γ, 6. πχυδῖ 
Ἰῖνε δραΐπ " (νδῦ. 81).---ΟὈἸραγθ δἷδο Ῥασι, ἀκβ- 
ΗΑΒΌἾἿ ΘχοοἸθηὶ στη, “ Π αοα Ὁ6 [ὉΣ τη6, 1 ἰγΓοδὰ 
ΟὨ 4}1 δραϊηβῦ τὴ) (γϑς. 81).--τ  ΡΟΥΤΟΓ οὗἩἨ [86 
ΘΟ γϑιΐδη γοϑο 68 ΕγῖΠο᾽ ΓΔ ἢ 5 0Γ14}8.: 818 δίγθηκίἢ 
ΜΠ} πόνον Ὀ6 ὙΏΟΙ οχηϑυβιθα, Απαὰ (ἢ 8 βίγθησίῃ 
'8 σ4]16ἃ Ἰονϑ {πγοῦρσ Ηΐπὶ πο Βαίῃ Ἰονθα ὺβ: Ηθδ, 
ΜΏΟ86 ᾿ονα Γαΐβο8 ἃ8 ΔΌΟΥΘ 8} ΒΒ ρα, αἰσθη σι 68 
8 (1 ον. χνυ. ὅ7:; 2. Ὅονγ, ἴϊ. 14: 1 ΨΦομπ ἷν. 4: 
ν. 4). 

Βεβδεκ : Τὴ6 τἱαμηρὰ οὗὨ ἴα (νουβ, 81--89). 
7Τὴό Ῥεγίσορθ 707 ἰλὲ 4ἰλ ϑιθπάαν αὐέεν Τγιπὶέν, 

σοι, 18--28. 
Ηξυβνζε: Ηον ι[|Ὸὸ ΟΠ γϑυίδη γοραγὰβ [6 οΥ]Ἱ]β 

᾿λῃὰ ἱπηρονγίδοιϊζοῃβ οὐ [818 ποῦ] ἀ-- ἴθ ἕαΐαγο τοὐανο- 
Ὠδίϊοη οὗἨ ἰδ6 θασι}} - 6. ΠΙΒΙΟΥΥ οὗἨ {π6 δαγίῇῃ. 
1. ιηδι τγαὰβ [6 ϑδαγἢ "5 Α 86όῃε οὗἩ συ ρίογυ. 
4. ὙΠδὺ ἢ88 ἰΐ Ὀφοομ6 Ὁ Α Βοθηθ οὗ δβἷη διὰ ἀθαίῃ. 
ἃ, Ὑηαὶ 8[|41}} ἰρ θθοομθ ἢ Βοηονοα, ρ᾽οτβοά, δα 
8 ρατὶ οὗ Ἰθαᾶνθῃ. 4. ΠΟ Ὑ}}} ᾿ιν οἡ 10) δΜαϊι, 
γ, ὕ.---ΤῊο, οοπιίοτι σ]ίο [06 ροβραὶ ρῖνοβ [6 βυΐς- 
τίς ΟἸγίβιίδη. -ἌΡΡΟΗΝ : ΤΟ σοπηροιοη οὗ {Π6 
δθδί σὴ πΠῸ τη; 1. 76 ογοαΐατα ᾿ 885 [41] 6 τ ἢ 
ΓΔ ; 5. ἴϊ βογνϑϑ Ὠἰπ) δσαηΐηδι 118 π|}};: 8, [0 ὈΘΔΓΒ 
͵ἷβ ἱπῆασο ἴῃ ἰιβο}: 88. τὰ οοπίοηὰ δὰ βρῆ ἴο- 
ἐοϑίδογ, 80 ἷθ ἰξ δι οηρ ἴΠ6 ἸΟΙ͂ΤΟΙ ΟΓΘΓΒ Οὗ ΟΓΘδΙοα :; 

ΤΕ ΕΡΙΒΣΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞ. 
«“» 

4. Τὶ δηχίουβΥ εἼχροοὶβ ἀο]γογαποθ ἩΠῚ τὴδι,-ν 
ΟἾΝΖΚΕΝ : ΤΠ ἰοΐζοη οὗ ἔπϊατο ΘΊΟΓΥ: 1. Τ.6 ΔΩΣ' 
ἴουβ δχροοϊδοιι οὗὁ 86 ογοδίυγε ὃ. Τη6 Ὄὀχροοῖ» 
ὥοη οὗἁἨ Ὀ6]ΊΘΥΟΓΒ.-- -ΆΡΕΕ: ΤῊ ἀα] νοόγαπος οὗἁ δε 
Ειοδηΐηρ οτοδίοσο: 1. ἴῃ παΐυσο 2. 1π Πυμηδηΐ 
ἴῃ ΒΘΠΘΙΓΑΙ ; 8. ἴῃ ὈΘ]ΐΘΥΘΓΆ. ---ανκε: Τὴ6 ΠΒΟΡΦ 
Μοῦ ΟἸὨ τί διλδηβ μάν οὗ τΠοῖρ αΐατα ρῇυτγ: 1. 
Ὑδὺ ἷβ ἱωωρ ϊοὰ ἴῃ (δἰβ ὮορΘ: 23. [5 οοῃμθοιίοξ 
πὶῖὰ [86 16 οὗ 86 ΟἸτἰβεϊδη ; 8. 118 ὈΪ οβεΐί δ. 

7146 Νειο Κλεμέες δγίοορεε Σ 1. Ὕετβ. 34--ὅ0, 
ΟΥ̓ Νιδιο- Υεαγε αν. ὈΚΞΊΟΒΕΕΥ: Τδ6 ρστεαῖ μσίν. 
δζο οὗἩ ΘοάΒ οὨϊϊάγθη, ἴο Ὀ6 8}}]6 ΘΟὨΒΕΔΒΕΥ ἰο ΒΟΡ6 
ἴον [86 Ὀοδί.. 1. [Ὁ 'ἴβΒ ΟὨἹΥ Θοἀ δ σῃ!]άγοη πῇ ΚΗΟῊΝ 
μὮδὶ ἰα Ὀοδὲ ; 2, [Ὁ 6 ΟὨΪΥ (ΠΟΥ νῦο δορα ἔοσ ἰξ ἴα 
ἃ ῬΓΟΡΟΙ ΥῸ7 ; 8. ΤἬΘΙΡ ὨΟΡΘ6 Γοϑίβ ὕροὴ ἴΠ6 βἰσοῃρν 
οδὲ ρτουῃάβ. 

ὦ, ει. 81-89, ἴον ἰδὲ 18ιλ ϑωπάαν αὔἶἴεν Ττὶν. 
ἐΐν. ΕΙΟΘΗΕΒΕΤ: ΤῊ Ὀ]εβθοάῃθθβ οὗὐ Οοαβ οἢ]ὰ, 
00 Ἰἴε8. ἰὰ Ηΐ6 Ὀοδβοῖὰ ἴῃ 41] ἐδ1 ἢ ΟΥ̓ οἴογηδὶ ἰονο. 
1. Βυοῖῦ ἃ οὐἹὰ οὗἨ Οοὰ [88 ουϑῦὺ (πΐπσ πο σδη 
ΓῸΪΥ Ὀοηοῆς τη : 2. Ηθ ͵'8 ΠΟ τῆογο αδἰγαϊὰ ᾿ῃδὺ 80 
(αἷμ οδῃ μβδυτὰ εἶτα ; 8. Ηδθ οομηυοβ υπβοραγαϊθὰ 
ἔτοτωῃ δίθσῃδὶ ἰονο. 

ΟὨ οἶδ. Υἱῇ. 28. ΞΟΗΙΞΙΞΉΜΔΟΒΗΕΕ: ΟἹ ἴπ)- 
Ῥγονίηρ οοσδβίοθηβ οὗ ρ]} 6 σδἸδηΐγ. 1. ΤΟΥ δρ- 
ΡΘΑ] ἴο υθ ἰο ΚὨΟΥ ΟΌΓΘΕΙ͂ΤΟΒ: 2. ΤΏΟΥ Υ̓͂ Ὀ6Π6- 
δὲ υβ ὉΥ τηδίηηρ 08 ὈοίζοΡ δοαυδλϊπίοα πίτ Οοα Ὠΐμ)- 
Β6[, (Βοϊϊνοτοὰ ἴῃ Β.61|10 δϑοοῦ δῆδρ ἰῃ6 Εγοθςἢ 
οσσυραίίοῃ.) 

ἴμλκακ : ΟΠ τ δι ϊδηβ, 88 αοα 8. σὨ] ἀἄγθη, τὸ ἢοῖσθ 
οὗ δυΐυγα ρίοσγ. 1. Τδδ σὶρ οὐὗὁἨ ἱπμοτϊίδπος δϑιδὉ- 
᾿ἰιϑῃθὰ οὐ ἴῃ6 Νὸν Τοδίδιηθηξ ; 23. ΑἸ χίουβ ὑυδι τος 
ἔογ ἴ6 ἀδοϊβίοη : 3. [8 οἴοσηδὶ ἱπβιϊυϊοη : 4. ΤῊ 
ΟΡΡοπϑηΐβ οὗ {Π6 τίρῃηϊς οἵ ἱπῃουϊδησα" ὅ. [8 δϑϑὺγ-: 
8506. 6. Τη6 ἰπβηὶϊο ναΐυθ οὗ (6 ἱῃῃου Δ} 66.--- 
ΤῸ δηχίουβ Ἔχρϑοϊδοη οὗ [6 ογοδίασο, ἃ8 οοηιγηβί. 
οα νῖϊ πιδὴ πίϊμουῖ {8 οἀχροοίδοίοη ἴῃ οὐγ ἀδΥ, ἰδ 
[6 βαῃγ6 ὈἱοίΓΘ ΟἿ ἃ ἰαγρβθ 8686 Ὑδο ἢ ΒΔΙΔΆΓ) ̓Β 868 
ΡῬΤΟβϑηΐβ ΟἹ ἃ 8128] ὁπ6. Τῆο ϑρί γί ἴῃ πδίυγα ἰἢ 
ΟΡΡοΒδίιομ ἴὸ Ὁ06 που] ]γ-τ πἀοάμοϑβθ οὗ βἰζορίοαὶ 
ὨδίιΓαΙ ῬΕΪΙΟΒΟΡὮΥ.--- Πρ τὶ ΙΔ ΕΥ̓͂ ἴῃ ἴθ6 σασγὺ οὗ 
Ρτγοιθηἀθα παῖαγαὶ ΡὨ ΟΒΟρΏΥ, Ἰυάροα ὈΥ 118 ἀθεΐατα.- 
ὨοΠπΒ: 1. Ναΐαγο γγὰϑ ἢοῦ οδ] δὰ το Ὀδίῃρ ΟΥ̓ 100 
ϑρίγιῦ οἵ 1η6 [οτὰ : 2, 10 ἀο068 ποὶ ἰαΒ. } Ὑ ἴο τ1Π|6 ἀ0- 
τηϊηίοη οἵ μα ϑρὶγιῦ; 8. 10 ἀοε8 ποῖ δισῖγο [ῸΓ {110 
τονοϊλιίοη οὗ ἰδὸ ρίογσυ οὐ (86 ϑρίγὶϊῇ, -- ΤθΠ6. ἰσγῦθ 
τηθϑηΐης οὗὨ (6 φγοδῃβ: 1. Οὗ [Π6 ογθαΐασε; 2. Οὗ 
ΒΟ ίΘν ΓΒ. 8. Οὗ ἔπ Ὀινίπο βρ νεῖν ἴῃ Τ[8οῖν ϑνν [1{6, 
-- ον ἀο68 [86 οἈ86 βίδῃὰ ἴῃ γεΐογθῃοα [0 ἴΠ6 Ὀαι]α 
οὗ γοὺγ 0 ἢ 1. Τῇ ἀοὰά ἴΒ ποὶ ἴον γοῦ, ουύϑσυ ἰδησ 
8 ἀραϊηδὺ γου, ᾿πουρσῇ ΘΥΟΥῪ (αΐτις ΒΘΘΤΩΒ ἰὼ δ ἴῸς 
γου. 2. 1 Θοἀ Ὀ6 ἴον γου, ποϊδίηρ᾽ ἰ8 ἀραϊηαὶ γοῦ, 
τπουρ ἢ ΟΥΟΓΥ {ἰϊὩρ' ΒΘΘιΒ ἴο Ὀ6 ἀραϊηϑί γου. Νοίῇῃ- 
ἴπρ οὯ}) ὨΑΤΊΏ 08, ἴογῦ πολ ΐηρ δ ΒΟρδγδίο ι18.-- ΟἹ 
[ογίγοβϑ οὗ τόοῖ : Οοαδβ ον ἴῃ Ψοϑὺβ ΟἸσῖδὶ Οὖνγ 
[,τὰ, 

[Βυσκπκιττ: Ηον ν1}} ἀοα᾽Β δἀορίεὰ οἰ] άγο 08 
τηδθ τηδηΐϊοβο ἢ 1. [η {πο ὶγ ρογβοπβ: 2. [ἢ 1δποῖν 
δοίϊοη8.: 8. ἴῃ τἈῃ6]ν οσοπαϊίοη.---ΤῊς ΗΟΙΪΥ Κρ δὲξ ἴω» 
ἰθγοδὰθβ [ὉΓ 8: 1. ΒΥ δββίβεηρ ὕ8 ἴῃ ἀυΐν: 3. ΒΥ 
αυϊοκοπίηρς οὐν αἰδοϊΐζομβ 8. ΒΥ θῃ]δερίης ΟἿΓ ἀ6. 
ΒΤαΒ; 4. Βγ βοϊπηρ υ5 ἴο ᾳτοδπίηρ αἴον ἴῃ ἴωγὰ, 
-«--Ὑτοκπίῃρ ἀδιοῖοϑ τῃ6 εἰγοηρὶῃ πὰ αγάθ μοῦ οὗ 
ἀδδῖγα, σοῦ, ἐπ γοῦρη 118. ἔδγνθηςυ, ρυ18 {Π| δοὺὶ ἴα 
Ῥαΐῃ δπὰ ἴο 8 μοὶν ἱπιραϊτίθηοο Ὁ} ἢν ἰβ ῃϑαγὰ, [ τῆἶν 
δῦ πογάβ, ἰοΐ 18 ποῖ Ὑδη "5 ΣΙΌΔΗΒ; ζογὰ, Ἰοὶ ΤΥ 
ϑρίτίς ΠΟΙΡ υ8 ἴ0 χόδιι οὐῦ ἃ Ὀῦδῦοῦ στ πὸ πδοὶ 
ΔΌΪΙΥ ἴο αἴἴογ ἰδ, ἴον β᾽ 16 στόδηβ, ργοσοράϊηρ ἴροια 
ΤῊΥ ϑρ γι, 584}} 6 ποαρὰ ἰὴ ΤὨϊηΘ οἂγβ πῃ ΘΟ [ἢ 6 
Ἰουοδὲ οτἶθβ 8ΠᾺ}} ποῖ Ὀ6 Ἰιρατὶ πτηουϊ ἴυ. 

[ΒπΝ ΕΥ̓ " Τπουκὰ [86 βοαὶ ἵκὸ '[86 ρῥυϊμειραὶ μωδ 
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οἵ τοϑη, γοὶ ἰΐ6 [τὰ 88 ἀφδοϊαγθὰ ]ιἡπι86}} ἕο [116 
ὈΟὰν 8180, πὰ μιὰ8 ργονίἀθὰ ἴῸν ἰῇ ἃ ψγϑδῖ ἀθδὶ οἵ 
ὨΟΠΟΓ διὰ μΒαρρίηθθβ, ΤῈ ἔπϊτο δαορίου οΥἁὨ ἀοα᾽ Β 
Οὐ άγοη ἰδ: 1. ΤῊΘ δαορύϊοῃ τηδηϊοοιθα Ὀοΐοτο ([ἢ6 
νοῦ], δηρ6}5, ἀπὰ θη. Ἰποῖν ΠΟΏΟΡ 8 ΠΟΥ οἰου- 
οὐ, δὰ αοἀ ν1}} ἔπη ῬυὈ]ΟΙΥ οὕτῃ 411} Ἠΐδ οἰ] άγϑη. 
Ἰὰοὸ ἀεοὰ οὗ δἀορίίοη 8 ΠΟῪ πυϊτῦοη, δἰσηθὰ, δηὰ 
βρᾳ]οὰ : ὑθὰ ἰὺ Ν}}}] Ὀ6 γϑοορτίζοα, ρὈγοοϊαϊτηθα, δὰ 
ῬυΠβμοα, 2. [δε 18 [ῃς δάορίίοῃ ροτίδοιθα δηὰ οοτ- 
Ρὶοϊο, ΤΏ οὨΙ]άγθ οὗ Θοα αν Ὀοάΐθδ 88 ὙΞ5]] 88 
800}8, δῃὰ ἴῃ δαορὕώοῃ ἰδ ποὺ ρογίϑοι υη0}} [ΠΟ86 
θο( ἴθ 8 ἀγὸ Ὀγουροῦ ἰηο [86 φονίουβ 1 ΘΥΥ Ὀγοπιἰϑοα 
(6 οἰὐάτοη οἵ Θοά.---Π ἤδγοηρο Ὀοίνϑαυ ἔδι ἢ δπὰ 
Ὦορα: 1. Βδὶτ [88 τοραγὰ ἴο ἴ86 ῥγουἶβο: ΠΟΡΘ, 
ἔθ τΐπρ Ῥγομηἶδοα, 2, Βαϊ ἰδ 100 ονἱάθμοο οὗ 
τηϊηρΒ πο βΒ66ὴ ; ὮΟΡΘ 18 {π6 Ἔδχρθϑοίαιίίοηυ οὗ {61}. 
8. Βαΐ ἰβ [π6 Ἰηοῖθογῦ; ΒΟΡΘ ἰδ ὑῃ6 ἀδυρ( ογ.-- 
ΒΟΟΤΈ : ΑἹ] (δμαῦ τ οὗσῪ ἴο {π6 βθβῇῃ ἰβ ἃ ΠΟΪΥ͂ τθ- 
Τρηρο [ὉΡ ἴπὸ ἰπ| 68 ΔΙΓΟΔΟΥ ἀοηθ, δηὰ (μ6 ἰη- 
ἀγᾷῃσοϑ ΘΟΠΕΪΏΌΔΙΪΥ ρίνθῃ ὑ8: δπὰ ἰῃδίοδα οἵ γϑῃ- 
ἀογίης ον βίδῖθ ἀουθί], ὈΥ ᾿ἱνίηρς αἴον ἰὸ ἴῃ ΔῊῪ 
ἀοστοθ, τὸ βου], ὈΥ 1.8.6 ϑϑρίγῖῦ, ΘΟ υ}}}7 Θηάοδν-. 
ΟΣ ΠΙΟΙῈ 8Πα ΤΙΟΓΘ ἴο ΤΩΟΓΕΥ ἰδ, Δἃ ΚΟΡΓΘΒΒ 411} ἰΐ8 
ΔΟ[ΪΟΠΒ.---ἴη ὯΔ8 8]16 ἃ [6 ποτὰ πὶτ βυβογίρ, γ68, 
ὙΠῚὮῸ ὈΠΒΡΘΑΚΘΌΪ6 αἰβογὰεῦ δῃαὰ τα ἰΒΟΓΥ ; 8}} ογθδι ΓΘΒ 
Βϑὸπὶ ὑο ὈγοοΪδἶπ τ8η Β ἔα] δροβίβδβυ, δῃὰ ὕ0 γθοοι}- 
Ἰηθηα [86 ἰὨΘΒΕΪΠΠΔΌΪΥ ῥγθοΐουβ βαϊναϊίοῃ οὐ ΟἩγίβί. 
Βυϊ 116 ρΌΒραὶ ΟΡΘὨΒ ἃ Ὀτγίρ ον ῥγοδρθοῦ ; ἃ σίοσί οὔ 8 
οτἶβὶβ ΔΡΡΓΌΘΔΟΒΘ68, οὗ πιοὶ 411 ὑπίηρΒ βϑϑῖὼ ἴῃ: δῺχ- 
ἰοὺὰβ ἐσχρθοϊδοη.--- ΟἽΑ ΒΚΕ: ΕἸΌΘΠΟΥ ἰῃ ὈΓΆΥΘΡ 18 
ποῦ ΘΒΘΘΏ ΕἾΔ] ἰ0 ὈΓΑΥΪΏ : ἃ ΠῚ ΤΩΔΥ͂ ὈΓΔΥῪ Τηοβὺ ΡΟΥ- 
ΕΡ(ΌΙΥ ἴῃ ἐἢ 6 οϑιϊτηδίίοη οἵὗὁἨ αοά, πο ἰβ ποῖ δΌΪ6 ἴὸ 
αἴζον ουθῃ 0Π6 ποτὰ, ΤΊ ὉΠῸΪΟΘΓΒΌ]6 τόδ 18 Ὀἷχ 
ΜΠ τροδηΐηρ, δὰ αοα υπάοτγϑίδηαβ ἰΐ, θδσαυδα ἰδ 
οοῃϊδϊη8 ἴΠ6 ἰδηρυαρο οὗ Ηΐβ οσῃ ὥριεἰῖ, βοηο ἀ6- 
ἷξε ΔΓῸ [00 ΠΏ (0 ὯΘ ΘΧρτοβθθα : [Π6ΓῸ ἰβ Ὧ0 
ἰδησιασο Βτργοδϑῖνα ΘηΟυρΡὮ 0 ρίνα ἴἤθ) ὈΓΟΡΟΡ 
ἔοσιι; δηὰ αἰδέϊποι νοοα]ὶ δουπὰ. ϑᾳΟ ἢ; ἀοδίγοθ ΒΠΟῪ 
[ῃδὺ [ΠΟΥ͂ σδηθ ἔσο ἀρὰ : δηαὰ 88 {Π6Ὺ Ολὴ6 ἵγοϊῃ 
Ηΐπη, 80 (ΠΟΥ͂ ΟΧΡΓΘᾺΒ θαι Οοα ἰδ αἀϊθροδβοὰ ἴο ἀο, 
διὰ τῆλ ΗἨθ ᾿δ8 ρυγροθαδᾶ ἴο ἀο (νον. 27). 

[Βοραξ : Οὔβεῦνυθ, 1. ΑΒ ἴπϑγο ἰ8β ἃ ἀγοδάδι) 
ῬΓΘΒΘΌΓΕ ΟΥἁ δ'η δηἃ τοϊβΟσΥ ΟἹ ἴῃ6 ΜΠῸ016 οτγοδίίοῃ, 
πὸ Βιουἁ ποῦ τοχαγὰ (ἢ6 ΜΟΥ 88 οὐγ Ὠοχηδ: 2. 1 
ἷδ ἃ ΟΠαγδοιογιβιϊο οὗ σοηυΐηθ ῥἱθιῦ ἴο ᾿ἰᾶνο δχαϊ θὰ 
οοποθρίίομβ οὗ διΐατθ Ὁ]Θββθάῃ 688, δηἀ ϑαγηθδὲ Ἰοηρ- 
ἷηρβ αἴνεν ἢ; 8. ΤΊ6 τθδϑβοὴ ΜΠΥ 8}} [Πρ ποσὶς ἴ0- 
ΕεῖΠΟΡ [ὉΓ ἴῃ6 γχοοὰ οὗ Οοα᾽ οἰ !]άγοη 8, ὑμαῖ 4]} 
ἘΠ ΠΡΒ ἃγῸ ὑπᾶὰος Ηἰΐδ οοηΐτοὶϊ : 4, ΤῊΘ ρίδη οὗ το- 
ἀειηρείου, Μἢ1]16 ἰΐ Ἰοασθβ ΠΟ τοῦτ ἰοῦ ἀθβροη 6 ΠΟΥ͂, 
ΔΌταὰΒ ΠῸ ὈῬγοίθῃοθ 0Γ δβϑυϊηρίίΐοη : ὅ. ΑΒ ἴῃ6γθ ἷβ 
Δ ὈΘΔΌΓΝΙ ΠΑΥΤΩΟΩΥ δ ὨΘΟΘΒΕΘΡΥ͂ ΘΟΠΠΘΟΙΟἢ Ὀ6- 
ἵἴπϑοη [ἢ6 Β6 γα] αἀοοίτίπ68 οὗ γζτδσθ, 80 τηυδὺ {066 
δ6 ἃ {{| ΠΑΓΓΩΟΩΥ͂ ἰῃ 6 Τοῃδγδοῖου οὗ {116 Οτἰϑιΐδῃ. 
- ΤῊὴθ βΌΒΡΟΙ ἰ8: 1. Ῥοπάονία!; 2. ἀαἸοτγίουβ; 8. 
ΒεσῦΓο. --ΒΑΒΝΕΒ: ΒΘΑΒΟῚΒ ΜΠΥ ἯῸ ἃγὸ οοηϊϊπαρὰ 
ΒΓ ἴῃ {18 βίαϊθ οὗἤἨ υϑῃϊυ : 1, ΟἾ τ βιΐδηβ ἀγὸ δ» 
᾿θοϊοὰ τὸ {Πΐ8 βίαθε ἴο ἀο ρσοοα ἴο οἴΪιοτβ 2. ΤΠ] οὶγ 
ΡΟΙΩΔΙΠΪΠΡ ΠΟΓΘ ΒΠΟΥΒ ἴῃ6 ῬΟΤΟΡ οὗὅὨ [6 ρΌΒρΕΪ ἰῃ 
Ονοτοοπιηρ᾽ δἷη, πὰ ἴῃ ἰῃὰ8 διγηϊϑαΐησ ᾿ἰνίηρ ονὶ- 
ὁδηοοα ἰο 86 προιϊὰ οὗἩ ([ἢ6 ροσονῦ δῃἃ Ὄχοϑί]θησα οἵὗἉ 
αὶ ζόοδρεὶ; 8. [0 ΓὈΓΗ 8.68 Οσοαβίοη ον ἰη ογοϑῦη 
Θχ ΠΟ ΠΒ ΟΥ̓ οπαγαοῖοῦ, δηὰ ἴον ἱπογδαβίηρ πα ῥὑτο- 
ΒΕ ΘΧΟΘΊ]ΘΏς6; 4, [τ '8 ἃ ᾿ΓΟΡΟΡ ἰγηϊηΐη ἴοῦ 

ΨΘΏ.---ΠΘΙΒΟΠΒ ΜὮΥ ΟἾΓΙπΌ Δ η5 ἀ0 ποῖ ποῦν Πα 
[0 ΓΑ ἴογ : 1. ΤΉΟΥ ἀο ποῖ ΚΠΟῪ ναὶ που] ὈΘ 

Υ δοεῖ ἴον ἴδοι; 2. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ ΚΟΥ͂ δαὶ 
Θοέ πουΐριν Ὀ6 Ὑ]Πἰπρῷ τὸ ρχταηὶ ἴθ; 8. ΤΏΉΟΥ δγα, 
[0 ὁ ρτεδὶ Ἵχίθηϊ, ἱξηογδηί οὗ [06 οδαγδοίος οὗ Θοά, 
5.9 σϑδδο οὗ Ηἰΐβ ἀθαϊϊηρβ, [π6 ῥγίποϊρ!εβ οὐ Β18 
Ζονεαγητηθπῖ, δηὰ ποῖ ον δοΐυδὶ ἩδηΐβΒ, 4. ΤΏΘΥ 

2ϑῖ. 

ΔΙῸ οἴη ἰπ τοδὶ δπὰ ἀθθρ ῬογΡΙ ΧΙ : δῃὰ, ἰδ Ἰαβ. 
81]0η6, του]ὰ πο 6 ὍΘ 8ΔΌ0]6 ἴο Ὀ6ΔΓ ἐπεὶ ον ὑσὶ 
ΟΣ ΚΠΗΟΥ͂Ν νἰδῖ ἴ0 δϑὶς δὲ τῃ6 μαπὰ οὗ 6οἀ.--Φ. Ε Τὶ, 

[Ξομηκτιοαι. {ΠἸΤΈΒΑΤΌΞΒΕ ΟΝ ΤῊΣ ΠΟΙ Κ ΟΣ ΑΡ- 
ΤΕῈΒ.-- Το. ΒοΙΏΣ] 168] Ἰἐλοταΐυσο οὐ ἐπ]8 οὨδρίοσ ἰδ 
ΨΘΓΥ γΟΪ τα ΟῚ: Μὸ βοϊθοῦ ἰΠ6 [Ὁ] ΙὨρ, Δ8. Ὀεΐξ. 
τηοδὺ ᾿τηρογίδηϊ.---ΒΙΒΗΟΡ ΟΟὟΡΕΚΕ, δαυόπ Ορόη 
ἄἂς., Ἡρογῖα, 11 (1619); Ε. ῬΗΙΕ1ΡΒ, Οεγίαίνιο ΘΟ οαΐῳ 
ϑογηπορα, 248, ΕΡῊ. ΕἸΤΟΝ, 7γίμηιρὰ 97 α 7νιφ 
Ολνδαπ 2) εδογδοά (Τῆγεο Ἐχοοϊϊοηξ απὰ Ῥίοια 
Τγεαΐίδοι, 1668); ΒΗ, Βικνινο, 716 ϑέπηδν᾽,ε ϑαποίι 
αγὰ, δα. ; δεὶπς ἘΤ ἐὐΠ: ϑογγθοπδ ὁπ ἰλε Βίλ 
Ολαρέεν 4 ἈἘοπιαπδ, ἥγυνζε, 1, 361. Ὑ, ΦΟΟΜΒ, 
ϑογηιοπδ Ῥγεαολοά οἡ ἰδὲ Ἰλοῖς διὰ ὁλαρίεν οὗ ἐλε 
ρέίξδιϊα ἰο ἐδδ οπιαπδ (ΟὨΪΥ τ.6 Βοστηοηϑ ἢ {π6 Βτβὲ 
ἴοιαν νϑῦβοβ ἤδνθ 66} ΡυὈ]δηοα, 1672): Τ. ΗΟΕΤΟΝ, 
Τογίν- δἰ; βϑογπιοηδ ρον ἐλ6 Ἡλοία διὰ Ολαρίδν οὗ 
ἐδεα Αῤρίεἰϊε ο77 ἐλ Αροείϊς Ῥαώ ἰο ἐδ6 Ἰοπιαπδ 
(1674); Τ΄ ΜΆΑντοΝ, ογίψοδευοη, ϑεγγηοηδ, Ἡνογκε, 
2; Φ. Μεδτβεζαι, δογηιοη8 δι ἰα 86 ολαΡ. ἀφ ἴ᾽ Ερίϊγ6 
απα; Κοηιαίπε (1702). Τ΄ ΒΒΕΥΒΟΧΝ, “4 Οογιργολοηδὲυα 
Ῥέεδιυ οὗ ἐλε εαΐ ΟἈγιδέαπ᾽ς Ολαγαοίογ, Ῥυγέυτἰεροδ, 
απά Οὐϊραξοπε (1194); Α. ΕΒΟΚΤ, 7λε ἩΡ᾿ίπιδεδ οὗ 
ἐλ ϑιρίγε εοἰξλ οὐν δρίγίς, 1{ἰπμδίταίεα ὕγοηι ἰδ 8ϑέλ 
Ολαρίεν 9. δι. αιι᾽ε Ὶ ἰο ἐδε ἸΚοπιαηὸ 
(ΡΠΡΙΟΣ Ζαεέωγεδ, 1846): Ο. ΙΝ, Δ ὸ (ὐπ. 

παΐξίοπ ἐπ Ολτίδέ οεδιιδ, αα υη͵οίαρα ἐπ ἐδε 8ι}. 
Ολαρίον 97 ἐδό ἔπε ἐο ἐλ Κοπιαηδ (ὨΘῪ οἀ,, 1857). 
--ΗΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΠΙΤΕΚΑΤΟῈΣ ΟΝ ΤῊΣ ΟΔΕΝΑΙ, ΜΊΝΡ 
ΑΧῸ ΜΑΝΒ ΕΝΜΙΤῪ Τὸ 60η}.---Ο, ΕἸΜΕΟΝ,  ογζε, 1, 
196; ΒΙΒΗΟΡ ΞΥΤΙΠΓΙΝΟΡΙΕΚΤ, ὅϑόγτη., 8, ῶν4. Β. 
ΙΒΒοτ, έδο.. 1, 866; Φ. Ενανβ, 2 ὲδο., 1, 98 : ᾧ. 
ὌΒΥΒΡΔΙΚ, βγη. 1, 218. ΒΕ. Ομβάνεβ, Ἡοτζε, 4, 
169. 7Τὴε Οαγπαὶ απᾶ ἰλὲ ϑδριγίμαϊ͵ Ῥεἑαρο Ῥγεαεΐ- 
ον, 1, 181; Ο Βίμξεον, Ἡγονγίε, 1δ, 199. (, Τ᾿ Νόεσι, 
ϑεντα., ἃ, 462. 5. Οβπιαβνοοκ, ἤογζα, 9, 116; ΑἈΟΗ- 
ΒΙΒΗΟΡ ΠΕΙΘΗΤΟΝ, ϑόγη., Ἡγογἶδ, 8, 196. . ΦΑΜ1Ε- 
8ΒΟΝ, ϑόγπη. (4) οπι ἐλ6 Ηϑανί, 3, 268, 881, 439, 466 : 
α. Βυκπρεε, Μέϊασε ϑέγηα., δ: 4. ὝΈΝΝ, ὅϑέγτα., 8, 
δᾶ: Ἐ, Λ΄ ΤΙΘΗΤ, σὺ, 4, 441. Ο. βου, ϑόγηι., 
1068. Ε΄. ΟΟΟΡΕΕ, Φγαςί. βόγτα., ὅ, 11. Τὶ ΟΗΔΙ, 
ΜΕΗΒ, Ἡογάδ, 9, 66: Η. Οαλυχνιειρ, ἤρίδὰ μέρ, 
2, 368, ὠ. ΟΟΟΡΕΗ, ὅόγηι., 38; Ο. βδιίμεον, Ῥγογάν, 
16, 202, Ε, ΒιΙΕνοονσα, Ῥίαϊπ ϑεγτποηδ, ἃ, 862. ὦ. 
ΕἘΝΝ, βϑγηι., δῶ. 

[ΗΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΕΞ ΟΝ ΠΙΡΕΕ ΑΥΤΕΚ ΤῊΚ 
ΚΡΙΕΙΤ (νογβ, 18, 14), ΝΡ ΟΝ ΤΗΣ ΗΡΙΕΙΤ ΟΥ ΒΟΚΧΡ- 
ΑΟΚ ΑΝῸ ΑΠΟΡΤΊΟΝ. --- 5. ΟἾΔΒΚΕ, ὅϑόγηι., 8, 28; 
ΒΙΒΗΟΡ Ηλι, βγη. Ἡγογζδ, ὅδ, 271; ὙΤ΄ ΦΑΟΘΟΜΒ, 
Μογπίηρ χεγο., 8, ὅ8δδ. ΕΒ, βουτη, ϑόγηι., ὅ, 298, 
826. Τί ΊΠΒΟΝ, ὅϑόγηι., 1, 889: .. ΑΥ̓ΤΕΕΒΌΒΥ, 5 
Οἰαρλαηι, ὅντα. δϑοίθοίοα, 3, 118. Μ. ΗοιῈ, Οὐ ἐλε 
Οὐωγοὴ Οαὲ,, 1, ὅδ᾽. Ν, ΟΑΕΤΚΒ, ὅέγηι,, 1δδ: ,} 
ῬΈΛΒΒΕ, ὅϑεγηι,, 219; Ὁ. ῬΥΑΤΈ μι ΝΡ, ὅόγηι,, ον δ, 
9, 826; Ἐ. ΕΟΒΙΝΒΟΝ, Μέϊασε ὅόνηη., 26]; Τ΄ Βει. 
ΒΗΌΜ, «9.8... 1, 12. Ὑ ΒΙΡΡύ.ΡΗ, δίαϊη ϑέεγηι., 8, 
168 : Η. ὈΒΑΡΕΒ, Οπ ἐλ (ὐοἰϊεοία, ἃ, 27δ᾽. (΄, ΒΕ: ΜῈ- 
ΟΝ, Ἡγογῖβ, 1δ, 2710, ΒΙΒΗῸΡ ΗκβΒΕΆ, αγίδη ϑόγηὶ, 
1,448. 5. Ε. ΒΟΚΤΈΕΒ, ὅϑόνηι. ; Τ. ΚΝΟΎΨΕΒ, Τίς. 
8, 2601. Α. . Ηλπε, Άεγηι., 1, 77. Ἧ. 6. 6. 
ΟΟΟΚΕΒι, ΕΥ̓͂, ϑέγηι., 2, 2δ4ά. Ο, Νκατ, δίδς. 928: Α. 
Β. Εἔγνανβ, ϑόγηι., 280: Η. Ε. Μάννινα, ϑόγηι 4, 
27; Α. ΔτΒοΟΝν, ὅϑόγηι. (1848), 184; Ν, ΜΈΕΒΕΒ, 
ϑρυῖη., 829. ΒΙΒΗΟΡ Ἦ ΠΙΒΕΈΆΡΟΒΟΚ, 36γ.η., 89: ἯΨ. 
ΗΟΎΟΒΤΗ, βέγηι., 82. ΒΙΒΗῸΡ Φ. ζλοκθον, Ῥέδιεδε 
Υ̓ ἐλ ϑρίγίί, 146. 1.  πίκιλμβ, ϑόγηι, ἃ, 14δ; αὶ 

. ΥΆΘΗΑΝ, ὅεγηι. (1847), 11; Ο. Βσιμεν, ϑόρῆι 
48: Η. ΑἸΥΟΕΡ, ϑόγηι., 8, 809 ; Φ. “. Βιῦπτι, Ῥίαόν 
ϑεγπι., ὅθ. Ὑ,. ΟΈΕΒΙΕΥ, Ραγοολίαϊξ ϑοντι.͵ 865. Ὁ 
Ἑ. ΚΥΝΝΑΎΑΥ, ϑόγηι. αἱ Βτίσλίοπ, 1, 222 . ΒΙΒΗΟΥ͂ 
Ὕ. ΝΙΟΘΒΟΙδΟΝ, Οπ ἐλα 44} μιϊεδ᾽ Ογορά, 99. ὦ. Οὰν 



ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΡ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΗῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 

ἘΔΟΗ͂, Ορεγα, δδ6; Φ. Ὑαιλ18, ϑόγηι. 168; Ἐ, 
ΒΚΈΒΤΟΝ, Ἄβγηι., 81δ. 2. ΕΥ̓ΑΝΒ, 2 έδο., 1, 850: ώ. 
ὝΕδι ΕΥ, δόγτη., Ἡργογζε, ὅ, 98; Β. ΒΕΌΡΟΜΝΕ, ϑλογί 
Ῥίδο., 8, 161. 8. Ε, Ῥικπσε, ἄδδαν, ἄς., 149; Ὁ. 
Βιμεον, Ἡγογῖε, 1δ, 216; ὅ. ΒΗ. βτεένλετ, ϑέρηι., 
189; ὦ. Τ΄ Νόει, Ἄΐδγηι., ἃ, 411; Ὅ Μσια, η ἐλδ 
Ἡοῖς Θρένγἑ, 144. ὙΤ. Αἴναξκε, Ῥαγοολίαί Ἄβοῦηλ., 
184, Ο. Νελν, δέδο., 389. 

ΗΟΜΊΓΕΤΙΟΑΙ, ΠΙΤΈΕΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤΗΣ ΤΥ ΠΤΝΕΒΒ ΟΥ 
ΤῈΒ ΚΡΙΕΙ1.---ὦ. ΤΟΝΝΕ, ογζε, ἃ, 42. 1, Ὕ αττο, 

, ϑέδο.,) Ἡδογᾷδ, ἢ, 399, 802: Ῥ, ὈΟΡΡΕΙΡΟΕΚ, 
Ἄεγηι., 3, 818: 8, 1: ΑΒΟΗΒΙΒΗΟΡ ᾧ. ὅπλβδρ, ἤγονζε, 
ὅ,1: Ὗ. ΞΤΈΡΒΕΝΕ, β'δγηι,, 1, 287. ΒΙΒΗΟΡ 5888. Η 
μοσκ, 1 ὲδο., Ῥογζδ, 1, 1δ8: ΑΒΟΗΒΙΒΗ͂ΟΡ ΞΕΟΚΕΕ, 
ὅϑόγτι., Ἴ, 221. Τ' ΒΑνρουρη, 7Τλὲ Ἡγίηδδε οὗ ἐδε 
ϑρὲγίέ (1168); 4 Μήέσιυ, ἃο., 23, 228: ὅ. ΈΒΙΕΥ 
ὅϑϑογηι,,͵ Ἡγονκϑ, ὅ, 111. Φ. ὨΙΟΚΊΝΒΟΝ, δόγηνοηδ ἃ 
Τγαοίς ; Ὕ-. Ἠετ, 7᾽αο΄, 481. Ο. δΒιμκον, Ἡγονῖε, 
"ὦ 288: ἐν αν ἐν υδσὺς ἐνόν Ἐπ δ ς πο 

ΣΡΟΤΤΒ, Ογὶσ. ἤαρι. , 2, 287. ΟΟΡΕΕ, 
Ῥναρέ, βεννι., ἢ, 880; Ὁ. Ὑ,, ἔμ Β.β, ἄντ. 8, 89 : 
8. σμμκκε, ἄεττα,, 4, 18. Ῥογέν βογηιοηδ, Δ0δ : 

Ῥεπν, βεγηι., ἃ, 19ὕ.---ΠΟΜΙΣΕΤΙΟΔΙ, ΠΙΤΈΒΑΤΟΒΕ 0} 
ΤῊΣ ΟΒΟΛΔΝΙΝΘ ΑΝΡ ἸΒΑΥ͂ΑΙΣ, ΟΡ ΟΒΚΑΤΙΟΝ.-- Νὶ 
ΒΟΜΕΒ, ᾿ἰδεωγτεοίέοη ᾿ἰουεαίεα,͵ Παΐοοά αδους δ ουδέε 
ΟΕ. ΔΎΑΥ, ὅϑόγηι. αὐ Βγίσλίοκ, ἃ, 84; Φ. Ἡ. 
ΟΟΒΝΕΥ, ὅβόγηι., 118; Φ. Η. Β. ΜΟΥΝΊΑΙΝ, ὅόγιης, 
9δ ; Α. ἴμεακβ, δ᾽͵οινεαις ὅόγηι., ἃ, 168. Η. βου, 
οείλ. Ῥνογία, ἃ, 109. 2. ΤΥ κβίξυ, ὅόσπι., Ἤρογξε, 
θ, 241: Β. Βλύμεε, ζεοί,, 3, δ07; Η. βτόντειξ, 
βόνηι. ἀλ846); ΄Φ. Ουμμινο, Μοΐοας οΥΓἹ ἐλ Νιέσλὲ 
181. 7. Ο. ΘΑΝΝΗΛΎΕΕυΒ, Οὐ ας. 7ὖῪόο., ἃ, δ08 
Ἑ, .. ὄουτδσεν, Βαριρίοπ 1,οἰ.. 269. Α. οκκπεοκ 
ὅδνηα. (1617); Α. ΤΟΉΝΘΟΝ, δο., 324; Ε. Η. 

Ὗ. ὙΙΟΚΕΕΒ, ἄδνηι., 288. “. 
Β..ΔΡΕῈ, δ ίαϊπ ϑδγῆι., Ἴ, 16. Ἡ. Ησαπκβ, ὅβόρηι., 
107; Ἢ. ΟΑΌΜΑΝ, Το. 10,81. Υ-. 
ῬΈΝΝ κα, Ἡρογᾷε, 1, 30ὅ ; Τ᾿ ΒΟΒΤΟΝ, Ἰγογέε, 9. 368, 
286. Ὑ. ΟἾΥΡΕΝ, ϑόγηι. ; ὦ. ΜλΈτιν, οριαΐηε, 
δ. ΟΑΕΒΕΤῚ, ϑέγηη., 3, 187; ΒΙΒΗΟΡ ὙΥΣΚΒΕΒΣΟΒΟΣ, 
δ όΥηι, ὁπ ὅ6υ. Οοο., 1. ὙἭ. ΒΙΘΗΔΒΡΒΟΝ, ὅϑόρηη., ἃ, 
146: Τ΄ ΑΕΝΟΙΡ, βόγηι., 1, 189: Ο. ΜΔΗΒΙΟΥ͂Σ, 
βόνηι., 1, 119) Β. ΜΟΝΤΟΟΜΈΒΥ, Οοα απ Δΐφα, 

ὕΤΤ1ῸΝ͵, ὅεγτα., 8006 ; 

7.811; Ε. Β. ῬυκκΥ, ϑόγηι., ἃ, 804.-.-. Ε. Β. 

ΤΗΙΒῸ ὈΙΥΙΒΙΟΝ. 

ΦΔΙΝ ΑΝῸ ΘΕΔΟΒ ΙΝ ΤΉΕΙΕ ΤΗΙΒῸΌ ΑΝΤΙΤΒΕΞΙΒ (ἸΝ ΤΗΕΙΕ ΤΗΙΒῸ ῬΟΤΕΈΝΟΥ): ἨΑΒΌΕΝ. 
ΙΝ, ΑΝῸ ΤῊΕ ἘΒΟΟΝΌΜΙΟ ΦΌΡΟΜΕΝΤ ΟΕ ΒΑΒΡΕΝΙΝΟ (ΤἸῊΕ ΗΙΒΞΤΟΒΙΟΑΙ, ΟὕΕΞΕ ΟΥ̓ 
ΒΙΝ), ΑΝ ΤῊΒ ΟΠΑΝΟΕ ΟΕ σΟΡΟΜΕΝΤ ΤῸ ΡΕΙΝΈΒΑΝΟΚΝ ΒΥ ΤῊΕΝ ἘΧΕΒΟΙΒΕ ΟΕ 

ὈΓΨΥΙΝΕ ΟΟΜῬΑΞΒΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΥΕΞΕ ΟΕ ΤῊΝ ὙΨΟΕΒΙ ΒΒ ΒΙΒΤΟΒΥ. ΤῊΣΞ ΗἸΞΤΟΒΙΟΑΙ, 
ΘΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ ΒΕῚΝ ΤῸ ΤῊΝ ἘΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ΌΡΟΜΈΕΝΤ, ΑΝῸ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑ- 

ΤΙΝΝ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΝ ἘΧΗΙΒΙΤΊΟΝ ΟΕ ΟΟΜΡΑἙΒΙΟΝ, ΤῊΒ ΙΙΝΨΑΒῸ ΟΟΝ.- 
ὐΌΝΟΤΙΟΝ ΟΕ ΘΟ ΒΞ ΨΌΡΙΟΙΑΙ, ΑΝῸ ΒΑΥΙΝΟ ΑΟΤΒ, ΑΝῸ ΤΗΣ ἘΕΕΕΟΤΙΝΟ ΟΕ ΤΗΝ 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΥ ΤῊΕ ἘΟΆΜΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΙΧ -ΣΊ, 

Εἰπὸν ΒΕΟΈΙΟΝ.---Τὴς ἀαγὶ ργοδίοηι ὁ Οοα᾽ε ἡμάσηιοπέ οἡ Ἰεγαοὶ, απα ἴξε δοϊυξίον. 

Οβλρ. ΙΧ, 1-98. 

Α. 

{ ΕΙβ8γ (86 {τας ἴῃ ΟἸτβί, 1 116 ποῦ, ΤΥ σοηβοΐθηοθ 4180 Ὀθαυΐηρ τὴ6 ὙΪ[ΠΘ858 ἴῃ 
2 89 Ηοἷγ Οδοβί, Τῆδὶ 1 παν ργοδαῦ ποδυΐπθββ [στοῦ 7 δπᾶ οδοῃύίπυδ) ΒΟΙΤΟῪ ἴῃ 
3 ΤΩΥ̓ Βοατί. ΒῸΡ 1 οουἱᾶ ν᾽᾽βῃ ̓  ταῦ [1] πιγβο ἢ σοῦ δοουγβοᾶ ἔγοτῃ ΟἸ σίβὶ ἴῸΓ 
4 ΤΗῊΥ͂ ὈΓΘΙὮΓΘΗ, ΤΩΥ̓ Εἰπδιηθη δοοογηρ ἴο [86 ἤδθβῃ: ὙΠΟ δ΄6 [βγϑ6]168 ; ἴο ΒΟΟΣ 

»εγίαϊποίλ [ΜὮΟΒΘ ἐ68] [86 δἀορίίοῃ, δπᾶ {86 ρἴογυ, δηᾶ ἴ6 οονθηδηΐβ,᾽ δῃᾶ {}6 
ἱνίηρ οὗὨ [}9 Ἰανν, δπὰ {86 βουνΐοο 9" Οοα [97 ἐλ6ὲ ϑαποίμανν}, δια [8:0 ῬΓΟΙΪδΒ6Β ; 

ὄ 0868 αγό ἴθ ἔλύῃογΒ, 8π4 οὐὗὁἨἩὁ ὙΠΟ 88 σοποογηΐῃρ [88 10] [86 δο8ι ΟἸτῖβὶ οαγηέ 
[ὦ ΟἸτ]Β0], γῇ 18 οὐ 811, Θοα Ὀ]Θββοθα ἔοσ θυθσ.0. Ἀπιθῃ. 

Β. 

ὁ Νοῖ 88 ἰδουρῇ [16 || ποῖ βονσνασ δο, ἐδ} (890 ψογᾷ οὗ αοᾶ μιδίδβ: ἰδοῦ. Ὥοτθ 
οἴοροῦ [οομηθ ἴο ποῦρα}]. ΕΣ [ΠΟΥ αγὸ ποῖ 411] 15τδοὶ, ψπῖοῖς 8τὸ οὗ πράρμα τόν 

ὦ ποῦ 811] γοῸ 816 οὗ Ἴπτηδὶ; 816 [β8γ86}}: ΝοΙΒΟΥ, Ὀθοϑῦδβο {ΠΟῪ δτὸ ἴδ6 δοϑα οὗ 
Β ΑὈγδμδπι, αγὸ ἐλον 811} Ομ! ]άτρη : Ὀυῦ, ἴῃ ἴβαδο 88.8}} (ὮΥ βοϑᾶ Ὀθ οδ]οᾶ. ΤΏδὶ 
ΤΉΘΥ ν᾽ ]ΟὮ ὅσο [86 οἰ] ἄγοι οὗἁὨ [86 θα, (μθ80 αγὸ ποῖ ἴ89 οἰ ]άσθη οὗ Θοά 
[Νοὺ (θοθθ σψγῆο ἅγθ {86 ομ]άσθη οὗ [89 ἤθβη, δγ οἰ]άσθη οἵ Θοα]: αξ (86 



ΟΗΑΡΤΈΚΝ ΙΧ. 1-85. γ 2.4) 
σασιπανταιατναρς, 

9 ΘΒ] άγθῃ οὗὅὨ [Π9 ῇ“ῬΥοΟμαΐΒ6 ἃγθ οουπηϊθα ἴον (9 8β6θα [τϑοϊκοπθᾶ 89 β6θ4]. ἘῸσ (δῖ6 
ἐδ ἴΠ6 ποτὰ οὗἉὨ ργοσωηΐβα [818 γογὰ νγὯ8 οὗ Ῥγου}86), Αὖ 0818 (ἴτηθ [86880η]}" ν}}} 

10 1 οοπιθ, δηαἃ β'διδὴ 8}8}} ἢδνθ ἃ Ββοῆ. αΑἀμπᾶ ποῦ οπὶγν ἐλὲδ ,"" Ὀυῦ σοὺ ΕΘΌΘΟΟΒ 
11 αἷβο πδὰ οοηῃοοὶγϑα ὈΥ̓͂ 0Π6, δύ) "ἢ [οπ θυόρ ΌΥ]} ΟἿΣ ἴϑίμος 1888ς6, (Εν ἐλό 

ολίϊάγοπ Ὀοὶπρ ποῦ γοῦ Ῥόση, ποὶῖ μοῦ δανίηρ [ὙΠ ουὺὺ [Ποὶγ᾽ 5 Βανηρ᾽ 38 γοῦ Ὀ665 
ῬοΓΠ; 07] ἄοῃθ 81Υ [8}Υ 1810] ροοᾶ οΥ 601],"" [δῦ 1Π68 Ρᾷχροβϑ οὗ αοᾶ δοοογαϊπᾷ 

12 ἴτο οἰϑούιου πιϊρσιὺ βίδηᾶ, ποῦ οὗὨ τψουῖχβ, Ὀαῦ οὗὨ μἴτα 0μδὺ [ὑ7}}0] 68|160} ;) 1ὺ ψαϑ 
18 βαϊὰ πηΐο Ὦοσ, ΓΘ δ] ἄδγ 8Π8]} βεαῦνθ {86 γουῃροῦ.ὐ ΑΒ 10 18 τι ύρῃ, 

8000 μάνα [οπιὼ αν] 1 Ἰονοϑᾶ, 
Βαϊ Ἐδδα πάνθ [συ Ὦβν6] 1 Βαιοᾶ,᾽" 

1 Υ.͵ιδΐ β.)8}] νγὸ ΒΑ ὕβθη ἢ 78 ἐλθγῦα ἀπυ]ρῃθοῦβπθββ τ 1} αοα ἢ Οοῦ ἴοΥὈ]ὰ, 
16 ΕῸΓ Ἠ6 βδ11} ἴἰο Μίοβοβ, 1 Ψ11 Πᾶν ΠΊΘΓΟΥ͂ Οἡ ὙΒΟΙΤΩ 1 Μ11] [οπὰ ν11}] ὨδνῸ ἸΏΘΓΟΥ, 
16 8: 1 11} δνθ δοϊηρβϑβίοτι ἢ ΒΟ 1 Ὑ}1}] [πές γ71}} ἤδνθ ΘΟΙΏ ΡΑΒΒΊ ΟΏ.᾿ἢ 

1Ποη ἐΐ ἐδ πού οΥἩἨἁ Ἀἰπὶ μ8ὺ [180] ψ  ]6.ἢ, ποῦ οὗ Βἴτη τὺ [780] συπποίμ, Ὀαὺ οὗ 
11 Οοαἄ τδαῦ [ψ80] βθθνθίς τοσου." ΕῸΓΣ {86 ϑογὶρίατο βαῖ ἢ ἀπίο ῬΏΆΓΘΟΝ, Εν θη 

ἴον 0}}18 βαῖὴθ [Ὑ67Ὺ}] ῬΌΓΡΟΒΟ ἢδνθ 1 ταϊβοᾶ [α]ὰ 1 τϑ]86] [866 πῃ," δα 1 ταϊρσδῖ 
ΒΗΘῪ ΤΩΥ͂ ΡΟΎΘΙ 1ῃ [66 [ἴῃ [Π66 ΤΩΥ̓ ΡΟΥΤΘΙΪ].᾽ 8πα (δῦ ΤΥ ΠΆΙ6 τρῦ Ὀ6 416- 

18 οἰαγθα ἰγουρῃοαυΐ 81] [06 ϑϑσίδ. πργοίοσο ΒΑΓ Ὠ6 ΤΊΘΓΟΥ Οοἡ ὙΒΟΙΩ δ6 Ὑ] 
λαῦθ τιοῦοὸν 1 ΤὨΘΓΘΕΟΤΘ οα ΠΟΤᾺ ἢ6 Ὑ1] π6 Βδ.ἢ πιθγου], ἀπ σβοπὶ 6 Ὑ11 Ἠθ 
Βαγαθῃρίῃ. 

1. ΎΤἯΤποῦ ὙΠ 88. [Π6η ππΐο τὴρ, ΥΩΥ [{86}7} ἄοί ἢθ γοῦ Βηᾶ ἴλ]  ἘΕῸτν 
20 γὼ Βα τοβἰβίρα [τϑβὶβίθι ἢ] ἢ18 ψ1}1}ῦ} ΝᾺΥ Ραυΐ, Ο τηβη, ψῶοὸ δύ ἴδοι ἰμδί 

ΤΟρ Ἰοϑῦ ρϑὶπεῦ αοα ἢ ΒΔ} (πΠ6 (Βΐπρ Τοττηθᾶ [ον, τηου]Ἱα θᾶ, εὐνήν ΒΒΥ͂ [0 Κίτη 
21 δῖ ἔοττηθᾶ ἐΐ, ΥῺΥ μαβῦ ἴδοι τηλᾶσ [αἸα δύ ΠΟ Τα 8Κ6] ταὸ {πὰ 81} ποῦ (δος 

Ῥούῦοῦ ῬΟΥΟΓ ΟΥ̓ΟΥ 16 ΟἾΔΥ͂, ΟΥ̓ [86 βδπη6 Ἰυτηρ ἴο Θ 006 Υ6886] ππῖο ὨΟΠΟῸΓ 
22 Ἀ)πὰ ἀποίμοῦ ἀπίο ἀἰβῃοποῦσ ἢ γλαὲ [Βαῦ τολαϊ] 1 αοἄ, [Δ]0ΠουρἘ}] "ἢ τ] ηρ 

ἴο Βον λὴὶθ ψγδίς, δπα ἴο τᾶ ΚΘ δἷβ ρονοῦ Κπόονῃ [πᾶ Κ Κπόῦσῃ Ὦ1Β ῬΟΎΤΘΓ], Θῃ- 
ἀυγοὰ νῖτ τσοὶ Ἰοπριδιυβοτὶπρ 0816 [ον [86] σϑββ6ὶβ οὔ ψυδίῃ δύο το [01] 

28 ἀεδβίταοτίίοι: Απᾶ Δ 80, ἔ. 4.,ὄ 80 δηάιχοᾶ ἴον ἐπί ῬΌΣΡοΘΟ 8120} ἡ ἰῃδὺ 6 πιϊρηῦ ΙΏ8ΚΘ 
Ἰχηονση [86 τίοῃ68 οἵ 88 ρΊΟΥΥ οὐ {86 [οπὰ [86] νθ88618. οὗ τλθσου, τ ΠΟ 86 ἢδᾶ 

ἃς Δ[ΌΤΘ ργοραγθα πηΐο [Ὀοΐοτο ργοραγθᾶ 101] ρίογυ, Ενϑθῃ 8, βοῦ ἢ6 δ! οΔ]]6ἃ 
[4.8 βυοῃ,, {. ε., τϑϑβϑὶβ οἵ τβθσοῦ, ἢ6 880,, Βεαίάθα ργορασίωβ, 0816 ἃ π8] ποῖ οὗἁἩ [ἔγοπι διιοῃρ) 
[86 5618 ΟὨ]Υ, Ὀαΐ 4180 οὗ [ἔγοτῃ διβοῃρ] [πΠ6 6 .Ώ1]68 ὃ 

ῶ5δ ΑᾳΒ ἢ6 βἈ1}} 4180 'ῃ Ο866 [Π0868],᾽" 
Ι1 ν1}} 6411 1Πθτὰ τὴν ῥϑορίθ, γ ΠΙ6ἢ [0] 6.6 ποῦ ΤΥ ΡΘΟρὶο ; 
᾿Απᾶ Βδὺ Ὀοϊονϑᾶ, νοι [3207 νγ88 πού Ὀο]ονϑά. [:] 

46 Απὰ [ζ 8}8}}] οοἴμα ἴο Ρ888,᾽") ἐλαΐξ ἴῃ 116 ρμἷδοθ ΠΘΓΘ 1 τγδβ Βαϊ ππίο ἴῃ θαι, 
Ὑο αγὸ ποῦ ΤΩΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ ; [Β6ΓΘ 8118}} [ἼΘΥῪ Ὅ6 ο1116α 1786 ΟὨΣ]άτθη ων 8008] οὗ 

21 186 ΗΕ αοα. βαΐββ αἷ8δο [πᾶ 18818}}] 4180 οὐ θῦμα δοποθγηΐηρ ἰβγϑοὶ, 
Ὀουρἢ (Π6 παταθοῦ οὗ [6 ΟὨΣ] το οὗὁἨ Βγδ6] Ὀ6 838 [1:0 βαῃᾶ οὐ {86 6868, 

Α [76] τοιιηδηῦ ᾿ἢ 8}}8}} Ὅ6 βανϑᾶ : 
98 ἘῸΥ ᾽ ὁ ΒΘ Ὑ1}} Βπῖ8ῃ} (86 σους [18 Πμ:Βῖηρ' [Π6 ψογα],᾽} δηᾶ σαὶ [σαἰϊῃρ] 

ἐξ Βμοτῦ ἴῃ ΥἹρη  θΟΌΒΠΘΒΒ : 
Βοόβαβο 8 Βῃοτύ ψοῦκ [οΓᾺ] ᾿ἢ 1} 086 Τιοτᾶ ταϑῖκο Ὄροι [86 φασί. 

99 Απᾶὰ «8 ΕἰΒΑΪΆ5 βαϊἃ Ὀϑέοτο [Ἀπᾶ, 88 1βϑϊδῃ ἤδίῃ βαὶα], 
Ἑχοορύ Ἶ (86 Ιμοτὰ οὗ βδθδοίἢ Βδὰ ἰϑῦϊ ὺβ ἃ βϑοᾶ, 
Ὗιε ᾿ιδᾶ ΠΕ ΡΟΜΕῚ 88 ϑοάοιιδ [βοᾶομλ], 
Απᾶ Ὀθϑη τηϑδάθ Ι||κ6 απο οΙμοΥΓἢ. 

80 ὙΠ δῦ 8}8}} γὸ βᾶῪ {θη  Τμδῖ {86 Οοι11168, τ Βοἢ [Ὁ] οσσοᾶ ποῖ [πο στ ιν 
ποῦ [Ὁ] ον ς] οἶον ΤΡ Θοῦβπθϑβ, αν [σπὰς Π806] δἰϊαιπϑᾶ ο τὶρῃθοῦβηθ88, 

81 οὐϑὴ [6 στρ ὐδουβηθῆβ τ Ὠ]οἢ 18 οὗἁἩ δῆ. Βαΐ Ι[δ5τ80], οι [Ὁ] ον οᾶ [[0]]Ὸ 79 
ἱηρ7 ἴνοσ 7Ὁ86 ἰδ οὗ ΠΕ τ ΘἸΕΠΈρΕ; Παίῃ ποὺ αἰϊαϊποᾶ [αὐἰϊαϊηθα ποῦ] (ο [86 ἰανν 

82 οὗ τἱρηῃυθοῦβηοθβ [οπέι οὗ στρ ῦθοῦβη688]." Ὑ Βογοίοσο ὃ Βϑοδῦβο ἔλον δοιρὴλὲ τ 
ποῦ ὈΥ 10}, σὺ 88 ἰῦ ΟΓΘ Ὀγ {Π6 ψΟΤΈΒ οὗ [86 ᾿ανν [ογ, 8388 ὈῪ ψόῦκΒ]. ΕῸΡ" 

88 ΠΟΥ βίυμ ]οα δ (μα βύυμ Ὁ ]] ἐεαβάθ [ϑίοπο οὗὅἁ βύυτη ]]ηρ]; ΑΒ ἴὖ 18 τυυϊΐθῃ, 
ΒοΠΟΙᾶ,λ 1 ἰδ 'π βίου 8 βία πσ-δίοπο [Ζίοη 8 βίομβ οἵ βύυσ ὉΠ] η01 δηᾶ [4] 
ΤΟΟΚ οὗ οβδηοο : 8δ)ηἃ τ πόβοονοσ Ὀ6]ΠΘνϑί [ἢ6 το 6] ον }}] "ἢ οἢ Ὠΐτὰ 8841] ηοί 
6 Δϑῃδιηϑᾶ [ρυῦ ἴο Βῃ)816]. 



χθα ΤῊΕ ἘΓΡΙΩΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΠῈ ΒΟΜΑΧΒ, 

ἹΒΧΈΘΔΙ, 
φ 

3. ψοξ. 3. ΓΝ ἑαϊαερεοιαῶη πο πος εἰπε) ἀας Θεϊδδδε, 70᾽ 7 οποὶ ἐμ δε πιαᾶδ ἐδ υοῖν ἰο ὃε, ἂο. οε ἴδ 
δοὶϊ ἀιδοπιμῖοα Ὁ 8606 ζορ. μων νὰ πος ΣΝ 
ϑοεῶτλοι Υἱο οὗ (ἢ ὐχόμ ἐαρὰ δόμα ρδο ἴα ἕν τἀ διείσαα, ΤΣ Κ΄ 1. στεαὰ, τἩρυ σππθ ὙΠΟ ἐδ ΠΈΠΟΣΘΙΥ ταοοίοὰ. 

8 Ψ ον, 8.--ἰ δε ἐμ ογάοῦ : αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι (0. ΝΕ ἃ 12): πὲ 6 ὃ δυϊιον 
δὲ. Α. Β. Ὁ. πἰ Ἐ. Θ.) ἄᾶνοσα : ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ (δι., ΒΟΚΈΥΟΣ, Ῥυϊ εἶν αι σαι Θτίθα 14δο,»» 

παβοὰτα ὙΤι γαρασνθυα ἦρι γαῦ, ΑἸοχὰ, 56. Ταδεο: ΤΉΪ6 ογᾶος, ἰζ δ δα ΔὮΥ ἀρ ἡ- ΣΌΘ, ῬΓΟΌΦΘΌΪ ὁ. Ὁ 
βιοὶ, μδδί Ὠθ οουἹὰ νὸὶδιι λένπιδε 7 βοὸς . Σϑῖδον ἤδη μα δο λέπιδεί οοὈ]ὰ πεὶδὰ : ΕἼΤ πε τς Ασροσ. Β1 019 ΤΠ πίοσι ἰθ 
ΒΆΚΤΟΟΟΔΙΕ ἸΒ ῬίΔσῖδε ΤΕγΡΑΓ ΔΙ͂ΟΣ ἴδ διαὶ 1. ΝΌΥΟΘΒ : 7 οομἑα εσίεδ ἰο δὲ πιψεδ 7 αν μὰ 

8 γι, (.-ἰ[Β. Ὁ. Ε. Β. Θ., Ννυϊραῖο, δηὰ πιοαῖ ζδίμπογο, σοδὰ : ἡ δεαθ . δὲ. Α. 6, Κ΄: αἱ διαθῷκαι, ὯὩον 
δὰορίϑὰ ὉΥ τιοεῖ οαὐϊίοῦδ. Τρ ΔΕΙΣ ΟὩ ἕο [89 οἰσιαϊας ῬΣΟΒΑΡΙΥ ἀτόκο ὅοτο ἃ τοϊδυπΔοσοίαπαϊηνς οὗ ἐδ . 186 
ῬὶυΣαΙ ννυδϑ γοζοσσϑὰ ἴο [ῃ6 Οἱὰ δαπὰ ΝΟ Τοδίασαοσι δ; δβιὰ 88 [ὴ9 αλλ α; πα κι νσταυν ἐσσὶ ὅὄονα, ι8 0 88 
δυνοϊἑίἰθὰ (860 ἐρέλμλι 

4 ἐδῶ τὸ τ κω πρ ἰστὸν κο οοπαΐάοσθ Οοὰ διἰεαοεὰ 7ογεῦεν, ΑἸπέη, ἃ. ἜΑμαΣ τὺ ἐπ αὐοϊδέίοι τηᾶτῖκα. Ἧΐδ 
ὈοϊίοΣ τὶ [86 ΕΟὟῪ. ἘμδῺ Ὑὲ ἢ ΙΑ Βοτα ἀεν ὧὰ ἐεὶ ἐμ Ἐιοίρκεί, ἄτῃ. Οπ [06 

ἀἰερειοῦ ἀν γδογεδοιται 500 ον. Νοίεδ. Ἵογεκ, ὨΔΙΌΓΑΙΥ, ΡΣ ἃ νοσοὰ μι νας 
[κα Φ οίεὲ. 

9 γον, θ.- 180 δῇ ἔβλθδθα ἴῃ ψϑξβ. δ᾽ ὃ οδξτιοῦ 86 μτοδοσυοὰ ἐπ [80 ἀχασὲ ἄλσεα οἦ ὅδ στο, δὲ ἐδο δοογίδοο οἵ 
Θ᾽ Ω09 λα ΒΝ, δι) Οὐ  ΒΏΘπ8. ΓἰτοΣ  Υ, {89 τῖλ019 Ῥϑϑδαρὸ πουϊὰ 6: ΚῸγ ποί αἱϊΐ ἕλφεε ῳ' Σεγαεῖ, ἰλεεε (816) Ζετααὶ: πείιδεν 
δεοαιδε ἰλαν ατὰ ἐδε εεεὰ 9.7, Αδναλαπε, (ἈΣ6) αἱϊ ολτάτοη, δι, 1. Σαας ελαί! (ἂψ δορὰ δὲ οαἰοά. 7λαί ἐξ, ποί ἐλ οκλέϊαγεπ οἵ 
ἐλιε Μεεὴ, (Ἀτ6) ἰλδεε ἰλς επιϊάγεπ ῳ Θυά, δι ἐδε ολιἰάγεπ 9 ἐδε Ῥγοιαΐϑε αγε 4: εεεὰ. 

Τ Ψοτ 1.  Εοσ οουιγθηίσῃς τοίθγαῃοβ, 189 ΗΘΌΓΘΙ ἰοχέ [8 δρροηάθὰ. σι, χαί, 1): 5 9 δ Ὅ9. ὈΓΙΣΞ. 
ΤῊ ΧΧ. ἰ ᾳποίθὰ ἸέζοΓΏν ἈθΤῸ ὉΥ̓͂ Ῥαυϊ, πὰ ἰξ ἰδ ΔῺ οχδοὶ ἐσαπδίδἰΐου. ΤΊ ΟὨ]Υ φυοδιίοα οἵ δοσΌΣ ΟΥ ὙἘϊοὰ ὁδὉ 
αὐΐδο, 16 τοδρθοίύξηρ ἐδ: ζ0ΧῸΘ οἵ 3) ΒΘΙΒΟΣ ἱξ ταθδῃ δ ἑλγομσὰ ΟΥ ἰἢ. 800 ὥραν. Νοίεε. ΝΟΥΘα: “ὁ ΤΥ οδερτίηε 6}14}} 
Ὁθ σοσϊκοποὰᾶ ἔγοπι [6880.᾽ 

δ τ. 9.--{Τυ]6 ἷδ ἸΘΟΙΥ αποίοὰ ἕτοπι (89 ΤΧΧ΄, θη. χυΐΣ, 10, 14. ΤῊΘ ΤΧΧ᾽ χοδὰς ἐκαναστρέφων ἥξω πρὸς σε 
κατὰ τὺν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ υἱὸν Σάῤῥα ἡ γννή σὸν (ΥγοΓ. 10); Ὀὰϊ τόσ. 14 οἷοθβαβ, καὶ ἔσται τῇ νἱός. 
ΤΏο οδοῖοο οὗ τΐο Ἰαξίος οἰδυδο τῶδ  ἀδα δῖν ΤῸΣ ΤΟΔΒΟΏΒ Το δι ρ ἢ δεαΐβ, ἰο ΤΠ λο 1τδδὲ (80 Ῥζοζηΐδο ἯΔΣ (0 ϑάταλ ἐγτιογὰ 

πρΐοῦ ἴδ Ἐπ6 ταδίη ἐμπουροῦ μοσθ. ΤῊΘ ἨΘΌΣΘΥ ῥῆγδϑο ΓΙ ΓΦ, τολὲπ (Ἀ6 {ἴημα (ἐλαἹ! δε) γευϊοίδοεπί, οοοαστίες ἰΒ 
ἡΝᾺ λυ ῤρας θεὸς ΤΙΕΑΣΙΣ 7 ΠΡΡΠδΕ παὶ ἴῃ ΤΧΧ. ΟΧΡτοδθαδ : αἱ ἰλές ἑεαεοι ΡΝ ἐλὲ ψεαγ. Οὐορ. αοδθαηίθα, ΤἈεραώγμδ, ἷ. Ρ. 470, 

ὩοὉ6] ὁπ Θ6ει. 
9 Ψατ. οὗ μόνον δέ. Τθο Ῥαδδαρὸ ἱβ ο]]ρι1081. ΟἹ τῖῆιδιὶ δῃουϊὰ Ὀ6 δυρ»] οα, 8606 Ζξένεξ. Δοίεε. ΑΒ ἴδ οδδα 

ΜΝ] ἱδ ποῖ αἰτίοε! ν ΟΥ̓ [86 δδ:16 ἃ δβ ἔπδΐ οὗ βαγδὴ, Ὀμ{ δ ΓΟΠρΌΣ, Ἡ ο ῬΣΟΙογΔὮ]θ ἰο 40 (ΑἸοσὰ, ἄσωασ. 
Β.Ὁ]6 ΘΏΛΟΟ): Ἐ|5 ΤΣ ΤΡΙΕΣ ΘΘΟΊΩΔ ἴ0 ἱτ ΡΥ [ἐϊ6 ἀὐ ΒΌΣΘΙΙΟΘ ΓΊΟΣΘ ΟΣ ἰ0δ8ῃ [86 ἰαίίοσ. 

Ἰ. οοΐ οὗἨὨ [πὸ νδσίξορὶοα γεννηθέντων ... πραξάντων μιν πέλλθοι δυδοϊ υἱθ) δ πιο 6χ- 
“ἐ οοοτὰ ἀλπν οι «Κπονσῃ οἰοδαίοδὶ ὑ5αρὸ᾽ (Μογοῦλ ΤῊ ᾽ν τοδ!ν δαρριμθά, ἕοτ Δ[]πδῖοῦι δ ὕθοτι χηδθ ἴο ἐδ 

δηὰ (89 ᾿ἰδίυτΥ τῶν »Ὑ6}} πον. Τὴθ γϑηδοσίηα αἰυϑη ΔΌΟΥΘ δ00Π|8 ΠΊΟΣῸ δαιδίκοίοσυ ἔδδσι ἐμδέ οὗ 86 ΒΕ. Υ. Ιἰ 
5, ἰπ ἔηο ταδίη, ἐμαὶ οὔ αἸήοσὰ, 

1. ὍΣ. 1].--[Ἰπεϊοϑὰ οὗ κακόν (Πεο., Ὦ. Ἐ. Ἐ.-1,., ηΟοτάεποσι), φαῦλον ἰ6 ἤσυπὰ ἴῃ δὲ. Α. Β. δὰ συχαῖγοοῦ; 
ἰοὰ ὉΥ ΒΟ ΣΏΔηη, Το ποπάοτέ, ΘΥ͂ΟΣ, ΑἸ οσὰ, Ὑσορθὶ θα, Ιδῆζο. ΤΏο ἤοιτορ [6 [0 ΙΏΟΤΘ υϑ06] ποτὰ, ἐπ σΘοπέζαδὶ 

νἱι ἐγαϑέν, ΤῊΝ Ἰἴκο ον ἴο Ὁθ α βρτωλεὴ υΐ! πὰ τ Ὀθαὲ ὀχρεθδα ἔδ9 οἰἱρηί ἀἰδτθηοο, αἰποθ φαῦλος, 311. ἐ11, ἀοδα 
ἄοθα ποῖ ΔἸ ΎΤΆΥΒ ἱΣΩΡῚῪ δβοϊῃ ἐτησηογϑὶ, δῃ ἃ γοῖ [88 [80 δΑΤῺΘ Ἰὶὰθ ΓβΏβο οὗἁ τοθϑιιΐηρ. Ιΐ τοῦδέ ᾿δΔΥΘ 8 ΤΊΟΓΔῚ αἰρτιίθ» 
οδἰέοι όσθ, Ὠύπτουοσ. (860 ΑἸήοΣά ἐπ ἰοοο.) 

13 Χο. 12.--[ὺ Ἰλλοσα}ν ἤσοτα {6 ὩΧΧ,, Οοὰ οχοορὺ ἰμδὲ ὅτι (σοαϊίβδειτο, εἶστι οὗ αποϊδίξοι) ἐδῖκον 
[2 θΙδοθ οὗ καί. Ἰηδίοδὰ οὗ ἐῤ ἀνθ {τ ταοεῖ ΜΗΒ. Ἧτο ̓ἐῤῥέϑη ἣ 

3 ον, 18 ἐπ άλι ον {89 ἢ "ΠῚ ̓ ΠΡ ΟἿΪΥ νασίδ 6, [6 ἑῃνοτγαίοι οὗ ἴλο ὅτοξ οὐασδο. Τὸ σοδὰδ ἴῃ ἐδ6 
ἘΣ ἠγάπησα τὸν Ἰακώβ. Τμὸ ΗΘΌτΟ 

ἸΞΡΌΣ ΟΝ 3Π|8} Ι Ἰονϑὰ Ζαοοῦ, 
Ἷ ὌΝ ὍὌΣΤΤΝ Βυΐ Ἑπδδὺ 1 μαίοᾶ, 

34 ο:. 1δ.--Α͵Ὲὶ αἀχϑοὺὶ αὐοίδἰίοῃ ἔτομι ἔπ ΤΥΧ,͵ ἙἘχοὰᾶ, χχχίϊ, 196. ΤῊΘ ΗΘΌΥΘΥ οὗὨ ἐδο οτίρί πὶ βαδδαρὸ ἰδ ὁ. 
ἱπροσίθποθ ἴῃ ἔμ ἀχορθαίβ. Τί τοδὰδ: ὈΓΊ "ἐξ “ΣΝ ΤῸΝ ΌΤΙ ἽΝ ΟΝ ΓΝ ἼὭΣΠΙ. Αμυτὰ τίη ἄν, 
λῃηδοστίοὰ ἐπ ΠΧ, τοΐδγο ἰο ῬΌΓΘ τῇ ; Μογότ,. ΠῚ ΤΔΌΥ "οἰ δοτά, "οία ἰϊς τί ὃν: “ ἰδλονεϑοδοετ, ἴῃ τϑδίονος δἰδὶθ;"" 
ἔδυ ἀοδουι Ὀΐπς υοξ ΠΛΘΤΟΙΥ͂ [Π9 ΣΩΘΓΟΥ͂, "ἃ 1868 «ἐοῖοϑ οὔ τ ἱπάϊγνίάυδὶ ̓  ΟἾσΟΟΟΝ, 88 ἴ6 ἦτο δοὶ οὗ ἀοὰ; Σ ἰδ ΘΠ) μδαὲο 
ἴῃ [δ τοϊδξίνο οἰδῃδο γοδὲδβ οἢ [9 "δὴ πγυρεος ὃν ἄν, εἷποθ ἄν ΟΠΟΓΔΙΥ 85 16 Ῥοείου αὐὔδοσ ἐπ ΦιΩΡἢ δ ΐο νοτὰ (Κ 
ἐ. 4. 45. 7ἶο ασγϑ ὀογίδἰ}ν ᾿πσιϊθοά ἰη πιρκίηρ ἰδο Τοϊαιξνο οἴδτθοα Ῥγοϑοηΐ ἰδ θα οὗ ΓαϊΏγο ; (ον 186 δαΐαγο ἴογοθ οἱ 
[6 ΗἸΘΟΣΘΉ ΟΣ ἰ5 ἀου δεῖ.) 811 [6 αγοϑὶς σου (Ὀοἢ ἴῃ ΣΧ, ἴδ ἰοΧι) ΣΟ ῃγχϑδοιξ. β8δο Ζδυερ. Νοίεε. 

19 γόον. 15. ΤῈ ΚΚεο., Β3. ἘΞ, τοαὰ ἐλεοῦντος (ἔἴτοτι ἐλεέω) ; δὲ, Α. ΒΙ. Ὁ. ΚΙ. ἐλεῶντος ( ἐλοάωλ. πίθον 
Ἰαϊίον ἴθ δὰ ΌΥ ΤΔΟΉΤΩΒΤΝ, ΤΙβομϑηάογξ, ΑἸέοσά, 6911]66 : 8 ΖΌΣΤΩΟΟΘΤ ὉΥ ΜόγοΣ απὰ οσάαποσίῃ. Μϑ ἐάγ εν ἌΓΕ 
ἐδαὶ Ρδὰ] ψου]ὰ ποῖ 1860 ΕΠπ0  ΖΌΣΤΩΘ, ΟἿ6 ὮθΓΘ, δηἃ 6 οἶδος ἔῃ ψοσ, 18 (σῇ ογ9 ἴδ6 στοδϊηρ μὰν 48 νψὸ}} οδίδ Ὁ] δῃοα, ΟΕ}Υ 
Ὡϊ, Β', α. Βανίηρ ἐλεᾷ), ἀπιὰ οὐμοϊαᾶοα ἐῃαὲ ὦ τγ88 διιδεϊϊαίθα ΩΓ ον πγου ἢ 8 σαϊδέαϊζο οὐὗἁ [89 Ἰσδ:θοσί ΟΣ, διὰ τη 
μον αἷηοθ ἐῖ οογγοδροπϑὰ νἱτὰ 8 ἔοστῃ ἴἢ δοῖυ] 186. 

ὅδε 1). 17.--ἰΥ ΟΣ ἔγϑοὶν αυο ἐρῶν ἐ ΡΘΟΙΕῚΙΥ Υ ἰἰ6 οἶκῦδο, ἔγοα ΧΧ., Ἐχοὰ. ἴχ, 16: ἕνεκεν τούτον διετηρήθης, οἡ ἰλὰ 
αοοοιπί λοι τσεγὲ ργεβεγοεᾶ. Ἑὶς τὸ τοῦτο ἴδ ΤΊΟΣΟΙΥ 8 βισο σι μουπρ οὗ [Π6 ΧΧ, νυ ἐξήγειρά σα Β6Εέ28 ἰο 

Ὀ6 ἃ νυγροκοὰ ἀογίδίίοη. ΤἘ6 ἴοτπῃ οὗ ἴ9 ἩΘΌΣΟΥ ΠΝ Χο λα (ΗΙΡΒΙ οὐ ὙΦ, ἰο εἰαπα), 1 Ἀανε οαμεεα ἐλες ἰο δέακμῖς 
ἰφ Ὀοτίον Ῥσοβασυϑὰ Ὁγ Ῥδῃ)} αυοίδέίοῃ,. 866 ξροζ. Λοίεϑ, ὧν ἀιδουδοίοι οἵ 18:6 παδααίτις οὗ 81} ἐγϑϑθ Ῥϑββαβθβ. 

11 ΨοΣ, 17.---[Ηἔὐγο Ῥ8ὺ} ἀονίαἴοα ἤγοτο ΟυΧΧ,, ΜΠΠῚΕ δύ δύναμιν Ἰποιολὰ οἵ ἰσχύν. 
19 σαν, 19.--{Ἴπόγθ ἰθ ϑότηθ οοπιδαδίοιι δυουΐ οὖν. ἰῃϑοτὲ ἐξ ἐῃ ὈοξῺ οἰατδο8; Χες., ̓. Α. Ε΄. 1.. οσαὶϊ ἰ ἐδο 

δϑοοῃὰ ἐπα. ΑἸ} παγὸ 10 ἰῃ Ὑ αν μερὶ οὐρόρ τα φήΈβξις πτ κὸν ὐτωυχὰς ἮΈ ες., Ὁ. ΚΤ, Ῥὶ ἴξ Ὀοΐογο μοι; δὲ, Α. Β.. 
ον ἘΠετ, ΤῊΘ πἰμαλῃ Ἀγ βύρρο, ῖε ἰπ Ἡρμεὴ ὄἴρανος, Ὡ ΒΝ 

ΘΓ. 22.--[1}6 Ῥατγιϊοῖρ]ο ων ἕοσΡτο πὸ ἘΚΌΝ δὲ δεν ὀλαρισθαν οι ΟΥ : αἰ λοιυρὰ Ἀς 
αΣ ιοΐϊϊίπρ (Ποῖ γοῖ ἢ ). Τὸ Ἰαῖδον [8 λ  ψς ὉΥ Ιδρο: ὧδ πμμδονες παν λὼ διὰ οἴδιοτα.- 
ΑἾον τολαὶ, ΒΌΡΡΪΥ : τοί ῦ οὗ βοιῃοϊ ΐηρ ἴο ἐμαὶ οἴἶοοξ. οἰβορν ἀρ ξα  ἑρ τμδὸ 

ἐδ ωρλμς τ ϑυλΣ ἐνβαάμῳ ἀμιμαδιὰς. κε Εἰ μα μὲς κα πα δ τλο ας εἶν ἀρ φρθὰῳ κου, Δ αν μα ΤΙΣΙΝ άκοα αἵ Εμιῖο ἀΙδῆσα!! 
Ἔργον Ὑδ Τἤλην ἐκ Χοο ποίκεϊσῃ στα Ἡΐοδϑα ἢ, 35 (283, ΤΧΧ Ἐ-... Τὴο Ἡοῦχον ἰοσχὲ ἰδ ὉΠ] οννοὰ τόσο οἷοθο' 

δα ο ΥΧΧ.: Ἐπὶ τύρϑν τὸ φοελμαρο, υεομλπιοσθφλρντς ΤῈ ἴο ποὲ ὨΘΟΘΒΔΑΣΥ ἰ0 ἐπρατὲ ἐὴ0 υΧΧ. ἰαχὲ Ὦθ1Θ, 82 ἰἐ ἰδόντα ἢ 

νοεῖ: ποτὰ, (ΠβΟου ΝΒ οοπίαϊπέηρ [86 ΘΔτΩ9 βθηθγαὶ ἐπουσμί : ΓΙ ὩΦ ΩΦ ΤΟ. ὙὩΛΌδ) ΠΌΛΙΣ ἐξ τοδὶ ΠΝ 
ῖ5 δ: πες: Ζο-τυλαιιοΐ, Ῥδὺϊ 10] ἐθ0 ΟΧΧ. 

ψος. Ἐτοῖὰ 9 ΣΧ, Ησοκθϑα ἑ. 10 (ἐξ. 1, ἘΘΟΘΥΟ οοπηθοδᾶ πλξὰ {86 ῬΙϑυδάιτι 6, 86 1 ουα τ. ϑασθὸ 
ο, δοροάϊε ἔο τ Ἴδ9 Ἰδᾶρο οὗ ἐμ6 ΒΔΌΡΐτδ, τ 8 ΠΟΥ ἡγε ΟἿΣ οΥὐδξὶ ἔσο ἀἰδοτουὺ δυϊοσα. ΤΏ ΟἿΪΥ τασία. 

ΟἹ ἤγοτω ἐδὸ ἮΧΧ Ὑα ἴλ6 σἰγΓΟ  ΒΘΏΙκ οἵ ἜΝ 5158 μὸν ἰπύο ἐκεῖ κληθήσονται. Τδο ΒΕ. Υ,,͵ Βιοοδὰ ἰ, 
μοὐμβεδ τὰ ἐλετε. 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΙΧ. -88. 299 
“- 

39 ας. 21.--ἰ1ε6. χ, 22. ῬδαΪ ζ0]Π]οτβ (16 ΠΧ Χ., υλΐολι χοᾶ: καὶ ἐὰν γένηται ὁ. λαὸς Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος νῆῃ 
βαλάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται. ΤΏ ταγίαἴου ἴσοι ἐμ9 ΗἩΘΌΓΟΥ ἐδ εἰΐρδέ ; 59", τὐρτα Αἰφοιῤῶν πὶ πόλος διφῇ 
αποὰ Ὁ ἐδο ΤὙΧ, ἰπεἰο σωθύήσεται, ἩίοΝ, οὗὨ οουγθθ, τθα]δ 861}} τθοσο δῷ ῬΏ] Ὠδο ἐὲ, δ". Α. 

μ ἸχοβΘ1168, 1δηο, τοδὰ ὑπόλειμμα; [09 ΤλοΓ6 ῬχΟῦΘΌΙΘ τεδάϊ τις, 86 ἐμ ΧΧ, Γξς ἀΤΤ τὴς ΤῊΣ 

᾿ γα 28. ὁ γασίδεῤουν ἔτοσα ἐδ ἩΘΌΤΘΝ 8:0 80 οχίοχιεῖνο, ἐδδὲ 1 π|}} Ὅ0 θ6δὶ ἐο φῆνο ἐδο ἑαχὲ ἀπέϊσο 

: ΠΡ Σ ὩΘ ΤΟ γεῖτι 7022 
ἐ ΠΩΣ ΤΙΧΞΣ τήτο Ὑγτὰ, ΓΕ ΉΓΙΣ} ΠῸΞ ἋΣ 

“ΤΏ,6 ὀοπουζηρεϊος ἰ6 ἀθολάοϑα, ογοσβοσὶπρ πὶξ εἰ κι ΘΟΏΔΠΘδΕ ; 
Ἑοτα ᾿ἀὐπόρνμο ἂιὰδ ἄθοσοϑ 8.81} ἐδο ζωυσὰ εὐλρα ῥι Ἐτρόντι ν᾿ 
ΤῈ ἴδ 6 χηϊάδὲ οὗἁὨ 4}} ἐδο ἰδῃὰ." 

ΥΝΠΤΌΣ 33 

Βοο Χέκερ. Νοίες ἴοτ οἵας τοπορίηρε, διὰ α͵80 ἴοσ ἑεχέ οὗ ἔο ῦχχ., σι 0. ῬΔᾺ] αὔοῖθδ ΟἹ οΘ6ῚγΥ ; ἐπιδοσιπρ γάρ δὲ 289 
δορίπσΐηρ, μοτόνόσ, 88 Ὀδείοσ ΟΟΩ αἴτια [η6 ῬΓΟΟΣ ὃπ διὰ συνε ιπθης δ ἐπὶ τῆς γῆς ἴοι: ἐν 

386 Ψοχ, 28.--[1}6 Ε ᾽. ἰσ Ὀχοτειατιδίο πε ιτοῖ ον αὐ ι Ὁ πἰθωε ϑρρδᾷ 
ἡμῶν) οὗ ἀντ οι αὶ Ὀμΐφ ἴα τοῖ ἐποϊπαἀθὰ. γεοῆπ 

ἣ 
80 Ατρϑγ. Β:016 Ὁας .) ΤῈ ποσὰ μμ8 ἃ υίὰθ 
τοογὰ 9 ἱπρ. 8.00 Ἰεεσ. ἸΝοίες 

28.--[Τ6 πογάδ: ἐν δεκαιοσύνῃ: ἔδει λόγον συνε τΉ μέν θΡν ἘΠ παι πρ 11) κε ἘΣ Β., το 
πρώ ἴα ὙτοροΪ66 ; ᾿ὐβρας τόθ ἀρ σευρᾷ Ὀπν τοίαἰχιϑὰ ὉΥ Τὰ 

εἰ ᾿ ἈΚ ἊΣ συχιν ων κατ ἐν γε ἘΥ͂ 1:6 ῬΓΟΡΘΌΣΣΕΥ ΟΥὨ τθο ἐζδηϑασί ὑθ "6 οοπιβιδίηᾳ πισρίοίο οὗ ἂχ δ ἀϊυῃ ἵγοσω 
σνντετῖμ. Ὑἱ (86 αἰ πρὶ ἀρ αὶ ἄνα 

Ἰϑείοὰ 
ΟΣ ΟἹ δαϊποχίϊν οὗ 3. Ὁ Ἑ, Ἐ' Ι,.., ὙὨ6 

37 γον, 29--[Α νατυαξέπι αἰξαξίοτι ἔτοσα ἴμ9 ΙΧ. 186. 1. 9, ψίθτο [89 Ἡθῦγον Ἴ ἰδ τεπιδοσοᾶ σπέρμα. 
39 Ὑ6Υ. 81.--[Τὴ9 2260. ([0] Ἠ τγοὰ ὮΥ 186 Ε,, Υ.) σοροϑὶβ δικαιοσύνης (18, Ε, Ἐ. 1.). ΕΝ Ὑγείϊο, ΤῊ ποτ τὐιὰ Οέοσοι 

οοπέρῃα τμοἱ ἐπ 6 οτηλδοίοι του ἃ ὯΘ 90}861686 ̓ 
Ὦ. 6., Ιδοδυβδηη, ΑἸδοτὰ, Υοσάδπνοσγία, Ἰδηᾷο, 86}166. 

Α. Β. Ἐ,, ὉΥ δ, Ὑδολθιιἀογέ, 
1:8 ουλάυτιοθ δσυδιοί ΒΥ τοὶ ο ἀροϊᾷᾶθ. ΤἘθ6 παρ δαὴ ΝΟ 

ἴο ἴ80 ὁ0ἢ Ἐξερ. 
πὰ πεν ἄοθβ Ὡοξ ποῖΐοϑ δὴν οὗ (86 ταχίδεοιβ [πὶ ἔδθθε 

γογδθὴ, 
39 Ἄοσ. 32..-(1Ὲ}9 δυϊποχϊέθο ἴοσ Ῥῦκον (Ἐπ0Ὶ νεόρῳ ρα Γ Ἄν Τ᾿ ἜΤ, ἃ πύτοῦοσ οὗ τοσϑίουβ [{ ἐδ 

ἸΔΟΏτο ΠΟΤΕ ΤΣ Ἐραῖηος τ 68, νξυ τὰ ἐη φμο ΑἸοσὰ νυ 

Νοῖδε. Τδθ οτοἰβϑίοι ᾿" δυδίαἰποα ΟΥ̓ δὲ!. Α. Β 

ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ἐσ δεῖ. 
ΤΟΙΣ ἰὸ ἐμασγαρατν ἄοσα τοῖ ἄθοξῃ 

ὍΘ ἑῃδοσίοὰ 86 8: ἐξοι. ΟΧΡ 
80 σον. εἰ απ ἴα μὴ ᾿ εἰς κὴὶ ΤΘΙΔΙῈ γάρ ([66.), ΡΟΣ ὙΠῸ [1 ὖμο μρρὶκοταὴρ {Πδὲ ἐξ εν ἘΘ γ᾽ δα μισὰ ἴπι ἐπ γαρϑ φούσμς ΘΥΘᾺ ἴοὶς 

ὯΝ «ὐ καεθνὸς τῷ τοὐοοίοα. 1 ἐδ τοῦτ 
οταϊιἰοὰ ἴῃ »}. 

1... ΤΑΒΩΥ ΨΟΣΑΙΟῺΒ δῃὰ 
πα δι Οουγεῖνθθ, δο. ΤΔΟ ΔΗΠΟΝ μέγες Β. μὰν "Δοοίαἰ σε ἈΠΟ οί ἀπ θα Θρῦν 

ρρηράνο {80 Διο βυεὶοὰ ἡ ἔν! Δ Εὴ Ἶθ οταξιτοὰ, τα {9 Υϑ 786 Ὀ6 τοπᾶοσϑα, 88 “«Βεραιμε( 10 δρὸ ἐὰν εὐ τις 
ἐλεν τἰιἰηπδἰ δά, ἄτο. 

Ἔρχᾷ πον Β6τΘ πο θῶ 105. χΣαυ]ἱδ. 18 δηὰ υἱ!ῖ, 14 ἴῃ οπ6, τον τ ἰο πουϊξ δὲθ ἀρὰ ἐμρθϑουσῖα ὈοΙὮ ἔσοσω ἡ φφῖητῃ 
Ἠοῦτον ἐδχὶ ἈΟΊΧΧ, ὙΈΘΓΘ ἰθ πὸ γα γί δίοη ἴῃ Ἰμουῃϊ, ΘΧΟΘΡ  (υδὶ 9 Ἀξοαίὶο εἶτα ἐΐ κα ν τα ὑγὰρ ἐδος 
δ ,λ' ν οὗ δἴυτοὈπρ᾽" οὗὨ ἔπ 6 08:6 ῬαΑΘΒαρῸ ἰδ [890 “ὁ ΟΟΥ̓ΒΟΙ-δ΄ΌΠ6 οἶθοί, ̓  ἄσ,, οἵ 19 Οοτν. 1 Ῥοὶ 

ΨοΣ. 88.--[ἼΠ9 66. Ἰπεογίβ τοῦ οἱ ἴδ:6 δοϊμουῦγ οὗ ΚΕ. ΓΙ...) τοσαίομιδ δὰ δλέμοσα [ἐ ἐδ οσηϊ θὰ 1π δὲ. Α. Β. Ὁ. Κ'., 
33 Ὁ: σα ΩΣ πε 
1 ἄοοϑ ποὲ οὐοὺῦ ἰα 186 
θομίοσταῃ ὕοὸ ΤΔΏχΘ μιάσματα 
ἐρβγεσσυ ἐεθλ οατος 

ΓΡΑΚΗΙΜΙΝΔΕΥ ΝΌΤΚ οὁΝ ἔλα ωλοῖα ολαρίεν, απὰ 
ἐΐε οοπηοοίίοπ οἰ ἐλα τεσί ΟΥ̓ ἐλ Ἰρἑκἐϊ6.---1ὰ οτὰο 
ἴ0 υπἀογειδηᾷ ἐμΐ8 οἰαρίον, τὩϊ ἢ ἰβ ἰὴ ΤΩΔΏΥ 
[Π6 τηοϑὶ αἰβῆουε βοοοῃ οὗ ἐμ σ]1ο]90 Ἐρίδιϊο, ἐϊθ 
σοπηθοῦοι ΠῚ ἴμ6 ῥγθοθάϊπρ οοπίοχῦ, Ὀὰῦ ἐΒρΘο ΔΠ}Υ 
ΜΠ Ο ΟΒΔΡΒ. χ, δῃὰ χὶ.) τουβὺ ποῦ Ὀ68 ΟΥθ]οοκθὰ. Βε- 
ἔοτο ρδδβίῃηρς ἔγοπι 1886 ἀοοιίγἷπαὶ ρατγί, ποῖ τοδοῦθα 
ἴδ ου]υιϊ πδιϊοη ἴῃ 1η6 βοηρ οὗἨ ἰγυμρῆι δὲ ἴμ6 οἷἶοβθ 
οὗ οἴδρ. Υἱϊϊ., ἤο 186 ῥγδοίζοαδὶ ϑχμονγίδ:οηβ (οΔρΒ. 
χὶϊ, 6.), [89 ΑΡοΒ(19 ἱπβιεϊαϊοθ (1π ΟμδρΒ. ἰχ.-- αὶ.) ἃ 
Ῥτοίουμπα ἱπαυΐγσγ ἰηΐο ἴΠ6 ἰδίοτῖ 8] δοῦσβο οὐ ἀδθνοὶ- 
ορπθηῖ οὗ ἔδ6 Κίπράοτα οὗ ἀοά, δοακὶηρ Θβρθοΐδ!υ 
ἴο δ] ρθη δηὰ βδ δε  ἷ8 γοδάθσβ γσοδρϑοῦηρ [ἢ 6 
θηΐστοδίοαὶ Ῥῃθποσηθποῦι, μὲ ὑμ6 στθδίον ρϑγὺ οἵ {86 
ΡΘΟΡΪΘ οὗὨ 1βγ86] τοὐθοϊθα βαϊναϊΐου ἴῃ ΟἸγίθὶ. ΤῈΘ 
ΓΠΟΌΡὮΙ τον ΓΟ ΠΥ αγίβο, (μαι [86 Ῥγοχηΐβθβ ρίνθῃ 
ἴο [06 σονο Δ ΣΡΘΟΡΪ6 μ8α ἴο δοτῃθ ἴο πουσῶϊ, ΟΣ 
ἐμαὶ Φ 6508 88 ποὺ (06 Μοββία!, νῇὸ δὰ ὈΘΘΏ ὈΓΟΠι- 
ἰθοὰ ὈυϊῃοΥρΑγ ἰο 186 468. ᾿Αδεν ΘΧργοδϑίηρ Ὠἷδ 
ΒΟΙΤΟΉ δἱ [86 Θχοϊυδίου οὗ 80 ΤΩΔῺΥ Οὗ ᾿ΐ8 ΡΘΟΡ]Θ 
ἔτοτι [δ|6 ΟἸ τ ἰ ϑυίδη βαϊναϊΐοη, ἢ6 ΒΏΟΥΒ : 

1. Τῆιδι Θοα ΒΒ Ῥγοσηΐθθ νγγὰδ ἢοΐ ἱπογ ΌΥ σοπάογοὰ 
γοϊὰ; ἴον (α.) ἰδ τοίδσβ, ποῦ ἰο 4}} οὐ ΑὈγδαθιωστη β ἀθ- 
δοσῃἀβηῖδ, δαὶ (0 ἔπο86 οὔόθοι ὈΥ αοὰ οὗ ἔγθθ ρτδοθ, 
86 ἴδαδα δπὰ ὅδοοῦ (τεσ. 6--18). (δ.) αοά ἷβ ποί 
αηὐαδὶ ἴῃ ἐμὶα οἰοοϊίοη, ἴος Ηδ ἰδ ἴ6 βονογοῖρτι ΟΥΌΓ 

ΓΒΕ τῶ 885 Δηπουποϑᾶ ἴῃ ΟἾΔΡ. ἷ. 1 Π ΣιΘΟθδ88- 
Βετὰ ἴο 50 ἢ δὴ ἰποασύῖτγ. ΙῈ οομοὶ ς "ἴο [89 

ὁ στρα.» Ἡαδνὶ 

εδάλελοηα! οἷαῦφο, ἩΐΟὮ οϑοσηδ [0 6Ὸ Ἰπόοττοσί, ἐῃ Υἱοῖνν οἵ 
μας ἘΡΗ͂ΝΗΣ «πχοϊπείοη οὗ ἔδ9 ὅονγε. 850 ῬΒΠΙΡνὶ, δηὰ οἵἴμοσχα. 

αυ εἶτα δ᾽ τοδί ϊης 
Ἱ, Ὠ0 ΜΒ, οχοίίδβ ἰξ. ΤῺθ 1 Ῥεο ρα μὲν δ, ἔπιαν 11 τῶδ ἱπδοσίϑα ἢ 

δὶ εἰς ΘΙΏΡΒΑΒΙΒ ΠΡΟΣ πᾶς, ὙΘΙῸ ἐξ τοϊδιῃοᾶ, ποτ] ᾿γϑδίεοι ἐπὶ ὉΡΟΒ 

16), ΑἸδοτὰ, Ὑ ογάσποτίι, Τδηρο, ἐλλῳλ 

ΗΪΐδ σγθαίασοθβ, ἯΏΟ ὁδῃ τ δΐτΘ ΠῸ τα Ὁ} ἀοπιαπ δ οὗ 
Ηΐπὰ (νοτα, 14--2 δ 

2. ΤῈΘ ἀλραι οὗ 1Ππ6 Ἔχοϊυβίου 1168 ἴῃ [86 ὕὉπῦ6. 
Ἰϊοῦ οὗἩὨ 106 δονγβ ἐϊιοτηβοῖνοβ, το ἀεδβρίθοα [6 συ 
ὝΑΥ οὗὨ βαϊναϊΐοῃ ἱπγουρῇ [Ππ᾿6 τἰρση οουδβηθδθ οὗ Γι, 
δά ρυθδιϊυἱοα ὑπεῖν οὐτ τὶ ἢ ΘΟΌΒΠΟΒΒ ; ὑγἢ}1]8 186 
Ξοβρϑὶ δππουπορὰ ἰὸ ἰμθη), 88 ἱπάϑοὰ 186 ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηθηΐ ἔγοαυθ 7 ἱπάϊοαίοα, 18δὺ βα]γαϊΐοῃ οουὰ Ὀ8 
αἰξαϊηθα ΟὨΪῪ ἐπγοῦρ᾽ ΓΑΛῚ (ΒΡ. ἶχ. 80- . 21). 

8. ἀοὰ μεαὰ ποῖ, Βονονον, οδδὶ οἱ" Ηΐβ Ῥθορΐθ : 
ἴογ (α.) ἴμϑγο ἷβ ἃ τοιηπδηΐ οἰθοίοα οὗ 66, Ἰδουρἢ 
τηοϑὺ ΔΘ Βαγάἀθηθα (Ομ Δ. χὶ. 1--10); (δ.} [86 υηδ6- 
Ἰεῦ δμὰ [8]] οὗ 1βγδοὶ, ἴπ [06 τίβαοιῃ δῃηὰ ΤΏΘΓΟΥ͂ οὗ 
αοά, ἔυγηβ ουὐ ἴον (6 βαϊναϊώοῃ δπὰ γουϊνίηρ οὐ [86 
Θοηξῖ!εα, πο βῃουϊα ποῖ, μούγανοσ, Ὀοδδϑὲ ἐμ ΒΟΙΥ 68 
(ομαρ. χί. 11-24); (ς.) βμα]ῖν, [86 τοὐθοϊίοι 18 ΟὨὩ]Υ 
ἐΘΙΩΡΟΓΆΣΥ, Βἴη66, δος [86 ὀοηγοσγείοῃ οὗ 811 106 
Οφηθ 168, ζταθθ ΜΠ] οοτὴθ ἴο [89 Ὑ1010 οὗὨ [εγβθὶ 
(08. χὶ, 2ὅ-82). Ιῃ οομοϊαβίοι, [6 ΑΡΟΒΙ]Θ Ὀγοδῖα 
ὉΡῚ ἰπῖο ἃ ἀΟΧΟΪΟΡΎΥ ἰὸ [86 στδοθ δηαὰ νίιβϑαοι οὗ 
Θοά, νῦο ἴῃ δυο ἃ ΤΒΔΠΠΟΡ Ὑ]1 βοῖτε ἐμ6 οηΐρτοα οὗ 
ἰδ που "8 ἱβίοτυ, δηὰ Ἰεδὰ δ}1 ὑμίηρβ ἴο 186 σίου 
οὗ ΗΪδ παῖὴθ δηὰ [Π6 Ὀοδβὲ ἰμίογοβδιὶ οἵ Ηΐβ Κίπράοσωῃ 
(ομΔρ. χὶ. 88--86).---Ρ, 5.} 

θὸ εοιῖῖ6 οὨ οἶἴδρβ. ἰχ.--σὶ. : Α βυρρ]οπιοηΐ (1 
ἴο ἴΠ0 ἰὈγοροίηρς ἀἰβοτδδίοι : Ἰδιηθηΐ, ΟΡ  δηδιίοῃ 
δηῃ ἃ οομηΐοτὶ ΘΟὨοοΤΐηρ ἴπ 6 Θχοϊαδϑίοη οὗἨ [86 στοδῖθε 
ῬΡογἕοη οἵ ἴΠ6 δεν ἔοσῃ ΟΠ τ ϑεῖϊδῃ βαϊναου. Μ6γ- 
ὁς, ᾿ἰκονῖθο: Α δυρρ!αμοηΐξ οἡ ἴδ 6 ΤΕΡΘΙΡΕ ΠΟΏ- 
ῬΑτιϊοϊρϑιίου οὗ [86 ρτϑδίϑῦ ραγί οὗ (δ Φ 68 ἴῃ (86 
Ομεβδη ἱπριϊ αὔου οὗὨ δαϊναιϊοῃ, ῬΟΘΙΜΗΕῚ α. με 
δυσὶ οὐ ἰΐ (οδδρ. ἰχ. 1-ὅ). ὁ. ΤΏ ἐποοάϊΐου δο' 
οουπίϊηρ ἴον ἰζ (ἢ. ἰχ. 6-29). ὁ ΤΒ6 συ οἔὨ ἱτ 



800 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

ΠΏ; τοϑίβ ἀροὴ ἰδ Φοννβ (μοτηβοῖνοθ (ομαρ. ἰχ. 
δ8δ0--88, δΔηα οὔλρ. χ. 1-21) ἀ, Τῇ οοηθοϊδίίοῃ δὶβ. 
ἰὴ ἔγοηι ἰῦ (ολλρ. χὶ, 1--82), πὶ Ργαΐδο οβδγοα ἴο 
Θοὰ (οδρ. ἰχ. 838-86). Ὑ.16 Ἠθ ὟΝ οἰΐδα τοζαγὰβ [86 
Βθοίίοι οὗ ΟΒδρ8. ἰχ.--Χὶ. 88 ΟὨΪΥ͂ ἃ Βυρρ]οιηοηῖ, ΒΑῸΓΣ 
ΘΟΙΒίαΘΙΒ ἰῦ ἐῃ6 Γ681 οομΐγο δηὰ Ἰκογῃοὶ οὗ (ῃ6 Εἰ ρίβ- 
16. 17 (18 Ὀ6 βο, (86 Κογῃθὶ πουϊὰ ἱπάφοὰ ἢδνθ ἃ 
ὙΘΓΥ͂ ΤΉΔΞΒΙΥΘ 8}0]], 

[Εοτθε8 ([ο]] ονσίηρ ΟἸΒηδυδβθ}) θ48 ἃ ῥρδγδ}]6ὶ Ὀ6- 
ἔπ θη ΟὨΔΡ. ἱ. 18-ἰ|ἰ{Φ 20, δ [8686 66 σδμδρίθγα. 
“78 δᾶῦθ ἤθῦθ δὴ ἰηβίδποσ οὗ ἴΠ6 Ερδαῃούοβ, ἴδ 6 
ΟὈΐοοὶ οὗ πιϊοὰ ἰδ ἴο Ὀγίησ [6 τηδῖῃ ϑυρ᾽θοῖ ἰηΐο 
διοιηϊηθησα ΟΥ̓ ῥΙδοίηρ ἰὑ βτϑὶ δπὰ ἰαϑὲ, [Ἃ}ἢ Ὀοϊἢ 
Βοοζομβ {110 βυιήθοί 18 ἐλ6 γοίαζέοη οΓ ]εγαοῖ͵ ἀπά οΥ 
ἐὴλς Οὐδηξίϊοβ, ἰο (δά πδιο τοᾶν ΟἿ καἰυαίΐοπ. Βαϊ ἰπ 
οἶδρ. ἱ. 18-|}}. 20 10 18 τοραγάϑθα τόσα οἱ (86 δβἰάθ οἔ 
180 Ζ.αιο----ῶἃ8 ΘΟπαἀοιηηΐηρ Ιδγαθὶ ΘαΌΔΙΠΥ τὐ ἢ 186 
θη .168, δὰ ἡθορβαὶ ἰδιϊηςς ᾿Πποῖὰ ΘαΌΔΙΙΥ ἴο ἴα Γο- 
οουγΒα (0 [06 ζόοβρθὶ, [πη ὌΠ δρ68. ἰχ.--χὶ, 10 18 γοραγὰ- 
οα τροτθ οὐ ἴδ6 βἰὰθ οὗ Ογαοθ (υῃ ἴ6 ρατί οὗ Θοά, 
88 ΡΟΒΒΘβϑΙῃνρ᾽ ἃ γἱρῃς [0 ργοϑογίδα ΗΪβΒ οὐχ ἰθσιβ οὗ 
ΔΟΟΟΡΙΔΠ06), δηὰ οὗ δαΐϊᾳ (ὁπ ἴῃ6 ρασὶ οὗ τηδῃ, 88 
186 ΟἿΘ ΟΠΪΥ͂ Θοῃαϊΐοη ἴον δἰἰαίπἰηρ βαϊ σα ο, απὰ 
σὨοἢ ἰβ ἀοτηδη θα δα Δ }}ΨῃψἝᾳ οὗ Ιδγβεὶ 88 οὗ ἴῃ6 -ὅθῃ- 
11108). Αποῖμον ροΐϊῃξ οὗὨ γϑβϑι Ὁ ]δηοο Ὀούσοθηῃ {86 
το βϑοϊίουβ οοῃδβίϑὲβ ἴῃ [6 β γι κίπρ Ρᾶ ΓΔ} 6} ἴβτὴ Ὁ6- 
ὕπνϑθῃ (ἢ ἴγθ6 Οὐ] οϊΐοηδ οὔ [86 ὅν ἴῃ οἤδρ. 1]. 
1-ὃ, ἀῃὰ ἴΠο86 ἷπ οἤδρ. ἰχ. 1-28." --(οποῖι: “ ΤῊΘ 
Ἀρμοβί!ο Ὠἱταθο]  ΒΟΘΙΩΒ [ὉΓ δ (ἰὴ ἰὼ ἀουδὺ Ὀούν 60 ἢ 
οοηϊθησίηρ ἔθ6] 08, ἰῃ ἩΒΙΟὮ 6 Εγαὶ ὑγαΥβ [ὉΓ 186 
τοϑίογαϊίοη οὐ βγδϑὶ, δῃὰ ἰῇ σθᾶβϑοῃβ ἰοῦ {Ποῦ γὸ- 
οοὔοῃ, δὰ θη Πη41}}}7 δον (παῖ, ἴῃ 8. ΠΊΟΓΘ 6χ- 
τομάθα τἱὸν οὗἩ [6 ΡΌΓΡΟΒΘΟΒ οὗ 60α, ἐἰοῖτ βαϊ ναι οῃ 
ἰ8 ἱποϊαἀοα, Ηδ ἤθασβ [06 ΘΟΠῸ ΟἵὗἨὨ ΠΊΔΠΥ͂ νοΐ 68 ἴῃ 
{π6 ΟἹα Τοβιδηιθηΐ, ὉῚ τοῦ ἴΠ6 ϑρίτὶς Βροῖθ ἴο [6 
ἘΔΊΠΟΥΒ, δηὰ ἴῃ 8}} οὐὗὁἁἨ θὰ ἰὮδΓα 8 ἃ κἰπὰ οὗ υηΐίγ, 
τθουρὴ θυ ΠΑ] ΕΓ οχρτγοβδθα, ποθ ἷ8β ποὺ 1688 [Π6 
ὉΠ οἵ ἷἶ8 οσση ἱπιηοδὶ δ] ηρα ἰοιπγαρὰ ἢΪΐΒ Εἰ βυηθη 
Δοοογαϊηρ ἴο ἴΠ6 Β6βῇ, 4.8 Ὠϊπι86} δῇ [ἴβγδοὶ τα δηὰ 
8 Ὀοϊΐονοῦ ἴῃ ΟὨγβῖ, ἢθ 18 []} οὗ βογτοὸν ἢγεί, δἔϊοσ- 
ΜΆΓῸΒ Οὗ ὨΟρΘ, ὈΟΓ ἤπ8}}ν οἰνίηρ ὙΔῪ ἰ0 ἃ ΟἸΘΑΓΟΓ 
ἰπδῖσης ἰβίο [Π6 ρΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ἀοἀ ἰονεγὰ Ηἰβ ρθορ]6.᾽" 
ἈΒ γοβρϑοῖβ {πὸ γο δίῖοῃ οὗ [686 σὨδρίοτβ (0 ἴΠ9 ρΓθ- 
οοαϊησ ρατί ΟΥ̓ ΤΠ6 ἘΡίδι16, ἴῃ δῃ δχρϑυί γα θηίαὶ υὙἹ ον, 
[ποῦ Μ}}] Β6Υ8: “ΤΟ δίῃ ποῦ ΚΠΟΤΙ ῬΘΒΒίοη, 
ΟἴΌΒΑ, δηὰ ἔγανδὶὶ οἵ ἀθαΐῃ, σδπηοὶ ἰγοαὶ οὔ ἴογο- 
ἱκπον]οάρσο (οἰθοϊϊου οὗ στδοϑ), σίτῃουδ ἱπ᾽ΌΓΥ δπὰ 
ἰηαγὰ ΘὨΩΠΥ ἰογατὰ αοα. ὩΥ̓Βογοίογο ἰακο μοοὰ 
τΠδὺ ἰὩοὰ ατῖηκ ποῖ τῖπο, τ 6 ὕπο αγὺ γοὺ ἃ βυο κ- 
ἱῃσ θΆ06. ΕΟ βθυϑραὶ ἀοοίτίθ Βδίδ ἰῖΐ8 ΟὟ 868- 
ΒΟΉ, δπὰ τηθαϑαγο, πα 4ρ6.".--Ε. 

ΤὨοΪαος ρῖνοθ, οα ὑρΡ. 466, 467, ἃ οορίουβ οαἰδ- 
ἰορὰθ οὗ ἴΠ6 Ἰ᾿ἰλογαίιιτο οὐ Εοιηδῃβ ἰχ. 3680 δ]80 
Μογοῦ, Ὁ. 341. ἯΝ6 ΤΩΔΥ ἰογὸ 08]} αἰϊθηῇοη (0 8 
ΙΏΟΓΘ Γϑοθῃῦ ΠΠΟΠΟΙΤΔΡὮ : Βοοὶς, Ῥαγδμοΐ εἰμεν ρηθι- 
ριαϊδοἢ-Ὺλογγιαπειίδολεη Εγλίᾶγωπσ ἀἐς 9ὲ6 ζαρ., 
ἄς., 1888, Τὸ [Π|8 χὰ δα ἃ [πὸ ζο]]οσίηρ : Ο. γ᾽ 
Κυιυμηηδοῆοῦ, 266 οσηια υοῦ ἀἐν Οπαάσηπιαλί, 
σῦδέ Αιδίοεσωηςσ ἀδὲ θέε, ἸΟί6, πὰ 11ἐς Καρ. ἐπι 
δνὶοζε απ αἷς δηιον, ὈαΒΌυτρ, 1866: [Ιμδηρίην, 
Γαιμὲ Αροκίοϊξ δ ργωάαδίϊπαίἑοτπο ἀδογοία, Τ,ΘῸπτατ- 
ἤθη, 18ὅ8 ; Π 6] }Π0Ζβοῖ, Ζων Εἰπὶ. ἐπι ἄφη Βνῖογ αν αἷό 
Νόπιον, Ζεϊίδολγ ὁ Υὰνρ αἀἱε ἱμλ. ΤΑεοϊοσὶο ὡπά 
Κἰγολο, 1849, Νο. 4; δῦ Ηθηροὶ τιθηξίουβ (2, 828) 
Ἂ γαυΐδ, ζοογγεάδη θη οὔεν οπιεέποπ, ἶχ., χ., χῖ., ὕοτα, 
. ᾿ΓΡΙΗΪΙρ Βομδ, 2 ας πδιηία Καρίμεἰ ἀδε Κδηιον. 
δνίο ες ἀδογεαίσί ἐριὰ ἐν κί ἀτέ, ἴὰ ᾿π6 δα μογΒ Αἰ γολόη- 
Ἷ ΜοτγοοσβΟθγρῃ, Ρὰ., 1862, ὑρ. 818--289, 414- 
432, ἸΔγρ υϑοᾶ ἱπ π6 Θχροδίτίοη οὗἩ τ ΐβ σμδρίου ἰῃ 
86 ῥγεϑθηῖϊ ψο]ϊυτηυ,--Β.] 

Αμνρηηιανν.-τα, 176 »αΐηγωμί οοπέγαδί δείιοεεν, 

ἐλδ πιΐδογῳ ο77 ἐδ «᾽ειο5 απὰ ἐδ ἀδεονέ ρα ϑαϊναξεοι, ΦΓ 
ἐλε Ολνιείίαηδ, πιοδέ οΥΓ τσλοῖι λαά ὀξοεε ΟΟὐϑηδεῖδα, 
Τὴε 44 οείἐδ᾽ 8 δΟΥΥ. τὸ οὐ ἐλ αρραγεταίν ,ρωδίναίφὰ 
ἀδείδην οΥὙἩ λὲς »οορίο (τοι. 1--ὅλ. 

Βἢ ἴω θχυαίἑοη ζ ἐλε ̓  λὴ ἐπ ἐδο ἐϊουρσλὲ 
ἐδαὲ Οοα δ ρῬγοηιῖδα ἰο δγαεὶ τοομἰαὰ πευογίλείεδθ γϑ. 
γιαὶῃ ἐπ ὕογοα (γοτβ. ὃ-88). γηοῦῖς: 1, Ὀϊβδγθησοθ 
ἴῃ ἐδ οἰθοίδοη : ΤΌΘΥ δγῸ Ὡοὶ 8}}] ἴϑγαϑὶ νι ῃἰς ἢ ἀγθ οὗ 
δγϑὲὶ (νοσβ. 6-18). 2. Απιϊειιθϑυβ ἰὼ [Π6 ογώἑπαξόον 
(ργθἀοδιμδιοη) : αοα 18 ποῦ πη ῃίθουβ ἰῃ δ οπίης 
ΤΩΘΓΟΥ͂ δηὰ ἴῃ παρά οηΐηρσ, δὰ ἴῃ Ηΐβ ΙΔ ΠΏΘΥ οὗ οοΏ: 
ποοίϊηρ ᾿υάρταθηΐ δηὰ Ἀναμό αραρ μον δι ψρς 14-18). 
8. ἀοα᾽δ ἐγθοάοτῃ ἰὴ ἐΐς αοέμαϊ 7 εαἰναΐέον 
(νοιβ. 19--29); α. Ῥτγοοῦ ἔγοια ἴῃ οσχ βίη δος (νεΓα, 
19-24); ὅ. Ῥτγοοῖ ἥἴγοταῃα 06 πίξζαθβϑϑθα οἵ [6 ΟἹὰ 
ἸΤοδίατηοηΐ (νοῖθ. 323ὅ--29), 4. ΤῸ σογγοβροπάθῃοθ 
οὗ ἀοαββ ἔγοοάοιη ἱῃ Ηΐβ δαπιϊηἰϑιγαίίοι, δὰ ἐδ 
ἴγοοάοτῃ οὗἨ τηθῃ ἴῃ ἰδεῖν [10 ΟΥ ὑῃρο] ϊο ΤῈΘ 
ΒΡγμπθ88 οὗὁἨ ἔῃ ἴδοις ἰπαὶ ἰΐ6 (ἰ6Π|1168 Ὀο]ονο, δηὰ 
016 στθδίου. ρμᾶγὲ οὔ ἴ[βγ86] ἀο ποῖ Ὀδιϊονθ (να, 
80-88). 

ἘΧΈΘΕΤΤΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Α. Τ7λὲε 4 ροείζεῖξ δογύοιο οὐδ ἰδ6 ἀρρατεπέϊν 
)ηιείγταίοα ἀδδέϊην ο7 ἀὲδ Ῥεορίθ (τετβ. 1- ὃ). ὙΜ]η- 
ΖΟΡ, γοσγαπῖθι ἐπ ἤίδηη. ἰχ. 1-ὅ, 1ζ2ρ8.. 1882. 

Αἴἴοσς [00 Αροβίΐθ ὨΔ8 ρογίσαγϑα [}6 ρου οὗὨ δο. 
Ἰονογβ ἰη (86 Νοῦν Τοαδίδιηθηῖ, μ6 τηῦβὶ γοΐυγῃ ἴο0 ἐπ6 
ΒΌΓΡτ βίηρ ῬΠΘΏΟΙΏΘΠΟΝ, {παῖ ἰὺ 18 δὴ [86 Τρ οὐ Ὁ 
οΟΥ̓͂ [0 ΡΘορῖο οὗἩ ἔμ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐϊ γἢ0 ἀγὸ δυβοπὶ 
ἤτοι ἐπὶβ ἔθαϑὶ οὗ 88] νβίοη.---- στοὰ [86 ΒΌΡΡΟΣ οὗ (Πα 
[μοτὰ ἰπ ἴπ0 ΝΟῊ Τεδίδιηθηῖ. Τὴ6 δεν, ΠΟύΘΡΟΓ, 
ἢΑΥ͂Θ ἈΙΓΘΘΟΥ͂ ΘΟΠΔΘ ἱπίο Υἱοῦ (οὮΔΡ. Υἱ]1, 88) 88 διηοῃ 
[86 δοσύυβογβ δηὰ ρογβϑουΐοσβ, δὰ ἴπ8 {πὸ ῬΔΥ ΔΑ 
ὈθΘη ῥγοραγοὰ ἴον {Π18 ἰγαηβίου. 3} ἃ βϑυβέοηδξδο 
τοίθγθῃοο, 6 Αροβῇθ ἴση ἔγουλ [ἢ6 σοῃδὶ ἀθγϑίῖου 
οὗἩἨ [Π6 σοῃδυτητηδίθα 86] ναϊίοι, ἴο [6 τηοϑὲ Ὄχίγοτηθ 
οοῃίΓαϑβι---ϑίη ἴῃ 1.8 ἰἰγαὰ ρΡοίθποΥ, 16 ἰυάφστηρης οὗ 
Ὠαγαθηϊηρσ. 

ες. 1. 1 δὰὺ ἴμο {τὰ ἐπ ΟὨχίδὶ [ἀλή- 
ϑειαν λέγω ἐν Χριστῷ. Ὅτ. ἴδηρα τοίαϊηϑ 
180 διίΐοϊθ, 88 8 ἀ0ὴ6 ἴῃ ἴα Εἰ. Υ., ἀπὰ ἴῃ πιοβῖ γοὸ- 
γἰ βίο (ὀχοορὶ ΝΟΥγ68᾽). [Ὁ βϑοϑῖῃβ τοαυϊγοαὰ ὈΥ 06 
ξοηΐυβ οἵ Ὀοΐὰ [06 αοταδῃ δηὰ ΕἸὨΡ] Βἢ ᾿ΔηρΌΔΡΌΒ, 
--Ε}] Τῇο Αροβὶϊθ βίγοηρίμθηβ ᾿ἷβ βυ βοααθης 
ἀροϊαγαίίοῃ ἢ ἃ ἰὨγθοίοϊ ἃ ΜᾺΥ : 1 ΒΥ 86 ὑγυ ἰὰ 
ΟἸτϑι 1116 ποῦ : ΓὨΥ̓͂ ΘΟμβοίθῃοθ ὈΘΑΓΒ ΤῊ6 ὙΠ ΠΘΒΒ, 
ΤῊΘ Θῃογρθίῖο θαι] πϊοῦ [6 ΑΡροϑβί]6 ναρϑὰ δσαί ηδὶ 
[16 σον τ ρυϊοουβηθδδ οὗἨ ἐμοὶ ποτκβ, δπὰ τμοῖν 
οἰαῖτι ἴο Ὀγογοραῦνοθ ἰη αοα δ Κἰηράοχῃ, τηδὰάα ἢϊχῃ 
οὐΐουδβ ἴο ἴΠ6 56}5»28 δηὰ δὴ οὐ͵θοὶ οἵ ορροβιοῃ δηὰ 
βυσρί οἷοι ἴο ΤΥ ῥτα)παϊοοὰ ΟΠ68 δπιοης πὸ 9613} 
ΟὨ τ βιδηθ ; πὮ116 ὈϊΪαβοα θη ]9 ΟἸ ΓΙ ΒΟ ΔῺΒ ταΐσῃς Ὀ6 
ἰοιηρίοα 10 τοραγὰ ᾿ίτη 8δΒ οὔθ οὗ (δοῖν Σ 
Ηδὸ τηθ668 41} [18 ὉΥ [ἢ6 δο]θηη δβδϑουδγδέΐοη οὗ ἢΐ8 
Ρϑίῃ. 

[ΑἸογὰ : “786 βαρἦθος οἢ πΪΟΣ τε ἰ δϑοαῦὶ τὸ 
Θηΐθῦ, 80 ὑῃ ΝΘ ]οοθ ἴ0 Φθ0νγ8 ἴῃ ρἜΈΒΟΣΩΙ, οουρ]οὰ 
ἢ ὉΠ οἷὶν ὨΟΒΘΟ ΠΥ το Εἰ πηΒ6 1, οδυδοθ Εἴτα ἰὸ 5 
ὙΠ} ἃ ἀοργθοδίίοη, Ὀδβρθακίηρ ογθάϊε ἴον αἱπρ οι 
ΔΗ ΘΑΓΠΘΒΙΏΘΒΒ ἴῃ ἐπ6 ΔΒΒΟΓ ΟΣ ὙὨϊοἷ 15 το [ΟἸ]οτε. 
ΤῊ ἀθργθοδίίου δῃηὰ δϑϑεγοι οὗ βυτρδίῃυ πα ρυϊ 
ἴὰ [6 ἰογοίτοῃϊ οὗ το βοοιϊίΐοι, ἴο ἴδκο δὲ ὁποθ 186 
βτουηα ἴτοιῃ ἰὨο86 ὙΠῸ ταϊσῃϊ ς πὶ, ἴῃ [89 
οοπάποί οὗ ἢἰβ ἀγσιμπηθηῖ, πιὰ ΒΟΘΌΠΕΥ ἴο δῖβ οτὰ 
Αἰϊοηδἰοα ρ60ρ]6."--Ε.] 

Βαυΐ τἴ86 Αροϑιϊθ ἰγϑϑὶβ ΕΡΟ ΤΣ ἃ [ὈΣΠΟΥ 
ῬΓΟΡΤΘΒΒ ἴῃ (Π6 ρ]οτβοδιίοπ οὗ Ὀ᾿νίπθ στασθ, ἴτω 
ἴῃ 18 ἰἰτὰ ἐδ της εΕἰοτδο8 δ οοτηραδδίοῃ [ἢαὶ 
ΕἰοΟΙΩΥ͂ ἱπάρταοαὶ οὗὨἨ δαγἀθηΐϊηρσ πῖον ἴ86 Αροδῖδε 
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ΒΒ ΟἿΪΥ ἀἰδοῖοδο ὈΥ δὴ δχργοδαϑίοῃ οὗἁὨ ἐΐ ρτϑαίδδι 
ραΐβ. Τηθ Αροβί!θ ἰδ ἀΟΌΘΙΥ δββυγθὰ οἵ ἴδ βίποθν- 
ἐγ οὗ εἷρ ἀδοϊαγαιίοη. ΕἾγϑί, ὮΘ Θχρσϑᾶβοδ ἢἰβ ἔδοὶ- 
ἰων ἰῃ Π6 ΘΟὨΒΟΪΟΌΒΏ6ΘΒ Οὗ (16 [6] ΟΡ οὐ ΟἸ ιν βὲ ἢ 
(Ερὶι. ἱν. 17; 1 ΤΊοθβ. ἵν. 1), πα θ 6, 80 [0 βρϑακ, 
ἐγ μδίοσθ Ὠΐτηθ6}} ἰηΐο ὑπ ἔδεϊΐπρ οὗ ΟἾγσῖδε (0 Κ6 
κὶχ. 41). ϑϑ'οοοῃμά, ἢ6 Ῥγοῦδβδ δῃὰ ἰβδβὶβ ἴῃ ἰγυΐ οὗ 
διῖ8 {09} 1ὴᾳρ’ ΟΥ̓ ἢ18 Θομϑοίθῃοθ, δπη ὈΥ̓ ἴΠ6 Βίγοηρ δμὰ 
δἰϑαν Ἰίσῃυ οὗ [ΠὩ6 ΗΟΪΥ ϑρὶ τ. Νον, ἰδ τηϊ18 ἀθοΐαγβ» 
ἔοι δὴ οδίῇῃ, δοοογαϊηρ ἴ0Ὸ τηοβὶ οὗ 186 Θοαγὶ ον δὰ 
ΤΩΒΏΥ οὗ [86 Ἰαίοῦ οχροβίίουβ (Βοΐίομα, ἘΚ δΙΙποῦ, δπὰ 
ΟἾΘΓΒ) ; ΟΥ ἷβ ἰῦ ποῖ, δοοογαϊηρ ἴ0 ἴ[ῃ6 οχροβίοη οὗ 
ΤΠοίυοῖκ, ὸ Ὑγοῖθ, αβὰ Μοῦ} ΤῊΪΒ Ἰυ6}} 18 
αἶαν, [δαὶ [ἢ 6 Αροβεὶθβ ΔΒΒΟν γα 00 18 ποῖ ἃ [ουτη δὶ 
ἱακίηνσ οὗἩ δὴ ὁὐΐῃ, δηὰ ποῖ ἴῃ ἴ86 ἴσια οὗ δὴ οδίῃ. 
[Το ἕογτη οὗἉ δῇ οδῖϊι σουϊὰ Ὀ6 πρός πίζι (88 δοοὺ- 
Βα ϊν6.-- ΒΕ. [ἐ νι }} ̓)9 τοιηοιηθογοά, ἴῃ ἔανον οὔ {8 
νον, τυδὺ ἴΠ6 ὀμνύειν (Μαῖί, ν. 84) 18 Βθγθ ταπεέηρ : 
Δηα ἰπαὶ [6 Αροβίία ἀοθθ Ὡοὶ βύϑαν ὈΥ ΟἸγῖβί, ΠῸΡ 
ΌΥ 6 ΠΟΥ Ομοβέ. Νοῦν ἀοθβϑ ἢ6 βθαΡ ἰῃ ἃ 
Ἰρ 4] Β6:86 ἴῃ βΘΏΘΓΑΙ ; Γὸν ΤΩΔΥ͂ ΟἿΪΥ 88κ, τ βοίμοῦ ἢ6 
ἀοοβ ποῦ δ ῦϑ σίνϑ ἃ ΒΟ] ΘΠ ΒΕΘΌΓΒΗΘΘ ἰῃ ΘΟ ΒΒ ΡΓθ8- 
ΘΠ06, δηα τηθίδμοῦ βυο ἢ ΔῊ ΘΘΒΌΓΒΙΟΘΘ 15 ποῦ δὴ ἰάθαὶ 
οὐ ἢ 

1 16 ποῖ [οὐ ψεύδομα.]. (1 Τίμα. ἢ, 1.) 
ὙΥμῖο 1168 Ὀοΐτρ ΥΘΓΥ ταῦ ἰῃ ψορθ δὖ ὑΐ6 ἰἰτη6, 
ἐπ ῖ8 Δα! ἸΏ ΒΌΓΟΙΥ τησδηΐ ἱπαὺ Ὧ6 τἨΔΘ ΡΟΓΘΟΙΥ ΘΟ0ἢ- 
ΒαΐουΒ οὗ ἢΐ8 Γαϑρο; δ᾽ ὈΠΙὺν ἔοσ ᾿ἷ8 ἀθοϊδγαοηΒ, βἶποο 
᾽)0 6416 οἡ ΟἸγίδὶ 88 ἃ τὶ 688. 

ἹΜῪ οοπβοΐθσιοθ δἷβο Ὀθασίηβ Σὴ9 τοϊϊποβδ 
[συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς 
μου]. Μαεγοῦ: ϑὲποθ πῖν οοπδοίσηοθ ὅϑαγε Ἠμ6 τοἱζ- 
ποῖ. Βαυὶ ῬΔ0}Β οομβοίθηοο οουἹὰ ποὺ ὍΘΑΡ τὶ 6880 
το ἴπ6 ΒΟΙΊΔΠΒ δρατὶ ἤοη Ῥδὺ] Ὠϊπηβο]ί, ΤῺΘ ἀΪθ- 
ἐποιίοη Ὀούπθθη ᾿ἷβ οὐσῃ ἀοοϊαγαίίοη δηὰ ἰμδὶ οὗὨ κιἰβ 
ΘΟ, δοΐθησ6, ΤΊΘΒΏ8 ὑΠαὺ Ὦ6 88 Ὀγογεα ἢἷ8 ἔθο ηρΒ ἴῃ 
τοραγὰ ἰὸ 818 ρβθορὶα ΌΥ͂ ἴ86 ᾿ἰρῃξ οὗἨ οοπβοίθμοο διὰ 
οὗ (86 βρίγιι οἵ Οοά, [ΑἸδογὰ : Ῥμθ σύν ἴῃ σοτ- 
Ῥοδίἑοη, ἀθηοίίπρ ασοογάαηοα εοἱέὴ ἴΠ6 ἴδοϊ, ποὶ 2οὐπὲ 
ἐεδέϊηιοπν.---. 

Τὰ ἴ09 Εοῖν Οποεῖ [ἐν πνεύματι ἁγίῳ]. 
Τηΐδ ἴδ ποῦ δὴ δἀαϊοη ἰ συνεέδησες ἰιβο] (ἃ 
οοῃδβοίθῃοο ζούογηθα ὈΥ (Π6 ΗΟΙΪΥ Ομοκὶ ; ατοιί 8), 
δηὰ 811}} 1.58 ἰὸ οὐ ψεύδομαι: (Δ Βουρῇ [818 18 
ἑανογθὰ ὮΥ͂ ΤΏΔΩΥ : ὡς ἐν πνεύματι ἁγέω ὧν), Ὀυΐ ἴ0 
συμμαρτ. μοι (ἸΠποϊοκ, Μογοῦ, δηὰ οὐὔδμοβ). 
[Μογεσ: “ Ῥδὺ] Κπονβ δαὶ [8:6 τὶΐηο688 οὗ ᾿ΐβ. 00}- 
Ββοίθῃορ 18 ποῖ οἰδίαάς ἴΠ6 ϑρί τὶς το ἢ 8118 τα, αὶ 
δρὶγίίο δαπείο ἀνο6 οἐ πιοάεγαίογα (Β6:8) ἴῃ 11...“ .] 

γεν. 2. Τπαῖ 1 μανὸ ψυϑαΐ ουίοέ δῃηἃ οοῃ- 
ὨπΏΔΙ βοιτοῖν ἰπ Τὴν πϑατΐ [ὅτι λύπη μοΐέ 
ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ 
καρδίᾳ μου. Τδ6 ροεϊίοη οὗ [Π6 ποιὰβ ἰ8 βοΐ- 
ΘΙΔΠΪΥ Θτηρμδίϊο.--- 1 Τὸ Αροβί!ο ἀ068 ἢοῦ ἱπηπ16- 
ἀἰδίοὶ δηὰ αἰγοοῦΥ τθηϊοη ἴδ6 δυδ͵]θοῦ ΟΥ ΟΟΟΑΒίοῺ 
οὗ 8 στο ὙΨῺΥ ποὺ} Μογοῦ: “ΕΟ ὑθηαογ 
ΘΟΠΙρΡΔΑΒΊοη.᾽ ἸΤΏοΪυΟΙς ς “ Ιἡ ᾿νοῖν οιγοίίου." Βαϊῖ 
ἔδ6 οὐ͵θοὶ 18 ἱπαϊοαίθα ὮΥ π6 ὑπὲρ τ. ἀδ. μοιν (τον. 
δ), δηὰ ἰξ ἰβ (6 ἀπώλεια τμγοδίθμϑα ἔμοι {(Υ6Ὁ. Ἴ 

αὐ τ 6 στοδὶ ραΐῃ σοϊδίθβ ποῦ ΟὨΪΥῪ ἴο ἴ86 φστοδὺ [8]] 
οἵ εἷ8 οἱοτίοιιβ ρϑορὶθ, πῃ ΐϊοι ἢδαὰ αἰγοδαῦ οοουττοί, 
αὶ ἴο 86 Αροβί! θ᾽ β ἱγασίοδὶ ροβίοη ἰοπταγὰ ἢἾ8 
δεοίθτει δοοογάϊηρ ἰο (Ὧ6 Β68.., ἀπὰ ἴο ἔδ:6 παγὰ ῥγο- 
Ριοῦο 681} ΠΟῪ (0 αἴἶδβοϊοθο ρον ἴΠ6 ποὶς πὰ ρ- 
οηΐ οὗ ᾿αγαοηΐπρ Ῥτοποπποοὰ οἢ ἴβγβοὶ, τσ] ἰδ 
ϑοδλουϊαυ βαὰ δομδθαῦθῃοοθ. ΟἸγίδὲ αἰθὸ ορί δ8 

9. ι.1΄. ΟἸτδὶ," ἰ. ἐ.., ἰὰ (ον ΒΡ πὶ ΟἸχίδε, πο 18 
ΦΣΌΝΝ τιδ6]7, δηᾶ ἐγιποίοτα Ἠΐ ΤΩΣ ΌοΣ, δὲ 411 ουϑηίδ, ἑδῖο 
ΠΡ ΘΙ ΕΤΘ ῖ οΥ Ὁ διηᾶ αἰποοσῖ εν (οΟΙΡ. 2 Οὐξ. χὲ!. 19). 

Β6 ργορῃοδίθα Φογιβαι θη λέ, Οὐτρ. 184. τἱ. 
[Ποτ᾿ βοῦ]6 16 Αροβί!θ᾽ βρρϑδσβ ἰνογϑ, τῖτ (18 ΠΟΙ 
Ραϊσϊοὔβιη δηθὰ ΠθαγῪ Ἰἰονο ὑὸ ἰμοθθ ἮὮΟ, ἤγοϊῃ {Π6 
ἀδΔΥ οἵ 8 οοηγογείοῃ, μδὰ ρογβοουϊθα Ὠΐτῃ τὶς τὸ. 
Ἰθῃί]θβα Ὠαίγοὰ ; νίο, δοοὴ αἷνον (86 οοτηροκίξίογ. οὗ 
1818 ΕΡίδι]16, οοοεδίομθα ἰἷπὰ ἃ Ἰοῃρ ἱπιργιβουτυδης, 
ἈΠ πβοῸ ὍΘΙ ἰδ ἱτηταθαϊδίθ σϑῦθο οὗ [8 Ἰηδγὲγν 
ἄοχα |---, 5. 

γος. 8. ΕΣ 1 οουἹὰ ΐδῈ. ἐν : Ζέπη 
ἑολ ἰλαὲ )γα ἀα86 Οεϊδας, ἴον Θ ΛΝ νοῦσ]. 
866 ἔπε ἀἰβουιββίοηβ οὐ [δ 8 αἰ δου ο ραββασο, ἀυοιθα 
Ὀγ ΤΒο]υοῖς. ΕῸΓΣ δὴ οἰδθογαῖθ δοοουηΐ οὗ [6 ϑὰῦ 
16 γ δχροβίἄοῃβ, 866 Ἧ ο178 ὄὍγα, 111, ν. 164. Ἐχ 
Ρἰδηδίίοηβ οὐ [ὴ9 ηὐχόμην: 

1. 1 δγθ μα τῇ ὨΔΙΏΘΙΥ, ἸΟΓΙΏΟΣΙΥ (Υυϊμαῖο: 
ἑαδαπι; [μαῖϊποῦ : 1 μᾶνὸ πδῃθὰλδ. ΤῊ8 οχρίδῃ» 

Ὅσα αἰν 68, δρβίη, ἰηΐο ἴπτο : 
α. ΠοΩ 1 πὸβ ἃ ον, 1 πῖίθιοᾶ ἰο Κορ [86 

δεοντβ [ΔΣ ἴσο ΟἈτῖβὲ ; γϑα, [0 ὍΘ σουθ6] ἢ {0.6 ΡὸΣ 
ΒΟΏΔῚ τηθάϊυτη ΟΥἩὨ ἴ86 αἰϊθῃδέϊοη. ἀνάϑεμα - 
χωρισμός (Ῥοϊερίαδ, ΑὈοϊατὰ, δὰ οἱμοσβ). [Ι͂ἢ ἰῃϊ8 
6888 [6 ΔρΡΡΘΔΪΒ ἴο Ὠ18 ἔοστοος ὈΪπὰ ἴον Ιδγβοὶ 
δραϊμδῦὺ ΟἸτῖδῦ, ἰῇ ΟΥΔΟΣ 0 ῥγοόοῦθ δαὶ δ ἰἴονϑθ ἢἷδ 
ΡΘΟΡΪΘ, δπάᾶ, ἰὰ .εἷβ ἰονα, ἰμαὶ [6 ΠΟῪ ΒΟΙΤΟῊΒ [ὉΣ 
1 οἷν ἰαία. 

ὃ. ΤῊ ΤΩΥ͂ Ῥϑΐῃ 1 ΠανΘ ρΌΠΕ 80 ἴὯΓ, 88 ἃ Ο τ βίη, 
(δαὶ 1 πίἰϑῃοα, ἄς. (ϑίσπέποαί, 86 αἰῤρμαπαο λοδ 
ογαδδβέ, πἰπιέγιση, εἰρη οἷον ὁδί δὶ 67 ἐπυαΐι» 
ἐδιο) ΒΆΘΟΣ. Μογοῦ, δπὰ οἴμοιβ, βυρροδί, ἴο ἰῃθ 
ΘΟὨΊΓΑΣΥ, (παῖ [ΠΘΓΘ ἰβ ΠΟΤῈ 0 ποτέ, ΟΣ ΔΩΥ ΟΠΟΡ 
σοτὰ οἵ εβἰπιΐϊας ροτ, ῬὮΙΠΡΡῚ δά ὰβ: ἰΐ τηυδβὲ 
ΠΏ τλθδη ηὐξάμην ποτέ." 

2. 1 νιϑῃθα, ΠΑΠΊΟΙΥ, ΘΥ̓ΘΏ ΠΟΥ͂. 
α. ΤΒοΟΙΪαοῖ : 2 ερη πιοάο βενγὶ »οφεοί, δὲ Ἰέσαγοί. 
ὃ. Μεγοῦ:  που]ὰ πίβῃ, ἰξ 1ηὴ6 ἱτηροῦὶ οὗ ΤΩΥ͂ 

νὶδῖι οου]ὰ οοπίγίθαϊθ ἴο ἴη6 σοοὰ οἵ {86 βγδ6} 1068, 
6. ῬΒΠΙρΡρΡὶ: Βυΐ ηὐχόμην ἰβΒ 4180 ποῖ ἰάἀοπεϊοαὶ) 

πὶ ηὐχόμην ἄν; (δαῦ ἴ8, 1 τοοιιϊά ιοϊδῆ, 1 ἴῃ 6 τίβἢ 
ἭΘΓΘ ΡΟΒΒΙΌΪΘ : Ὀὰΐ βἰποθ ἰὺ 8 ηοῦ μοββὶ ὈΪ6, ἴ ἀο Ὠοὶ 
τ8. Βυὺ ἴὰ 8. -Ξ: 7 τοὐδλοά, τιᾶτηοὶγ, ἱ{ [6 τῖ8ἢ 
οου]Ἱὰ 6 τοδὶ ἰσθὰ, δὰ [ΠΟΓΘΟΥΘ ΓΘ ΪῪ ὙΠ] οἡ (88 
ΒΌΡΡΟΒΙ ΓΙ ΟΏ. 

Το ἀἰβδιθποα Ὀοίνθθη ἴΠ6 ΘΧΡΙΔΗΔΙΪΟΏΒ 8 {818 
α. Ἰῆ τ9 νῖϑἢ ποῦὸ ροββίὉ]6 (ἸΒοΪ ας Κ); ὃ. 1 189 
(πἰπρ τ βμοὰ 0 ᾿ γα Ῥοββί]6 (ῬἘ]]ΡΡΙ); ο. ΠῚ (9 
(ΐηρ τιὶϑῃοᾶ ἔοτ, δπὰ δ]8ὸ 186 τ δὴ 1.561, σσοῦο Ροδ- 
δ'Ὁ]6 (Μογοτ). ΤΊ ΘΓ Δα, ρόσθδρθ, ποῦ ὈθΘ ἢ ΘηΟυρΊΙ 
τοραγὰ ἰὸ δηπδίορίθθ ἰῃ Ῥδὺ}}8 τηοϊῃοὰ οὗ Ἔδσργϑβείοῃ. 
Ῥδὰ! βαῪβ ηὔξαίμην ἄν (Αοἰβ χχνΐ. 29), ἴον 7) υοἰδλοά, 
ἷῃ 100 δοῆβῈ οὗ 1 τοομἰα «τοἰδῆ, διὰ ΜὮΥ Ὡοΐ Β6ΓΟ, 
ἰο0 [μΚὸ τοϊδίθϑ, ου 10} ΘΟΠΙΓΑΡΥ͂, Αοἱβ χχυΐ!, 29, 
ἴῃ (6 ἱπηροτίοοι : ηὔχοντο, (Π6Υ ἩΪΒμοὰ (αὖ ὑπαὶ 
(1016); δηὰ ΜἘὮΥγ βου! ποί [86 ἱπηρογίοθοί Ὀ6 υδοᾶ 
6ΓΘ ἴῃ {6 βδηθ Β6η86 [ΙΕ Ἰηαἀθοάᾶ, [86 ποτὰ βῃουϊὰ 
ΙΏΘΔἢ ἤθσΓ6, 1 να τοὐκλοῶ, οὐ αν, 1 αν ργαψεά 
(Ἰ βοοάογοὶ, δῃὰ οἵ θγ8), [86 ργββθῆοα οὗἉ ποτέπ τηὶσὶςξ 
Ὅ6 ἱπβίβιθὰ ὕὑροὴῆ. Βυΐῖ ἱ τἈ06 ΑΡροβίὶὶθ τῖβθϑ ἴὸ 
ΒΑΥ͂, 7] πιαᾶδ α υοιυ----ἷἰ, 6.., 'ἢ ὯΘ Βροδκ5 οὗ ἃ ἀθῆηϊθ 
ἴδοῦ---ἰῃθ ποτέ 68 δΙγθδαν ἰὼ ἴὯ0 διρδβίβ οὐ ἰ86 
ηὐχόμην ἰιθο! ἢ, ἜΒρϑοΐδ!ν 88 ᾿οἰποὰ τὴ [η6 δἀἀοά 

4(ὕπὰος ὈΟΙΟΏΡΕ δὴ ἰπίοτργοίδεοσι,, βυρχοσίδα 
{89 Ε ἐαῤεκιθλν δὴ Ἡ. Οοχ, Ὁ. ἢ.., Ὡκ [9 Ὑ0189 88 8 καρ ξιρι 
ἐπιοίϊοδ] ὀχρὶ απδίίοι οὗ ΡαῺ}᾽ 8 ΒΟΣΤΟΥΝ, ἴῃ τΪ8 ΒΟ;ΒΘ : “ὁ (07 
1 ταν] ομοθ σίογίρ ΔΒ ἃ ῬΟΥΓΒΟΟΌΪΟΣ ἴὸ 6 Ὀαπΐδηοᾶ ΤΟΙ 
Ο 3 οπίάρα {86 οὐϊουξίοιδ δραΐμδὶ ζὯ6 Ῥδδὲ ΒΟ: 80 δ 
εἴνος δῦονο, ἰξ Σζβυ ὍΘ διϊὰθὰ, ἐμαὺ ἐπὶβ ρυΐδ πεν εεῦ" ἴα ἰῴο: 

ΤΡ πιεση πε; το 
416 οἶδα Ἰἐςε}Ὸ 

ΔΌΣ. 66, θοΐΣ Ἰοχίοαϊ δπὰ ρτασητηδίϊοδὶ, δὸ ΥΟΤῪ δίσοδβᾷ, 
ἐδποσοίοσο, δχδιηδὲ δῦϑς ἃ σῃοδηϊηρ Π6Γ0.--Ε.} 



δώ 

αὐτὸς ἐγώ. Ιὲ ἰδ ΥΟΥΥ ῥτΟΌΔΟΌΪο (μδὲ Ὠθ τηδὰθ 
Βοὴθ ρ]θάρθ, ἤθη ἢθ (δοοογαϊηρ ἰ0 Αοίδ ἰχ, 3) το- 
ϑεῖνοα ἔγοια [86 πἰρῃ ῥυγίοβο δυϊβοῦεγ ἰο ρογβθουῦο 
(5 Ομ τί οδηβ, ἴον 6 Ὠἰθγαγοῦ οὐὗὨἨἁ ὠὀχαϊυθὰ βίδλοῃ 
ιἀο.8 ποΐ οοπϑὰθ ἰῃ ἃ γουης τϑδὴ πίϊμοῦς βοζὴθ δι ἢ 
ΦῬιοῦρξοα, Ηΐδ ρῥγοϑϑηῦ ροσοθρέϊοῃ οὗ 86 ἔδασίι! ἑτω- 
ΒΕ οὗ ἐμαὶ δηραροιηθηῦ ἰδ ἱπητηθαϊαίθὶ Υ αχργθαβοὰ 
το μιν, ἘΝ 

Ὑ60 αἰδγομαγαὰ βυοῖ δὴ δοοορίδοῃ, [86 Ἔχοχοῦ» 
οἰοάϊ αἰ ΒΟΌΜΥ πη] τον Ὀορία ἐσ ἀνα δῊν ες 
[Ὁν. δηρε Ῥρϑίοτε, γοῖ ἀο68 ποὺ οΘοχατΐξ Ηἰτηβ6}} ἰο, 

“818 νἱονγ οὗ (Π6 ἱτηροσίδοι, Ιὲ ἷβ [ἀγεΐοι μά . δῃὰ 
᾿ΠΟΡΟ [Π6ΓΘ ΠΟ ΟἾΒΟΣ στουπαβ ἰο ἱπῆυσηοθ [86 ἴηϊοῦ- 
Ῥγοϊδιίου ἴμδη [Π080 οὗὨ ρταπιτηδγ, 885 ΑἸ ογὰ ἰηίδ, 
ΔΩΥ͂ ΒΟΏΟΟΙ-ΌΟΥ οοὐ]Ἱά 61} τῃαὺ ἐῆο ἱτηρογίθος ἀοθθ 
οὶ γοίος ἴο ἃ ἀβῆπμ᾽ξθ ραβδὶ δοῖ, Ὀυΐϊ γοργϑϑοπίβ “" [86 
δοῦ Ὀηβηϊδηθαᾶ, δὴ ΟὈδίδ019 ἱηιοσυφηίηρ,," [πὶ βὺρ- 
Ῥοῦῖ οἵ (86 φτδισηλίϊοαὶ οογγθοίῃθδδ οἵ {8 νίον, 
866 Βυέξηδη, Δ΄. 7. Οτγαηῖπι., Ὁ. 181; Κύμην, ἰΪ., 
ᾧ 488, 8; ΒοΣηδαγάγ, ϑγπέας, Ρ. 818 ; Κτυρον, ὃ δά, 
0: ἴδον, Ρ. 266. Ιὲ βϑϑῖῃβ ρϑυϊουβ (ὁ ψίνθ ὉΡ 
ἴῃς. ΟὈΥΟΙΔ τηρδαπίηρ, 7 οομϊα ιοἱδῆ, Ὁ οπθ ὈΔΓΘΙΥ͂ 
ΔΙ Οσ Ὁ ]θ. ΤῊ6 δογίβε νγὰ8 δὶ μαπὰ, ἱἢ Ῥδὰὶ πίβῃϑα 
ἴ0 τοῖν ἴὸ ἃ ραβδὶ τον. [Ὁ ὕἸογο 6 ἃ αἰδήου εν ἰὴ 
18:6 ραβϑαρο, δ '8 τηϑὲ πιοδὺ ἔδι τ ὉΥ ΜοΥοΡ Β τἱϑν, 
δαῦ 06 νου ἱἰταρ]ΐθ8 δὴ ᾿τη ροβα Οἱ ΠΟΥ, ον δὲ ἰϑαβὲ δὴ 
ΣΩΒΌΓΙΤΩΟΌΏΔΌΪΘ ΟὈΒίδ0]6, Ὀοΐη 48 [0 ἴΐθ τῖϑἢ δηὰ 
πὸ Οἷηρς πίρμῃοὰ ἔου. Ἧ͵6 οδὴ ἔδθη ἴακο ἀνά- 
ϑεμα ἴῃ ἴδ οὈνΐίοιβ βθηβο, ὙΠπουΐ μυϊηρ 1 αἶθὸ 
ΟἹ ἰδθ τδοῖς 0 δχίοτί δῃοῖβοῦ τηθαηΐηρ. 8366. ἴδ 
ἤπα] Αἴχερ. Νιοίδ οὐ Ελιὶ8 γϑγδο.--Ε.] 
ΤΏΔΟΙ ΤΥΒΘΗ τσόσὸ δοουσβοὰ ἔτοσῃ Ομ τίδὶ 

[ἀνάϑεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
Χριστοῦ].Ὄ ᾿“νάϑεμα, Αἰἕο ἀνάϑημα, ἀράϊ- 
«αἰοα ἰο αοἄ ; Ὀθῆοθ, αἷ8ο, ἀοαϊοαιϊοά ἰο ἴμ6 Ὠϊνίῃθ 
ἡυάρτασηΐ, δηὰ ΘΟΠΒΘΑΌΒΠΗΥ ἰο τυΐῃ ; ἴῃ ἐμ6 Ἰδῦϊοῦ 
δύῦϑ6 -- ὉΠ (64). '. 8, 9: 1 Ὅν. χὶΐ, 8; χνὶ. 22). 
ΤΗουρὰ ὑπ Ἰδοῦ 8680 οὗ Ὁ ΠῚ “ τηυβὶ ποὺ Ὀ6 ὁ00}- 
οἰγυθὰ 48 (9 ΦΟΝΒ}) οὐτθο οὗὨ Θχοοιητηυμπίσδίϊοι Ἢ" 
(Μεγοῦ), γοὺ [6 ἐπϑοογδῖῖο ἰάθα : ἴἰο θχοοσωμηυπίοδίθ 
ἔτοπι [86 Οδυγοι οὗ Θοὰἂ, δὰ ἰο ἀθαϊοαΐθ ἰὸ τυΐῃ, 
οδηποὺ Ὀ6 Βορδγαίθα. [Ἃπ {16 ΟΠ γϑιδη βρθθτα ἐπα 
ἀνάϑεμα, ἴθ, ἱπάθοα, ἴῃ ὑπθ Θοοϊοβίδβιίοαὶ [ὉΓΠῚ, ἃ 
ΚΟ ρΟΥ Ιν αὐ] θα οδχοϊυβίοη : “ἴον ἴπ6 ἀφθίσαο- 
ἐἴοη οὗἩ [Π6 βοβῇ, ὑμαὺ [00 βρίγιῦ τᾶὺ Ὀ6 Βανϑὰ ᾽) (1 
Οος. νυ. ὅλ 

[Εχοσπβϑῦθ ΟΝ ΑΝΑΤΠΕΜΔΑ.--- ἴθ ῬΓΟΡΟΡ ὑπάοτ- 
δβιδῃαΐηρ οὗὨ [8 ραββαρθ ΤΑΥ͂ 6 δυνιπορθὰ ὉΥ αἷ8- 
ουβαίηρσ δὲ ἐμ8 ροΐηλ ἰῃ6 Ῥγθϑοίβθ τηϑδηΐησς οὗἨ [ἢ9 
ποτὰ ἀγνάϑεμα. ΤΠ6 ΤΟΙ ΟΝΊΒΕ ΟἸΒΕΒΠΒΗΟΝ 8 ἔγοπι 
ὙΥΊ6Θ616ν, Οοηιπιοτέανῳ ὁπ Οαἰαίίαηδ (Ἰ. 8, 9, ΡΡ. 89 
ἡ. ΤῊ ἔδοῦ (θαι ἴὺ ἴ8 Τουπαδα ὉΡΟῚ ΔηΟΙΠΟΓ 088- 
ΒΑ56, δΔ(Ὧ8 ἴο ἰΐΒ νγοϊχαν ἰπ ἀοὐογτιϊπίηρ Π|6 τηθϑη ν᾽ 
ΒΟΓΘ, βίποθ ἐμ αἰβοιβαείου οὗ 6]. ἱ. 8 ἷἰβ ποῖ Ὀδβϑί 
πίνῃ 16 τα) ΐοα5 πϑίοἢ γῖθθ ἤΘΓΘ. 

“᾽Αγάϑεμα" ἷἰΒ ἴπΠ6 Ηο]]οπίβιῖς ἔοστα ἔον ἴῃ 6 
Αἰ ἀνάϑημα (οορ. εὕρημα δηὰ εὕρεμα, πρόσ- 
ϑημα, διὰ πρόσϑεμα, ἸμοΌοοκ, 4ἀ δλγνηϊοῖ, Ὁ. 
449, αηὰ ῥαναϊἑ», Ῥρ. 391 44), δηὰ, |{κ6 1π6 Ἰαίογ 
ἔογηλ, ἀθηῃηοΐθβ ἰῇ ΚΘΏΘΡΆΙ ὁ τρ α τυ ἀραϊοαίοα ἰο 
Θοἀά, ἃ τοῖνθ οδεῖηρ ᾽ Ὀὰΐ ἴῃ (μ6 ΒΙΌ]6 ἰξ 18 πβυ- 
Δ}1γ {πὸ ἰγαπαϊδιίου οὗ ἰ6 ΗθΌγτονν ΜΓ, 88 ἀναϑε- 

17} ΘΧΟΟΣΖΩΤΊΠ ΟΔΙΣΟΏ 180 ὅθ, ΟΘΟΣΏΡ. 
ἀκάκα; ὅς Ὺιγε πα. οἱ σεηε: ἀ, ἡ, Τὸ ἀν. 1, 

| κοϑὶδ οὗ 411] ἐἰαθ8β δῃὰ 4}} ὉΪδοοβ ἰξ 

Ι 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΣ ΒΟΜΑΝΒΗ͂ 

ματίέξειν ἷΒ οὗ ὈΠΠΙΓΙ, δηὰ (86 ῃ ἀδηοίθα βοεωθι βόδι 
ἀοραϊσεϊοὰ ἰο (ἀοὰ ἰῃ 4 Ὀδαὰ 86η86, 88 τὸ δ"δὶ] Ρὑ46ῈΘ. 
ΘΕΟΥ͂ 866 ΙΏΟΓΕ ΔΕ ΟΌΪΑΣΙΥ ; σοΡ. (09 δῶν ϑαοαν, 
ὙΠ μΘα ΔΩΥῪ ἰδίηρσ οοῃδοογαῖθα ἰῇ ἃ βΘΠΘΓΑΙ ΒΟΒΘῸ ἰῷ 
ἴο 06 ἀοποῖοα, Βονονοσ, [6 ἔόσταηα ἀνάϑημα, ἰΒ ἰδ 
Βοῦρίαυγοθ δὰ ἐμοὶ ἀδροηάθαις ᾿ Ἀλή θυ ἢ ποῦ 
[0 ΡῥΓοτδὶ] , ἴῃ ἴπθ οἶδιοὺ οδϑϑ, ἴπ6 ἔοσιω ἀνάϑεριαι, 
διἰμουρσὰ [06 ροπαυίπο τοδΐϊπρ, οα δοοουηξς οὗ ἰῃσ 
ἀϊνογζθμοο οὗ τωδηυδβοσὶρίβ, ἰ6 οἴλθη το 17 ἀἰβῆσοαϊε ἐ 
ἀφίοττοίπθ. ᾿φνάϑημα 88 ὑτδῃείδιϊοπ οὗὐἠ ὈΠΓῚ ἰθ 
ἔουμά, 4. σ.γ τι {Π0 ᾿οΥΐὶ, χχυΐ, 28, 39, τῇ 676, 
βονονονγ, ἴμο γοδαϊηῃσ ἀνάϑεμα εἷδ0ὺ ἀρροδῖβ.0 ἊΑὲ 
811 ονθπίβ, ὑδμΐβ υ80 οὗ ἀνάϑημα ͵'8 ἴ86 Θχοορθου 
[Ὠγουρμουΐ, 85 ΔΡΡΘΔΓΒ αἰβὸ ἔγοτα ἴδθ ἴλοὶ ἴμδὶς ἄνω» 
ϑηματίξειν ἴθ ἸοπθοσΘ υδοὰ, αὶ ἀναϑ ἐματέζειν. 
ὟΥ 6 Δ7Ὸ τη0Γ6 δρῦ ἰο δηὰ ἀνάϑεμα 4160 ἰῃ [ἢ 6 θ0:86 
οὗ ἃ ουβίοταθγυ γοϊγο οἰεσίηρ : 6. σ..) 2 δου. ἰὶ. 18, 
διὰ Φυσίίῃ χνὶ. 19, Οοάες Αἰεα. Ιλικο υβε8 ἀνά- 
ϑημα, ἵμλικο χχῖ, ὅ (γοὶ Οοὰ, Α, δπὰ Ὁ. [δο κ.], δηὰ 
δδὸ ζδοῦσηϑῃμ, ἀνάϑεμα) οὗ ἃ Οὐδβίοτζηδσῃ το- 
ἄνα οὔβσίηρσ, διμὲ ἀσίβ χχίϊ, 14, ἀνάϑεμα, οὗ ἃ 
σΟὨΒΘΟΣΑ ΟΣ ἴῃ ἃ Ὀδαὰ Β6ὴ86. ϑϑυϊιίδθ ἐμογοίογο βαγα, 
ἢ οββϑητίαὶ οογροδίηθδθ : ἀγάϑερια καὶ τὸ ἀνατι- 
ϑέμενον τῷ ϑεῷ καὶ τὸ εἰς ἀφανισμὸν ἐσόμενον 
ἀμφότερα σημαΐένεν᾽ λέγεταν δὲ καὶ ἀνάϑημα 
τὸ τῷ ϑιεῷ ἀνατεϑειμένον. [ἀνάϑεμα εἰρπίβεο 
Ὀοίῃ μδὺ τ ϑϊοἢ ἱν ΩΡ ἊΡ 88 δὴ οἴδδείῃρ ἰο αοά, 
δηὰ (πδὲ ἩΒΙΟΝ 18 ἀδδβιίποα ἰο ἀοδεγασίίοι : δυὲ ἐδιδὲ 
ὙΓΠ]ΟὮ 8 ὨΌΠρΡ' ὉΡ 86 δὴ οἴδεγίηρ ἰο Θοα ͵5 ο8]]6 ἃ αἶβὸ 
ἀνάϑημα.] 8 Ἐμποοὰογοῖ, τοβροοῦηρ [89 ὕϑασα οἵ 
διἷὶβ ὄτηθ οὴ Βοια. ἰσ. 8: τὸ ἀνάϑεμα διπλῆν 
ἔχει τὴν διάνοιαν" καὶ γὰρ τὸ ἀφιερώμενον τῷ 
ϑεῷ ἀνάϑημα σρολοζέταν καὶ τὸ πον πε 
λότριον τὴν αὐτὴν ἔχει προσηγορίαν. 6 πὸ 
15. ἐμὰ ἃ ἐποξὰ δ φῆι ῥάεν Ὀοΐἢ ἐμαὶ ποσὰ 
ἰδ οοῃδοογαίθα ἰο. Θοὰ ἰ8 παιαϑὰ ἀνάϑημα, δπα [δ6 
ΘΟΒΊΓΆΡΥ͂ οὗ (118 μδ5 ἐῃ6 βδιὴθ δρροϊϊδώοι.) 8500 ταῦσοὰ 
τοβρθοιίῃρ 0.6 ἀϊδιέποιίομ Ὀοίνεθα ἀνάϑεμα διά 
ἀναάϑημα." 

“ἤῃρ ἀνάϑεμα ἴῃ (86 ραβδβαρὲ Ὀδίογο υ8 [88 
Ὀδθθὰ υπάοταίοοὰ ῥτἰποῖρα!γ (1.) οὗὁἨ οχοοιϊητοαῦμῖολ- 
ἴοη." 850. Θτοῦυβ, ϑϑιοδον, Βανρον (πανογίηρ! γ), 
Ἐοβϑησα ον, Ε]δῖὶ ἐδ γαέίοπαίέδηιμδ υωϊσατὰς ἴῃ 
16 πὸ }}-Κπότσῃ Βγοίθῃ ΘΟὨΪΤΟΥΘΙΒΥ͂ ΟΟοδδϑομΘα Ὁ 
Ε. Υ. Κυυπιδοθ ον Ἐ Θαμρνεερί, ὉΡΟῺ {πὶ8 ΡαΑΒδσο, 
τοργοϑοηϊθα ΕΥ̓͂ Ῥπμὶοὶ, Ἦ οΌοσ, δπὰ Ῥδυϊὰβ (οοιῃρ. 
ΟἸἀοτηοἰϑίον, ραδείηι, δὰ αἷἰβοὸ Βδυτορατγίθῃ- τυ βὶυ 
ἘΠΌΠΘΓ 85). δοΐυ8] δ χοοιτοβη σδο) 48 ὑπάογβ 
88 ὉΥ͂ Βοδοητηῦ ον (ἐροίνἀαίων 6 οαΐω υδείγο), Ὑὐ αἱ δ 
ΕἸαῖς τ ΚΒ ροββὶ Ὁ}6 τὶ! Τοραγὰ ἴο ἃ ἰθδόβογ, οὗ ἵ! 
88 ΟΥ̓ΘΠ Οχρ δηθὰ 88 ὉΥ ατοϊίυβ (στρ 60 δεν τον 
δ᾽ἐ ΟΟΜΜΕΒΟΙΙ, ποη πιασὶδ, φμαπι ἐπι ἐδ σμο8 ϑγπα. 
ογα αὐὠὐ οοίδεϊα μδνιδένι αὐδοῖ 1) ἀπὰ ὈΥ͂ ββθια]ος 

ἰδο, αδλογγεῖθ ἰαίεπι ἀοοίογεηι) ; ἴὰ ἩΞΙΟΒ ὁ880 
τ Βῃου ]α αἱ Ἰοαβὺ ἰᾶνθ οχρθοϊθα σπερ ἀνάϑεμα 
ὥσπερ ὁ ἀναϑεματισμένος) ἔστω ὑμῖν; ΟΡ 

τι, χυῇ], 17. 
“1ῃ ραγίϊουϊδν ἰπ τϑοθῶς Εἶτη68, ἰδ 18 αχρίαϊποά 

(3.) δἰπηοβὲ πηΐνσβαὶ]γ δὰ αἰθὸ ΘΟΣΤΘΟΙῪ : ὁ ἴο μαναὰ 

5 [ ΜΟΧΣΌΒ ΟΥ̓́Θ ΘΔΒΏΤΩΘΘ ἃ ἐσίδν αὶ 

ἀαπιιαπάνα, Ἐὸτ τδὲ5 ἐπηδοΙΠΩΣΥ δἰ αηϊβοδέίοει Β6 ΒΡροβὶα ἐδ ππαπᾶμε, ἘῸΤ Ώ Γω οἱ Γ 
ΟΕ Ύ 10, ἩΒΟΙ ἐδ ἰρ δαί ΟὗὨ ἐπ βλῦνο ζαϊθο ἐδδοῦνε: 
ον, 7εγεὶ---ἰ, ε.., “6 νὶ] βοουι βπὰ νἷἱϑ σονασά." 
πο ταυοτΒ ὑοΐποοι ἐδίθ οχρίαπδίξοη δὲιὰ ἐμαῖς οὗ 
αειᾶ βοσαϊον, ἐπ κα ἐδαὺ Ῥδϑιὶὶ ἐπι Ὀοὺἢ οαδὸὸ τϑαδ : 

ἕ 
ἢ 

Ἀονείπειι τὰ ἐ486 δοεὶ δεΐπενι αἰσε αὖδὸ ρμεπίεπδι, πον 
φεγο ἱπαίοαντε, ΘΑΝ ΑΝ εὐ Ρώπα ριεείεᾶμα. Ὑ79 ἐπ ἔπ 
οδ860 οὗ ἰδ0 ΒΟΥ ᾿ΠΟΤΟΌΔὮΕΙΥ τ216 τιηδοΐθῶ Οχο. 

σοξ οεἰ 6Ἰ) ἐμ 
δηὰ ντολπΐοθ8 οἵ (δ! ἰπάϊν!ἀ μα] .""--Β..} 



Γ Ἢ 

ϑυβθαιπομινει, ὡνεπελεπανῃ  ραρουκεὸχ, ας. ἀπανο: 

βοϑοῖωῶθ οὐμποχίουβθ ἴο ἴμ6 ντδῖδι οὐ ουγϑὸ οὐ ἀοὰ :" 
Ὕἱπος, βομοῖϊ, Βὕοκονι, ῃ)6 Ῥοῖτο, Ὀδιοσὶ, Μογοῦ, 
Οἰδοτηηοίδιον : 80 ἔμαϊ, ἰμογοίοσο, ἴον, τὶς 8 : 
4“ ὧδν «εἰ υογήπμολί,᾽ δοοοταΐϊηρς ἴὸ ἘτυπιτηδομογΒ ἰη- 
ἐοεργοϊδώοη, [8 ̓υϑδο. Πυΐϊθοῦ που]ὰ Ὀ6 τῖρῃϊ 4160 
ἴῃ (πὸ τηδὶπ τηδιίον, δοοοσαϊηρ ἴο ΟἸΒΗΔΌΒΘη ΒΒ 4886. 
ὥοι, ποῦ 6 Ὀγοβθηδ πίλθουϊ ρῥγοοί, δῃὰ πηϊοὶ 
διδυὰβ ΤὩΪΔΎΑΥ Ὀοίνθοῃ ΝΌΒΘ. 1 διὰ 2, [δὲ ἴῃ {18 
ἔοττωυϊα (8.) γὸ δθ ποῖ »πσγοῖψ ἴὸ υηἀογβίδηα θοοϊοδὶ- 
δρῶσα] δχοοιωσηπηϊοδίίοῃ, ὈὰΓ ὑπαὶ 18 18 ΟὨ]Υ͂ δὸ 7Ὼ 
ὁκοίμαάφῶ ἴῃ τ86 δἰ χε βοαίί Ὁ 88 ἱΐ ργοθῦρροβοβδ Ὠἰνίηθ 
ξορτοδαϊϊοη.᾽" 

“ΑΙ1 {Π686 ΘΣρ᾽αηδιίίοῃβ, πο πὶ δία ΐησ ὑμοὶν 
ἀἰνουρόμποοβ, ὑγοοθοὰ ἤἄου ἰπ6 οοστϑοῖ δββαμπιρίίοη 
ἐμαὶ (ἰδ ἀνάθεμα ἷΒ ἔ6 ἐγαπβιδίίου οἵ ἴῃ ΗοΌτον 
ἘΠῚ. Τὸ αυορδβίοηῃ ͵ἰβ ἐδμοσϑίοσθ ἰμΐβ, τ μαὺ ἰδὲ 
ὉΠ διβοηρ (Π6 Ζ6ῊΒ πδβ, δῃὰ ψῃοίμον ἰὸ ἀοποιοα 
“τὸ ε. ἴὰ ἴδ6 π)6 οὗὨ αυ]---ἰῃ6 Φο τ 8 ΘΧοοσωσηῦ- 
πἰοσδιίίοη. [1 {πὸ ᾿δείον σοσθ αἰβρτονθὰ, Νοϑ. 1 δῃά 
8 ποι]ὰ [Ἀ]} Ὀυϊ ἰΓ τηἷβ Βῃου]ὰ τϑϑ!]ν ὈΘ6 [1:6 6889, 
106 αὐοϑίίοη πουἹὰ Ὀ6 πϑοῖθονρ ἀνάϑεμα λόγα ἰδ 
υδοὰ οἵ δχοοιωσηυηϊοδῦίοι, οσΣ οὗ παῖ 1ἰ ἰβ υὑδοὰ, 
Βαϊ, ἰῃ ἴδ ἤτϑυ ρἷδοθ, ἰζ 18 οἷθδαρ ὑπδῖ, ἰῃ 186 τολοίδ 
Οἰά Τοερίαπιοηί, ὉΛΤῚ δηὰ ΘΓ ἀγὸ ποῦν υϑοὰ 
οὗ Ἔὀχοοπιηθηϊοσαϊίοη, ᾿παοοϑὰ, [ΠΟῪ ἃ υὑδοᾶὰ π]|ἢ 
δῖ ἰοδδί 88 Τγοαυδθηΐ τγοΐθγθμοθ ἴο ὑ86 ἰάοἰαίγουϑ δρο8- 
ἴΔ67 οὗ [86 ἡσαΐίλδηι παίζοηβ, δβρθοΐδ!]ῦ οὗἨ Οδημδδη  ἰβἢ 
ΟΠΘ6Β, 88 πΙΓ γοΐδγομοθ [0 ἰὰΟἸα ΓΥ δηὰ ἰτυρί οἷν τοὐέλ- 
ἐπ Ἰδδοὶ. ΘΓ 8 υϑοὰ οἵ ΘΥΟΥῪ ἱπΐηρ, 2ογϑοι ΟΣ 
ἰλίπο, νοι, οα δοοουηὶ οὗ 18 ποσί μο88 οὐὗἨ ἀθδίἢ, 
ἰουπαοὰ ἰη ΘοὰβΒ Ῥοτά--(ὸ (ΐηρ ὈδΌΔΙ]Υ ἴῃ οοη- 
ποοοηυ τὴ, δηὰ οα δοοουηὶ οἵ, ἰΐ8 ἱτωρίουθ »οϑ- 
868807.--ὙΆ8, ἩΒΘΊΠΟΥ οὗἁὨ ἔγθθ σθβοῖυθ, Οὐ δὖ 86 6χ- 
Ρῦδθββ οοπιιηδηὰ οὗ Οοά, οοπμδεογαίεα ἴὸ Φεθονδῇ, 
πὶ ουϊ ΘΔΡΔΌΣΙΥ οἵ δεύπρ γαπδοηιεά ; 1,οΥϊϊ, χχν]ϊ. 
41, 38. Το ρογδὸπ ἯΠΟ Βαὰ Ὀθοοῖὴθ ἃ Ὁ“ἽΓΊ τηϊρΐ 
ποῖ οοπίΐηυο ἰο ἰἦνα : [μονἱϊ, χχυν!ὶ, 29: δηὰ ΟἿ]ΥῪ [Π6 
τοΐηρ.---ἰο πηΐοι οἰαβ8, δοοογάϊηρ ἰὸ δποίϑης Υἱϑῖ, 
[Π6 δἷδνθ 4180 Ὀδ]οηροά---οου]ά, Ἷ ἃ ᾿ἰνίηρ ογθδαίογο, 
γοηδίη αἰΐνθ, (6}} πῆρ [86 ἴόγονον ἴο ΦθὈΟΥδ---ἰὨδὶ 
δ, ἴο [86 ρῥγίοϑίϑ ; [μοΥἱῖ, χχυἹ. 98 : Ναπ,. χυ]ϊὶ, 14 : 
Ἐσοις, χῖν. 29. Ετουα (δῖ8 ἰδ αγίβοβ, ὑπδὲ ὉΠ ΤΙΓΙ,, 88 
(ο ἰ[8 86:56, Βἰχηΐβοθ ΒΙΩΡΙΥ οΟ ἀδδβίγου,, δηὰ ἷ8 πο 
βοϊάοτῃ οοηηῃοοίθα πιὰ 3 89 (οομρ. 6 Ηοῦτον 
ὉΠ, προ αἷἶβὸ οὶ βίη }}γ δίκη θο8 ὁἴο Ὀ6 ΒΟΙΥ :" 

Ἐχοά. χχίσχ. 87: χχχ. 29: δπῃὰ "ΠῚ ἴθ γτοηογοα ἴῃ 
[Ὡς ΧΧ ποῖ δἰΏΡΙΥ ὉΥ ἀνάϑεμα, οΥ ἀφόρισμα, 
Ἐχεὶς. χιῖν. 29, Ὀυϊ αἰδὸ ὉΥ ἀφάνισμα, Ὠοαυῖϊ, νἱὶ. 2 ; 
ἐξολόθρευμα, 1 δα. χν. 21: δὰ ἀπώλεια, [88. 
Σχχῖν. ὅ, ΕΎοα (8 ἐὺ ἀρροαγϑ Βαϊ, δοοογαϊηρ ἴο 180 
ΟΙα Τεδίδυιοηί, ΘΤΙΓΣ ποίϊπον Εἰθογα!ν ποῦ Ὁ ἀο- 
εἷνοὰ υ86 οΔἢ βίη  Ὗ Ἔχοοιητηπηϊοδίίοη, 88 ἐχοίμδέοη 
ἤτοτα {Π6 ζοντο οἵ (86 οἦοϑοη Ῥθορὶθ. ΝΔΥ, [16 
Ἰαϊξον 18 ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ τηθηϊοησα, Εἶτα χ, 28 ; Ὀυϊ [ἢ 6 
νοῦ Ξὴ Γι ἰ8 ποῦ υϑοὰ οὗἁὨ [86 Θχοοιητηπηϊοδῖθα μΡ6Γ- 

δοηδ, Ὀυΐ, ἴῃ οοπίγαδὲ τὶῖὰ ἰξ, ἰμ6 νοτὺ ΒῚ2; (89 
ἔοστηον τοὺ, οὐ [δ οἶμον μδηά, ἰβ ιιϑοὰ ἴῃ ἰΐδ ἔστ 
ΒΘΏΔ6 (866 ΔΌΟΥΘ) οΥ̓ ἱποῖὶν φγορεγίψ, Ὀδοδῦβο [μΐ8 
οϑομόαιδὰ ἴόγονοῦ ἰ0 ἴΠ6 βαποίυδτυ. Ηδὰ ἴῃ6 ὉΠ ΓΙΓῚ 
Ὀσθοη ἀδογοθα δρδίηδὲ [6 ρέγϑοτιδ 'ἰη αποδοῃ οἡ ἐῃ6 
Ρατὶ οἵ (πὸ Φοίβη δδβοι οἷν, ΠΟΥ που] ΓΠΟΓΘΌΥ 
ποῖ Ὦλγθ Ὀδοη δχοοιηπ)υπίοδιοα, Ὀυῦ αεδέγογεά ἷπ 
Βοιον οὗ ἐδ Θοά πδουῃ (ΠΟΥ δὰ ουϊγαροά, ΟὨ 
“6 οὗιον πδηὰ, ἴῃ ἴ86 7Ταϊπιμά, ΔΤ 6 ἀπαυρδϊίοη- 
τὰ Α ὑρρῃς ογτο!]}γ οἵ δχοοπιηιμπίοαξίοα. Αδοοοτγάϊηρ 
10 Εἰΐδα6 ονϊῖα, ἐμ6 ἔὮγθο ζτδᾶὰθθ οὗ δχοοϊῃμυηἶοδ- 
ἴοι δος ἴΠ6 δρτ5 Βανὸ ποὶ βοϊἀοη ὈΘΘῺ δϑϑυμηθα 
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88 (1.} 86 3552), (2.) (8ὸ ΜΗ, ανὰ (δ.)ὄ [6 ΝΌΦΏ. 
Ῥϑῃΐθὶ δῃὰ ΤΥ οΌοΡ δἷδὸ δαδυπι)οὰ ἱῃθιη, δδβογεϊηρ δὶ 
ΟὨΪΥ͂ [86 εἰρμιοδὶ ρτδᾶβ, 18 ἔπ6 Β'!ΠΔμλπηδίμα, τγὰθ Ορ τ 
)οἰαοα πὶ ἐπο66 " ἔδαγία} οὐγϑ68" πῇ ΐο τὸ στοδὰ ἰἢ 
[86 Ταϊπιυάϊδίθ, Ὀὰΐ ἰμαὶ δὰ], πὶ μἰδ ἀνάϑεμα, 
ταθϑηὺ Ὠ0 Οἶδον ἔθδηῃ ἴΠ9 “ΓΙ. Οἡ 86 οἴδοῦ μδπά, 
Οἰἀοπηοίβιον, ραδεὶπι͵ Ῥγοοθάδα Υ βεοϊάθῃ, δὰ οἱὰ 
ΘΓΆ, [48 ἰΔίθὶ Υ (ΒΟΓΟΌΡὮΪΥ ἀοστηομδίγαϊθα ΔΩΘῚ ἐφ 
[80 Ταϊυὰ δηὰ ἐμ6 Φοττβ, ὈΥ ἐῆοβα τ γ6 0 παηλθδ, ἐς 
ποῦ ἀοδὶρτιδῖο ἴἴγθο αἰ δγθης στα θ8 οὗ ὀχοοσηχιθηΐ 
οδἰίοη, Ὀὺυϊ ὑμαὺ ἐπ μι πιδίδ 8 ΟὨΪΥ δηοῖδον ποιὰ 
κῶς Οδαϊ δἷο ἰγδπδὶδυο) ἔοὸς Νί ἀυΐ ; ὑπδξ, "1986. 
ὍγΘ, ἰγ 1΄86 ΑΡροβίϊθ, ὈὉΥῚ ἰδ ἀνάϑεμα, ταρδης {π6 
ΟΠογοπ) 88 ϑχοοιῃπιιηἰοδίοη, (6 Ὠἰχηοϑὺ στδὰθ οἱ 
ΘΧΟΟΙΆΓΠΠ: δ ΐοη --- [ὨΔ΄ δοοοιηρδηϊθαὰ πιῇ [ἢ 680 
4 ΘΌΓΒ6Β ᾿ --ἰοῦδὶ ἢδνθ ὈΘΘῺ τηθδηϊ," 

“ΤῺ ποχὲὶ αὐοδίίοη ἰδ, ἱμογοίοσο, ππιοῖθος (9 
ΟΒόγθπι, 88 Ἔὅχοοχηχηηλοδίίοῃ, ΔΙ ΓΟΔαΥ οχἰ βίο διηοης 
180 Φεῖνγβ αἱ ἐΐλδ ἐέπια τοδη ἐλε ρίκέία ἰο ἐδ Θαία- 
ἐἑαπδ" ᾿ιοᾶδ οὐἰζοη,. ΑἸϊπουρὶ ὑπΠ6 ῥγίτυϊεῖνο Ὠΐβίοῦῦ 
οὗ Φονίβῃ ϑχοοιημηυπίοδιοῃ ἰβ νεϊϊθὰ ἴῃ στοαὶ οὗ» 
ΒΟΌΓΙΥ, ἨΔ ΟΟΥΔΙΏΪΥ 8}}4}} οὶ ογγ 1 τρ δδοσίῦθ ἴὸ 
0, ἰτοτὰ 19 θγϑὶ ἀοουγηθονδγ Υ διϊοδίθα Δρρθδσδη 8 
ὑπᾶον Εστα (στα χ. 8), ἃρ ἴο [16 τἰπ6 οὗ Ῥαυ], ἃ 
οογίδ ἢ σοῦγϑα οὗ ἀογθὶοριμθηῖ, δηὰ ἐμαὶ ἃ ΙΏΟΓΟ 6Χ- 
τοηφίνο ὁΠ6 ἔδη Οἱ ἀομβοίϑιον ΔρρΘΘΓΒ ἴο 0. 

“ Αοοογάΐηρς ἰο Νον Τοδίδιηθης ὑθδεϊ ΟΣ ὑἢ 6 9 
πογοὸ, ἤθη, [1ῃ6 ὉΝῸ σγδάοβ οὗ δχοοιωσηυῃ Δ Π0Ὰ : 
(1.) Τὸ οχοϊυδίου ἔγοπι [6 ππογϑμὴρ ἰῃ 1.6 ΤΟΙΩΡ]Ὸ 
ἃ ΘΥΠΑΡΌρΡΙΘ, δομῃ ἰχ. 22; χὶὶ, 42: χνὶϊ. 2: δπὰ 
(3.) τιβδί, 88 ἰξ νγὰϑ δΙγοδαΥ ῥγδοιΐβεα ὑπᾶον ἔστα, 
68} ϑαϑὲ βυγργίϑο υ8, 1πΠ6 Θχρυϊδίου { ἔγοτη [86 ὁ0Ώ- 
πτοραου οὗ [6 ῥβορὶο, [Κ6 νἱ. 29 (ἀφορίζειν), 
τ Βοἢ οοποϊυάοὰ πιτ Οὐ] Θταϊίου οὗἨ [Π6 Ὥδπιθ ἰῃ 
ἴη9 δέλτοις δημοσίοις (ἐκβάλλευν τὸ ὄνομα ὡς πο- 
γηρόν, ἰς 5.)}: π|ιῖοι Ἰαίζοσ οἰγουπιβίδῃοθ ἰδ ἤΟΓῸ 6 Χ- 
ὈΓΟΒΕΙΥ δααθὰ, ὑπαὶ [16 ἸΘΆΓΟΓΒ ΤΩΔῪ ποὺ υπδογβίδηα 
ἴΠ6 οτοοημηπἰοαξίο πον. Οἱῦθ 88 σοῦ Π]Υ, ΠΟΥ͂. 
δνοῦ, ἰβ [6 Φο 8 Θχοοτησηυπηίοαοι δὲ Ῥδυ}᾿}8 {τη 
οὶ γοῦ ἀρεϊρτιαιοα ἃ8 λόγοι, το ὀνθ δῃΐθοθ- 
ἀΘΏΠΥ ͵ἰ8 ἱπιργοῦ80]6, Οἢ δοοουηὺ οἵ [86 δῦουβ ἀ6- 
νεϊοροὰ ΟΙὰ Τοβίδιηθηί υθ6 οὗ Ὁ“ ΠΊ, παΐςῖ οου]ὰ 
ΟΠΪΥ σταάυ!!}γ, δηὰ δου ἃ ἸΟΏΡΟΡ τηθ, Ὀ6 80 (0}- 
ΒίΘΥΔΌΪΥ τηοάϊδοα. Εον 'ἰπ 186 δή΄ήλΆλνα, πῆθγο ὃχ- 
σΟΙΩΤ ὉΠ ἰΟΔΌΣΟΩ ἰβ ᾿δῦρ οὶ Βδπα]οᾶ, ΟἼΘΓΘΙῚ 18 88 γοὶ 
πεῦεν υδοα οὗὁἨ ἁ ὠὀχοοπισηυποδιίίοη, Ὀυϊ (18 18 ἀοῃοιοα 
Ὀγ Νίάαυὶΐ - ἴον ἰδ ἴῃ [86 Οόπιαγα ἰμαὺ ΟἼΘΓΟσΩ ἈΡΡΟδΓα 
ΔΒ ΘΧΟΟΙΤ ΠΠἰοδίΐοη, πὰ ὑπαῦ ὑπ6 βῃαγροδὲ ἔοστῃ οὗἁ 
ἴΠ6 881Π|6---ἰΠαῖ ἰοϊποα τὶς ἢ ἔδαγα! “ ΘΌΓΒΟΘ᾽᾽ Βανΐηρ 
ΓΟίογθποθ [0 οὐδ) ἐαδίέπᾳ ἀοϑιίτυοίίοπ, το ἩΒΘΏΟΘ 
Αἶδθο ἰΐ8 Ὠδιη6---ἶἰθ ἐχρ]αἰποὰ, ὙΥ1Ὸ (8 ΔΊοπΟ ἀστθοβ, 
ΤΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 16 δίειο 17:2δἰατιδηΐ 80 οἵ ἀνάϑεμα δηὰ 
ἀναϑεματίζευν, Άοτη. ἰχ. 8: 1 Οον. χὶϊ. 8; χνΐ. 32; 
64]. ἴ. 8, 9; Αοἰβ χχὶϊϊ, 12; χίν. 21. Μαγις χὶν, 71, 
ὙΠΙΟΣ ἴῃ ποης οὗἁ [680 Ῥᾶββαρθβθ βί ζΏΠΓΥ ΟΧΟΟΠΙΠ)0- 
πἰοδίΐοη, ΟΥ ἴο Θχοοτητωυπίοδίθ, Οὐ [ὴ6 οἵδον Ὠδηὰ, 
ἀνάϑεμα, ἴῃ Θυϊτο ΘΟΙΜΡΌΪΥ πὰ (6 ΟἹὰ Το» 
ταθηΐ ΟἼογοπι, ἰ8 πθοα οὗ ἃ »όγδοη ἩὮΟ 8 ἀοἀϊοδιςρὰ [0 
Θοΐά, δυδ)οοϊοὰ ἰο {π6 Ζευέπα σμγδα ἴον διἷβ αδαίὴ, 

᾿ ὑπ 9 ἘΠ ΜΙΕ ἰο ἦ9 Ἠοσηδηθ νγ88 τσ θα Ὀθὲ ἃ Υγθ8 68 
ἵπο 8 ἀκ. β6ο Ιπἴτοά., ὈΡ. 14, 40. --Ἑ. 

{ (17 Ῥδα], ὮὉγ ἴὴ0 ἐξά τὸν ὑμῶν αὐτῶν, 
1 ον. νυ. 18, νὴ πο! ἢ οποία ἔθ ΧΟΟΣΩΣΩ τ ὁΘΕ08, 
οὗ [}}6 ἱπιοοβί ΟΌΒ ῬΟΣΒΟΤΙ--- ΟΡ. 1 ΟΣ. ν. 2.-.-“αἸ]ᾶθ6, ΔΆ 18 
ΟΟΣΒΙΠΟΠΙΥ ἴο [86 1 ὀχργοδδίοτ. οὗ Ὁουῖδεν 
ὉΏΟΙΩΥ: ἼΣΡῸ ΣΠ ὨΠΣΞῚ, διὰ 09 ἐγβπδϊδίοη οὗ 
εξ ἴῃ ἴμο ΧΧ᾽, Τοῦ, χυτὴ. 7, αὶ, 22 δί. αἵ.» [8}9 τοττα τοῦδέ, 
δὲ ἰδὸ {ἰπ|0 οἵ Ῥμῃ], δυο Ὀ66η δ᾽ γοϑὰν Ὡηάδοτεἰοοα διηο!β 
ἐδο δόντα οί οὗ {ο ἀθδίἢ ᾿λδύ πολιν Ῥπϊ οὗὨ ὑχοοσασηῦ πέοθρ 
[ἴοη ; οὐ. ίδοΣ, 82]. ᾿ιοδτίετϑ μον. Ὡπῆον Ζοδεγι 
εἰγαος ἰἰ. ὃ. 12." -.Ε.] 
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οὶ, Βονονοῦ, 0 ὈΟΟΙΪΥ, 88 ἴῃ {δ6 τόσο δποίθης 
ἔοττη}Δ.-- ὙΠΊΟῊ τϑίθεθῃοθ, ΒΟΝΘΥΘΣ, Δ8 ὨΟΐ ΠΘ6ΟΕ8- 
ΒΑΣῚ]Υ οοπίαϊποα ἰῃ [86 γοοῖ, Ὀαΐ τοβυϊιθα ΟὨ]Ὺ ἔγοιῃ 
1.6 ἰδίοσίοδι σϑὶαιϊοπμβ οὗ [86 Φεῖνβ ἴῃ δηοίϑῃς ἰἰπι0 
---ους ἴἰο Βρ᾽ τἰΐυαὶ δηὰ οἴθγηδὶ ἀθαμ. ΤῈ ἀνάϑεμα, 
1 ΟοΥ. χνὶ. 22, οδημοῦ 1 Θχοοσησαυπίοδίίοι, 
βἷποο οὔποθ ἰδ που]ϊὰ Ὀ6 ἀθρῃουποθρὰ ἀραϊπδὶ ἃ 
ἔφηιρεῦ ΟΥ̓ πιπα, ἴῃ6 οὐ φιλεῖν; ΠΟΡ γοὺ 1 Ὅὐς. χίϊ. 
ὃ, Βἰποα ΠῸ 006 οοὐἹὰ πᾶν τἰβθὰ ὑο Θχοοιητηΐ- 
οδὲθ οϑυδβ, 0 Ἰοηρον ἀν ]]ησ ΟἹ ΘΑΓΙὮ ; ὯΟῸΣ Βοπι. 
ἷχ. 8, ἃ8 Ἄρρθδγβ βυ Π οἰ ΘΏ]} ἴγοπι ἰδ ἀοδηΐηρς ἀπὸ 
τοῦ Χριστοῦ. ἴΙπ [86 6486 οὗὨ [89 υογὸ ἀναϑεμα- 
τἰζειν, ἱπαοοα, 10 Βαβ ποῖ γοὺ οοῖιθ ἰηΐο ΒΥ ΟὨΘ᾽Β 
Βοδὰ, ἴῃ τοϑροοὲ ἴὸ ἴδθ Νοῖν Τοδϑίδιηθηΐ ῬΑΒΒΑρΘΒ, 
ἐμαὶ ἰδ εἰσηίΐῆοθ, ὕο δχοοαληνλαηϊοαία; Ὀὰλ ἀναϑεμ. 
ὅτι, Ματὶκ, ἰ. 6., δἰ σηΐβοθ, "ἀπᾶθν 86} τ ρτθοδί0ἢ}8 
(ὈΥ δἷβ βου} βδ ναι 0} 0 αἰΐοϑί, πὶ; ἀναϑεμα- 
τος ἑαυτόν, Αοἴθ, ὦ. 6.,) " ἀπάογ 86] εἰσ ργθοδῦοιβ 
ἴ0 ΟὈΪΐχα ἰπιβο} δ᾽ θΟυἱίθ δ 1{Π||1|0 οδὴ ἀνάϑεμα, 
6κ]. ἱ. 8, 9, θ6 υϑοᾶ οἵὁὨ δχοοτϊατυη σοι, οἢ [8 
δοοουῃῖ, ἰἦ πὸ Οἴδν, θθοδῦβθ ΟὔΘ Ὅδηπμοῦ ΘΧΟΟ 0" 
πἰοαῖθ 8ῃ δηρθὶ ἔγοῖηῃ Ὠθϑύθῃ (νϑν, 8), θυ οδῃ ὙΘΙῪ 
Ἧ6]1 0411} ἀοτπῃι ΘΟ Β συγβα οὗὨ ἀδιγηδίίοη Ὁροὰ Πἷπι, 
ἰῃ 16 ἀνάϑεμα. γον. 9 τηυδῦ αγο Ὀδθη υὑβοα ἴῃ 
[Π6 ΒΆΠ16 8686 88 ἴῃ γο γ. 8. Ιπἀοροηάθῃι!ν οὗ [ἢ6 
βυ᾽οοῖίνο ραγιοἰραίζοῃ οχργοββϑοὰ ὈΥ͂ ὑμ0 ἱπρο ΓΕΘ, 
ἀνάϑεμα ἔστω ΘΧΡΥΕΒΒ6Β ΠΟΙΓΉΘΡ ΤΏΟΤΘ ΠΟΥ 688 {88} 
68]. νυν. 10, ὑοῦ Ῥδὺϊ ἀδηούῃοθθ δραϊηβὲ ἐλδ ϑανιὲ 
[Δ186 ἰδοῦ (ἢ ἡμάσηιθηέ οὗ δὺ ἴμ6 ϑῃὰ οἵ 
ἀΔΥΒ : σοαρ. 2 ΤΏ688. 1. θἁ [π ἴοστη, 88 'ῃ τῃθδηΐϊην, 
[86 Ραυϊηθ ἀνάϑεμα ἔστω (ον ἤτω, 1 ον. χνὶ. 22) 
Του ἀβ 18 ΒΓΟΏΡῚΥ ΟὗὨ ἴΠ6 “Ἔ", ΟΧΧἧ : ἐπικατά- 

ρατος, Ὠρουί. χχνϊὶ, 15 ΕΞ ; ΟὨ]Ὺ ὑπαὺ ποὺ δυεγν “ἈΝ 
ἴῃ ἴ[6 ΟἸα Τοβθίδιλθηῦ πθ6αᾺ8, Κα οὺν ἀνάϑεμα, [0 
6 ἰδκϑῃ 88 ἰηνοόοκίηρ ἴΠ6 Πἰρθϑὴ δηὰ τηοϑὺ ἰηθηδῖνο 
601]----οὔθγδὶ ἀδιμηδί ἢ----Ὀὐ ΤΩΔῪ ΥΘΙΥ Ὑ6]], δοοογά- 
ἴηρ ἰ0 ἴῃ οοῃηθοίίοη, Ὀ6 υβοὰ οἵ {δδῖ ; οομρ. 68]. 
1. 18; Μαιῖ. χχν. 41] ; ἰὑ Ὀεοΐηρσ, οὗὨ οουγβθ, ὑηαθῦ- 
βἱοοὰ ἐμαί, ὈῪ ἴ[Γἢ6 ἀνάϑεμα, ἴΠ6 1088 ΟΥὗὨ οὔἴθγηδ] [16 
δὰ (Π6 Ὀ]οββοὰ [6] βαρ οὐὗὁἨ αοἀ 8 τηϑϑδηΐῦ ἴὸ ὉΘ 
ἱηγοκοα ἀραϊπϑὺ [6 δἰ Σ, ΟΠ]Υ͂ 80 {ΔΓ δπὰ 80 Ἰοὴρ 
88 ὯΘ ρμοΓβίβίβ ἴῃ Ηἷβ ποθ θ88, οὐ ([.15 πῃ 119 ἡδίαγο 
ἴ8. ἰγγθιη 881016, ΑΒ ἰὸ ἴῃ6 γϑϑὶ, σθα Εὐοκοτῦ δά 
ϑοποῖῦ, ἴῃ [6 6486 οὗ ἴη6 ἀνάϑεμα ἴῃ [Π8 ῬαΒ8866, 
Ὑ111 ἤᾶνα ἰῦ ὉΠδὺ 1ὁ ἀο68 ποῦ τΙηθδῃ δχοοτημυη αίίοη, 
ἴον 1ὴ6 οὐἀαϊτῖοπα] γϑάβϑοη ἐπαὺ ἰΠαὶ Δρ6 νγὰβ ποῦ γοῦ 
οαυδίηϊοὰ ὙΠῸ (8 διθοὴρς (86 ΟἸἩ τβιίδηβ, {818 
ΒΒου ἢ ἰ8 ὉΠΑῸΘΒΓΟΠΔΌΪΥ ΘΓΡΟΠΘΟΙΒ. 1 ΟΌΥ. τ. 2 
1 Τῆμι. ἱ, 20. 3 Φοδῃὴ 10: Δυάο 22. οομρ. Μαείί. 
ΧΥΪΙ. 17, 18. 2 ΤΏΘΒ8, 111,14. 2 Φοῆη χ, 11. ΤῊ 
ΟΠπυτγοὶ ἐλ Π 6 ΓΒ δου 8 υϑοὰ ἴ[η9 ἀνάϑεμα, ἀουδὺ- 
1688 ἀονί τσ [86 '86 [Ὠγτουρῇ [86 Ῥδυ πη ῬΔ88 
οὗ Ο γί ϑυίδῃ δ χοογηπληιοδίίοη, β᾽ πα Αγ 88. [08 Φὸνγ8 
(δεῖν ὉΠΙΙ, Ὀαδ [686 ΘΟΙΠΩΙΠΟΠΪΥ τηϊδυπαοτϑιοοα 1Π6 
ὈΓΌΡΟΡ Β6η86 Οὗ [18 ᾿Θὀχργθβϑίοη. (οηρ. ἴδ6 οτἰεἰ- 
ΘΡΩΙ ΟΥ̓ [θὰ ἴῃ Εὐ (Ζβοιθ, ἰ, ὁ... τοῦ. ἰΐ.,), Ὁ. 349, 

οἔδ."" 

ὙΤ0 (ΕΪ8. γ,6}}.6β Δ} 8 οὰ νον οὗ ὑπὸ τηρδηΐηρ 
οὗ οὖῦ πογὰ, τἴ8ὰ οϑῇ 688 (0 (ἢ6 δχορθϑὶβ οὗ (μῖ8 

6, τα ογίηρ ἰῃδὺ [86 Ὀυγάσῃ οἵ ργοοῦ ΠΟῪ 
κοβίβ τ ῖτἢ [086 τῆ, ἴο δνοϊα αἰ Β! οὐ 163, ἀββίση ΔΩΥ 
τΞ ἘΣΊΡΙΣΝ (μη [Πδῦ 80 ΔΌ}Υ ἀοίομἀδα Ὁγ Ὑ 1686- 

ΜογοΡ : “ Το ἀοδιγαυοιίοη τὸ πρΐοὶι Ῥαὰὶ πουϊὰ 
ϑοταπλἱζ Ὠἰπιθ0 1 ἔον Ὠΐ8. ὈγΟΓΠΓΘῺ Ταλϑὺ ἢοὺ Ὀ6 ὑπάσγ- 
διοοὰ 48 ἃ υἱοίεπέ ἀδαίδ᾽ (τοίη, [ἱαχθοτθοῦ, ΕἸδιι, 
διὰ οἴμθγθ), Ὀυΐ 88 {86 δίβγῃδὶ ἀπώλεια, 88 ἷβ τθ- 
ᾳυἰτοὰ ὮὉΥῚ ἴ)0 ἀπὸ τ. Χ. [Ιὑ [88 οἴζδθῃῃ Ὀδθη Οὐ- 
ἰοοιοὰ {πὶ {Π6 τ δ οὐὗἁἨ [μΐβ ἀπώλενα ἰδ ἈΠΥΘΑΒΟΒΔΌΪΟ, 
διὰ Μίομδοὶί ουθ δῶν ἰμαῦ ἰΐ πουἹὰ ὯὉΘ ἃ γαλὶπο 

ἸΒΕῈ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΓῚ, ΤῸ ΤΒῈΕΚ ΒΟΜΑΝΆ, 

ῬΓΆΥΟΡ. Βαϊ (μ6 εβἰδηδασὰ οὗὨ βε  β8δ: ([) τεβοοῖου 
ἄοθθ ποὲ Ὠδυτηοδίζο τὶ [16 οιηοίίοι οὗ Ὀουῃ 1689 
Βα  ἀθηΐαὶ δηὰ ἰοῦθ ἰῃ πο Ῥδὺὶϊ] ἤθτβ Ββρϑδῖα."" 
(Οοτρ. Ομσγβοβίοη δὰ Βοησοὶ ἐπ 'οοο.) Ἰδοϊυοὰ 
αυοῦθϑ Τ᾽ ΟΣρτγοβδβίοῃ οὐ τΠΐα ροϊηΐϊ, δηὰ 
848 : “ ΤυΒβ ἰηίοσργοὶ (μ6 ναϑὲ τίου οὗ ὄχροαΐ 
ἴογβ οὗ δηοίθης δῃὰ τῃοάθγῃ {ἰτηθϑ, ονθὴ ἴῃ 6 ϑοοσξδ. 
ἴδηβ, τὶτἢ βοοίμυβ Ὠἰτηβοὶ" Ὑ͵ώ6 πουουίλοϊοθα Βοὶᾷ 
ὉΠ ΘΒ ΔΕ ΡῚΥ ἰδδὲ 116 οχρίδηδοη οὗ Μ|ο)δ6}18 ἐδ 
ΤΏΟΓΘ δα γα Β81 016 ΓΠ8η ΜΟΥΘΓ 8 γα }}-πὶρὴ ὑπιηθϑη δ 
ονογβίσαίηϊηρσ οὗ (86 ἰάθεα οἵὗἩ 86] {.ἀφηϊαὶ, 

ΤΏΟ δ δδῦϊο ᾿μοϑιϊδίίοη ἰπ δοσορπρ [106 6σ- 
Ρἰδηδίίοι, ἵμπδὴ Ῥδὺϊ τίβῃδα ἰο Ὀ6 οὔθγῃδ! νυ οαδί οὐ 
ἔτουῃ ΟἸγῖβί----μδὺ 8, σίνθῃ οὐδ [0 ἴ86 ἀ6ν1}, 0 Ὁθ 
ἀδιηηθα---ἢδ8 Ἰοὰ ἴο τηϊρ ἰομμ οὗὨ [86 γϑὰὶ τηθδηΐγα 
οὗ (6 ἀνάϑεμα. [Ιὲ 68 ὈΘοὴ ἰητογργοιθα : 

1. Ας ἱφιιρογαΐ ἀδαΐδ, 8ἃ8. ΔἸτΟΔαΥ τρθη 015. 
Απαϊορίοβ ἰῃ 2 Οὐον. χὶϊ. 1δ: 16 ἀθδίῃ οὗ Ομ γὶβὶ ὡ 
κατάρα (Φετοιμθ, Νῦδββοὶδ, δῃὰ οὔμβετβ). ΤΏ] ἐκ, 
οἢ {π6 οἶμον μδπὰᾶ: Ἧ Σὺ ὑθιρογαὶ ἀραὶ 88 ΟἿ ῥωπι, 
ἴΠ6ΓΟ 18 οοηποοίθα (86 δοσυγεῖηρ,, νοὶ ἰΒ δα τ 0ῃ- 
81}γ οοτωρυίβοα ἤθγθ ἰῃ ἀπό τ. χ. 

2. Βαπδῆπιδσηξ ζγοηι ολωγοὶ πἀαννυ (ἀεοῦυβ, 
δηἃ ΟΒΘΙΒ; ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ, θοῦ αἰβοὶ. 

ΟὨ ἴδ6 ΟΠ ΟΥΘΓαΪ68 δσίβίηρ ἔροσαη ἃ δδμμηοῦ ὉΥ͂ 
Εν. Ευυτμτδοδοῦ οἱ (Δ], ἱ. 8, ἴῃ τοζαγὰ τὸ (δΐ8 6χ- 
Ὀἰαμδίίου, οοιρ. Τδο]υεῖς, Ρ. 471 δ Τῆδτο ἰδ, πον, 
ὯΟ αυσδίίοη ὑμδῦ ἴΠ6 βΒυρρουϊοη οὗ δὴ εεοϊυδίοη ἴ0 
ἸΠΪΌΣΥ ͵8 ΑἸ Τα γ8 οοηποοίθα ἩΠῚ ἃ στ οχοϊυδίοῃ 
ἔγουα ον [6] οβρ. Βαϊ ἱ νὰ σσρ]αῖη ἴδ ΟἹ ὰ 
Τοβιδιηθηΐ Οἤθυθαλ δηα {Ππ6 Θοο  οϑἰαϑῦοαὶ ὈδῈ δοοογά- 
ἷῃρ ἴο 180 Νονν Τοβίβιηθηϊ--ἰδὺ '8, ΒρΘοΙθ68}17 δὸ 
οογάϊηρ ἴο (ΐ6 πογὰβ αυοϊθα ἔτοπι 1 Οὐν. ν. ὅ---[ἤ θη 
ἴ0 ὈΘοοθ8 οὐἱάθην (μδὶ [6 Ο]ὰ Τοβαθηὶ ΟἸ σεται 
ἀϊά ποῖ ἀθοϊαγθ δέθγχιαὶ οοπἀοιηηδίϊου τ μθη ἰδ ἀ6. 
οἰαγεα οχίθστηϊηδίζοῃ ἔγομπι ἴμ6 σοηρτοραίίοι οὗἁ [80 
ΡΘΟΡΪ9, διὰ ἰμδὺ ἀδνοιίίου ἰὸ οἰθγῃαὶ ΘΟΠἀ ΘΙ ΏΔΌΟΣ 
οουϊὰ πον ον δᾶγο Ὀ6ΘῺ (ἢ τηραπΐηρ οὗἨ δὴ δυϊπογσο 
βοοϊοβίαβιῖοαὶ ΟἸγιβύδη Ὀαη. [10 1ἴ)6 οχρίδπδἕοη, 2 
ιοἱδλεά ἐο δε αοοιγϑο 7γοηι Οὐγέδβί, σοῦ ἐβογαίογο 
οοττϑοῖ, Ὁ που]Ἱὰ Ὠθνογ 6 1688 πος Ὀ6 86 ΒΒΙῺΘ 88: 
1 νὶβιθὰ ἴὸ Ὀ6 ΘΟὕΘΓΏΔΙΥ ἀδιηηοδὰ : Ὀὰϊ : 1 πουϊὰ 
ΠΡ (0 θ6 οὐδ ἰπίο ὈΟυΠα 688 Τηΐϊβου ἰοῦ [Π0 
Ὀγοίγθη. ἢ Ετοῦι [26 ονογϑίσαϊμοα ἰηἰοτργοϊδίίοη οὗ 
ἴη6 αοσιγδοά, ἰὸ που]ὰ [οἸ]ονν, ἐλαέ ἐλα ΑΙ ροϑβίΐε γα. 
σαγάφα ἐλ δνοίλγεπ ἐπ συδείίοτι ἀκ οεἰοεγπαῖν ἀαπιηεί. 
ὅ66, οἢ 16 ΘΟὨ(ΓΆΓΥ, ἔοι. χὶ.--- ΒΟ ΌΟΚ τγαΐογθ (0 
186 ὅδ ν ἢ ἀμ Αγϑθὶο ΤΠΆΠΏΘΡ οὗ βρϑαϊκίηρσ : ΜΑῪ 
ὙΓ6 δ6 (ΠΥ ΓΔΏΉΒΟΙΩ ; ΤΩΔΥ͂ ΓΩΥ͂ 801] Ὀ6 86 γϑοἀθιηωροῃ 
οὔ ϊπὸ} νι ἀθηθγ, Ὠγρογῦο θα οὐ Οτἱθμ δὶ ρο] 8. 
Ὧ688. Ηθο οἰΐαβ ἴπ6 τϑίδγθῃςθ οὗ Ογίβρϑῃ ἴὸ 6 6 χ- 
ΔΙΏΡ]6 οὗ Μοβεβ (Εχοά. χχχίϊ. 82}: ῥϑὰϊ ἢδ8 βρόκθϑῃ 
Ἰ|κὸ Μοϑοβ, βαυβ Οτὐΐζϑῃ : ἀδυοέξίοπο, ποὴ »γαυαγίοα» 
ἐϊοπο. Βα Μοθοβ βροῖκθ ἰδυ8 εὐ 86 τηοτηϑὴηξ οὗ [6 
ἀροροϑὶ οπλούοῃ, δηὰ ᾿υδὺ 88 Μοϑϑβ, ἴῃ ἴ6 ΟἹὰ 768. 
ἰδιηθηῖ 8686 οὗ 6 ἱβεοοογαῖ!ο ῥυδρτηρηϊ οὗ τερτι.- 
Ὀαίΐοη. Φοροὴθ ἰδκθϑ (6 ναϊὰθ ΟὗἨ ΠΙΔΗΥ͂ 800} 
ἀραϊπδὶ ὁπ6 ἰηΐο δοοουηῦ; ΟΥὙΤΙ] δοοορῖβ 8 Ὦγροι- 
ὈοΪ6; δῃὰ ΤΠοίδβθ Ααυΐπαβ αἰβιηρυϊδηοα Ὀοίπθο ἃ 

γαξίο α ἀαπιπαξὲδ }»ῈῪ σμΐραηι διὰ ἃ δεραγαξίο ἃ 
γωδέέοπο σἰογία. ἡ ἸἩΠοΙαοὶς τογρδιῖβ, ἔδὸ ἘΘΠοΙοΏ 

. ἩἨοάχο, νδο, τὰ 6 δἀνοοδίξησ 6 δοσώσαοι ἱπῆδεν 
ρεεία ίσα, ποα!ὰ ταδξο ἔμ ταραυΐηᾳ ΑΙ χαδεεαὶ, αἰὰ εἰν 
ὝΟΣΑΒ ΟΧΡΤΘΘΒ ποΐ ““ ἀοβειϊΐία ἐθ44,᾽" αὶ “ δἰσοὴβ ἂχ ἃ δῖ» 
εἰποῖ διμοιο:8.""--Ε.] 

πεὰ ἴθε {π169 ἀΐο- { [{1Ἐ6Γ6 δΒΟΟΙῺΒ ἴο Ὀ6 δοιὰ δυδίσγωος 
᾽5 Νον οἱ, ἐδ 
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886 τοΐίοιτο ἐὸ μΐὶθ ραββαρὸ ἰἢ οτος ἴο ἀοίδηα [Π6 
τ δῖϊ68] ἰάθα οὗ απιοων έσὶέεγέξεέ," πὰ {μεὺ ΒΟο8- 
ϑαδὺ τορ] ἶθθ, ΟΥ̓ βαγίηρ, μαὶ (8 οσβαὶρ πὴ αοά 
οδηποὶ 6 Β6ρ ἴγοτα ῥδυοἱραϊου ἴῃ βανίηρ 
Β]θβϑίημβ (Βα! γδίϊο). Ὑοῖ ὙΒοΟΪυοἷς τοί 8 δὺ Ἰαϑὲ 
ἴο ΒΘΠΘΙομ ΒΒ αἰδιϊποοι, δἴθοῦ αὐοίης ΙἸΩΔΗΥ͂ ΟἿΟΣ 
“Ββϑοϊοχίοδὶ ὀχρίαπαίίουβ (δὶ νίῃ : ὀγερὶδο απὶπιὶ οοη- 
,7)μδὲ ; ἰαΐδσ τρογϑ ἰβίβ, ββρϑοίδ! γ Πδηπηδυθν, βϑρθηθυ, 
δὰ ΒΘηρΕΙ : υδγίιι8 λογοὶσα). Μοὶ οχροβίζογβ, ὈΥ͂ 
τεἶν ΓοΐΌσθμοθ ἴὸ [86 ὈγροίὨΘΙΪοΆ] δὲ ἢ μίδν »οεϑοί, 
Γοΐατῃ ὕο 186 δοοδρίαποθ οὗ ἃ ΒΥρθγθο θα] Θσρτοθ- 
εἴοῃ. 

Τὴ6 αὐτὸς ἐγώ Ἰοδὰβ 08 Ὀδοὶς ἰο ἐδ6 αἰπιρ]οβὲ 
σο!ἀογίηρ. 

Τὴ ουστοηὶ ΟΧρ]α παι οη ἰδ ἱποοστθοῖ δὖ ἴΠ6 ΟΡΥ 
συῖϑεῖ, ΜΟΥ͂ΘΡ 8 ποαγεβῖ χρη : ΤῈΘ δη  Β 6818 ἰδ 
ἴδε Ὀγοίογθη, [Π6 τηϑίουϊ ἣν οὐὗὁἨ τ ΒΟ ἃγῸ 866 Ὁ 
Ῥαυ] 88 ἀνάϑεμα ἀπὸ Χριστοῦ ρβοΐηρ ὅ0 86 
ἀπώλεια. 1π ἰη18 οα88 ἴ20 ἐγώ ποιυϊὰ 58}}}} Ὀ6 8α- 
Ρογῆυουβ. ΟΥἿἦὐ ῥγοϑθηῦ δχργοβδίου σϑΐοσε ἰὸ ἐδθ 
αἰνὸς ἐγώ (ομαρ. νἱῖ, 285). Ὑ7͵60 Βανθ βθϑὴ ΠΟῪ (ῃ6 
Οχργοϑϑίου ἴπογο δαὶ μιιαῖοα ἴμ6 Ορροκβί(ἰομ οὗὨ Βρὶγ- 
ἰζαδ] πὰ οδσηΔ]ὶ ᾿ἰδ ἰπ ἴῃ6 ἰάθη ν οὗἨ [6 88πὶθ 
Ἱπαϊν! ἀπ8}} 7, Απὰ τῃ8 ἰὸ ἀοποῖοβ ἤθγα ἴΠ6 δηθίῃο- 
Εἷ8 οὗἨ 8 ΘΑΓΪΟΓ δηὰ οἵ [8 ργϑβοηὶ βίδηὰροίηϊ, ἰῃ 
[86 ἸάΘ ΠΟΥ οὗ δὰ ἱπάϊνιυδ}} 7 τ ΐοἢ, αὖ ὑμαῦ (ἶμηα, 
δοίοα ἔγοιῃ 8 ἰονα 0 [βγδϑὶ ὁ ΖΌΡ 7) εὐυθη ρίδάροά 
ἡναρ 1, ἐδλ6 δαηια Ῥαωΐ τοῦο πιωμδέ ποι Ῥγοπουιδέ 
ἐλό οἰϊοιίησ ἡμάρπιοπέ οα ]δγαοῖ͵ ἃ6.---Η18 ἴΌΤΤΩΘΡ 
ὙἱΒὴ ἰ0 ἀδβίσου ἐμ ΟΠ γδίϊδηϑ ΟΥ̓ τηθ8ὴ8 οὐ ἴδῃ6 
ΟΒόγοῖω, [6 ποῦν ἀθποιηϊμδῖθθ ἰῃ ἐΐ8 ἔσθ τηθδηΐηρ : 

ἰοαδὲ ἱπ ῬΟΣΤΩΘΏΘΏΟΥ. ΕῸΣ ΠΟἸ τιθ65 δηὰ Ὀϊοθδοάμθαβ 8ΤῸ 
᾿ἈΘΘΡΑΣΗΌΪΟ, δηὰ [ξ 18 ἐδ εσιϊξ ς᾽ ΟΥτίδέ ἴμαΐὶ θγὸ ὈΘοΌσΩθ 
δεδεεὰ [τοῦ σα ζο οἷ πὶ Η1.--Ρ. 5.] 

Φ [(σοπρασο Μδάβσζοϑ Θπίου (ἀϊοᾶ 1717) : 
“ τε ἐροερευιςς θώρν 18δοιι ἀθ ἢ 

ο 6 δΔΌΒΟΣΙοΘ ὈΓΘΑΪΙΧΒ θασί, 
6Ὅο, ἐδθι, δηἃ ἔοσονοσγ, ἔοο ; ἫΝ 
ΑἸ ἴα τῖκμυ ἐμὲ ἰμοὰ {1 ἀο." 

᾿ 96 Μῖγ Ἰαδβέ, 1ϑδδέ οἴδοτίηρ, 1 ὑσοδϑϑηξ ἢ θο πον--- 
Ἐδδοῦτιοθ ση6, Ιθᾶνγο Τη6. πὰ ὈῈ 58}1} ἀδἀοτοὰ ἴ 
5] αν τῇθ, τ αοά, δηὰ Ϊ ΔΡριδιιὰ {80 ὈΪον,.᾽ 

Οουνρεγς ΤεαηΞἰαίζοη. 

ΓΘ ἀοοίχίηθ οΥ̓͂ ἀἰαϊ αγοεοᾶ δἰδοξίοσι Ἦδ8 Ὄθοσι ΒῸΡ" 
γροτιοὰ ἴῃ ἈΘΕΠΟΕΣ ΕΥ Βατηῦο] Ἠογρκίηα, Ὁ.Ὁ., πᾶ δ18 
βγείοτῃ [ΠῚ 

φχογοΐθοδ, δὰ θέγβ, ἐμαὶ ἰὰὨουρἢ 8 Ὀδθμονοϊσαξ Ρροχϑοη 
“ οοτιὰ ΚΠΟῊΝ ἐμαὶ Θύὰ "Ὰ τὰ 

᾿ππροβεὶ Οὐ! ἐγ οὗ δυο ἃ τὶθἢ μεαηϊοα, 
ΟΥΒΟΣ τγ68}}πρ ΤῸ. [Πὶ8 Ῥαδαηρο ἕδαι δαὶ τ ΏΟΣ τὰδὴν οὗ 
86 τηοσὶ ἰυάϊτοίοτιϑ οοτητηδηίδίοτβ δὰορέ, δηἃ τδ10} 8 ἐμ6 
τοοσὶ ἰδ ’8] δτιὰἃ ΟὈνοΌΒ ΟἿΘ. [{ ΣΩΔΥ͂ ΜΔ] ὍὈ6 Ὠο]ὰ ἴμδι 
ῬΡΔῺΪ τοϑομοᾶ δῃοῖ ἃ οἱτο ἢ οὗἩ ζ66᾽ ηρ 86 τ 5, τἰἐ πους ἰῃμδἰδῖ- 
ἐηρ ἐπαὲ ἐμὶβ 8 ἐῆδ οοπδίδηϊ ΟΟὨΒΟΙΟΌδΒ δέαίο οὗ [6 

τες το Ως σας, ἀιδισαϊέν, ἀὐςοᾶ ὃν, γι ἄς ο ΟὯΘ σαν, : : 
ϑραΐησι ἴἢ9 δοθὸ 7 ισλεᾶ: ΤῊΣ ον που μαϑῖρύῦαι ἐν 

88 ἀφὶ τ ῤλασρο μῳ 86 ἵἌνοσβ Ἡοἢ Ηθ ΐ : 
ἰσηρφεῖδοι ἱδταϑᾶθ ἰὼ ἀο δοσυΐοθ ποῖ ΟἿΪΥ δα δὲ δοσίδε, δαΐ ἴῃ 
Θ 90:80 ΤΟΥ τ ΏΝΤΙΔΙ : ὙὯ8|1|6 πθδί ὧδ ἐξ τα )οἰποὰ πνίτ ἐξ 

γί οὐ {86 ᾿τὶβὴ ΟΥ γον --- ἀοχίγοῦ 
Ἐ κἴησιι) οἱ, ἘΙΧΙΓΟΙΟΙΥ ἀοποιΐωϊ, ἴο 

) 
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ἰο ὍΘ δοουγβοά, ἀπὸ τοῦ Χ΄., ΔΝΑΥ ἔγτοεῃ ΟἸσὶβὲ ᾿ δ 
ὯΘ ἷἰΒ ποῖ ΔΊΤΑΓΕ οΟὗἁὨ ΔΩΥ͂ ΟἴδοΡ δ ἔτοια ἰῃ6 ΟὨΌΣΟΒ 
οὗ Οοἀὐ ἴδῃ ὈδὨἰϑτηθαῦ ἔγομ ΟὨσὶδί, Νὄβθο!ῦ, πᾶ 
οΟἴμοσθ, ἴᾶῦθ υπδογβίοοά ὈΥ 16 δχργοββίοῃ, ἐμαὶ 
Ομτῖβῃ που]ὰ Ὀ6 [06 διιέμον οὗὨ [86 Ὀδπη ; ποι) πουϊὰ 
ἴπόγοδδθ ἴΠ6 ὨΑΓΒΉΠ688 οὗ ἰῃ6 οχρσγϑβδβίοῃ. Ἦ ἢ οὖσ 
νίεν, [88 ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου σδῃ ΟὨΥ͂ 
ΤΩΘΔΏ {18 : 70. ηῖν δγοέλγοη, ΔΒ ΟἿ ΖΘΟΒΙΟῈΒ ῸΓ {μ|6 Ὁ 
ἰητογεδίβ, Ἐνθῃ πὶ (6 Ορροβὶϊθ νίϑνν, ΜϑΥΟΡ 6 χ. 
Ὀἰαίηβ ὑπέρ 88 707 ἐλδ {οοέ ΟΓ; Ὀὰυς ΤΠΟΪθΟΚ, ΟὮ 
ἴΠ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ΒΑΥΒ ἐπαὺ (Π6 ἰάθα οὗ βυρδβτυϊοη υἢ- 
ἀου]οΒ Δ ὑπέρ, δὲ ᾿θαϑὲ ἱπάϊγθοῦγ. [ΟἸβμδυβθῃ 
ΤΏΔΙΚΟΒ ὑπέρ -Ξ ἀντί.-- 41] ΤῊΪΒ ποῦ]ά γϑθάθρ {ἱε 
ἰάθα 811}1} τοῦθ ἰμιο ΘΓ Ὁ 16. Ῥδὺ] σου]ὰ ποῖ νϑηίσο 
0 υὐὔον [86 ἐπουρμὶ, ἰμαὶ [εἷ8 ταΐπ ταῖσιν 61}}} Ὀτίπρ 
Βαϊ ναϊΐοι ἰ0Ὸ [80 ΡΘΟΡ]Ὸ ἴοὸσ Ἡδοῖὰ ουθ ἴΠ6 ἀδαίῃ οὗ 
Ομ γίδιὶ ὑσουρηὶ 0 πρό θη: 

ΤΠ ἱπίοσργοιδοη8 οὗ ἐμ 18 αἰ συ] ραβαβαρο στοὰ 
Ὀ6 ρον τ 88 [Ο]]ΟΥΒ : Ἴ 

(1.) Τηοθο πιΐοὶ ἐκ ηὐχόμην ἷπ ἐδ6 ρεδί 
Β6η86. 106 σγανιιαξίοαί ΟὈ͵δοίίοι ἴο 1ῃ 18 18 8ὸ ἀ6- 
αἰάοα, ὑμαῖ, 1688 ἴπΠ0 γσγανοβϑὶ αἰ δου ἶθ8 ατοηὰ 
ΟΥ̓́ΟΤῪ ΟἾΒΟΡ νίαν, Ὁ τηυδῖ ὉΘ τεὐοοίοα, 186 νἱον 
οὗ Ὦγ. δηρο, νῃ οι ΤηλΚοΒ ἰὲ δαιϊναϊοης ἐο ἃ ἀεῆ- 
Ὠἶΐο δογὶβί, 18 στϑιῃ τυ} 08}}} 1688 δα τ) 551 }]6 (ἤδη ἰΠδὲ 
ΝΈΪΘΙ ἰΔΚο68 ἰΐ 48 -Ξ- ορίαδαπι, 1 τὰϑ ποηΐ ἴ0 ν 5}. 

(9.) ΤΏ οδο πϑΐοι ρἶνθ ο ἀνάϑεμα ΒοΙη6 688 
ΒίΓΟΩ 86:86 δδὴ ἀοοιγδοά, ἀουοίοα ἰο αεδίγιιοίίον 
θγ. 1δῦρχα [88 οἰϊδα τοδὶ οὗ ἴμοβ6, Τμδ Ἰοαδῦ οὐ 
θοἴοπ8}6 δυοην ἰΠ|686 18 δὲ ψ ἰοἢ ἱπίοσργοιβ ἰῃς 
ποιὰ δϑ τηθδηΐηρ : ὑπίοϊἀ τηΐΒΟΓΥ, ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 
οἴθσῃδὶ. ΤῈ ἐρχίοαὶ οὈὐδοϊίου ὨδγΘ 18 ΨΘΙῪ Βίγοῃρ : 
866 Εχούυαβυϑ ἃρονο. [1 Ὑ168616 γ᾽ Β δἰδιθιηθηΐβ ΓΘ 
ΤΟΙ Δ 016, 411 οὗἩ [8686 8.6 ΠΘΟΘΘΒΑΣΥ οχοϊυἀοα, ΤΒοΓΘ 
ΡΟΙΩΔΙΏΒ, ΠΏ, 

(8.) 16 οὐνίουβ τηθδηΐηρ, 77] οοὐα εὐἱδὴ πιψεοϊ 
αευοίοα ἐο ἀδείγμοίίοπ ὕγοπι (ἰγῖδέ ΚΟΥ τὴν ὀγοίλγνεη" 
δαζόδ; ἱτρΡ  γἱηρὶ οἰἴμον ἴθδὲὶ ὑῃ 6 τὰ ῖϊδἢ τὰβ ποῖ ζοττωθᾶ, 
Ὀδοδυδβο ἰδ 88 ἱπῃρ ΘΒ: Ὁ]6 ἴο νγὶβὮ, ΟΥ οὗἁ ἱτῃροββὶ Ὁ]6 
[Ὁ] ΒΙ πιοΐ ; ὑπέρ, ἰῃηνοϊνίηρ, ποῦ ὨΘΟΘββαυῖ]υ δυθδιὶ- 
ἐυὐὔοη, γοῦ βιοἢ ἃ βυδετίορ, ἴον ἴπ6 Ὀοποῆΐ οὗὨ Οἰεγβ 
88 σου] τυγῃ ἴῸ ᾿Βοῖν σοττοβρομῃάϊηρ δαγνδηίΐίδρθ : [οΣ 
ῬΔῸ] οἴνθῃ βρθδκβ οὗ αὶ Ὧδ ἀο68 ἽΕΙ (ὑπέρ) δἰ 
Γοδάοσθ. ΤΏ ασυσβύίοῃ [μη ΑΓΪ868, {86 ἀἰδῆου!]- 
[168 αἰϊοπαϊΐηρ [1.18 νίονν 80 στϑαῖ, {πδὶ ἰξ τηυδὶ Ὁθ 
δυδηἀοπθα [ὉΓ δυο ἢ} ἀουθύδιϊ οχοροβὶβ 88 (1.) διὰ (2.) 
Ργοϑοηῦ ἢ Ὦγ. δηρο ΟὈ]ΘΟΙΒ : 

(α.) Τμαὶ ἰδ ἱπλρ]168 ἃ Β6ῃ861688 οὐθυβιγαϊηΐηρ οὗἁ 
186 1668 οἵἉ βΒε][-ἀ6 14]. Βυΐϊ ΠΟ 88}}8}} ραϊ ἴῃ6 ᾿ἱΐ ἢ 
“ΟῚ 18 [6 οσργοβϑίοῃ οὗ δῇ δήἑεἼοιϊομαϊθ δηὰ δος 
ἀϑηγίηρ μρατγῖ, τ Πρ [0 ΘΌΤΓΘΠΑΘΣ 41} ΤΠ τι ρθ---ουθῃ, 
[Εἰς ταῖρῦ 6 8ο, Θύθγῃ 8] χίογΥ (86 ---ἰξ ΠΘΓΘΌΥ ἢ6 
οουἹὰ οὐὐαῖϊπ ἴῸν ἷβ Ὀδ᾽ονθα Ῥθορὶθ ἴμόοϑο ὈΪ]θββίπρΒ 
οὗ [λ6 ροβροὶ νιϊοὰ ἢ6 ΠΟῪ δη͵ογαοά, Ὀὰϊ ΤΌΤ Ἡ]οἢ 
ΠΟΥ ποῦ δχοϊυάθα, ΟὐὮΘΥΒ ὌΧργοθβ Ὁποὶρ ἴον ὈΥ͂ 
Ῥτοίδβϑίης ὑμποιηβοῖυοβ ΤΟΥ ἰὸ ρὶνο {μοὶ ᾿ἰ6 [ῸΓ 
ἐποἷν [ΠἸΘΠΒ: ἢ6 ἀθοϊδγοβ (86 ᾿ΠΙΘΏΒΙΟΥ ΟΥ̓ Ὠΐβ αἴὔϑο. 
ἤοη ὈΥ τϑοκοηίηρ θυθῃ ὨΪΐ8 βρίγίζυδὶ 16 ποῖ ἰοο 

ὁ ἃ ὑγίοϑ, 1 ἴῦ πρης ΡῬυγοῦαδο ὑμοῖσ βαϊγαϊίοη ᾽ἢ 
ζΑίοταν ϑυγοῖν Μ͵Ὸ ἀΔΓ6 ποῖ Ἰοὺ ΟἿἿ δδϑατηρίίου Οἔ 
ΠΟΥ͂ [ἌΓ ἢΐ8 86] }-ἀσηΐα] που]ὰ γκο, Ἰ᾿ἴγοϊ: πογάβ, νιΐοῃ, 
Υ ΤΌΠΟΥ ἀο ποῖ τθϑῃ ἐδπῖ8, ἤν δἰ ΝΑΥ͂Β ὈΟΤΏΘ {8 8 
τιιοῖν ΟὈνΙΟυΒ τηθδῃΐηρ. 

(ὁ.) 1 6 διγίμον οὈ͵θοίοα, ὑπαὶ θη 88 Αροδβῶϑθ 
ποῦ τοραγὰ {6 Ὀγοίῃγϑι ἱπ αυοδὲϊοῃ 88 οὐθυμδὶν 
ἀδλιοηοα. Βα ἰὲ ἰΒ Ραὺ] τῆῶοὸ βαγ8 ἐμαὶ (ποθ ουὶ 
οὗ ΟἸγῖβε ἀγὰ αἰγτεδαυν ρμογίϑῃηϊηρ (1 ον. ἱ. 18). δηοὰ 
Ομ εῖβι "ἰσηβοὶ τ αροδῖβ οὗ (6 πτὶ οὗ ἀαοὰἂ εἱι 
ΟἹ γι.) (Φο)ῃ ἰἰϊ. 18, 860) ΤῊ οὐ᾽οοῦσῃ δβυηάοια 
ἴῦ0 ψίάεῖν τὰς μιδδβοῦ δηὰ ("6 (ἴυγα βϑιδῖο οἵ υἢ» 
ὈὨο᾽ϊόνοσθ. δι] που]ὰ, αὖ 8}} ονϑηΐβ, θοὶ 8. ρονδε 
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οἵ ἰ}6 Γαΐυγο διδὶς οὗ τοἰϊεϊ δαϊοη ἰῃ ἐπ 6886 οὗ ἴπ686 
ὈτΘιΏΡΘα, ἰσδ ἰ0 (06 οχίθηῦ ἴΠδὲ Βὸ δίδομο ἃ ἀθῆ- 
μἰξθ πηρδηΐης 0 ἀνάϑεμα; 80 (δαὶ {8 οὈὐθοίίοη ἱδ 
οὗ "͵Ἱ πνεϊρηῖϊ, 

(ς.) Τῇ ᾿πρ! σδιίοη βυρρσοαίθα δον, (δαὶ Ῥδυὶ 
πο ποῦ ϊά ἀθϑι [ιἷθ τυΐϊπ ΤΟΥ ΡΟΤΘΓΪΙΪ ἴμᾶπ ἴ86 
ἀϑδὶ οἵ ΟὨγῖβι, ἰνονοθ ἴ86 Βιγοηροδβὲ τηϑδηΐηρ οὗ 
ὑπέρ. [1 τῃ6 ἰάθα οὗἉ δυῤνδιξαοπ Ὀ6 Θχοϊαἀθά, ἐιὶϑ 
οὈ͵οοιΐου (118 ἰοὸ 80 στουπὰ, Βαὲ ἰΥ Ῥαὺ] οου]ὰ 
Βοῖ υβὸ ὑπέρ ἢθΓα, ἰῃ 08}8 Β0ῃ86 ἐμαὶ διἷ8 βυδεγίηρα 
τοῖν ργοάυος οογίαϊῃ Ὀθποβοΐαὶ γϑϑυ} 18 ὑἰο οἰἴδμθτϑ, 
86 οοιϊὰ ποὺ 180 ἰδ ΟἸΒΘΉΎΠΘΟΓΟΘ ἰῃ {Π0 Βδη6 Β6η80 
(Ερ. ἰἰ1. 18 ; Οο]. ἱ. 34 ποθ). Τηα οὈ]θοιίοη, ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΟΔ86, ᾿65 ποῖ ἀρζαίπδὶ {86 ἄθρτοο, Ὀαϊ ἔπ 6 αὐδ]γ 
οὗ {πΠ6 συδοτίης. 

(4) [μδῦρε οδαγδοίονζεβ (8 ουγγοηῦ ἱπίδγργοῖδε 
ἀἶοῃῃ 88 ἡ ἰοαῖ, Ἰῇ ἴδ Ὀ6, (Π6η οὈὐοοίύίΐοη (α.) 
085 20 πεὶρμϊ, [0 α Ὠγροτθοϊο πουϊὰ ἢοὲ ονθγβίγαίῃ 
[06 ἰάδα οὗ βεϊί«ἀθηΐαὶ, Βιυΐ ὑδιΐα ἰηϊογρτοίδιϊοι ἰδ 
μοὶ 8ιεἰσυ} ἃ Ὠγρογῦοϊθ. ΕῸΡ Ῥδὺϊ πιβϑηθα ὉΥ ἐμὶβ 
[0 ΟΧρΓ688 ἃ ἀδρΓοο οὗὨ ἔδοϊηρ πιο οου]ὰ Ὀ6 πιο88- 
υτοῦ ἰη Ὠυϊηδὴ οχργοδδίοη ὉΥ͂ ῃοϊπίηρ 1665 βίσυηρ, 
ΔΒδὴ 8, ΤῸ οὈ͵θοῖνο ἱπιροββί ὉΠ Ὑ αἰὰ ποὺ ἀθ- 
ΦΙΓΟΥ δ δυθδ)]θοιϊνο ἰῃ ΘΒ ΕΥ̓͂ οἵ ἔδοϊϊηρ. Απὰ δἰ- 
“που Π6 ΠΙΑΥ ποῦ Ὦαῦθ ΔοΌΔΙΥ ἰοττηθὰ ἔθ πἰβῇ, 
811}} ΔῺΥ δίυὰοπὶ οὗ Ὠυμηδη Ὠδίυγο ΚΌΟΝΒ {παΐ ἴδ6]- 
ἰηρβ8 οἴζδη οχἰβῖ, Πα υοῦ ἰαἰείηρ δδρα ἰῃ ἀσβηϊϊα πίβῃ, 
ΜΟΙ ΓΘ ΘΟΒΊΓΑΓΥ ΟΝ ἴ0 Πδῖὶ 18 Ρο5851016 δῃὰ νηὶ 
δ δοίυλ! Υ νἱθῃοα, 76 δχργοβδίοη ἰδ, ὨΟΎΘΥΘΡ, 
γα η] ἴῃ ῬΑ] 8 οοῃβοίουδβησθα, ἤδησθα ποῦ 8 ΕΥ̓͂ΡΟΣ- 
ὉοΪΘ. 

Ομ τἴἢ6 ποΐθ, ὑῃ6 ΟὈ͵θοίΐοηΒ 0 {μὲ}8 νἱοεῖνν (8. 
Βοθ Οὗ 80 τηυοἢ 688 ποῖσῃῖ, ἴμδὲ (86 τηδ᾽ οΥ Υ 
ΘοΙητηδηίαἴουβ δάορυ ἰῖ, Βοβίἀθ9 186 ρψγδι)π)αί δ) 
δηὰ Ἰοχίοαὶ σγουηάβ ἴῃ 18 ἕδνογ, [Ὁ ργθθθηῖβ [}}6 σγοδὶ 
Ἀροβεῖα ἰο ἴα Οδηι θα ὑπάθῦ [Π6 ἰπθπθιοο οὗ ἴδε]- 
ἴηρθ ᾿ποϑὲ δίῃ ἴο (86 βο  -ϑδοτ βοίηρ ἴον οὗ ἐῃ6 
μογὰ ᾿ ργεδο!θᾶᾷ. Απὰ ἰΐ ἀοίγδοίβ ποίβμίῃηρ' ἔγοτα 
ΟἿ δϑιϊπιαῖθ οὗ 8 δου οι 0 ποῦν, 88 6 αἰὰ 4180, 
ἐπὶ βιιοὶὶ Ιου βονσϑα ΟἿΪῪ ἔτομι πἰβ ἴονο ἴο ΟἩγβῖ, 
ἰδ (6 ]]οσϑεῖρ πίνῃ ΟἸτῖβὲ, πο που]ὰ ἰιδο! Υ ομδηο 
8611 το Βοαυθῃ,---Β] 

Νῖν Ἰκίπβτωθῃ δοοοχάϊηρ ἴο ἴῃὴ9 868} [τῶν 
τυγγεγνῶν μου κατὰ σάρκα]. Τηΐβ δἀαϊτίοη 
ΘΧΡΓΘΒ568 ὈΟΤΏ Ἦΐδ [ὈΓΠΊΘΙ Ἰηοῖινο ἀηα ἢΐβ οοπίηποά 
ρΡαϊγίοιίο ἔθ! ηρ (866 οἤδρ. χὶ. 14)."» [ΤΏ 6 γὰ 8, μον- 
οΥ̓θῦ, ἤΟΓῸ 8ῃ ἱπ ρ 16 Δη Ὁ} 6818 ἴο “ Ὀγοίῆγοι ἴῃ ἴΠ6 
[μοτὰ." Ῥαυ]᾽ 8 ραϊγίοὐΐϊβπὶ 18 ποτ ἰυδιϊβοι, Ὀυὺΐ, 88 
[Π6 Ποχὶ ΨΟΥΘΘ Β.ΟΤ, 1ὺ ἢΔ8 ἃ ἀδθροσ ργουπὰ ἴῃ (ἢ6 
ἐτϑοίουθ ρ»Ί8 δηὰ τοὶ ρίουβ δανδηΐασθα ὑῃΐο (Π6 
ὁονβ δα ἈΠ οτῖοΟ οι) οΥ6α.---Ε, 

γονγρ. 4. ὕ7ηο ἃχτϑὸ ἴβγϑοὶϊῖθα.Ό Οΐτινες .- 
Φμέρρε φωὶ, Τθυβ 6 δινιβοιῃοθβ ἴΠ6 οπαγαοίογί βίο 8 
ΟΥ̓ ᾿8 Κιηάτοα “ δΔοσογάϊηρ ἴο (Π6 68}, τΐο ἰδ ὺ 80 
ΠΟΔΡ ᾿ιἷἰ8 οαγῖ, δηαὰ ἰῃ6 ἀρφοϊΐηθ οὗὨ πίϊοβ6 ΒΊΟΥ 6χ- 
οἱϊοὰ 8 ρῥγοίουππα οοτηραβϑίοη. ΤῈ οΟἸ]δοἴῖνοα σἹΟΓΥ͂ 
οἵ τἰὸ ζοννβ 1168 ἴῃ [Π6 δος {πᾶ [ΠΟῪ ἀγ [βγαθ ἐἴ68 
--’ἰαὶ ΠΟΥ ὉΦΑΓ ἴῃ6 ΒΟΏΟΓΘΌΪΘ ἤδιηθ οὗ ἴβγηδὶ, 88 
(Ὠοθ6 ἯΠΟ ἅγο Ἷδι θα, {πὸ ὑμοΐγ δῃοαϑίου, ἴο ὕὈ6 κα 
Ῥοορὶο οὗ Θοά οοῃεϑιϊπς; οὗ πγϑβϑίίοσ τι 60α--α 

ΟΡΪδ οὗ ττϑϑυϊϊηρ ργάγογ, [Ὁ βῃου]ὰ Ὀδ γϑιπδγκοὰ 
66, Ὁπαὺ [Π6 στουπα οὗ (ἢ6 ῥγογοραιδνοθ δίνου ναγὰβ 

ΘΠ ΘΓΑΙΘα 118 ἴῃ6 ἴγεε στδοα οὐἁ ἀοά, ηοῦ δΔηΥ βὺ- 
Ῥουῖοῦ παῖαγαὶ θχοθι]θηοο οὐἁὨ ζΐ8. Ραορὶθ δϑ δοῃηραγοὰ 
τὶ [Π6 Ὠδαίῃοη. Τ|}8β ἰ8 ἱπιρ] θὰ ἴῃ [Π9 ὙΘΓῪ οἰιᾶγ- 
δοίοσ οὗ ἴΠ9 ργεγοβαῖνεβ. Βδίθϑ, ἰῃ οδι]ἕηρ ἰῃθῖ 
“. Ἰδτδο ἰν6 5, [Δϑτο ἰΒ ἃ αἰγοοὶ τϑίδθποο ἴο ἴῃ6 ἔβοὶ 

Φ Τὴ ἐς ἀἀἰϊδουδαίοηθ ΟἹ ἴπ15 δυιδθοϊ, 8 βδοοοῃᾷ τροδηΐηρ' 
οἵ ἀσό δε ποῖ Ὀθοη ἴβϑῃ ἐιπο αὐγὰ τς κω ἀνὸ πατρός, 
ΘῈ ἴδ0 ταῖσστιδὶ εἰὰθ, ἄο. 

ΤῊΞ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ Ὑ8Ε ΒΟΜΑΝΕ. 
σεν εὐπανεραβαωνσβδοι 

τδδὲ (ποεῖν δανδηΐαροθ »τον οὐἱ οὗὨ τῃοὲς γοϊδίδου ἴθ 
ΟὯ6 ἀἰγοοΙΥ οὔόθοι οὗ θα. 80 δαὶ (ἰ6 ΤΕΥ αἷοῦ 
οὗ Ιβγϑεὶ βίονϑδ ἴῃ 6 βονογεϊ τι οἵ σοὰ, ἰονασά πιο ἢ 
[06 οδαρίῖοσ ρμοϊηΐβ, ἰῃ αἰδουβδίηρς {π6 δηὶ οἵ Ὁ 
Ὀγϑβϑθηὶ ροαϊοη οὗὨ (8 ἰανογοὰ Ῥθ0ρ]6.---Π.] 

ΒΥ ἃ τῇοίονί σα! ἔογοϊδ]α καέ, καί, ἄο,, Ραυ 
ΠΟΥ ἀἰβοίοβοθ δὶχ ργογορδίδνοβ, ἔγο υδοϑεσία ἰ9 
ἐπαγγελίαι, αἴτοτ πο Ὧ6 Θχίοβ 86 δἰ μίνοδὶ 
ἰοῦ οἵ ἰδπο δϑτδο] ἐϊο8---ἰθδὺ τ[86 ἔδίμοσα Ὀοίοηρ ἰο 
ἴοι, δῃὰ οὗ Ἡδοῦι, 88 σοποθγηΐῃρ ἴπο Ποβὶν, ΟἸεῖδὶ 
ΑἾ80 Ο8Π16, ; 

Ηδ ο81186 θα {πγαοίξέθε, ἀνὰ ποὺ τηογοὶ [βγωοὶ 
(866 νϑγ, 6). ΑἸθηγουσὶὴὰ [80 τηδίογί ἐγ οὗὁὨ [86 ρϑορὶθ 
ἴυγηοα ΔΨΑΥ ἴγοιῃ ΟἸγίδιὶ, δηὰ Ὀπὲ ἃ τοϊηοσείν ἰάθη 
εἰθοαὰ ὑπδιλβοῖγοθ πὶ Ηΐπι, (δ8. πλϊοΥ ΕΥ̓ Πονογίδθ. 
1688 οοηϑίίαϊε8, να» δχοοίίοριοο, (6 ῥϑορίθ οὗ [δγϑεὶ. 
8360 [86 τυνές ἰῃ οὔδρ. 11, 8, δῃὰ 8180 οἴιαρ. σχὶ. 1. 
Ηδ οδῃ, ἰμάθθα, 0811} αἷδο 186 ὑπο ἑονίης τοδ᾽οσἑν 
“ βγδ0 1" ἴῃ ἃ αυδ! βορὰ ϑθῆδα (τόσ. 81). Βυὶῖ τς 
ὩδΙῺ6 ““ Ιβγδ 068 1 ἴδ 8{}}} ρμἱδοθὰ δὲ [06 Ὡδη)δ οὗ 
ΒΟΔΟΥΡ δὲ [(Π)6 ΥΘΓῪ [ιΘδα οὗ (16 δΔἀνδῃίαροβ (866 3 ΟοΥ. 
χί, 22; Ῥη]]. 111, δ ; ΦοΒη 1. 41). Οα [86 υδο οἵ [δα 
ΠΔΙΩ6 ἴῃ Φοθορθυβ, Ββθ6 ΤποΙυοῖ, Ρ. 476. 
ΤὨοΪ οἰ ̓ 8 αἰνίδίοη οἵ ἴπ0 δαἀνδηΐαρσοα ἰηΐο ἔγοθ 

Ραΐτβ ἰ8 τ }} στουπαρὰ : Ὀυΐ [6 18 1688 πατγδηϊοὰ ἴῃ 
τοβζαγάϊηρ ἐμοί 88 ἀθαεϊρηδίίοῃβ οἵ (μος ἱμϑοοσζγδαῖο 
λοηοῦ, πον ᾿ῃποοοσζαῖϊο δαδίς, δῃηὰ {πον ᾿ΠΘοοζϑῖο 
ἦορε, “τὸ πίοι (0 ργογοχδιίνεϑ οὗ ἴῃΠ6 ἔδι!ογ οὗ 
{πὸ ΤΠΘΟΟΙΔΟΥ͂, δηὰ οὗ (Ποὶρ ιθ8ἀ, ἰβ οΘομμθοίθα 88 ἃ 
ἴουγι τηθη) θ᾽.) Αοοοτγαάϊηρς ἴο 6 πηροτῖ οἵὗὨ 86 
ἀραϊσηδιίομθ, (9 νἐοϑεσέα ἱπαίοαῖοβ, αἱ τπ6 ουῖ- 
δοῖ, {Π6 ΝῺΟ]Θ βἰαϊο οἵ βοῃοῦ : ἔπθῃ ὑπ6 βγαϊ ρδὶγ 
ἀοϑοῦῖθθ8. ἴῃ6 ρῥαἰγίδγοῆδὶ ἐουπάδιίοη, ἱποϊυάΐηρ τ.9 
ΠΟ ΟΑἸ]ηρ οὗ ἴβγὰ 8] ἃ8Β ἃ ῬθΟρὶθ : ἴ:6 βοοοῃὰ ρμαΐγ, 
Οἡ ἴῃ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 86ῖ οτ 6 Μοβεῖο Ἰοραὶ οομβιϊα- 
ἰοῦ οὗ βγϑ8]:; {Π|6, δραῖη, ἴ8 898 ἐπαγγελέαε, 
“ἐδ δ »γονιῖδεβ,," ἀθηοῦθϑ ἴδ 6 οοἰ]θοῖνα ἐγαηβὶ ἔθη τοδὶ 
Μοϑδβ ἰο Ομ γῖβϑί ΟΥ̓ [6 ργορῃοὶβ. ΤῸ ἴϊθ88 τϑαὶ δὰ 
γδηίδροϑ οἵ ἴδγαθὶ ποῦ (ἤθη οογγοθρομὰβ πὸ δὰ 
εἰυοδῖβ οὗἨ ρϑύβομδὶ δανδῃηϊαροβ: ἰ.6 ἔστι ἔδιίμογ οἵ 
[Π6 ρϑορὶθ ἀοτα (0 ΟἸτῖβι, 

ὝΤΠοδ9 ἱπ ἴἰο δὐἀορίίου [ὧν ἡὶ υἱοϑεσέα] 
ΟοαΒ δοοδϑρίδῃοθ ἰῃ (6 ρἷβοθ οὗ ἃ οἰν]) ά, δαορείου : 
γοῖ ποῖ ἴῃ {π6 δ6ῆ86 οὗ ἴΠ6 Νονν Τοϑιδιηθηϊ γοδ  ἰχζἂν 
οη, Ὀυὺ ἱπ (᾿δὲ οὗ 186 ΟΙΪα Τοθιδιηθπὶ (Ὑρὶ βοαιίοη 
(86. Εχοάα, ἱν. 22 ἢ - Ποϑυῖϊ, χῖν. 1 : χχχὶϊ. 6: Βοβϑϑ 
χὶ, 1. Βοῃ,. νἱϊ. 1,2) ΤῊ ἰουπάδίίοη οΥ̓͂ ἐπΐβ δάορ- 
οη 88 ἴ6 οἰθοιϊίοη, οδ! Πρ, διὰ ἀθα! ης οὗἨ Αὐτα» 
ἤδιὰ. - Βυὺ ἴῃ {πία τἰρηῦ οὗ ἴπ6 οὨ ἃ τοῦθ γγὰϑ ποῖ 
ΤΊΘΓΕΙΥ͂ οοιργίβοα [ἢ τοὶ θη)ουπηθηϊ οὗἁὨ “ τιοοστγαίσ 
Ῥτοϊοοιίοη,᾽" Ὀυΐ α180 {Π|8 (ἰουηδιίοη ἀπὰ συϊάδπορ ἴοὸ 
ΓΘ] βαορίίοη (68]. ἱν. 1, 2); ἀπά, ἰὼ τοϊαὐϊοη τὸ (ἢ9 
Ῥγομηἶβο [Ὁ {Π6 τϑιδὶ πίη ρ πδιΐοπβ, [ῃΠ6 ἀοιογιηϊηδιίοι 
ἐἰιαῦ 1ἀγαο] 8! !ου]ὰ Ὀ6 1π6 ἄτγβίεθογῃ βοη οἵ αοὰ (Εχοά. 
ἶν. "Ἶ {1 ἐπογθίογο σοπιργίϑαϑ, ἐπουμῆ ΟὨΪΥ ρος. 
τοΐ ἢν δηὰ ὑγρίσα! γ, ἐπΠ6 οἷοθα υπΐοι ον ΟὨ γίϑί, 
ἐη6 Οπϊγ-θοροιίοη, πο πὰ ἴῃ τὰ Ὀοϑοῖὰ οὗ {86 
ἙΑΙΠοΥ ἔργον οἰΘΓΏΪΥ, ἰογοϑ Ὀοίποοη αοὰ δῃηὰ πιθοῦ 
(Φτουρὴ [86 τεροπογαίίοῃ οὗ [86 Ηοϊν αΠορεί.---Ρ. 8.1 

Απὰ ἴμο κἴοσγ. ΤῈ δόξα, ΓΤ Ὑ]32. 
Το ΐθ 8. (Πδὺ γουθδὶ θὰ ἴογπι οὗ ζϑῆονυδὰ υπάοεϊγίηξ 
[}6 64}} ἴο δἀορίυη ἰπτουσπουΐ ι86 ΟἹὰ Ἰοδιδαιοαὶ, 
σὨΐοἢ οἴη βίδηαβ ουὔὖ τηοτο ἀ6Βηΐο! γ ἴῃ 86 ἀρρϑαῶν» 
806 οὗ ἴῃ. Αηροὶ οὔ ἴι0 [ογὰ (866 [ζδηροῖβ Οὐπεπε. 
Θενεεδὶδ) [Ὁ. 385 Πἴ,, Ατηον. 6.1]. Οομρ. ἔχοά, χχίν. 
16; χὶ, 84: 1 Κίημβ υἱῖ. 10 ἢ; σοι. 2, 28, δυᾶ 
ΟἾΟΣ ραδβαρϑθ). ὕὈπιδηδοϊο οχρίδηδίζοῃϑ: 1. ΤῊΦ 
ΔΚ οὗ [6 οογοπδηὶ (Βεζα, ἀτοιῖαδ, δὰ οἔμοτα, πὴ 
τοίθγθηοθ ἰο 1 ὅδιη. ἱν. 229). 2. ΤΏθ μίοσυ οὗ [δεδαὰ 
ἰιδοἱΓ (Ὀαϊονίυβ, ΚΟΙΊ πον, Εὐϊσθομο, ἰδοοὶς. δδὰ οἷν 



ΟΠΑΡΤΕΚ ΙΧ. 1.88. 80] 

8ει8}) Ρὸγ [16 5:Π] τοόσε ππίθηδυϊο οσρί δηδιίοηβ οἵ [6 ρἰνίηρ οὗ [6 ἰαντ, 88 αἱ ἐπαγγελέα.» (ἰδ 
ἸΕΙς 686 118 δπὰ Κόρρθ, βδ6 Μοσϑς (186 δαἀορτιίοῃ ἰἰ86} Μοδδίδηϊο. ργορῃθοὶθθ) οοττοβροθὰ ἴὸ αἱ διαϑῆκαι 
868 5'ΌΟΓΥ, [86 ῥτοπιδοὰ χεἰϊοίέαα). Μογεγ᾽β οὔτι 6χ-  Τηΐβ 18 8 οὨΐδβη), δοοοσάϊηρ 0 Μόγγαν, οοσδδίοηθα ὉΥ 
Ρἱα" λοι ἰ8 ὑοίδ! !] ῦ υηδαι βίο ΟΥ : “ ΤΏΘ Β.τη0 1. ̓  [6 πθϑορβϑὶῖν οὗ [86 
48] απὰ νυἱβίὉ]6 ὑγθϑθῆοῦ οὗ 6 

»τγορνιῖδοξ βιδπιΐηρ αὖ [86 οΟΣ 
88 τηδηϊοβίθὰ ἰπ ἰ οἰ υβίοῃ, ἱσηπηϑα διοὶγ Ὀοίοτα π6 Ῥγοηιέδοα πε. Βαὶ 

4π:0 ἀοδβοτῖ 88 ἃ οἱ αν οἵ οἰουὰ δηὰ οὗὨ ἔἤτο, δῃὰ δ] ἃ οἰμίδβιη ἰβ διϊορείμος οὐ οὗἩ ἔμο αυοδύίου, 88 ἐδ 
86 οἰουὰ ονοῦ ἴδ είς οὗ ἴ00 οουθῃδιῖ, [80 8816 
22 Ὁ" (Βυχιοτί, Ζοαίο., Ταϊταυὰ, ἄ6.)}. ΕῸΣ ΙΩΟΓΘ 
ξαγιίουϊαν ἰμἰυγηαϊΐο οη ΜογοΣ᾿8 ἱπάθβηϊί Υἱόν, 
ϑοο ΤὨοΪϊυοῖ,.-- 6 Τ᾽ εἴα διὰ ῬΒΠρρὶ ἀο ποῖ τϑϑ]]Υ 

ὁ Ὀογοηὰ “ὁ [86 νἱβί 0]6 δῃὰ ορογϑνο ργοθθῆοα οὗ 
ἔνα," οΥ, ἰ8}6 “ δγιωδοὶ οὗ Θοὐ᾽ ΒΒ ρστδοίΐουβ ρῦβθϑθποθ." 
ΑΒ Ῥδὺ] ἰ8β δηυμηογαύηρ [86 ῥτγογοζδίῖνοθ οὗ [80 
ἜΝν8, ἃ ἀοβηΐι6 τηϑδπίηρ 18 0 Ὀ6 βουρῃ ἴογ, Μογ- 

6Γ᾿ δ υἱον διίδομε α ἀϑβηΐζ πηθδηΐην ἴοὸ δόξα, 6Χ- 
ἰοπαΐηρ ἰτ, ΒοΟΤΟΡ, ΟΥ̓́ΣΡ ἃ Μιὰθ ρογίοά οὗἁ {{π19. 
Ὧν. 1μδησο᾽β οὈ]θούίου τὸ (δΐ8 στοῖσβ ουὲ ΟΥὁὨ δἷδ οἰαβαὶ- 
δολίου οὗὨ [8686 ῥ νο5. ἴῃ σὨγομοϊορίοδὶ ογάθυ. 
ΠῚ το δόξα ταῦδι ὃὉθ6 τοΐοστοα (0 ρδιγίδγοῦ αὶ Εἰ πη 66. 
ἴδοιι 1δηρσ θ᾽ Β Υἱ᾽ ΟὟ 8ΔΙ01}6 16 δἀπἱδϑι Ὁ]9 ; Ὀὰὶ [6 πογὰ 
δ υβοὰ ὈΥ͂ Ο.ὴ6 ἯὮΟ ἰ8 κί αποίπῷ οὐδὸν ἴῃ 6 ΝΏΟ]6 ον ἢ 
Ὠἰδίοσυ, δηὰ ἰπ ἐμαὶ Ηἰβίουυ “ ἐμ νἱβί Ὁ] 6 Ῥγϑθθῆοο οὗ 
Οοά  ϑϑϑσωβ τηοδὶ πόυίῃυ οὗἨ {πὸ {16 δόξα.---Ε.] 

Διὰ ἴδο οονοχδεῖδ. “ὲ διαθῆκαι. 7}ε 
οοπιρασά, Ἰὰ6 δόξα ΔἰΤοδαῦ δηπουπορὰ ἰἰθ6] αἱ 
ἔπ6 64}} οὗὐἠ ΑὈταιδβ. [1Πὖ Μογεῦβ νἱονν οἵ δόξα 
Ὀ6 δαορίοα, ἐμοπ ἴλ6 γϑίθγθῃσα ἴῸ (ἢ6 68]} οὗ ΑΌτϑ» 
δῖ ἴῃ υἱοϑεσία ἰβ ἴπΠ6 ροΐπῦ οὗ οοῃμποοίίοη ἢ6Γ6.--- 
Ἐ.] Τῇ σονθηδηῦ πὶ ΑὈγαδδτη 88 γομοννϑαὰ πὶ} 
ἴδαδο (δηὰ (μι ΐ8 ἷἰβ οὗὅὨἨἁ ἱτηροτίδποθ ἢθγθ, ἴῃ οοηίγαβι 
ΜΠ 18 π186}}, τ Φαοοῦ (ἴῃ οοπίγαδὺ πῖῦ Εδδυ), 
δηα, μη }}Υ, τὶ τ ἴῃ 0 τ 0}]0 ρ6ορ]6 {πγουσ ΜοΒβΘα. 
γατγίουβ Θχρ᾽δηδῦοηθ: 1. ΤΏ6 ὕπνο 8 0]68 οἵὨ [Π6 ΔῊ 
(Βεζα, δῃὰ οἵἴϊιθσβ). 2. Τὸ ΟΙα δῃηὰ ἴπ6 Νὸν Τοθ- 
ἰδ θπῖ8 [860 7 χίμαί Νοία 3.--,1 (Αὐρυδθόπο, 29- 
Τοπι, Οοοοοίυβ, Οαϊονίαβ: πὶ τοΐίθγθηοα ἴ0 {Ζ6. 
Χχχὶ 88). Μογορ: “Τὴο οοϊηρδοίβ οοποϊπἀρα ὉΥ͂ 
Θοα νἱΐῦ (Π6 ρμαἰίγίδγοβ δέος ΑὈγαθδιη." ΟΡ. 
Βοοῖς οὗ ὙΥϑάοτα χυἱ!. 92 : ϑἴγδοιι χ!ν. 11 : 2 Μδοο. 
ΥἹΙΐ. 16 ; Ερὶι. 1, 12. [8 ἐδ ἀπαἀου θα] [86 δΒἴτι- 
Ρίοδι υἱθν.-- -Ἔ, 

Απὰ ἰδὸ κἰνίερς οὐ 19 Ἰατυ. Ορροδῖϊθ ὁχ- 
Ρἰαπαιίοηβ: 1. Μογοσ, δηὰ οἵμοῖ: ἴΠ6 δοὺ οὗ σίνίη 
ἴπ6 αν, ποῖ ὁ μνόμος ᾿ἰἰϑ61, 2. ΤὨΟΪυοΚ [Ηὐάμο, 
δὰ τηοδὶ Ὄχροαϊϊοιβ : νομοϑεσέα, ὉὈΥ͂ ΤηΘΙΟΠΥΠ6 
ἴον ὁ νόμος: νομοϑεσία ἰβ ἴ86 τηοτὸ γῃοίογί δ] 
δηὰ ουρποηΐουβ ποσὰ, Ενϊἀθηι)γ, (Π6 δοΐ οἵ ρὶνίησ 
ἔπ αν του ΠαΥΘ δὰ πὸ Ῥϑιτωδηθηϊ (ὍΓΟΟ [ὉΓ [9- 
τδοὶ δρασί ἴγοῃη 18 βυθδέδποο ς Ὀὰϊ ουθη ἰ[8 Βα δίλῃ 60 
πουϊὰ Ὀ6 ΠΟ ροττοδποηῖ γνομοϑεσέα σϊδουῖ [ἢ 6 
οοπτίπυρά τοροι κου (θοαίογοποια )}, ΘΒ Δ Ὁ Βῃτηθηῖ, 
δια τοϑίογαϊίου οὗ [6 ἰδαν. ΤῸ νόμος Νδβ, δπὰ 
οοπἰϊηποὰ ἰο ὍΘ, ἃ ρΡογιηδηθηϊ δοῖ οὗ [6 νομοϑεσία. 
Μεγοῦ ἰηαυΐγοθ ΜὮΥ δὰ αἰὰ ποῖ τεῖϊθ σόμος, ἰἶ 
86 τηρδηῦ ἐδ, “Αὐ 4}} ουθηῆϊβ, πποονοῦ δὰ {6 

ψομοϑεσία, ὨδΔὰ «80 ἴ0}6 νόμος. Β.Π), [Π6 αἰ οσ- 
606 οὗ εἰρηίϊδοιίίοη ἰδ ἰο ὈΘ ργοβογσυθὰ, Τῇ σέυΐπο 
ΟἿ ἐλε ἰαιο 88 ἃ ἩΟΥΙς ΟΥ̓ Τη68η8 οὗ ἩΪιϊοἢ αοα, τ }0 
8 Ὠἰτηδο]Γ [06 »νομοϑέτης, αἰδιξηρτιίδιοα 1Π6 9608 
δῦονθ 411 οἵϊιου παιΐοῃβ." [Ιἐ βϑϑιηϑ βαίου ἴο τηδκο 
1:6 ῬεΐτηΑΥΥ γοΐθγθησθ (0 ἴΠ6 αἰνίηρ οὗ (6 ἴτε, π|τἢ- 
ΘΌ", Βονονοῦ, Θχοϊυΐηρ ἴΠ6 ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ͂ ΒΟΟΟΠΟΔΕΥ 
ξοίδγεηςσο ἴἰο 118 δι ὈΘἰΔΏς6.---Ε.] 

Ατὰ ἴδο βοσνίοο οὗ ἴο δβαποίΐπαχν. Τῃθ 
ποιδῖρ, ἡ λατρεία; Βεῦ. ἰχ. 1. [ΤῊΘ Φοπνίδβῃ 
κἰζαα] δεττίοο, ἱποϊυἀδϊΐηρ [6 ἰδΌογηδο] 6 πουβῃΐρ, Ὀυὶ 
(1]γ οϑιμ Ὀ ἰδθαὰ ἴῃ [26 ᾿οπιρίθ. ΤῊθ οοπιηθδοιίοη οἴ 
δια τι 06 σίνίηρ οὗ 106 ἰδ ἰ6 δυ δ οἰ] οὐὗ- 
γὶο".---Αὐὰ ἐἄω αὲ ἐπαγγελίαι.-- 
Β1 Μεγον μοὶ δ ἐδας (Π6 δοῦυνΐοθ σΟγγΓοθΡΟ 8 ἴῸ 

Ρτοχηΐἶβοθ ἴῃ ἔπ6 δ υοὐοῦ 86η86--- 6 ΡΓΟΡΒοῖς ῥοῦν 
1168---Ὁ] ον {1|ὸ οἰνίηρ οὗὁἨ ἰδ6 Ἰανγ, δηὰ 88 
λατρεία 80 88 αἰγοδάν, ἰῇ ἰμ8 πιδΐῃ, ἃ ἐψρέοαι 
Ῥγοχἶβα, ἔγοπι το [16 ἐπαγγελέα:ι ἅτ οἷ] 
ἴο δ ἀϊδιϊηχυϊθδηοα 85. νϑυῦραὶ ργορῃθοῖθα. Τμοϊαοῖ 
ΘΟΒο 68, πὶξμουῦ ροοά ρστουπά, ἔγοπι {0 ΣΘδϑοπίηρ 
(νον. 6), ἐμαὺ 1π6 Ῥγθαϊοιϊοηβ οὐὨ [{᾿0 ργορμοίθ ἀγὰ ποῖ 
τηθδηὶ ποθ, θὰ} “ οἰ 6ΒΥ ᾽ [8086 οοτηπιαηίοαϊοα ἰοὸ 
186 ρδίσϊαγοημβ, Βαυΐ ΠΟῪ οοὐἹὰ ΡαῸ} αν ἐπιώπεγα» 
ἐδ ἴδ ῥυίποῖραὶ δἰθιηθηῖδ οὗὨ [6γ80}᾽}8 ρίοσγ, πιίμου", 
(Εἰπκίπηρ οὗ ἴπ6 ργορῃεὶβ3ῦ Ἧ79 τουδὶ δάμογο ἴ0 {δε 
Ροβϊὕὔοη ὑδαῖ, δραγὶ ἔγοι) ἐδ οοῃποοίίοηδ οἵ διϊδίογί- 
οδὶ βραυθῃοο, 86 υἱοϑεσία, ἴ6 δόξα, ἄοσ., δηὰ, ἴι- 
ἀαεβά, 4}} ἐδ6 ραγίουϊαν οἰοιηθηίθ, ρογνδάθα 4}} ἐδε. 
Ρογίοαβ οὗ [βγδ0} 8 οχἰϑίθδῃποθ. Εἰγθὺ 186 νομοϑεσέα, 
ἴον δχδιαρῖθ, 8 ἰουπὰ ἴῃ [86 ζόστὴ ἰῃ ΑὈγδμδια. 

γεν. ὅ. οδ6 ἃσο ἔδο ἑαίμοσα [ὧν οἱ πα- 
τέρες]. Το δίδογα, (6 οἰοοῖ, 86 τρϑῃ οὗ τοῦ 
88 ῥγοϊυδοβ ἴο ἴδ6 οἰϊοῦ Ομόοθθη Οηθ, ἰμ6 ὅοηῃ 
Θοὰ- {86 αἰοετίουβ τοοὶ οὗ [116 Ιδτδο "εἶδ ραγθηΐ ἴγοα, 
88 61 88 (86 ἰδἴηθδδ οὗ [:6 ἴγϑθθ (806 οἴδρ. χὶ, 17), 
τοίοστίηρς ἴ0 [86 ΟὨΪΥ αἰογίουβ ογόπη (Εχοά, {ἰ]. 18 ; 
ἰν. ὅδ. ΤΠ686 ἃγὸ οἠἰοῆγ, Ὀυὺ ποῖ ϑχοϊ δίνουν, (86 
Ρδιγίδγοβ, Ὀυϊ, ἴῃ δα ϊἴοη ἰοὸ ἔπθτ, (86 Ἰοηρ ᾿ἰπ6 οὗ 
[86 ἴγυο δῖ μοῖ5 οὗ [βγδεὶ. 

Απμὰ οὗ βοτὰ δὲ ἴο ἔδμο δα ἰβ ΟἸχίαὶ 
ἐν ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα]. 
Φ ἰδ 186 Ὠἰρμιοδβὶ οδαγαοιογίϑιϊο οὗ 18γ86}᾽8 βίοσυ, ὑμδὶ 
Ομ γίϑὺ ἀθβοθηαβ ἴσου ἰδ, ΟΥ ΘΟΠη68 οὗ ἰξ δοοογάϊηρσ ἴῸ 
(6 βοβῃ (οι. ἱ. 8; ἱν. 1 4). [σἈγίβϑι, (886 ῥγοτω- 
ἰβεαα Μεβδίδῃ, ἴα (86 ρστοαΐοθὶ οὗ 4}} τ. ὈΪοβδίηρβ 
ἱπτραγίθα ἰὸ [06 Ρθορὶθ οἵ [βγϑδοὶ, ἰο ποτ 81} [ἢ 6 
οἴδοτβ ροϊηϊθαὰ ὑγρίοδ!!Υ δηὰ ῥσορ οι δ, δηὰ ἰῃ 
το πὶ ἰΠ6Υ Βγϑὶ οὐϊαϊ πο ἐμοὶν (}} ἐγ δηα σϑϑὶ τ γ. 
--Ρ. 8] Τὸ τὸ κατά σάρκα ἴδ ονἰάοη0}} ἃ 
αὐυδὶγίηρ δαἀαϊτίοη, δπὰ γοΐοτδ ἰὼ δὴ δῃ 6812 - 
ΤΒοϊυοΚ : “οὐ κατὰ τὴν ϑιεότητα" (οδΔΡ. ὶ. 8, 4). 
[ΑἸοτγὰ τρδγκ8 (ἢ 6 δηυ πο δϑὶβ ὈΥ͂ Το πα θγηρ : “ αδ 7» 
α8 γεραγά ἰλε Πεδὴ ," Βυάϊΐηρ ἴῃ τό, δοσιβαῖνο, [Π 6 
τη ρ Ἰοαιϊίοη “ [μα Ηδ νὰ ποῖ ἐηπέϊγείῳ Βργθηρ, ἔγου) 
[πο πὶ, Ὀυΐ δα διιοῖμοῦ παίυτο." --Π. 

Ὅηο ἱβ ονοὸσς 811 [Ὃ ὧν ἐπὶ πάντων. 
ΤΏΘΥΘ 8.6 ὕνῸ σοπαουΐημ ἩΠΙΟΝ ΔΓΘ ΠΘΑΡΪΥ͂ 8]116ὰ : 
Ῥλο ἐξ Οοα οὐεν αἰΐ, δίοδεοα 7ογευεν, διὰ: Ἡῦλο ἐφ 
ουεν αἰϊ͵ Θοα ὀϊεδεεα ὕογενενγ. ΤΏ ἀοοίτἷπαὶ τοϑυ δ 
ΓΘ [ἴΠ6 Βδιηθ, ὙΒίσμοτοΡ Ὀ6 δαορίοα; Ὀπὶ δηρο 
ΡΓΟΐοτΒ [86 Ἰαϊίον, (ὉΣ ΤοϑβὺηΒ ὍΏΪοΙ, ΜΠ δρρϑδγ, 
Δα Ββοϑιηϑ ψαγταηϊθὰ ἴῃ ὨἷΒ ργϑίογοηοο, Τμ6 ΕΟ Ὗ,, 
ἷνο8 ἴπ:6 ἰδίου [6 ν, δῃὰ τηοϑὲ ἱπίθσργοίοσγβ, [(ῃ9 
τ πῖοι ΕἾ Ὗ 6 οχρί δίῃ (ἢΘ ἴδ: ΗΘ 
ὙΠΟ ἷβ ΟΥ̓́ΔΣ 811 βγδ}]ῖῖθθ, Θ᾽ Θ τ γΒ δηαὰ ὉΠ Θ]ΘΥΘΓΒ, 
8. ἰπαὶ ρἱοτβοα Οπο οὗ οὖς υπίνθγβα! νυ πόση ΒΥπδ- 
βορίοδὶ ἔοστηαϊα : αοάα, Ὀϊοββοὰ ἔοσθνθρῃ. Αἴηθῃ. 768 
Ἰηυδβὺ βΒγβὶ οὗὨ 411 δοοορὶ ἃ βίγοῃρ Ῥδυϊ πο Ὀγονΐϊο- 
αυθηοθ. ἸΤθθη ΜΝ πηυδὶ 641} ἴ0 τη ΔῈ} 8 ἜἘχργοϑβ- 
δΐἷοπ οοποογηΐηρ ἔθ ἀρκπόστῃ Οοἀ (Αοῖθ χν]ΐ. 28). 
Α8 Ῥᾷὺ] οου]ὰ ΒΑΥ [0 180 ΟὙΥ̓ΘΕΙΒ: “Ὑου Βοοῖς δηὰ 
ΜΟΓΒΏΪΡ ΟΥ̓ γοῦν ΑἸύΑΡ ἴπ6 ὁπα ἴτιθ οὐ, πές 
κηοπίης Ηἰπι,") 80 οδῃ ΠΘ ΒΑΥ οὗἩ [86 ον: “ ὥὔνϑῃ 
ἴποθ6 πο τοὐθοὶ ΟἸ τὲ τηυδὶ γῆ άθν μΒοιηδρο ἰο Ηΐσα, 
τπουρῇ ὈὉΠΟΟΙΒΟΪΟΌΒΙΥ, 88, ὉῚ ἴῃη6 γ0}} -Κηουσπι ἀοχ. 
ΟΪΟΩΥ͂, ἴΠ6Υ οὗδη ῥγαΐβ Φϑθδοτνδ, (μ9 αοὰ οἱ ταῦθ. 
Ἰαϊΐώομ, πο 88 δρροαγοὰ ἴῃ ΟἸγῖδι, δῃὰ (πΠ8 γΌ} 68 
ΒΌΡΓΘΙΠΘΙΥ ΟΥ̓́ΟΓ 4}}, Ὀθ᾽ἰον ΓΒ 86 ΜῈ 6 }} 88 ὉΠΌΕ]ΪΘΥ. 
οἴ8." ΤῈ ὁ ὥν {δογοίοτο δίβῃαδ ἴωῦ ὅς στιν 
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ἐβΟΌΡΕ πίτῃ {μ6 δα πἰυμδὶ διρθηρΒ ῬΘΟΌΝΔΡ ἰο [6 
ραγιίοῖρίο. 71ιδὲ 6 ἐπὲ πάντων ἴἰιθγθ γϑίθυβ ἴὸ 
116 εν, δορογάϊηρ ἴ0 (μαὲγ δη τ 6818 οἵἨἁ θε]Ἰονίηςς 
διιά ἀπ} ο] ϑνίηρ ὅν, 18 νϊάϑηϊ! ἔγοτω {μ6 βίγοιι 
Βγοιρἰθηθα. ῬΓΟΥΟΌΒΙΥ ρσίνοη ἴυ ἴδ (οὕτενες, 
ὧν, ἐξ ὧν). [7Π6 ἴότπι οὗἉ {πὸ Εἰ. Υ, ἕλνοσβ {15 
γον οὗ ἐπε πάντων. ΒΥ ἰακίῃηρ ἰΐ 88 τηάβου πο, 
16 ποθ οἰδυβα ἰδ Ὀγουρᾷῦ ἰμΐο οἰοδοῦ σΟΠΠΘΟΙΪΟἢ 
πὶίῃ 1Π6 σοηϊοχῖ, δὴ ἱπογοαϑοὰ ἀἢ πο Υ ἴῃ [86 ἴῃς 
ἰεγργοίδοπ οἵ ἴΠ6 ἀοχοίοργ 8 οὈνϊαίοά, μ1]6 (8 
Οἰοθοῦ ΘΟΠηΘοΙΪοη ρσίνοθ βίγοηρι ἴο ἰδ6 τίου ἐμαὶ 
1Π6 ἀΟΧΟΪΟΜΥ͂ τϑίθιϑ ἴ0 ΟἸγίβι, 1ὲ βθθῖωβ ργθίβγδθ!θ 
(0 ἴμο νἱοῖν ποίσῃ οομηθοίβ ἰἃ πτιϊ ϑεός, ἰῃ ἐδὸ 
80η86 ΟἵἉ ἐλε δεργόηια Θοά (Ἠοάρα, δῃὰ τηϑὴν Οἰδμ 6.8). 
ἮΝ Βοῖδοὺ 8}} (δαὶ δηρθ βυρραβιβ ἰβ ἱποϊυα θά, 8 ροῖ- 
᾿λρ8 ἀουδια] ; Ὀὰὺ ΘΟΙηρ. δ 8 ΤΟΙ ΑΓ ΚΒ Βοῖον οῃ Ῥδ. 
ἰχν!. 19 --]} 

οὐ Ὀιοαδοὰ ἔος ονθσ. Απιθῃ [Θεὸς εὐ- 
λογητὸς εἰς τοῦς αἐῶνας, ἀμήν]. ἯὟϑο 
τυδῦ τορδνὰ ἐπιίβ οἷἰδυβθο 885 ἃ αυοϊδιοη ἴγοσῃ ἰῃ6 

Ὀρίοδὶ ᾿ἰϊυγον, δυβλοϊθη!}] νγο]] -κηονστι (0 4]]} 
86 ὅοντα, δῃὰ ἰο ψονίβῃ ΟἾ τ βύδηβ δηὰ Ὀ6] 1 ΘΟ ΓΒ 1Ὼ 
ξθποταὶ. ἀοοοσγάδηρ ἴ0ο τηοάθσῃ ὑβαρθ, 1ζ βμου]ᾶ, 
᾿ΠΘΓΘέΌσΟ, Ὀ6 τὶ τὔοπ τ ἢ αποϊδίϊοπ- τ σΚθ. Βυϊ 186 
Β6ΏΒΘ ἷ8 [ἷ8: ΟἸ τὲ ἰ8 {π0 οὈ͵θοῦ οἵ (6 ΙΒγδβο 88 
ἀΟΧΟΙΟΡῪ ἴο (86 τονθαϊϑὰ ἀοά, φοβονδῖ, ἴον Ηδ ἰβ 
0 δόξα ᾿ἰ86}; 8. ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ῥγαϊβϑθὰ ὈΥ͂ βοῖηθ, δῃὰ 
ὉΠΟΟΠΒΟΪΟυΒΙΥ͂ ὈΥ͂ 10 ταβὲ ; ἔογ {18 Ἰαϊίον οἶαβα. ῃοῖ- 
πὶ δία παρ μ οἷν ταὐοοίϊου οὔἩ Φοβϑὺυβ οὗ Ναζαγϑίβ, 
σϑηηοὺ ρβοὺ ΔἸΎΔΥ ἴγοιὰ [6 δἀογαίίοη οὗ ἴμ9 88 
δηὰ ἱμὺ8 ΟἸ τἰβὺ ͵ 80, 88 ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ γουθα]θὰ Θοά, 
ΓᾺ]68 ΟΥ̓́Θ᾽ 41} (9 1Π6Υ Ῥγαίβο Ηϊ τὰ), οὐ ΟΥ̓ υἢ- 
Ὀδἰΐονογβ, ἔον μοῖρ αΐαγο βαϊναίίΐἼοη. ΤὨΐβ 18 ἴμ6γο- 
ἴοτθ 86 ᾿ἰαβ δάνδηΐδρθ οὐ [βγδϑὶ (866 οῇδρ. χἱ.-). 
Εον [}6 ἀοία!]β οἵ δ|} 1π6 Ἔἀχρ᾽δηδίϊοηϑ, Μ1ὸ τηυϑί γον 
ἴο {πὸ Οοτηπηοη αγί 68 οχίδηϊ " 

ἘνΟΥΥ οχροβίτἰοη 8 διίθπ θὰ πὴ στοαὶ αἰ Βου]- 
θα. Τμδ βιγοηροθὶ γΘΘΒΟΏΒ ΔΓΘ 8[}}} ἰη ἔατον οὗ [6 
οἷα οῃο, ἐγδῃδτηϊἐθὰ ἰὼ 08 ὈΥ 106 ΘΑΥΪΥ τί [οτα, 81} 
οὗ ποτὰ ἰδνογοὰ ἰζ, τὰ (6 βίηρὶα ὀχοορθοι οὐ 
Ἐμοοάογο οὗ Μορενοβίία (869 ΤΆΟΙυΟΚ, Ρ. 479). 79 
ΤΑΥ͂ ΒΑΥ͂, ΡΟΓὮΔΡΘ, πδὲὶ 0]. τηδίηἰαϊποά, πιὰ Ογ- 
τὶ], (Πα ῬΑᾺ] ΠΘΥΘΡ οΔ]16α “968ὺ8 “ Οοά, " δὰ (μᾶὶ 
186 Οοδά, 11 [6], 47 ρμίδοο 4 ρογϊοα δὐλοτ σά 
8 Οὐἀ. 71 ρῥΐδοθβ ὁμ6 οἷον ἐπὲ πώντων. ἮδτΓθ 
ὈαΙοηρ αἷδὸ ἰγϑηθϑυβ, Του ἕδη, νέλρ νι Ὦ, ἄο,, δηὰ 
[86 τηοϑῦ οὗὨ [Π0 ἰαίδν ὀσχροβίίοτβ (866 Νέογου). Τ8θ 
ΡΆΒΒΑΡΘ 8, {ΠΘγθίογα, 8 ἀΟΧοϊορυ ἴο ἐμθ Εν οὗ 
Ομγῖδὶ, ΤῊΪΒ ἰδ πλοϑί δίσοηρὶ ἴανογοὰ ὈΥ 180 το- 
φυϊγοτηθης οἵἡὁἨ [86 δηιθαὶθ σοταργίϑοα ἰὴ ἰδ6 τὸ 
κατὰ σάρκα (866 οἷᾶρ ἱ. 8, 4: 1 Τίπι. 1ϊ, 16). 
ΤῊΪΒ ὀχρίδηαύΐου Ὧδ8 ὈΘ6ῃ τεμάδγοὰ ὈΠΏΘΟΘΒΘΑΤΙΙ 
ἀἰῆουϊο Ὁ. τοραγάϊηρ ἐπὶ πάντων ΔΒ ὨΘυΪΟΥ : “ ΟνοΥῦ 
ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ἰης "ἢ (ΒεζΖα τοίοιγθα ἰὉ 48 τωδηουϊ πο ἴὸ [86 
ῬΑ γί γοΒ, 10 ὕΠ6 δῃςτῃο818 οὐὁἨ ὅονγβ δηα (θη 1188), 
ἔπυ8 ρὶνίηρ ὉΡ ἰἴα ργοχίπηαῦθ γοίογοηοο ἴ0 ἴδ 6 Ψ6Ύ8. 

δίησα ἴη6 πιο οὗ Εγαβϑηγιιβ, ιἰ]8 Ἔχροβίτοη ἢ 89 
Ὀ6Θ αἰ ΓΘΟΌΥ ορροβϑὰ ΌὉΥ δηοίῃον, [Π6 τοίθγθηοο οὗ 

κα; 

τ ζοαιν Δ Ἰοδττιϑὰ οβδαὺ ὉΥ ἩΘΣΤΩΆΠῺ βολυ] (ῬΙΟΐθδΘΟΓ 
ἐπὶ ΒμΑ16) : ἥοπι. ἱἰσ. δ, ἐπ ἐπκερείἑδολεν πὰ δέδ᾽ δολοιπδοίορ « 
ΒΕΝΕΥ Β΄ εἰορλιιηρ, εὐ κιᾶνί, ἴθ ἴδο ψαλγοῶολον γῶν εμ'σλε 
ΖΦἈϑεοίορσίε ἴον 1868, ὉΡ. 46)-δ06, αὐιὰ [80 οἱάθν Ἄχοαοίϊοιὶ 
βιογαίγο οὐ τπὶδ 6, ᾿ΏογΘ οἰΐοά δσϑίπαὶ ἰὴ ἰμίογ- 
᾿γλιλμν οι τὰς οὗ (86 Βοοϊπδηβ πα βοιαίοσ. ΒΒ Π γοΐοτ ἴΠ6 
ΟΧΟΙ ΟΣ ἴο ΟἸγίαι, γοὺ ποῦ ἴἰο ἴῃ" ῥτοδχίβίοπε, ὈὉπὲ [Ὰ0 

ἐδποδπίγορίο, σἰογθοα Οῃγτϑι, ἐο τὲ δὰ πον ἰβ. ΤῊΐα [8 
ὃδο Ηἰσιοσὶ κἴογν οἵ [βγο], ἐδιῦ Ἠσ το ἐδ οχε ! οα δῦονϑ 
8}} ἐπίημθ ΜῬἨὰᾷἠ ὈΟΓΙ; οὗ τ. ὙΠΙ8 ΟΒΑΥ 6 Θχηϑσνο δηὰ 
ϑοηντποίηρ ιν [8 ἀοίδηοθ οἴ πα τϑοοϊσοὰ μαποϊιαξίοτι. [ὑ 
οἷοδϑοα, ἰοπνόνον, τὺ δοτθ ἘΡΘ ΤῸ ΔΓΕ; ἢ ἢ ἔΤΡΙΥ ἃ 

ΟὟ ὈοίΘΘη [06 εἰπιρίὶο Θοθγμοὶ παργαίνοα δηὰ ἢ." 
ϑοτο Ῥγεοίου πα Οἢ γί δι οἰοχίοθὶ ροπίτίουδ οὗ [0 Ἐρίδι]168 (απὰ 
͵δδὁ αοπρεὶ οἵ 208}}.--Π.ἢ 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤἸῊΒ ΒΟΜΑΝΕ, 

“ΤῸ Οὐάά, 11 [δ], 41, οἵ 
ἴπ6 110} δῃα 1.20} ουὐπιυτίοα, ᾿ἰἶκο Ὠ᾿οάοτυΣ οἴ ᾿ΝΝ 
8:18, ρΪδσθ ἃ ρουϊοα δἴθογ σαρχα; Ππἰ8 ρυποιθδίοξ 
888 Ὀ6Θὴ ργοίοιτοα ὈΥ Εἰγδβιηλ8, 80 {αὐ τμδὶ ΠΟ] στε 
18 ἃ ἀοχο]ορὺ ἴο ἰΠ6 Αἰμαιΐμιν αοα. Τιν5 ῥγοροαὶ 
του 8 ἴουπμα ἴδτου ὙΠ [ῃ6 τρδ)ογῖν δ τοοοχῖ 
ὀχοροιῖοαὶ τείϊογα, ἢ [ῃ6 ϑοοίεοίληθ, ἄἃς., πὶ 
Βοίομο, Βαοϊογι, Μογογ, δηὰ Ἐτιίσϑοια" ΤΠ ποῖς. 
Ἁ πιά] ρτουπὰ ἰΒ οσουρίοα ΒΥ [86 ἱπίετρσθιδῶοῃ 
ΠΟ ὈΠΙΓ68 ΠΝ ἃ βοοοῃμα ρΡυποίυδιίίου ρ-προβοὰ 
ΟΥ̓ Ἐγδϑθιοιβ, δοοογάϊῃς 0 Οοά. 1], ΔΒ ἰδ ῥίδιοα ὃ 
Ῥουϊοα αἴϊον ᾿ἐπὶ πάντων: : [8 ΒΔ ὕδθη δὐορίεά ΒΥ 
Πόσκθ δῃὰ Βαυπιρπείεη.Οτυβίαβ, ἃ οοπ βίας οη ἰο 
πθοἢ ΤΠ] υοἷκς 4180 ᾿πο!]ηθ6 8 ἴο ἃ οογίδί πη ἄθῦγθο. [ἢ 
δααϊοη ἴο ἴπ686 1Ὦγθθ ΘΧΡ δῃδιΐοῃβ ᾶγὸ, ἴΠ6 ΘΟη760. 
ἴγο οἵ Ἐπτϑβτιαυβ, 1μαῖ ϑεὸς 8 ποῖ δυϊδουϊὶς, δηδ 
(80 τεδΐηρ ὧν ὁ ϑεός ργοροβθὰ ὉΥ͂ Οτδ]ὶ, δθὰ οἱὰ 
6Γ8. νι πανοὺκε ἴο ΤΒοΙυοΟΚ, ὧν ἀοίαομοὰ ομδν. 
δοίοσς οὗ [88 ἀΟΧΟΪΟΡῪ ἰβ δραϊηβι ἐμ ἐμϊτὰ δχροαλιίου. 

ΤῊΘ (ΟἹ ΟΝ Ὠρ ΤΩΔῪ δ Βαϊ δραίϊπδὶ ἴπ6 Βοοοῃὰ 6 χ- 
Ρἰδηδίίοη : 

1. ἴῃ Βἰτηρ]θ ἀοχοϊορῖοα, πὶ μουὶ ἃ τγεϊδιϊνο ἔοστα, 
16 εὐλογητός ΘΡΆΙΠΥ ῥγοοϑάθα 86 ϑεός. Ξ66 δχ- 
ΔΙΏΡΪ68 ἰῃ ΤΕοΐποκ, 488 : ῬΆΠΙρρὶ, 869 δ΄ ΤὨοϊυοἰ 

ἀβ ἴδ 68 8 θοδυ 11] ἰδοὺ οοπποοῖθὰ πίτα Ἐδβαβίαθ 
Βοοίηαβ, [πα΄ ἰηἷ8 αὐϊθηϊξίοη νδθ ἔγϑι ἀἰϊγθοιθὰ ἰο (μὶδ 
αἰγουμιβίδῃοο, δὰ ἱπδΐ, οπΐπρ 0 ἴθ, ἢὨ6 οπδηρεῶ δὶδ 
Θχροβί ΐοῃ οὗ 86 ΤΠοΪυοἰς, ᾿μάθοα, εἰΐοα 
δ ῬδΕΒδρῈ ἱπ ΝΟΣ ἰμ6 εὐλογητός Θοχιθθ δέν ἐδ 
ϑιός (Ῥ6. Ιχνἱἱϊ, 10}.--ἃ ΡΑΒΕΘβῸ νοῦ, ἴῃ υἱον οὗ 
1.8 οοηπροοίίΐοη, πο ΤΘΡΆΓΑ 88 ΥΘΣῪ ποροσίδηϊ, διὰ 
τουϑὲ ΒογοϑοΓ γοϊαγῃ [0 ἷϊ. 

ῶ. Α ΟΟΧΟΪΟΩΥ ἴο ἐμ6 οπηηϊροίθης αοὰ σαπηοὶ 
ἰηἰοτταρὶ [06 ἐγαίπ οὗ ἐβουρῶς ὑπᾶάογ οοἠδίἀογαϊϊοη 
αὖ 1[8 ὙΘΡῪ Ουΐδεῖ; ἰαδβὲ οἵ 4]1, δὴ δὴ εἰ ὁρῪ Οὗ 
ἔχῃ ΓΑ] ἀϊβοοιγβο Ὀ6 ομδηροα ΔΌΓΙΡΕΙΥ ἧπίο ἃ Ἀντηῃ. 
ΤΏΘ ἀΟΧΟΪΟΡῪ ἔον ἴῃ6 το] ἀἰβουββίοη ἴῃ ἔοπι. 

6 οἴλυδβο ἴο (Ἰοὰ. 

ἷχ.--χὶ,, ἷἰθ δῦ 1.6 οοποϊυδίοι οὗ ΒΔΡ. χὶ. 
8. ΤΏΘ οσργοββίοῃ, τὸ κατὰ σάρκα, ἩὮϊοἢ ἰπϊ 

ΟὨ τὶ βι 8 ἀδβοοις ἤτοι ἴΠ6 6.1 ἴο ὨΌΤΏΔΗ ΠδῖΌΓΟ, 
ΤΟαΌΪΓΟΒ, Δἃ8 Δ Δ} Π|6 818, ἃ γοίθσοησο ἰὸ Ηἰἴβ ἀϊνὶηθ 
πδίυγο, 6 ἢδγα ἤθγθ δὰ βρϑοΐδὶ γοίδγομοο [0 (δ). 
νἱη, Τοοϊαοῖς, Νοαηάογ, δηὰ ῬὨΠρρὶ. [π 1Π6 δἰδδοῖς 
οα ἰ86 οἷά δχροπίείοι, ἶε ἰ8 ῬΟΙΏΔΡΚΑΌΪΟ ἰμδὶ {Π|6 δδτηθ 
ογἰ ἐἶσαὶ οχθρϑβὶϑ ΜΠΪΟἢ ΘΙ ΒΘ ἢΘΓΘ ὌΓμοδ [6 ᾿'Π)Π)6. 
ἀΐαίθ οοηίθχὶ, δηὰ ἰθᾶνεβ {86 ΔῃδιοΘῪ οἵ βετίρίαγε 
ΔΙ οροίθοσ πῃ ἰμ6 Ὀδοκρτουπά, θα γϑύθῦβοβ 18 
τηοίῃοα, Μόγγαν, ἰπάθϑά, ΟἿ βαυβ, (πδὲὶ ὈοῚἢ ὁχ- 
Ροβι οῃϑ τοῖρηλ 6 Θαυδὴν τἰρηϊ, δοοογάϊηρ ἴο 106 
σογάβ. Βαυΐ Ὧ6 ἱπιαρίποβ ὑπαὶ Ὠ6 σδη οὐθγοοίηθ ἴδ6 
τοαυϊγθιηθηΐ οὗ ἔδ6 δι} 1 6818 ἰὼ [18 ῥραδβαρθ τοθγαὶν 
ὈΥ [6 δϑϑυγβῆοθ ἰπαΐ αἰνίηἰ γ ἀ008 ποῖ ὨΘΟΘΑΒΑΤΙΪ 
Ὀοϊοαρ ἴο {116 ΟὈ͵θοῖ τθργοβοπίθα, Τὴ6 ἀοχοίορίεϑ 
ἴὸ αοἀ νη ϊοῆ Μονοῦ οἶΐθβ (Εοπι, ἱ. 2ὅ . 23 Ὅος. σὶ. 
81; 6]. ἱ, δ; 1 Τῖπι. ἱ. 17), ἂρ 11} οοοκϑοποὰ ὈΥ 
186 δοὨπου Ϊοη, νἢϊ6}} του]ὰ ποὶ μοϊὰ ροοὰ οὗ ἴδ 
Ῥγοϑοηὶ ἀοχοϊο Ωγ. Μογογ οοηίγαάϊοία Ὠἰτη861 τ θα 
Ὧ6 αγϑῦ ὈΓρΡῸΒ ὑπαὶ ὑπ 6 ργϑϑϑῃῖ Ρϑάαρθ ἀ068 ποῖ τοδᾶ 
ὁ ϑεός, Ὀὰχὺ ΟΠ]Υ ἰῃ6 ρῥγραϊοδιῖνα ϑεός, πιϊπουῦὶ το 
ΑΥΓΟΪΘ ; δηὰ θη ἢ6 οοπορᾶθβ (δαὶ Ῥαδυὶ, ὃν νἱγίιθ 
οὗ Ηΐβ᾽ ΔΡΡγοργίαιθ δηὰ τϑαὶ ΠδυΏΟΩΥ πὶδι οὶ 
οἰ ϑιοϊ ΡΥ, σου], ᾿8ὲ 88 ΡΓΟΡΕΡΙΥ 88 Φοῦπ (οδαρ. «. 
1), ἴ'ανο υϑοὰ {Π6 Ργοαϊοδιῖνο ϑεός (ἀϊνίπ παξαγθ 
οὗ Ομ νῖδιὶ {τ} τοίογθπσα ἴὸ ῬἢΪ ἰδ. 6: Οο]. ἱ. 1 
ΠῸν 1ἰ. 9: 2 Οοὺὐ ἱν, 4), διὰ σεῖ υγζοϑ πὲ Ῥααὶ 
ΘΥΘΡ υβοὰ ἐς Θσργοβδίου ϑεὸς οὗ ΟὮγίβε, δίῃοαε ἈΦ 
ὨΘΥ͂ΘΡ Δοοθρίθε 6 Αἰοχαηάτίδῃ ἔογπι, ἢἶτο Φοδη, 
Ὀυΐ δαποιοά τὸ τ 6 Β γ Ο Υ τποποιΠοἰδεῖοα! ἔοιτα. Ηϑ 
806 Π)8, τβογεῖοτο, ἰ0 γϑραγὰ {παὶ “ ΑἸθχαῃάγίδη ἔστι" 
88 Ργουαϊοῖαὶ ἴο δίγίοῖ ππιοποιϊμοίνη. [τ βῃου)ὰ ὃθ 
Γοιηδγιοα πα: φτοῦ, τὰς ἰβ δ} }7 δὺ ΟἾΘΆΣ δυο 
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ἀοαοϊἀοὰ ἱπ εἶδ βἰδίοπιθηΐβ οὐ ἰ06 γθδΒΟῚΒ [ὉΣ ἢΐ8 
γίοτΘ, [ὰ}18 ΓΘ, 88 ἰζ ἰπθ ρτουπαβ δρβίηβδιὶ τἢ6 
Γοίδογοηοθ ἴὸ Ομγβὲ ΓΘ ποὶ βυβῆοϊθης ἴ0 δαὶ βέγ 
Εἰτηδο, ΤὨΪ8 ἴδοϊ ἰ8 βυρροδβίϊνς.---Ε.}] ΑΒ [ᾺΓ 88 
ΔΠ088 68 8Γ6 «Οποογηθὰ ἴῃ ν ἢ ῬαῸ] ὈγίημΒ 
οὖς (6 αἰγὶ οὗἁὨ ΟἸιγῖθε, τὸ γοΐοσ ἴο (86 “οείγ. 
Νοίεαβ. γα τουδὶ ἤδΡΟ, ΠΟΥΘΥΘΡ, ΟΡΡΟΘΘ ἴπ6 ἢ6- 
ΘΏΘΏ 641 ϑυρροδίοη ἰμὰϊ ΤΠΘΓΘ ΔΥῸ πὸ ἀοοϊγίηαὶ 
ἅπαξ λεγόμενα 88 ΟὈΪπἰηδηρ ροΐηΐβ οἵ [06 νἱοῖν 
οοτγοϑροηαϊΐης τ ΤΠ, ΜΘΥΟΡ οὐϑὴ δοϊ 8 ἐμαὶ 
δοῖϊη 68}18 (λείει ϑεὸς Ὀυὺ οὔοο, [Ιὑ ἰβ ἃ ρογίδοι! υ 
δηιϊυΣ οῦδ ἴπόγθαθο οὗ [πο αἰ ΠΟΙΟΥ͂ ὈΘΙΌΓΕ ὯΔ, ὕ0 88 
ἔπι ΟἸγῖθε ἰβ ἤδθγὸ οδ᾽ θὰ Οοά οὐδόν αἰ, Τὶ 18. οδν- 
ἰδίῃ] ἃ ἴδοὶ ἔπαὶ ῬΔᾺ] βρϑδκβ ργϑδσαϊ ΠΟ ΠΥ οὗ ἴῃ 6 
λιδιογοαΐ ΟἸγἶδί, δηὰ ἐπαΐ, πῆρ ἢ ΘΣΧΡΓΘΒΒ68 αἶβὸ 
(Π6 οπεέοῤορσίοαέ Ἰάοα οἵ Ομ τίδὺ, Β6 ᾿γ α δύθ Υ Ρ]δοθδ 
ἴν ἴῃ τεϊδιΐοι τὶν ἐἢ6 ἰδίοτίς 8] ρεγίδοιζοῃ οὐ ΟἿ γίβι: 
Ὀυῦ τοι τΠἷ8 λέδέογίοαί δι θογαϊηδίίοη πο Ῥαὺὶ 
ΘΧΡΎΘΑΘ68 (1 Οὐον. νἱϊ. 6; Ερῃ. ἷν. ὅ ἢ; 1 Ὅον. χν. 
28) 8 «ονεὰ ἴο 6 ἰἀοηιίοαὶ ἢ ΗΐβΒ οπίοίοσίοαϊ 
Βυ οτγαϊηδίΐοη, (6 ΟΥΤῸΡ ἰ8 οπίηρ ἴ0 ἃ ἀοίθοῖλνο 66- 
οἰοβίβεῖοαὶ οδαἀυοαϊίζοη δηὰ δβρϑουϊαινο ρϑηοίγαϊζοπ, 

Ὗ 6 ΠΟΥ͂ οφογη6 ἴο ΡΒ. ᾿χυἹἱἱ, 19, δοοογάϊησ ἴο 1ἴῃ8 
Βοριυδρίηϊ : Κύριος ὁ ϑεὸς εὐλογητός, εὐλογητὸς 
κύριος ἡμέραν καϑ᾽ ἡμέραν. 1 ταῦδὲ Ὀ6 ὈΟΙΏΘ ἴῃ 
τὴϊηα ἰδὲ Ῥδὺϊ ττβ ρβδγΌουΔΓΙῪ ΤΆτΩ ἢ αν ἢ ἰῃδὺ 
Ῥαββᾶρθ. ἴΙ͂ῃ Ἐρὰ, ἷν. 8 ἴδ αὐυοΐοδ ὁ ροοὰ ραετὶ οὗ 
γον, 18, δηὰ γοίογβ ἴὸ τὸ Ομγίδι, Βαυῖ 0818 γϑῦβθθ γϑαῦβ, 
δοοογάϊηρ ἴἰο 0 οὔθ᾽ Β ἰγαηβϊδίίοη, ἴπὺ8: Ἰπουὺ 
δϑοθηαδϑῦ ἴ0 (Π6 Ὠἰρῇ βοδῖ, ἰοὺ Ἰοδάοϑι οδρίΐνο, ἔπου 
τεσοῖνοϑι σὶ 8 Ὁ πιθῆ, ἀπά ἐδλα γεδοίξοιι δλιαΐέ αἶδο 
ἀιοοίς εοἰιὦ Ψαλ. ὙΤΒοΙυοΚ: Ενεπ ἐλε ἀροδίαί68 δλαὶϊ 
φέεὶ αἰοεοϊϊ ιοἱέλ Οοα ἐδλ6 Σογά. Ὧο πὸ ὑοῦ ρἰδίηΥ 
Ἰοῶσ [86 γοδοῦο οὐ {8 Ῥαβϑαρθ ἱπ (6 ὁ ὧν ἐπὶ 
παντωνῦ Απμὰ εἷποθ ν͵ὸ ΚΠΟΝ ἱπᾶὺ ῬδῸΪ δρρ]168 
υ}}}8 Ῥαββαᾶσθ (0 ἴῃ ρ]οτ βοδοι οὗὨ ΟἸσίβι, 8. 'ὸ ποῖ 
οἶἴθαν τὉ88ὺ Π6 ἱἰπητηθαΐδίοὶ δα ἰπδὺ δβοσροη οὗἁ 
ῬΓΑΙδ6 ἴῃ Ῥβ. ᾿ἰχυἱ]. 19᾽)᾽ Ηΐβ οσργοββδίοῃ σου ρί 68 
1π6 τι! ἀ]6 στουμπα Ὀοίπχοοη ἰῃ6 ΟΥΧ, δηὰ ἴμ6 Ηδ- 
ὈΓΘῊῪ ἰοχὶ, Βοηοο Τὸ γοζυγῃ ἴ0 {π6 δοοορίδῃοσο οἵ ἃ 
ΘΥΠΔρΌΡΙΟΔΙ ἴοστω. 

[16 τρδίη ροΐπῦ Ὀοΐηρ ποῖ [06 Βπαρορίοαὶ ἰὌστηω 
--σἴἰῊ πιθοῦ, Ὠονγονον, ἴῃθγ ἷἰβ 1110 ἴο οὈ͵θοὺ---Ὀαὶ 
1Π6 γοίόγθῃοθ ἴο ΟἸγϑα, ἴΠ6 ΤΟ] ηρ ΒυΤΩΠΏΔΓΎ ἴῃ 
ἔανον οὗ ὑπδῖ υἱϑῖν ἰβ δ ἀδὰ : 

(1.) Ταῖθ νἱοτ ἰδ (ῃ6 τηοβὶ αἰτωρὶθ δηὰ παδίαγαὶ 
ο00. ΑἸέογὰ βϑοϑῃὴβ ᾿υ8ι18480]6 ἴῃ τοιδιϊσηρ: Κὶ ἐ 
ἐδλε οἷ οπα αὐπιδδεϊδία ὃν ἰὴδ τωΐτα ο7 ργαπιπιαν απὰ 
αγγαπσοηιοηΐ, 

(3.) Ιτ δοοοσὰβ ὑοϑὲ τὶ ἰδ6 οοηϊοχέ, ργοβθοιίην 
8 ΔηΓΠοϑἷβ ἰο τὸ κατὰ σάρκα, δῃα ἔοττηΐῃρ' ἃ 
Βι} Δ Ὁ]6 οὐ]τἰπαεΐπρ Ροΐηὶ αἴονυ [6 δηυτηθγαϊίοη οὗἁ 
(Π6 δἀνδηΐαρο οὗ ἔδμθ 68. 

(8.) ἴὺ ἴθ ΒυΠΠ οἰ ο Εν Ῥαυ πο, ἴῸς Ῥδὺ] τοῦθ Οὐ]. 
ἷ, 16 ΄, δῃὰ ἴῃ υἱοῦ οὗ (δὶ δηἃ ΤΩΔΩΥ͂ δἰτη αν 0 88- 
ΒΆΡΟΒ, ΔΩΥ͂ ΟΥΠΘΡ τοίθγθηοα πουὰ Ὀ6 ἀξγυραίοῦΥ ἰὸ 
(6 ἀἰνίηγ οὗἨ ΟἸγίβι, 

(4.) Οη πὸ δχερϑίίοαὶ ροϊηξ, πῆθγο ἴῃ 6γθ 18 ΤΟΟΤᾺ 
ἴον αἰβουβδίοι, 8Βα8 16 Ὁπδηἑπ} ΠΥ ΟΥὨ σοτητη πίϑίο ΓΒ, 
οὔ 4}} ἀρϑ8 δαπιὰ οοῃίθαϑίοηβ, Ὀθθἢ 80 δηϊἧγο, 88 ἴῃ Γθ- 
[εττίηρ {π||8 ὕὉο Ομ γίϑι.---Ε.] 

Β. Τ7Άε 4Ἅροείϊε᾽5 ἐπιιαϑίοπ αὐ ἰδ ἑλουρλέ ἐλαΐ 
ἐλε ἐρο οὐὗὁἠ Θοά μὼὺὺ ]εγαοὶ πουεγίλιοἶδκα γοπιαΐηε 
ἐπ ἐάθμι (τ ογβ, μαμεν 

ΕἸἼΒΒΤ ῬΠΟΟΡ: 2 )εγθποθα ἐπ οἰδοίδοη (το τα, 6-18). 
ΔΙογοῦ: “ΤΠ ἢγβί ρϑγὶ οὗ ἴΠ6 {πϑοάΐον ἰ8, ἐμαὶ αοαἶΒ 
ῬΓΟΣἾΒ6 ἢδΔΆ ποὺ Ὀθοοῖαα υηΐττιο ἰΒτουρῇ ἴῃ 6 Θχο]υδίοη 
ὑΓ 8 ροτγίίοῃ οὗἁ 6 [βγδοὶἱῦθβ : ἔον ὑπ6 ργοσζηΐβε ἰβ νδἹἱὰ 
ΨΏΪΥ ἴον (86 ἐγ} Ιϑγϑ οὶ 68, τ ΠΟ ἀγὸ βδοοογάϊΐηρ ἴο [Π6 
βγοπ Ἶ50--- Μ ὨϊοΪι δό 5} ἰδ ΘΟ Βττρθα Γ΄ (86 δοείριυτοβ." 

γεν, 6. ΣῈ ἐδ ποῖ δοσονος δο ἔμαϊ. Το οὐ 
υἦον δὲ ὅτι ᾿ἰδΒ γαΓΟΥΒ τοηθογοὰ : 1, Απαΐο. 
ἔουδὶν ἴ0 ἴΠ6 οὐχ ὅτι, ποίέ ἐμα!, ποὶ ἔπι ἐδ δοηδὸ ἐδα' 
(ΤὨοΙ6κ), Βαϊ ἐπὶ8 ἀοεβ ποὶ αἴοτὰ ἃ ΒΑ Β(ἈΟΙΟΓῪ 
οομ ΘΟ οη ὙΠ {Π6 ΤΟτοζοῖη. 2. ΕὙ 2806: οὗ 
τοιοῖτον ὅτι [ἰλ6 πιαξίον, δοιοευεῦ, ἐς τιοΐ δο, αξ 
ἐλα]. 8. Οὐ τοῖον δὲ λέγο; οἷον ὅτι, “ Ὀπὲὶ 1 ἀα 
μοὶ ΒΑΥ ΔΗΥ ἴὨλις οὗὨ ϑυοὴ ἃ Κὶπὰ δ8 δαὶ ᾽" (Μ 6 γον 
4, ΤὮδ Ἰουϑὺ ὑθπη Ὁ]6 οχρ]δημτοι 8, ἐξ ἐξ πιοΐ : 
ἐλαὲ (Βεοζα, ἀτοίυ8). |Βεύνθθη (2.) δῃὰ (8.) ἔδογὸ 
8 110016 ομιοῖσθ' Ῥϑὼ] ἀοθ8 ποῖ παν απ ἐλὶπρ οὗ 
δυεὴ α ζὶπα αε ἐδαί, Ὀδοδυδβο ἐλδ ταί δὴ ἐδ ποΐ 80 αν 
ἐλαί ; οὐ υἱος υεγδά.---Ἐ Τθθ οοπῃπθοοίίοι, ἐμθγ0 
ἴογθ, οοῃβὶβίβ ἴῃ [86 Αροβὶ! θ᾽ ΒΒ ἀθοϊαγδίίοη οὗ ἃ γΓὸ 
βιγϊ οἴου οὗἨ [19 Ρῥγοίουῃμα ΒΟΣΓΟΙ͂ ὙΠΟ Ὧ6 [88 δὲ 
ΤΟΔΟῪ ΘΧργοββοα; Ὀπὲ ποῦ, βοοογαΐηρ ἴο Οτίζϑῃ, ἰπ 
οομποοίηρ ἴδ6 ἀθοϊαγαϊΐομ {1|ᾶὺ (86. ῥγοηΐβ 86}}} 
Βο]ά8β ροοά, ἴο ἴΠ6 Ῥυγθυ ουβιΥ τηθηβοποα ἐσπαγγε- 
λέαι. ΤΒοΐυοῖκς : “ῬΔ0] δάάποθθ 1ῃ6 ῥγοοῦ δοοογὰ 
ἴῃς ἴὸ {π6 ἰάθα σπίϊῃ ψ ποῦ Ὧ6 νὰβ αὐἱία ἔδυ "8 Ρ 
(δὲ (}9 Γο8] Ιβγδθ] ψγὰ8 ποῖ υδβϑὰ ὑροῃ ἰΐβ Ρ γαϊοαὶ 
το δι οπβιῖρ πὶ ΑὈγϑθδηὶ (6 4]. 111, 9 ; Βοτα. ἱν. 19). 
ΤῊ8. Ὀγίη ΡΒ ουαἱ ἰῃ ρ᾽ατίηρ οοῃίγαδυ [πὸ ΒΕ ὈΟΙ ΘΙ οὗ 
186 σαγθαὶ Φονν, ἂς, ; σύοβδ Πογοιῖοθ, ἀδμίοσβ Οὐ 1Π6 
ῬΟΒΌΓΤΘΟΙΟΩ οὗ ἴΠ6 ἀροδά, ἄἂς., ἃτθ ΟὨΪΥ ΠΟ ΟΠΘα 88 
ΘΧΟΘρυΪΟΏ8.᾽ 

ΤῺο ττοχὰ οὗ Θἰοὰ Βαϊ οοσὴθ ἴο ἘΘΒΕΗΕ 
[ἐκπέπτωκεν ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ]. θ 
ποτὰ οὗἁ ρῥδίγίδγοδὶ ὑσοιωῖδο ἰῃ 118 σοϊαἰϊΐοη [0 [βγϑεὶ, 
Ὡοΐ ΒΡΘΟΐΔΙῪ ἰο {Π6 ἐπαγγελέαι 8Ἰ0Π6. 

ἘῸΣ Ὡοὶ 411] το ἃχϑ οὗ 1ϑχϑϑῖ, αγϑ ἴβσδϑὶ 
οὐ γὰρ πάντες οἱἑ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι 
Ἰσραήλ). Ἰπὸ ροόγὰ οὐ {86 ἀϊδβειιϊποίοη Ὀοίπθθη 
[86 ἴσο το] ρίουβ ΙΒγαθ] δῃὰ 106 ἱτπρυγθ δ ὦ ΣΏΘΓΟΙΥ 
Πδίϊομδὶ βγαο 068, ΔΙΓΟΔΟῪ ΙΔῪ ἴῃ ἴΠ6 ΟἹ Τοβίδιηθηὶ 
(866 οἴδρ. χ' ; Ρβ. οχὶϊ, 1; Ἐζοῖ. χἰὶϊ, 9; ὅ6γ. νἱ, 
28, ἀα.); 180 ἀϊδείπμοϊζοῃ γγὰβ δ γοδαῦ ργοραγοὰ ὉΥῪ 
[ῃ6 το]αϊοηδ οὗ οἱϑοϊΐοῃ ἴῃ ἴπ6 ὨἰΒΙΟΣΥ οὗὨ ἴ86 ῥϑιγὶ- 
ΔΓΟΔΒ, Τη6 ΑΡροβι)θ8 τδουρῃὲ αἰδυ συ βμοβ, δτϑὲ 
οὗ 4}1, Ὀούνθοῃ [βρϑ6] 88 ἐμ οο] θοϊνο ρϑορὶθ οἵ 
ἀοά, δηὰ (δὸ βἴῃρὶθ δροδίδίβ Ὀγδθοθοθ. Βαϊ (Πθὴ 
[6 Θβίδ ὉΠ 18}168 1818 ζϑῆθγαὶ αἰβίξμοιῖοι) Ομ ον ΟΥ̓ (89 
τοϊ δου οὗ οἱθοϊοῃ. : 

γεν. ἡ. ΝΜ οέϊμοσ, Ὀϑοδῦδθ ἴον ἃχὸ 189 βοοὰ 
οὗ ΑΌσαδτα ασϑ λον 81} οἰ ]Ἱάνοι [οὐδ᾽ ὅτι 
εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραάμ, παΐντες τέκνα]. 
Τι|ο σπέρμα ᾿Αθρ. ἀθμοίοθ ΠΟΥΘ πδίαγα] ροΒ- 
(ον ογ, θὰ [86 τέκνα, Οὐ ἴδπο0 ΘΟΠΊΓΆΡΥ, Ὠὶδ Βρί τὶ! 
ὯΔ] Ροδβίοσ γ, δηα αἰγθοῦν ἤοσα Ιβγαθ]. [Ὁ τῇδ Ὀ6 
δδκοὰ ἤθγο, πθοίμον ἴ86 βυθοῦ οὗἩἨ [80 ῥγοοθάϊηρ 
Υ ΓΒ (λίολ αγὸ 977 ]ογαεῦ 5}} σοηὔπυοθ (Μογοτ), 
ΟΣ ὙΒΘΙΠΡΟΙ ἰῃὴ6 Ῥγοδβοηΐ οαυβθ ζϑηθγα Ζ6 8 106 ΒιὉ 
7εοῦ : ποῖ αδἱἱ ἰβοβθ ὙΠῸ δῖ Αγ Πδλ 8 Βοοαὰ ὃσϑ 
τῃθγοίογθ δἰ8δοὸ ΑὈΓΔἤδΠἾ᾽Β ΟΠ] άγοη, Ὑ͵6 ῥγοΐογ ἴῃ Φ 
Ἰαίζοῦ οοπβίγυοοη, Ὀδοδῦβο, ΟἸΠοΡ 86, (6 ὙΘΓΒΘ 
αἰϊοὰ πνου]ὰ αγΒ ἢ ἢο ργοοῖ. Τα ἤγβδε οἷἶδυι86.--- Ὁ 
ΤΏΘΥ ἅγα ἠοὶ 411 ἴβσαϑθὶ τ Β]Οἢ ἀγὸ οὗ ἴβγϑθ], ἀοα" 
ῬΘΟΡ]6---ἶΘ {ΠΟΓΟΌτΘ δαρρ]οτηθηῖοα ὈΥ ἴ[Π6 βοοοῃᾶ-- 
᾿Πκοντ186 οὶ 41} ΏΟ ᾶἃγὸ ἀθβοθπαθαὰ ἔτοπὶ ΑὈΓΔΠ ΔΩ, 
δηα {πυ8, αἰ ΓΘΟΙΥ ἔγροτα ᾿βῃτηδοὶ δηὰ 1880, ἃγὸ {της 
οὨΠ]Π ἄγη οὗ Αθγαμδῖ ; ἰμδῦ 8, ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἱραϊνίἀτ 
ὈΘ αν ΓΒ, 88 ἐμ οὔΔΡ. ἷν., Ὀπὺ ταῖν ἴΠ6 ᾿παϊνίας: }} 
ΟἴΟΒΘΏ, οἰδοιοα Ὀοξογομδηα ἐμβγουρὴ αοα δ ἔγοθ ομοὶςθ. 

ΤῊΪΒ ἰ8 ΠΟῪ [Ὁ] το ΟΥ̓ ραγ ΙσαΪΩΣ ργοοῖθ, πῃϊοὰ 
ΒΗΟΥ ἰῃαὺ (οὐ οἰθοί οι, πον δι μα ἢρ᾽ ὑπ 6 ῥγοπι 
δε σίνθῃ οὸ ΑὈγδηδη,, γοιηδί πο οί! ἔτθα, σοἢ- 
ΤΓΆΓΥ [0 ἴμ6 Ὀοδδὶ οὗ ἃ γἱρίῦ οὐὗὁἨ μδίυγα] ἀσθοθιξ, 

Εἰϊρνεΐ : ΑὈΓΔΠ ΔΙ 8 βγϑὶ ὈοτΠ δοὴ νγδδ οί 
ΑΡΔ δηλ} ΟὨ]ὰ οὗ ρῥγομπιΐβο, Ὀαΐ, δοοοταΐης το Θοάδε 
αἀϊδβροδβιοη, [886 γουηρον, πὶ ἢΪ9 βοθὰ, Απὰ {πδὶ 
ἰπάθοά, ψαβ ργονιουλὶν 686 4864 Ὁγ ἀοα, ΒοΙον 
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δοῦ οουἱὰ αἷδο Ὀ6 τηδὰθ μοῦ ἴὸ ἰ86 ργϑίθγθῃηοθ οὗ 
βδιδὴ ἴὸ Ηδρανῦ, Δηά, ἐπογοΐογα, ἐμ 6 δοοο" αἱ δηἀ ΤῸ ΓΘ 
σοηνἑο Ῥγοοῦ [Ὁ]: Βοῦθοοαβ. [1 18 προσῖς 
δηῦ με Βοῦσοιδ, δηαὰ ηοῦ 18826, Δρρθϑγι ἰῃ 186 [ὉΓ6- 

υηα, Ὀυὺ ἔπ η, 4180, [δὲ 8!6 οομῃοοῖνοα ἐν ῖῃ8 ὈΥ͂ 
δθμ ἴῃ οπδ ὈΓΟΖΏΔΠΟΥ͂ ; δηὰ ἐλίγαά, ᾿ὉΠπὰῖ ἃ ἀεισιτηῖ- 
ϑαϊΐοη ἰβ8. τη846 γεβρϑοϊηρ οἰ] ἀγθὴ 88 γοῦ Ὁ ΟΓΏ, 
πο ζανο 1}16 ργοίδγθηοθ ἴ0 8000. 

Βαϊ (λυ υἷα ῥγοιηἶβα γϑδά8) ἐπ ἵἴδαδὸ [ἃ λ.λ᾽ 
Ἐν Ἰυαάκ. Ὄέεη. χχὶ, 12. ὅδε 7εχίμαϊ δοίε ἢ 
ἴον ἰἰ6 Ηεῦγον.} ΤὨουρἢ (η6 ἀφοίδβῖνθ ργοπ)ἶθ6 ἷω 
αυοῖοι! αἰγθοῖ!ν δηὰ δα! θη Αγ, ποὺς ἃ γέγρα- 
πται, ΟΥ̓ ΔΠΥ [Ὠΐηρ ΟΥ̓ Β᾽ τι} Ὁ ἱπηρογῖ, 48 ἴῃ 6]. 11]. 
11, 12, ἰδ 8 ον νι 0 1688 ἃ δἰ ρ]6 Ἰυρίολὶ γοαυΐγο- 
ἸΏΘΩΪ [0 ΒΌΡΡΙΥ Βοιμοιμίηρ ΟΥ ἴῃ6 ἰκϊηα ΤΩΘΏΔ]}Υ ; 
10 }8, ΠΟΤΟΥ ΟΣ, ἰ8 οΘομ οβίοα Ὁ Μογογ. ΤΠ6 ῥργουιηΐϑθ 
'8 ᾳαιοϊρὰ ἔζοιῃ [86 βεριυδρίηι, Μογοῦ πιδϊηἰδίηβ, 
ἴῃ βοοογάδμοο πὶ Οδδβοηΐυβ, ἰδὲ ἰμ6 οΥὐἱρίῃαὶ ἰοχς 
ῬΓΙΧῚΖ νουἹὰ βαΥ: 7λγοισὴ Ἴδαασ ὙΠ [86 Ροδ- 
ΟΡ Υ Ὀδ οΔΙ]οα  Ὀυΐ ἐμαῦ [6 Αροβὶϊθ π88 οοῃοεϊνϑα 
(6 86 Π80 οὗὨ [6 ραββερθ δοοογαϊῃρ ἴὸ ἰΐ8 ἰγρίοδὶ 
τηοδηΐηρ, δηὰ σομβηρα ἴδ ἴο ἐβααοῖΣ ρόγβοῦ. [80 
ῬΒΝΙρρὶ, Ἐπ] ὰ.}ὺ ΤΏ θην αἰμτοββίοη οἡ 1}}18 βὰ0- 
ροδβϑὰ δη} 0}ῃ:6818 τοϑίβ ὉΡΟῚ ἃ τηϊϑίαϊτο οὗὨ (6 βἰχυὶϊθ- 
98Π06 ΟΥ̓ [Π68 ἔγρίοι! οοἸ οσξένα δὴ. Τῃ6 πϑιηθ οὗ 
ἴδδδο ἤθγΘ οδῇ )1:80 68 [1:1}]6 ὁχοίυ!ἀθ 8 ροβίθυγ, 88 
[6 ἰποϊπἀοα Ῥοδιοε Υ σδη ὀχοϊυὰθ ἴββδὸ ἢϊπηβ6]ῇ, 
Μογοῦ ΒΔΥΒ: 4}} 6 ν)͵ὸ8βὸ Ὀο]οηροὰ ἰο [Π6 οὔξρτίηρ οὗ 
ἴβϑαδο, δῃηὰ ἱποροίογο [8 δχργϑδδίοῃ που]ὰ ὃ6 ἴῃδρ- 
ῥγοργίδιθ, ἱἢ (πο86 πῇοϑο οἰδίτηθ δὸ ἰὸ Ὧθ αΐδβδρ- 
Ροϊηϊθα, δθ αἰβδο ἀθδβουί θα Ὁγ ἱξ, Βαϊ γαῖ, ἰῃ γο ΓΒ. 
11 δηὰ 18, [Π6 οἰθοϊΐοη οὗἃ Φαοοῦ ἷἰβ ον ἀθ ΠΥ τηθδηὶ 
δὲ [06 ΒΔ126 ἰΐηγ6 Ὑἰ 0} ὑπαΐ οὗ μἷ8 ροοιογὶεν, Ὀυὺ πὶι}- 
ουὐ (ἢὨ6 ΑΡοδθ πανίηρ ἀθεϊμιθα ἴδ ἴο ἔδνοῦ αρζαίῃ 
ἴΠ:6 οἰαίτη οἵἁ ἱπαϊνίἀυΔ) Φονγ8. ΤΏ ὀχδιηρῖοβ οἰϊοὰ 
ΒΟΓΥΘ [0 ῥΓΟΥ͂Ο ἰἰπαῦ ἰῃς ἀἰδίησυ δῖηρ ργοοθθδ οὗ 
οἰθοΐοῃ, ἴῃ γϑίθγθῃσθ (0 π6 ἀοϑοοηάδηιβ οὗ δοοὸῦ 
Αἰ80, ναϑ ποῖ Ὠἰπαογοὰ ὈΥ ἴΠ6 οἸοοίίζοη οὗ ἐμοὶν δῃ- 
οοδίον τ ἷ8 σπέρμα, Ὀυϊ ταίῃον [Πδὺ 1ξ ἑοοῖς ΡΪδοΘ 
ἢ Ρογίδοι ἤγθθάοαι ᾿ῃ γϑίργθῃοθ ἴὸ [86 ροβίδεγ. 

ΒΒΑΙ ἴθ βοϑᾶὰ ἈὈὸ οαἹϑϑὰ [κληϑήσεταί 
σοι ἐμβαλῶ Ὀιδδυθης οχρ δηδίοηβ οὗὁἨὨἁ {Π6 
κληθήσεται (ἐγ, ἐλαϊΐ δὲ; 80.411 Ὀ6 ατιοαζοηπο ; 
ἧ 00 οα]] θὰ ἤοπιὶ ποίμίηρ) ; [ΤὈοϊαοκ, βΒευδεῖ ; 

Βοίομο. Μογον οὐ᾽θοίβ ἰο 1ῃϊ8, ου 106 στουπᾶ, ἐδπδὲ 
(8 Ὀγοιαἶβθ ττῶϑ τηδὰθ α7ῦον ἶβδαο Μγὰ8 ὈΟσω. Α8 
ΜΘ ΓΘ 688 ὙΓΑΓΓΔηἰΘα ἴῃ γοίογτίσ [86 οἰϊαίοη ὁχ- 
οἰυδί  Υ ὑο ΙΒαδο 8 ἀδδοθηἀδηΐβ, (ἤδη ὑὸ ἴβδδο δίοῃθ, 
(818 οὈὐθσθομ ΒΘ πη8 ἴο Ὀ6 ν]1ὰ δῃηὰ οοποἰυβῖνα.--- Β.] 

πη καλεῖν Ὀτίηρθ οαἱ [86 ἴτϑοάοπι οὐ Ὀϊνίηϑ 
οΒοΐοθ ; ποῦ ἴῃ [ἢ Β6η86 ἰῃαῦ ἢ)6 τρ γ οὶ Υ Ὀδοδῖηθ (ἢ 6 
δηοοϑίοῦ οὗὨ [ἢ Ὀγομηἶβοα βοοϑᾶ, θυξ ἴῃ εηὰ τὶ [8880 
π6 8604 οὗ ργοϊηἶβο Ὀθ]οηρίπηρ ἢ ΑὈγβῃϑι 'γὰβ 68}}- 
δὰ, δοοογάϊηρ (0 ἴῃ οἰϑοῦου, [Ἠοάφο, ΑἸἕοτά, δπὰ 
τη08..}1] ἘΕτθθάοχῃ οὗὨ εἹθοϊίϊοῃ ἰ8 ἐμυθ ἀϊδιλησυϊδηοα 
ΕΥ̓͂ ὕνγο οὔδγδοιουίβιϊοθ : οπῖν ἐπὶ 1βαασ, δπὰ, ονέν ὃν 
υὐγέυδ οὗἹὙ 7γε6 αρροϊπέπκονἐ. 

γεν, 8. Ἰδὲ ἐπ, ΤΟΥ το ἃχὸ 89 ομί]ἄγϑῃ 
οὐ 1:9 Ηοβῃ [Τ᾽ οὔτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα 
τῆς σάρκος. ΟΡ. θα]. ἱν. 28]. ΤῊ οὨ]άγθη 
ΝὮΟ ΔΓ6 ἴ0 Ὀ6 Γορδιυά θα τη ΓΘΙΥ δ ἐῆα ἔγυϊί οὗὨἨ ρἢγϑὶ- 
68] μοπογαϊΐοη. ΤῈ δου ἢ 688, ἴῃ οἰ] άχϑῃ οὗ 
δν Ῥχοζαηΐβο [τὰ τέχνα τῆς ἐπαγγελίσε! 
[ΏΔΚΟΘ ἴῃ086 ΔΡΡΘΑΓ 848 ὈΟΓη ὑπ 6Ρ (Π6 ῥγθαδίοσμηϊ- 
αδιίοη δηὰ οοδρογαίϊίοῃ οὗ 1Π6 Ὠἰνίπο ργοιΐθθ. ΤῈΘ 
ΦΧΡΡΦΑΘΌΙ, “γοηιὶδοαὶ οὨἢ] άτθη," πουἹὰ 6 ἴοο [ἷ- 
"6; νι 116 06 Θχργοβϑίοῃ, “" θαβοίίθῃ ὉΥ ἐδ6 ΡΟΥ͂ΤΟΣ 
οὗ 16 Ὀϊνίπθ ργοπιῖβα " (Μαγοῦ), που]ϊὰ 6 ἴοο 
Ηῆβὴς, [ΠῚ ἔδοϊβ γοθρθοκίηρ ἐδὸ Ὀἰγιι ΟΥ̓ [δδ8ο, 
πὰ Ῥδμ}δ ἰαηρταρα ἴῃ Οδ]διίδηβ, δθοῖ ἴ0 ᾿π8 ιν 

ΜογοΣδ Υἱον : (.6 οοποσθρίΐίοῃ οὗ [9.86 88 80 οσίσα 
ΟΡΟΪΠΔΑΣΥ͂, δηὰ 80 οοπηῃθοϊοα νὶῖξιι [06 Ῥεοχηΐδα, (μϑὶ 
ἢ6 8. οδ᾽ θὰ “ ἴδ 86 ϑρίγις,,) ἴῃ ἀϊπθπηοίίοη τοῖα 
Ο.6 “Ῥοτῃ δῖμεσς ἐδ 868}, 8δῈ π|ὸ]} ὃδ “" ὉΥ ῥγυῆν 
τά 8[}}} ἴῃ μρυσο ται οὐ τατον τε ἴο Ὀ6 δονη 
Ψ Ῥγονηΐδα ΟΥ α ἐγ, 88 ἱἴ τὸ δὲ 
ον αἰσαξμε οὗ υὐοῖι ἀπὸ ἀλλο ὑπὸ δι πε μὰ. 
861 βαγ8 δον, μδὴ δ 016 ρυγδιηϊθο δυϊθα δὲ ἃ ΡῸ. 
ἀυοΐης δηα οοὐὔροτγαςινο ομυ8ε."---Ε, 

Νοὲ “3οβα οἰ η]άγθη οὗἁὨ ἔπ βοϑῃ ὃἂγο οὨὲ]χοσι οὗ 
αοἀ [ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ}, δυς “Βς τ} 
ἄγθη ἀθειχηδιθὰ Ὀγ ἴΠ6 ῥγοϊηΐδο ἃσ9 σχϑοϊεοσιϑαὰ δ 
βοϑὰ [λογίζεται εἰς σπέρμα]. ὙΠ δηριδο.- 
δἷ8 τουδὶ Ὅ6 ΟΒΓΘΙΌΠΥ οὐϑοσνοὰ, Ἐνθη ἴδθ οἰ] άγου 
οὗ Ῥγοιηἶθθ δγὸ ποῖ, ἴῃ {πθιηθο] γ68, οἰ άγοη οὗ Θοὰ 
ἰη 1:6 Νὸν Τοδίδιηθηῦ δθῆβθό. ΤΏΘΥ δἂγὸ οουηϊθὰ 
ΒΌ0}} δοοογαΐϊηρ ἴο τ οἷν ἔδί πῃ, δὰ ᾿Βογοίογο Ὀγρὶ61}}} 
80 (Δ]]6ὰ ἰῃ [ΓΠ6 Β0η86 (μδ΄ [ΠΟΥ ΔΙῸ ἰὴ δορὰ οὗ ἀοα 
ΟὨΣΠ άγθη 88 86 βοϑὰ οἵ ψὑγοι)ΐθθ. ΑἾϑὸ ἴῃ ἢ ΐβ ̓ ἴη6 
ἿΝΣ ΔΙῸ Ὠοΐ γοῦ οἰ] άγθη Ὀοτῃ οὗ Θαοἀ (866 Φοδα ἱ. 
183). 

γον. 9. ΕΣ ἰῃἰα τυοχὰ λώε: οὗ Ῥτοσωΐδο 
[ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οτος. Νοιοθ 
ἴδθ. Θιρμεῖίο ροβίοη οὗ ἐπαγγελίας. “ ΤῊο 
οἰ] ρθη οἵ ργοηιῖδα Ἀγ6 τϑοϊοηϑὰ ὧν βεϑὰ ; ἴον {Π|6 
ποτὰ, ἴῃ [18] τηθΐ οὗὨ ποῦ ἴβαδο τδ8 Ὀογῃ, νὰ ἃ 
ποσὰ οὗ »γοηιῖξο " (ΑἸ ογὰ).---Β.1] Ετοθ αὐυοϊαίίου 
ἔτοπι θη. χυἹἱ. 10, 14, δοοοναϊηρ ἴο {86 ϑοριυδρίηι, 

Αἱ τπἰ5 βδοαδοῖ [Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ- 
τον; ἢ. 8., Ἰοχὶ γόοδὺ δὺ (μΐβ ἰἶηθ. ὅὥϑο 7εχέμα 
Νοίε "..---.}] ΤΏ δοοοθθοῦυ ῥγοοῦ ἱπ ἐμΐθ σοσθα π|}} 
βου, βῃγαὶ, (μαὺ Ιδᾶδὸ Δ ΠΟῪ ΔΙ γοδὰυ δὴ οὐ᾽ϑθοὶ οὗ 
Ρτόρἶθο ; δθοοηα, ἰδὲ (00 Ῥτοσαΐβα (“ δοοογάϊηρς ἴῸ 
ἴ)6 πιο δοίθα δβ ἃ ργυάποίηῃρ δὰ οοδρογαῦνθ 
Οδ01868 ; δπά ἰδἰγὰ, (μαὶ 180 Ὀεδβίοναι οὗ ἐδθ γίρξὲ οὔ 
οὨ]ἀποοὰ νεδϑ αἰϊγϊ υϊοὰ ἴῸΣ ΑὈταμδπ (δἰ ε ἢ 

γον. 10. Αμὰ ποῖ οἱἵν ἐπα; Ὀπ| τσδϑὰ 
Ἐοθοοοᾶ δἷδο [οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ 
Ῥεβέκκα] ὙΠοΥΒ δυρρ]οιοπηρ οχρίβηδίου, 
οὐ μόνον δὲ Σαῤῥα ἐπαγγελμένη ἦν (Μεγεῦ: 
Νοῖὶ ΟἿΪΥ βδαγαῃ, Ὀυϊ Βοῦθοοδ αἷβο, δὰ ὁ Ὀϊνίῃθ 
Ὀτοπ ἶ86), ἰ8 γορο] θὰ ὉΥ ΤΠοϊαοῖς, πὶῖὰ 186 τετΐπα ον 
ἰδδὺ ἰἱξ νὰϑ ποῖ ϑἕαγδῃ, Ὀπὲὶ ΑὈγαδδῖα, τπῦο δὰ σϑ' 
ςοἰνοα ὑπαὶ ἐπαγγελία. Ἰδοϊυοι, τὴ Ετδδτουθ δαὰ 
Βυοικογῖ, ρτοίοσβ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ τοῦτο ἰ0 μόνον δέ, δηὰ 
δεέχνυσι τοῦτο, οΟΥ ϑοπλοι ιἰηρ βίτη δῦ, ἰοὸ Β Όδοςδ, 
του, δηὰ οἴποῦθ, ἰῃ δοογάδηοο πῦὶθὶ (86 ΒΘΏΒΟ, 
ἰηίογργο βί πα ]ασὶν : πον δοίωηι ἰά, συοά 7απι ἀἰτὼ- 
8, αἀρομπιοπέμηι δὲ 6ἦμδ, φυοὰ ἱπενγα σοΐωμρεια. 
[ΠῚ υἱὸν οἵὁἨ Θ ΤΒΟΪποὶς δοθλβ ἰοδδὲ οδ]θοϊομδοϊο. 
Ῥεβέκκα ἷἰκα ἴδῃ οἰΐδποῦ [6 πουιἱπαιϊνα δοϑοϊαῖο, 

ΟΣ Ν6Ὲ τηθδὲ δοοορὲ δὴ δηδλοοϊυ δου. Τὴ6 βϑῆδα ἰδ 
" ἐμπδ ἴῃ οἰἴμον οαϑ6. ῬἘΠΙΡΡΙ ῥτϑίδγ [86 ἔοστωος 
ΘοΙ ΘΟ ]γ, ὁπ Κ͵ΡΔΙΩΤΩΔΙΪ641 στουπαβ, δὰ ὑδῖχοθ (πϊ8 

88 Δἰπηοδὶ ΞΞ πρδελος (δ. ΤΏΘ ΡῬγόρτοδα οὗ 
τπουρὩῦ ἰβ δραϊῃϑὺ ΜϑυονΒ νἱον.---Β.] 

Φ (βιυπαγὶ, δπᾶ οἰμοσα, 486 ἰρσοαὶ δρίσἐξη) δαδειϑὸ 
το ἐδὲ ῬΌΓΣΑΒΟ ““ Οἱ άΣΘἢ ἀοαν Ἰϊὐτς 1ὲ τὸ “ΟΠ άΣθο 
οΥἁ Ῥζομπιῖδο ἴῃ τοσρϑοὶ ἰο ἐμὸ θχέασῃηδὶ πα δροι δηὰ Ὀ]6κο- 
ἰπρ οὗἩ [89 δῃαίσηξ οονθῃαηΐ οὐ ἀϊδρδηδαδίϊος." Τη ἰἰδο]! 
Τογ ψοὰπ]ὰ 6 πο οὐ᾽θοϊίοπι ἰο ἐπα νἱονν, Ὀσς ῬβῸ] δὰ 
δἰγόπαν πγἰζέθ ΘΑ]. ἔν. 22-81, τ βοσο [8686 
8 ΠΒΟΡΟΣ ΠΊΘΚΟΝ (8690 Β δνιιι, Θαὶϊ,, »Ρ. 118 8΄., 126 
8.). ἃοκ5, 17 τοὲθ σοῦ ἕξ τπουἱϊἹὰ τοὶ ἄξειν σα 184 
ἰᾶρα δἰσθαὰν τόσ. ὅ, 1 

δὰ 
μων ἯΙ [1.11 δικδιηδὶ [0.6 δοαδυσορίίοι οὗ αρὶ γἰἕυδὶ υχίνὶ» 
1088 ὉΠν ΠΡΙΌΤΟΙ ἀοδοοὶ.-- Ὁ} ὡὼ τὰ Ῥε 

[ (8 ἔῃ 6 ἴῃ το : ““αε αἱ {7 
ἐΐπιο ἡ ἰῃ ἩΒΙΟὮ ὁ8686 ἢδιθ τὰ ψουῦ!]ὰ 6, ἴλ)δ᾽ῖ Θοὰ 

αἀάχοδα ΒΓ 88 ἃ τηοΐμον, Ὑδο σῖνοθ ἴο--ἡ ες ὈοΘΥα, 
Ἰάγυι," Βα [ΠἸΘΡΘ ΦΘΟΙΩΒ ἴῸ ὉΘ ὩῸ τοδδοὴ δ. δ 

αὐ γε Ἐ86 βἰσαρ)ο Γοηδοτιὴσ οὗ ἴδο ΤΟΣΧ, αὐοίος ὉΥ 
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ἴῃ οοῃθοαύθδθο οὗ ἰδ)6 δι} κυ υ οὗ [86 ὉὈτίοῦ 
ἴθετα οὗ οχργοδββίοῃ, γὸ τησϑὺ σοθβαϊς (06 Ομ ΘΒ 
ἐδποχάθοῖνοθ. Βαῖ, δοοογαΐηρς ἰὁὸ ἰδοδβο, Βθῦθοοδ ἴδ 
ΒΟ ΤΩΘΓΟΙῪ 8 Βοοομα ΘΧΔΙΏΡΙ6, Ὀυΐ ΘΥΘῺ ἃ ὨΘῪ ΟΠ6 
(ον ἐδ δϑηθ ζμηἀδιηθηίαὶ ἐπουρηδ, Ξ86 18 ἃ ΠῈῊ 
ΦΧΔΙΏΡΪΟ, ἰῃ ἩΏΟΤῚ ἐπ γο ἈΡΡΘΟΟΣ ἰὮΓΘΘ ΠΟῪ ΟὨδγδοῦοσ- 
ἰοῦῶςα. δ ἔγοί, ΒΘΌΘΟΟΔ ΔΡΡΘΑΣΒ ἰῃ [Π6 ἔοτορτουπα δ8 
ἃ Ὀχϊποῖρδὶ ροῦβου, δὰ ὈδοοΙ68 [Π6 ρ8ΓΆ}}6] ἰο ΑΌγα» 
μβοὼ. Το ΑΡροβίϊθ βδὺβ ἴὸ 1τ06 Φ6 8, 88 ςἈΓΘΓΌ]Υ 
8Δ ἮὮΘ σδῃ, ἱμαὶ 186 νερῶν οἱ [6 Ὀγοχωηἶΐβο ἀθθβ ποῖ 
Τοδί ὑροη β880, ἴἢ6 ῥγυϊηϊδοα ἠδίιγαὶ βοοὰ οὗ Αὐγα- 
δδῖρ, Ὀὰὲ οὐ ἴΠ6 ἀδυρμιοιιίη-ἰανν, Βοίδυ 61 8 ἀδυρμίον, 
Μῦο :8Δα ὈΘΟΟΙΩΘ [8880 }8 ν|ῖ6. ΤΉΘΏ ΟΘΟΙΏ68 ἐμ ῥΓΐῃ- 
εἶρα. "παγδοίοσίβεο τ Βὶοἢ οομπβιλιυῖο 8 [ἢ 6 ΓΘΑ] δ 1 Π6- 
εἰ: 

[Εἰαἃ οοποοίνοα ὈΨ οτμθ, οὖς ἔδῖμποσ 1588, 
ἐξ ἑν ὡς χοέτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πά- 
τρὸς ἡμῶν: ΠΕ} Βοίνθοι (86 ὑπίπ ΟὨ]άγθη οὗ 
086 ΙΔΙΤΐαρο, ΟΥ̓ ΟΩ6 Ὠυβθαπα, δηὰ ΠΟΤ Οη6 00}- 
ΘερΡώοη ΟΥ̓ ὈΓΘΘΏΔΙΟΥ (δά, κοίτη, 866 οἶδρ. χίϊ. 
18; ποῦ ΘΙ ρΡὨθαΐζοα 88 ὑπ, Ὀυλ ΓΟΑΪῪ 80 ὑπάᾶοΓ- 
βίοοά), 1ῃ6 6]δοίοἢ) ΔΙΓΟΘΑΥ͂ τηδάθ (Π6 ρτοαύοβῦ αἰ δ. 
ἐποο ὈΘίογα Οἱ. ΤῊΪΒ Ἰοαὰθ τὸ ἴΠ6 τὨϊγὰ οὔδγδο- 
ιοτίϑεὶο : 

γεν. 11. [τ ουὺὶ ἐμοῖς μανίης δα νοὶ θϑϑῃ 
ῬΟΣΏ, ΟΣ ἄοσιθ δὴν ἰΐηρ κοοὰ οΥ μήπω 
γὰρ γεννηϑέντων μηδὲ πραξάντων τὶ 
ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον. ὅι:6 Τεχίμαί Λοίεα ἢ δηὰ 
..--ἨἩ. Βεῖογο ἔδμο οἰ ]άτοη δὰ ἀοὴθ δὴγ ἰδὶῃρ 
οἶμος σοοὰ οὐ "δ." ΤΊ} Θχβϑπρ]6 ἀδηΐθθ οη66 
ἸΏΟΓΟ, 88 ἰῃΠΟΌΡὮ Βυρογβυουδῖυ, 1π6 ὀχοϊυδῖνε ρῥεὶνὶ- 
ἰοχο οὗ Ὀἱγιγσης, [ἢ Ὑἱθν οὐὗἉ «11 .μΐβ, νϑ βίη 
δὲ (Πι6 Τε8] Ἔχρί δηδίΐουῃ οὗ ἐΐθ οὐ μόνον δέ ἰδ ὁ0ῃ- 
ἰαϊποα ἴῃ (86 βοοοπὰ οδεγβδοίοσίϑεο---Ὡοὶ ΤΠΟΓΟΙῪ ἰδδὶ 
Βανι, [Π6 υπΐτυλια] Ομ, ἰΒ 8 ὑγοοῦ, Ὀυῦ δἰϑὸ Β6- 
Ὀθοσδ, ἱῃ ὮῈΡ ρΓΟΖΏΔΙΗΟΥ ὙΠ ὑπὶπηβ, [ὑ 16 Βαγβὴ, ἴῃ 
ΒΟ ΓᾺΡ Δ8 {Π|0 Ῥγοιηἶβο ἀθιθυτηἷ 68 8 γοδν Ὀοογομδπά 
ἐδδὶ [6 υηΐτυϊοα] ϑάγαῃ, ἰηϑιθδα οὗ 86 σοῖδον οἵ 
Ἰδιτηδοὶ, βιουϊὰ Ὀ6 186 τροίπ ον οὗὅὨ 86 ῥχογοϊβοα 986: 
διὰ Βοῦθοῦδ, ἴῃ 80 (ὯΓ 88 ἰΐ6 ᾿Γογ δ σϑδὰθ θυθῃ 
[Π6 στιοδιοσὶ αἰδθγοηοο Ὀοΐπθθῃ ἴμ6 ἐπης«ἔγυϊ ΟΥἨ ΠΟΡ 
ποτιῦ. 

ΤΙ οχργοβείοῃ, τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἰπαϊοαίθ8 ἰμδὲ 
4130 [86 Ῥαίθγη ν οὗ ἴβαας αἰὰ ποῖ ζυλσγαηῖθθ ΔΗ͂ 
οἰοΐοθ οοποοτηΐηρ 18:06 Φετθ. ΤηῈ μήπω οχ- 
Ρτϑαθοβ ἴΠ6 ἕβοὺ ἴπδὶ αὐ δ γονϑϊδίίοη οοῃοογηΐηρ ἴῃ 6 
Ρτοίΐδγθῃοα οὗἁὨ 86 γοῦηροῦ Ὀδέογο ἴμ6 Ὀἱγὰ οὗ ἰἐῃθ 
δόμῳ (αὐτών τυυδῦ ὈΘ ΒΌΡΡ 164) νγαϑ ἱπέθηςίομαὶ, ἴῃ 
οὔον 

Τμαῖ ἴ8ὴ9 Ῥυγχροδθ οὗ Οοἂἃ δοοοσάϊῃρ ἴο 
οἱοοϊξδοι τοὶρῃῖϊ κἰαηὰ [ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν 
πρόϑεσις τοῦ ϑεοῦ μένῃ.) Μογοῦ ὙΟΝΜ 
δαὶ τ1π0 ἕνα ἰῃογοίογο ἀθίθσιηϊ δ, δὶ 8}} δυβθηίΐβ, 
ἢ Ρυγροθοθ. Βυΐϊ ἢθΘ ᾿ΠΟΟΙΓΘΟΙΥ ἀθηΐθθ μα {π6 ἐκ- 
ἰογήἥ ὮθΓΘ ῥὈγθοθῦθβ 9 πρόϑεσις. [ΜΕγον οΡ- 
ΡΟΘΟΘ {Π|8 Ῥγοσθάθῃοθ, Οἢ ἴδ χτουπὰ τὺ [ῃ6 εἶδος. 
δίοπ 18 6δβϑη 8 17 ργϑ- θρονὶ (ΕρὮ. 1. 11. 3 Τίμη. 
ἰ, 9), οὐ᾽οούίηρ, αἶδο ἴο ἴδπο υἱοῦ οὐἵὁἨ ἀτοϊίυδ, δηὰ 
οἴδιοῖβ, {πδὺ ἴ6 ῬΏγΓαΒΘ ΠΏΘΔΠΒ: ἃ ἄθογθθ οομῃπδβίἀογοὰ 
πὶΔἢ τοβρϑοῖ [0 δὴ οἱοοϊοῃη. Ηθ μοὶ ἀβ (δὶ, δ δὴ 

5 [1 τῦδὲ 6 ποίἰοοᾶὰ δαὶ ἐλιΐδ οοπίδἔηδ δ 
πιοϊδοπίδὶ τ ὀψεενονν ἀραὶϊηδί 189 Ῥ]δίοῃίο δπὰ Οτίσοηΐδίίο 
τοβ άπ Τὴ Ῥτοδχίδίοτοο οὗ βου]β, δῇ:]άὰ ἐμποὶσς Θ ἐπίο 

ΟΤ ΘΟΏΔΟΑΌΘΠΟΘΕ οὗ ἃ ῬχΟΥΪΟΏΒ Γ8]}1. ΤῊΦ ΤΠΘΟΤΥ, 
ΠΑΡ ἘΡΡΙΟ ΜΝ ἘΡ ΠΟ ΘΠΡΙΆΟΙΟΙΤ' κε 1 κα τα. 

Ὁυὲ τοῦδὲ Ὀ6 οοπαϊδογοᾶ οΣ6 οὗἁ ΤΩΘῺΥ αὖ- 
ὥνδε͵ Ὁ ἰο δόῖτο Ἐη0 οπίρτοδ το ἐπὶ ὁ. Δ οομσομία, 
Οἰφασὶν, ἐἶοσι, ῬδῺ] τολοσὶδ Ἐπὶ δοϊυἱΐοῃ.--Ἔ. 

ῖ (ζι ναι: “Μοὶ οὕπω, Ὀδοδῦδο τ0.6 Ὠθχδέγο τοϊδέξοι ἰα 
ο Ὁθ οχρτοοδοὰ δμάῤεοίένεῖν--Φ. ὁ., ΔΒ. Ῥσθδοῃ θὰ δῃᾶ 60}.- 
ματ λτων Ὁ 8 ͵ἴπ ἔδο κίτίηρ οὗ Ηἷε δοῃίθῃοθ." 8606 ἾΣΟΣ, 
θ. ἕάπε» 

81! 

Θββθῃ ἐΐδὶ ἱπμογεδὺ οὐ ἔθ ῬΌΓΡΟΒΕ, κατ᾽ ἐκλογήν ὃΧ 
Ῥδβϑοθ ἴπ6 τηοάδ! τ οὗἠἨ πρόϑεσις. ῬοΙθΔΡΘ ἰὸ ἅ 
μοῦ βδίβ ἴο δἕσιη ροαὶ ἐν ῖν τόσο ἰθδὴ (ΐ8 γοδρϑοὲ 
ἱηρ πβδῖ ὈΘΙΟΠΣΒ ἴ0 {Π6 ΟΥΓΔΘΡ ἰπ [86 πληὰ οὗ Θοὰ 
ΜΟΥΘΡ αἶβὸ γορϑὶβ (Π0 βίτοῃρφ νἱ δὴ οἵ Βοϑηρθὶ: Κο. 
Ῥοοίίωνη ]εὶ οἰδοίέυωρι ; Ὀὰΐ αἴνδοῦ 4}} [88 ὕϑοη δὼ 
ταἰϊτιοα, πὶ τηυϑὲ ὍΘ τοαρθοϊΐηρ [ῃ6 ὈΣΙΠΔΔΓΥ ταῖδι- 
ΘΏ0Θ ἴο {Ππρορςταις ῥγίν!ερε (Μουον ᾿ἰταϊ 8 [8 08), 86 
ἈΡΟΒΙ6᾽ Β ἰδηρυάαρθ ἐλ ΙῪ ἱτρ] 68 ἃ οῃοῖοῦ οἵ ἱπάϊ- 
ν᾽ άν818, δηα ἃ ἔπε οποίδο, τ ῃοϑίῆου τῆ δὴ γϑοοῃοὶ ο 
118 τ᾿ ΠῚ ΟἿΣ ϑυβίθιηβ, οὐ ΟΡ δοῃβοϊουβῃθδϑ οἵ οὖς 
οὐ ἤθϑάοσῃ οὐ οὶ. ΤῊ6 οιμρἢδεὶδ ἐμγουρδυαί, ἰἰ 
ΤΩΔΥ͂ 6] ὈΘ δατηἰίςα, τοδί οἢ [6 πῃπηοτί θα ομοΐοα 
οὗ Φδοοῦ, γαίμποσ ὑπδη ὁπ ἴΠ0 ταὐθοϊίοι οὗ Ἐδδυ.--- 
ΕΒ.) Το ἐκλογή ἰβ [ουαπάοὰ ἰπ {86 εὐδοκία, διὰ 
[80 πρόϑεσις Ἰοὶπμθ Ὑῖῖ ἐμθ Ἰαϊίοσ.0 Μουοσθ οΡ 
Ῥοϑί(ἰομ ἴοὸ ἴμθ Θχρ᾽δηδίΐοῃ οὗἨ [80 Ἔχργοββίοῃ (οὔ 
Ἐοθθῃταὔ ον, ἀπά οὐμοσθ) ῳγοροδὶ ᾿Ὰ ἐϊ ὃ 
8 οοττθοῦ ΟἿ]Υ 80 ΤᾺΓ 48 ἴΠ6 οἰδοίίοπ 977 ἴους διὰ 
αγδίίγαγν 7» ἐοάοπι τὸ ἀἰογθηϊ : Ὀυΐ (Π6 οδοου οὗ 
Ιονα ἷβ. σδυίδ Ὡ]Υ ἔγθο ἰη γοϊδίίοῃ ἴο Ὀυταδη οἱαΐτηβ 
ΤῊ Ζ0] τ Ὡρ᾽ οἰΔΌ80 ἜΧΡΓΟΒΒΟΒ ἃ ρυϊποῖρα] τηαχίηι οἵ 
1:0 πρόϑεσις. 

Νοὶ οὗ 'σοσῖϊκα, Ὀμπϊ οὐ ἰχα ἐμαὶ οδἹ]ϑὶ ἢ 
οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος]. 
Ὧθ. Θχρ δηδίΐου οὐὗἁ τηοαῖ οΟμηπιοηϊαΐογβ, ὑπδὲὶ [6 

πρόϑεσεις ἷἰθ δηπουποορα ἈὈΥ [πἰ8δ ποραιίοπ, 16. 600. 
(ΤΑΥῪ ἰὸ ΜογοτΒ δβϑογοῃ, τ[μαὶ 1818 δἀαϊτίοη γοϊαῖοα 
ΟὨΪ ἴο μένῃ: απά ἱπαάφεα δά λὰξ ἐλῖδ, λὲδ δίγονρ 
ἀδουγαθοα, ποὶ 7γονι ἰοοῦζα,͵ δο., ὁμέ ὁ λέπι ἐλαί 
οαἰοίλ.---- οτϑ οδθηοῦ Ὀ6 [86 ουπάδηοη οὗ τῃ9 
68]} ἰο βαϊναίίοῃ, Ὀυὺ ἦυδὲ [ἢ 6 ΣΟΎΘΙΒΘ, ἰδ 18 ΟἹΪΥ (}}18 
6811 ἐμδὺ οδὴ Ὀ6 ἴῃ6 ἐουπάδιϊοη οὗἩ ποτβ. [ΤἘ]8 
ΡῬὮΓΩΒΘ δοϑιηδ ἴ0 ὃὈ6 “' ἃ ζαηθγαὶ οδαγδοίοσίβιϊς οἵ {89 
ΜΠ016 ἰγαηβδοίζοῃ  (ΑἸΐογά). ϑβοΒ ἃ υἱθν ἷἰβ ἴὉ- 
γψογοὰ ὉΥ (06 Ῥδου] ΑΥΥ Ὀτγοίκο οοπδίσποίίοῃ οἵἉὨ ἴΠ9 
ἭΠΟ]6 γοσβθ, ἴῃ ΔΩΥ 0886, ᾿ξ ΘΒΔΌ]18Π68 [86 μοὶ 00 
οὗ Αὐυρυβεπο: “Οαοἀ ἀἄοθ8 ποῖ οἤοοβθ ὺβ δεσαιιδα 
γ6 6 ονο, Ὀαὺ ἐλαέ ἯΘ ΤΩΔΥῪ Ὀσ]ῖονο." “Ηδῃοο, 
ἴοο, τθ ἃγὸ ͵υδβιβοά ποῖ οπ ἀοοομηΐ οὗ Τα (ἢ (2 » 
ἐενρ βάδην), Ὁὰι ἐλγοωσὰ [αἰ (}ὲν “βάσπι), τ 

Υ σὔοεῖ ' αοὰ δἰπηθ6} Γ πόοῦκβ ἴῃ υ8 ἱδγουρὴ ἰδ6 Ηο 
(Β. δα). ΑἿΥ οἴδον υἱὸν πουἹὰ οοπίγααϊος 1136 
ΟὈνΐουβ τηθδηΐηρ οὗ ἰῃϊθ γοσβθ. Οορ. ΗἨοάρο δηὰ 
ῬὮΠΙΡΡΙ οὐ θϑοῖ βἰάθ οὗἩ [86 ργοάοβιπασίδη αὐυθδύοη 
88 ἱπνοϊνοα 6Γ.----Β. 

γεν. 12. ΤΘ οἱάοχ (ἰδὲ ἴδ, 16 βγβί.θο") 
5.411 εκοχνὸ ἴ:9 ψοῦΣβΟΣ [ὁ μεέξων δουλεύ- 
σεν τῷ ἐλάσσον:.} (θη. χχν. 28, δοοογαϊηρ τὸ 
186 βεριυδρίη!).---Ηογθ, ἀραΐῃ, Μόγγαν ὅπᾶβ ἃ αἰ ΠῸ τ. 
Θῃ66 Ὀοίπαροη ἴπ6 οΥρίηδὶ βθΏβ9 οὐὗὁἨ (6 ρῬηββᾶρα πὰ 
1π6 ΑΡροβι]θ 8 ὀχρϑιδίίου", αἀοοογάϊηρ ἴὸ {π86 οθῃ- 
μροὔοῃ οἵ {δ88 οτἱρίηδὶ, [86 οχργοβδδϑίοῃ οχίθῃηαβ ἴοὸ 
186 παίοῃβϑ οοποογηθᾶ (6 )θ δηὰ ἘΔοτἰϊ68), πὰ π’88 
[Ὁ18]16ἀ ἰη εν  οοπαυοδὶ οὗἩἉ [86 Εδουτηΐῖαρ (2 ὅδ. 
ΥἹ, 14, ἀς.):" Ὀυΐ ῬΔᾺ] τηθϑηβ, ΟἹ ἴΠπΠ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
Εδδὺ δηὰ Φδοοῦ ἐιθεηβοῖνοθ, ὉΠ δα υδίπχοπὶ οὔ τῃ9 
αἰδδγθῃοθ ὈΥ τοραγάϊηρ [πΠ6 ὕπο Ὀγοῖθο 8 88 ΓΈργθ- 
Βοηϊδιίνοβ οὗ ὕγο παίοῃθ, ἰδ ἰμβυβηοϊοπί ; γαῦθοΣ, 
186 ἑἐπαοίεβ οὗὐ Φδοοῦ πὰϑ δ! σοπιϊηυρα ἴῃ (δ6 
Φονϊβ ΡΘΟΡΪΘ, ἀπὰ 1.6 ἐπαοῖδε οὗ Εδβδὰ ἴῃ ὑπ6 Ἐάο- 
τοΐϊοβ, [ΤΠ τοίογθηοα οἵ [86 οτἱρβίῃδὶ Ἡθῦτγον, δϑ 
Βιοσσι ΟΥ̓ ἴΠ6 οοηίοχί, ἰ8 ἴο ἴ86 Ὡδύομβ βρηϊηρίπᾷ 
ἥτοῦ ἴπ6 ὕνίη οἰ] άγθῃ (“ὑπὸ παίϊοηΒ δὰ ἴῃ [Ὦγ 
ΠΟΙ. Οοῃ. χχν. 28). [δηρὸ διὰ ΜοΥοΡ ἀρτοθ 
δαὶ [Β6ΓῸ 8 4180 ἃ Ῥ6ΥΒΟ δὶ γοΐθγθηοο, ἐπουρὰ αὐδὰν 
ἷῃρ ἴῃ τοῖν πποᾶδ οἵ βία: ἱπρ 80 τοϊδοη οὗ ἴδ ὑπτο 

᾿ δ μροιρς υϑρω ΘοΟὨαΌσαί οὗ ἐδὸ Ἑδοιηΐῖοθ δὸ τοῦ» 
εἰομοα ; 3 ἘΠπρε Υἱἱ[ἐὲ. 21; χὶν. , 22: 2 ΟἸσοῦ, χσν 11] 
χχνι. 2. ΤΏΘΥ ΤΟΣ δη8}}Υ οοματπογοὰ ὈὉῪ Φοδη ΗΥΤΟΑΒΏΘ 
διὰ ἱποοιφογαιδὰ ἐπίο 186 δον δ ἡδίξοι.--Β.} 



Α 

812 ΤῊ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΡ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΘ. 

ΝοῖθοΡ βου ἃ Ὀ6 οχοϊυάοα, ἐπουρσὰ ἐΠ6 ἩΠ0]6 Ρ888- 
26 ΒοθίΩβ ἴο ἱηάϊοαίθ [Πδὲ [86 ροσβοπαὶ τοίη 
8 [06 ἸΟΓΟ Ρτγοπληθηΐ 056 ἴῃ ΡΒ] 8 τη, Ὁ 
[Π6 πδίϊομδὶ σοίθγθηοθ, β'ομδῖ τοι Κα: “ Αἱ 4]} 
ΘΥθ δ, ἱγσ ἐῃθ ραββαρθὲ ἡεξοίοα ἤογο δηὰ συϑῦ, 18, 
Φαοοῦ δὰ Εδβδι δρρϑδγ 88 ἴῃ 6 ἢθβδβ οὗ ὕνο ὨδοηΒ. 
1 τ ργοιηΐβοα Ἰογαβῃϊρ οἵ ϑϑδοοῦ Ὀ6 ποὶ ᾿Ἰπϊτοὰ ἴο 
86 ἰγαπδίου οὗὁἨ ἴθ Ὀϊγιγῖσῃῦ δηὰ τῃ6 ὑπδοσγαίίο 
Ὀδοθαΐησ ἴ0 ΨΦ4οοῦ, Ὀὰΐ Δ Κϑῃ ἴῃ 118 10}1, Ρῃ γϑῖοδὶ, δπα 
μα μήτε 8686, ἴΠ6 [ὉἸΒΙτθηῦ αἰὰ ποὶ ἰδκθ ῥΪδοβθ 
ΠΕ] Ἰοῦς δον πον ἀθαίῃ, ἴῃ ὉΠ 6] ἀοβοθπάδῃίβ, 
πῦθη Ῥανὶα οοπμαυογοὰ [η6 Εἀοτϊηΐοβ (2 ἥΐδη, νἱῖῖ. 
14). έποθ ἰπθῃ ὑπ 6 ̓Βῃγηδο} 169 ἀπὰ [6 ἘΘοταΐῦ68, 
τοσοῖπον πὶ [86 ΟἾΠΘΡ ὨΟΔΙΠ6Ι,, ΟΓΘ δἱ 81} δυὐϑηῖβ 

οα ἰο ἰδμ6 ρΌΒρΘΙ, του ἰδίου ἔμ (6 Φονγ8 
(οοιαρ. ὅοη. χχυΐΐ. 40, σβόγο 1βδ8ὸ ρὑγοάϊοίβ [86 ἔυ- 
ἴαγο σοβϑαίίοῃ οὗ [88 Ὀοπάδρο οἵ ἔδβδυ  δηὰ ΑπλοῸ8 
ἷχ. 12: Αοἰβ χν. 16, 17; Βοιμ. χὶ. 11 81); ἰῦ [0]- 
ον (παὶ ῬΑὺ] Θρθαῖζθ ὮΘΓΘ, Ὡοῦ ἃ5 ΤΩΔΩΥ͂ Ομ ν᾽ ηἰδᾶς 
ὀχροϑίζοτβ τοἰϑαηἀεογβϑίδηα Ὠΐπι, ΟΥἁ δὴ σίεγπαί τορτο- 
θαύώοη, Ὀυΐ οὗ Β.0} 8 ργοίδγθῃηοθ οὗ οπθ Ὡδίϊοπ 88 
ΒὮ841} ργαρᾶγο ἴὉΓ [86 8] βαϊ σαϊοη οὗἁὨ 84}1 ῃδύϊοῃβ 
(νγο ἀο ποῖ β΄, 411 ἱπαϊν᾽ 0418). ΤμῸ ἱπαϊνί τ] 
ΤΟίΘΓΘΠΟΘ ἷβ 8180 ὑπάηΐδ]6, ἱπουρἢ ἰδ ΕΥ̓͂ ΠΟ Τηθδῃ8 
(ΟἸ]οβ δὲ Ὁ ὮΘΓΘ ἱπιρ]}165 είογπαὶ γέξιϊδ. ΤὯ6 
Ροΐϊηΐ 6Γ 8 ποὺ τολαΐ οὐ λοι τημοῖ αἀοὰ ἀϊὰ ἰη Ηἱΐβ 
οἰοοίίοη, Ὀὰὺ ὑπαὶ Ηθ μαὰά ἃ πρόϑεσις κατ᾽ ἐκ- 
λογήν.--Β.} ᾿ 

γεν. 18. Αβ ἰξ ἰβ υυξϊῖθη, ὅδοον Σ Ἰονϑὰᾶ, 
Ῥαΐ Ἑϊδαὰ Σ μαϊθὰ [Τ᾽ὺν Ἰακὼβ ἠγάπησα, 
τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα]. Μαΐ, ἰ. 2 α΄: 
ΦἹἽἹ Παγνθ ἰονθὰ γουῦ, βαϊΐϊῃ ἴη6 ἴοσὰ. Ὑοῖ γὺ0 ΒΑΥ͂, 
ὙΥΒογοΐη ἢδβϑὺ ἑου ἰονθὰ υ8᾽: Ὑ δΒ ποῖ Εβδυ ὕ8οοῦ Β 
Ὀτοίῃον ̓  βαϊδῃ [Π6 Ιοτὰ : γοῦ 1 Ἰονγοὰ Φδοοῦ, δῃᾶὰ 1 
Ὀδῖοα ἔδαυ, δῃα Ἰαἰὰ ἢΐἷ8 τηουῃίαὶ 8 ἀπ ἷ8 ᾿οτίϊαρα 
Ναβίθ [ὉΓ ἴῃ6 ἀγαρΌ 8 οἵ [Π6 τὶ]ογη 688.) Ηδτγο τ 6 
βιδιθι)θηῦ ἐπὶ Φομονδὴ λαέε ὶ Εδαι ἰβ ργονϑὰ ὈΥ ἰὴ9 
(οὶ ἴδ Ηδ ρᾷγνε ἃ ἀθβοϊδίθ Ἰαπὰ ἴο ἴῃ6 Ἐὰοιηΐῖοδ 
[ὉΓ δὴ ἱῃῃογίδβηοο, πὰ ἰῃδὶ Ηδ οδ]] 6 ἰδ ἃ πίοϊκοα 
ἰαπὰ, οὐ ψῃηϊοῦ Ηΐ8 ἱπαϊρπαίίοη τοϑίθὰ, ΤΏυδ 16 
ῬΘΟΡΪΘ δῖ ρ]δοθὰ ὅγβί ἤθγο, Ὀυΐ νὴ (Πθ πὶ 4180 (Ποἷσ 
ΔηΘΟΒΙΟΓ, 88 ἴῃ θη. χχν, 38 ὑπ δηοοβίου ἷἰβ ρ]δοϑὰ 

, Βρρῦ, Ὀπ8ὲ πί(δι Ὠΐτπι δἷθ. ῬΘΟΡ]6 δ]8ο. 
1116 [Ο]] οσίηρ ἴ8 ὑπογοίοσο δϑβυγαθὰ τπγουρμουΐ : 

1, ΤῊΘ ΘοΟὨΠΠΌΪΠΥ͂ οὗ ἴῃ6 ἑπαοίδδ ἴῃ 86 δηοοϑίου δηὰ 
ἴῃ [Ὧθ Σ684] βυδίδησθ οὗ Ὠἰβ ροϑίογι ἐν: 2. ΤΏ6 ὠπί- 
υϑρδαΐ οοπηθοῦοι Ὀούπθο ἴΠ6 ἑπαύοίδα δηα ἴἰ8 το]ὶ- 
δἰουβ δηὰ πηοῦὰ] δοπάυοι, 8, ΤῊ6 πυηΐνογβαὶ ΘΟ Πθ0- 
τοῦ Ὀοίνθθη [Π6 τοὶ ρίουθ δῃα τλοσαὶ οοπάμποί δηὰ 
6 Ὠἰϑίον 641 ἄσογθοθ, 716 βυπι οἵ (686 ομαγδοῖογ.- 

ἰβυϊοβ ἰ8 ΠΟΥ͂ τοίογγθαὰ ἴο ἴμ Ὀἰνίπθ ρηήγροδβε, δῃ!ὰ ἷβ 
ΔΡΡΙΪοα το Εδβαι ἰπ ἴ86 βοηΐθῃρο, “1 δαίθα Ὠϊῃ.᾽" 
Υδῦ {18 βθῃίθῃοθ ΑΒ, δῇ τηοβί, Οἢ]Υ ἃ γοἰδεΐνθ τηθϑη- 
ἵηρ : αοὰ [ια8 μαίθαὰ Εβδι ἱπ 1:6 γοϊδίΐοῃ οὗ Εδβδὰ ἴὸ 
 ασοῦ, πὰ ἴῃ δ {{{π08]8 ἴὸ ἰη6 δοὶ μὲ Ηδ Ἰἰονϑὰ 
Φαοοῦ. Οοαἶβ 010 ἀγγδηρθηιθηδ, {Βμογθίογθ, ῥτο- 
ΟΟΘ8 ἴσο) ἐῇθ ὈΥΪΑΓΥ πρόϑεσις παῖ Ηθ Ἰονοὰ 
ἄδοοῦ. [Ιπ ὑπαὶ ἔβοϊι 1168 τ(Ὧ6 οδυβα!  οὐὗἨ 0008 
«Ἰογίουβ Ὠἰβύογυ, [6 ἀαοἰογτηϊηδίΐοη οὗ ἢἷβ ἐῃϑοογαιὶς 
ἱππογίίδμοθ, Βαΐ ἴπ6 πῖη016 βαπίθῃοα ἀθρθηᾶβ Ἰροῃ 
ΤΡ ΟΌΒ ΘΟ ἾΟΠΒ ΟὨ ὈΟΓ 51468 : 

2, Αἢ φοοπορσαί οοπα ἴοη. ΤὨΘ αὐοϑίίοῃ ἰβ ποῖ 
δὲ 411 σΟΠΟΔΡΠΪΩρ ἀθόγθοβ Οὗ δἴθγπαὶ βαϊναϊϊοη δὰ 
ἀδιηποίίου, Ὀὰΐ οοποοτηίΐπρς ἴ6 δοοηποηιίοαὶ το Δ ἢ8 
ϑί ὑπὸ ογαάϊπαιίΐοη δηὰ σαϊέ ἴο 6 ροββοδβίοῃ οἱ 88]- 
γᾳτίοη δ ἴ0 1ῃ6 ΘΟΟΒΟΙᾺΥ͂ Οὗ βαϊ ναϊίουῃ ἴῃ {ἰπ|86. Οἡ 
6. ροϑρθοῖθ οἵἉ βαϊναίίοῃ ἴον Εάοπι, οοπιρ. 188. χὶ. 
14 ([αὩ, χὶ. 41); Ατἴηοβ ἰχ, 12; Μασὶς ἰϊϊ, 8, Οἡ ἴπ6 
οἴπεν Παηα, Εἰάοπὰ ἢα8 Ὀδοοπιθ, οἡ ἰΐβ ἀδγὶς δἰάθ, ἃ 
ἴγμ8 οἵὁἨ κφητὶ-ΟἸγβίδηϊ νυ. 866. [Π8 δγεῖο]6 δαοριίίον, 
ἰὼ τ. βδ Ἰρυγίογδιολ Υὔν ἀἄας ολνὶ θελα Ῥοίξ. 

1κονῖθο [86 Ῥαδβαρα ἴῃ Ηδῦ. χίΐ. 17 γοϊδίθα ἴο Ἐδα Ἶ 
ἰδ ΕΥ̓ το ἱπῃογὶς τἴ86 ἰδοοσγαῖίζς Ὁ] βδίπρ ΘῈ 5 
ψ ἢ ἸΘΓΡ δηαὰ ρΘὨ ΐΘΠΟΘ. 

2. Αἡ ἱπαϊυϊάμαξ οοπαϊίοη. ΤἬδΡο οουἹὰ δ αἶδοὸ 
ἴῃ Εάοτα ἱπαϊν 418 μαυΐηρ [86 ομδγδοίος οὗ Ἰδγδοῖ, 
δηὰ ἴῃ Ιβγδοὶ ἱβοσο οουἹὰ Ὀ6 ἱπαϊνί δὶ Ἑαοταΐε8. 
ΤΟΙ ΧΧ, μὲ5 τοραγὰθαὰ Φοῦ 848 δὴ Ἐκὶοιηΐνα ὑυΐῃοθ, 
ΑἸΙονίἦρ {818 ἴο Ὅ6. υἀποοτίδίπ, [λ6 Ἐδοκαΐϊθ πδίασθ 
οὗ {86 16γ8 6} } 8} Ψυδ8 ἰ ὈΘγοηα ἃ ἀουδί, 

8. Α τεἰσίοιδ-οἰλίοαί οοπαϊοη, ϑαϊνα θη πδ 
85 {016 βοουγθα Ὁποοῃαϊ ο}}7 τὸ ἐπ ἱπάϊνίυ δ] 
ψενν ΟΥ̓ Ιβγ86}}8 ο]θςοϊοη, 85 {86 ἱπάϊν!υ] Εάομθ 
ἝΩΒ ῬΘΙΒΟΏΔΙΙΥ ΒυὈ)οοὺοα ἴ0 οοπαθιγηδίίοῃ ὈΥ ἐδπδὶ 
Γμϑοογϑῖίο γοὐθοϊίίοη οὗ Εάοτῃ (866 ΒΘηρε]). ἈἈΐουθῦ: 
“ὟΝ τηιδῦ ποῖ δἰ ἢ ΒΌΘὮ ἃ ΠΔΘΓΟΙΥ ρῥγινατνο τη δῃ- 
ἴῃ ἴο 186 ἐμέσησα Ὁ 88 ποΐ ἐο ἰουδ, ΟΥ ἐο ἴον ἴδξ8 
(ἀτοιῖυδ, Εδβέϊυβ [Ηοάρο, βιπασὶ], ἀμ οἱ μ6γ8), νοὶ 
ἷβ αἰ8δο ποὺ οοῃβετηθα ὉΥ Μαῖιΐ, γῇ. 24. ἴΚ6 χὶν. 236: 
ΧΥΪ. 18. Φο πη χὶ!. 2δὅ ; Ὀὺὲ ἰῦ ΟΧΡΓΘΑΘΟΒ ᾿υδὲ {Π 6 Ορ- 
Ῥοβῖϊα οὗ (μΠ6 ροπίἐϊνο ἡγάπ.---Οοβ ἔνθ ἀὈμοστθηοα." 
ΤΙῊῖθ σου 6 δ8.}}} τῆογο ἴδῃ μαῖγσγοα ' Μονοῦ 8180 
ΒΡΘΆΚΒ οὗ ἃ ὀεοοηιῖπσ 7οπά ΟἿ διὰ αδλογγόηγε ουθὴ 
Ὀοίονο 186 Ὀἰγίἢ οὗὨ [86 Ὀγοίδοσβ. Ὑϑῖ ἰιογὸ ἴΠ 6 τηρδη- 
ἱηρ τυϊρηῦ Ὀ6: 1 ἴᾶνο Ἰονεα [Π6 Ἰοιίον, Ὀυΐϊ 1Π6 Βρὶ 
οὗ τλ6 Ἰοῖος 1 μανῷ ἰονθὰ 1688} ᾧ Τῆΐβ, ἱπάθοϑα, 
τηῖσῃῖς Ὀ6 βΒαϊὰ οὗ ΤΩΔΗΥ͂ οὗὨ [86 ΓοΒΌ}185 οἱ τηοάδγῃ 
οὐ ἱοἶδπι δπὰ οσχοροδῖβ, ῬὨΪΠΡΡΙ Ἰοββθθβ αἱ 1θαϑὶ {16 
ΔΕ οϑὶ8 ἴῃ σοί ἴἰὸ ὕδοοῦ δηὰ Εβαυ ἐποσωθοῖγθ, 
Ὀυϊ γοὶ πιϊθουΐ ὑΠΘΓΘΌΥ Ὀθοοτηΐηρ τὰ οὗ (μ6 ἐγδάϊ.- 
ΤΙΟΏΔΙ ρῥγεὐυαΐοοθβ γοβρθοϊηρ ἴὯ6 Βρηθθ οὗἁ {Π]8 ρμ83- 
88ῦ8. ““ΦΔοοῦ᾽ 85 γϑοορίου οὗἨ (δ6 ᾿μοοοσας ὈἱγΙἢ- 
τίσει, δῃὰ ϑαυνβ δχοϊυδίοη ἴτοῖ ἰδ, οοπδετηξα, ἴῃ 
Ῥδυ}}Β τυΐπα, ΟὨΪΥ (6 ἴγρ6 ἴοῦ ἐλ6 αιο οὗ ἐλδ γδοδρ. 
ἐΐον ΟΥ̓ εἰεγπαὶ φαϊυαίίοη απὰ ΟΥΓἹ αδαπαοππιοπέ ἰο 

»εγαδίίοη." Βυῖ 6 ἰὰν οὗ ἰϊ]8 τοοθρου 
δηὰ δϑδλῃπαοῃιηθηΐ 8 ποῖ ρθη θγο, Ὀυΐ ἱπ Ματκ 
χνὶ, 16. Τὴ6 ζΟ]]οπίηρ, ἱπίοσργοϊδίίου 18 Ὀοέζογ, ἰἤ 
6 υπἀογβίδηα ὑΠΟΓΘΌΥ ἢοΐ δοβοϊυΐθ, Ὀυϊ τοϊδνο δη- 
ΕἸ 6868. Οαϊνίη γν6}} οὀχρίδἰηβ ἀγαπᾷν δηὰ μισεῖν 
Ὦν ατδιηόνε δηὰ γοροίϊεγε. ΤὨΘ υδ6 οὗ μεσεῖν 3 
βίτααν (θη. χχίχ, 80, 81. θουΐ, χχὶ. 1ὅ ΕΣ : Ῥγον. 
ΧΙ, 24. Μαϊῖ, Υἱ. 24. [κῸ χυὶ. 18. Μαίῖ. χ, 87: 
οομρ. π|ῖῖὰ 16 χὶν, 26. Φοδη χὶΐ. 326). “Τὸ Βαῖθ 
ἔδιΠον πὰ τοῖον, δηα ἢἷβϑ οὐ δουϊ, ἀο68 ποὶ τηϑδῃ 
ἴ0 ἰονα ἐἤθῖῃ 1688 ὑβαη {πὸ Ἰωογὰ, Ὀυϊ [0 τοὐϑοῖ ἔῃ θιη 
αἸϊοροῦβον 'π ἃ ολ86 οὗἁὨ 60] }1810η, ΟΥ ἴο 80 δοὺ ἰονδγὰ 
ποῖ 88 ἰἢ ὁπ6 ροβίεἰνοὶυ παῖδα ἴμθπὶ (9) - ἴῃ τ ϊοὶ 
6806 ἔπογο τηΐρῃῦ 8.}}} οχίβί αὶ στοαὶ ἀθαὶ οὗ ἴονα ἔοσς 
ἴοι, ᾿Βουρἢ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ 1688 ὑΠ8η ἴον 16 [,.οτὰ,""---ἰῷ 
Ἰηάοοά, αδεοίμέε ἰουε ἀηὰ ἃ οοπαέίοπαί ἰοῦε --- ἰουὶπς 
ἴε88, ΓΘ δ ναῦίδηοα ΣῊ Θδοῦ οἴμον, [6 ἰδ 6 αἶδτο.- 
βατὰ, πρἱοῖ 18 Θ᾽ ταῦ ὑο μαῖγοα, βουσὶ ποὶ ματγίαϊι- 
ἵηρ οὗ [Π6. πδίυγο οὗὨ μαεῖγοά, 0] οὗ ἰϊβοϊῇ. ἱξ ἴα 

ἰμ [- σοῦ Ὀ6 ἀοηΐϊοὰ ἐδαὶ λαίε, ἰὴ ἐδθ Βοτίρῖυτζο, ἀοοε 
ποῖ δἴχγαγα ἀθϑοῦδῦο ροσίεῖνθ δΌΒοσσθῶοο, Ὀαἱ οοσδδίοσιν 8 
1088 ἀορτθθ, ΟΥ, ΙΟΥΘ δοουγωΐαυ, 86 ΔΌΒΟΠΟΟ οὗ Ἰονθ :; ἐ- 9... 
αδθῃ. χχίσχ. 81] (γβοσθ [86 οσίρίῃα) ἰοχί ῬΡ δι «Ἰ Θἢ ποῦ 
λαέεα ̓ Ὦγ 78οοῦ---ἰ, 6... 1658 Ἰογρὰ ματι ἘΔΟΙΘῚ ; ΘΟταΡ. τασ. 
80) ; Μαίΐ, νἱ. 24, δια οαροοίδν 1κο χὶν, 24 ; οοότὸ 
τὑἰὰὰᾷν Μαῖξ, χ. 37, νῇοτθ ομθ ουὐδηρο ἐδὺ βανα λαίείλ "οί, δὰ 
ἐῆο οἴδποσ, ἰονείϊ, πποῦό. ΤᾺ6 ποτὰ πρὰουρθέθαϊν, οὐδ ἰὰ 
[8689 ῬΆξαθθοΣ, ἔα κοιι οχδοῖγ, ἀδδβασΐίθθθ ποὺ σρΘΥΘΙΥ ὃαὶ 
εὐρὺν οἔἴ ἴονϑ, Ὀυὺ ἃ ἔοστηδὶ ρυϊ(ἐπρ ἐπιίο ἔμ6 Ὀθοκρνρουιν. 

Ἶ {Τὲθ 8 δῷ ΔΙ] κίοσι ἰο 86 εἰτίσ σεν ᾿ἐΐογαὶ δσιὰ ὕσῶσ- 
τοδ 041} τοί ποᾶ οὗ οχοβθαὶβ δα ορίθα ἀὐδῳ Ε΄. Βεε τὰ 
ἀορασγί ἔγοση ἔπ Ἰϑέξοσ, τῆο ἐξ ἕο Ὅ6 188 ΓΏΟΣ οὗ [9 
ἐγ εῖ ὙΠΘΓΘ ἀχὸ θα {ὉῸῸ Ὸ ΔΣιόσοσ : ἰμαὲ οὗὁἨ Ἐοταθ (δοοΐον 

ἰλεμο ΔΌΓΠΟΣΙ ), δὰ ἐμαὶ οὗὨ Βδ οπαϊθπι ({παϊνί τι] Ἠπ» 
ΤΟΔῚ ΟΟὨΒΟΪΟΌΙο6 6). Τὴ6 εἰἴσίοὶ ἰπίοσργοιδείοη οὗ Μογοῦ ἧδ 
δαορίοα ὉΥ ΕἼ ΣΒοθ 6, Ὦ6 Ὑ οἰΐϊο, διὰ οἴῆοσαε. Ὁπαιιοπῆοῃ» 
ΔΌΪΝ [πὸ ἀδα) ρα οὗ οὐ νἱϊπ ΕΒΔῸ ἱπαϊοαῖθ 
Ῥοιᾶνθ, ἐπουρῆ, τ γο ἰῦ Ὀὰϊ τ8ὸ ἀοργιτα ἴοπ οὗὨ Ἰονο, ἔνα 
Ἀρρλάραι 1118 -«ἀοἰπᾳ ποιυ]ὰ βιὲ}} δοοουπὶ Τ1ὉΓ ἱἰπο Ὠξδίονε οὶ 

15.--Β. 



ΟΒΑΡΊΤΕΚ 

6 πορδιεΐοῃ οὗ (δε ἀοΐδος οὐ οὗ (86 δἷη 0 πδίοΣ 
(δ ᾿δβαϊοὰ ἰμάϊνί Ὁ] οἰδαυδα, Ὀαὶ ἰδ 8 ποῖ ἴ[π6 ἱπαϊ- 
νἰἀυαὶ ἰοὸ πνῆΐοῖ τἴΠ6 ἀοίδοϊ ΟΥ ἔπ δἷῃ οἰθανθβ. 866 
“81δ., ὙΠΟΙθοΙ,, Ὁ. 498, δραϊηβι, Εγίισϑῃθ, Μογον, 6 
Ὕυϊϊο, δοὰ ΡὨ ρρὶ. 

10 τουδὶ Ὀ6 οὐϑοτνοά, γί ν, ὑμ δῖ, ἰ νον, 18, [09 
ἀεδοτ ρου οὗ 7ογε-ογαάϊμιαέίδοπ οΥ ργοάοείἑπαίϊίοπ, δ0- 
εογάϊης ἰο οἰοςίοῃ, ἰβ ἰηἰγοαποοὰ ὈΥ ἦ κατ᾽ ἐκλογὴν 
πρόϑειις. ΤῺ ἰάθδ οὗ οἰοσίοη τοΐυϊοβ [μ6 (Ὁ]]ὺν,- 
ἐπα οἰαἰη)8 ἴ0 ἃ σίρῃς ἰὼ αοα᾽ δ Κἰηράοιι : 

1. Τιια οἰαὶπι ὮὉΥ νυἱσίυθ οὗὨ πδίυγαὶ ἀδϑοθηὶ ἔΓΌΤΩ 
ΑὈΌΓγΔΠδα, ἴδ ἔδίμπον οὗ [86 δ: Ὁ], ΘΘρΘΟἾ4}1}γ7 ὈΥ 
Υἱγίυ 6 οὗ Ὀἰγιγίριῦ ; 3. ΤΏΘ οἷαίτυ ὉΥ τίσι οὗ ἀθ- 
δβοθηῦ ἔγοιῃ ἰδ Ἰορί ταδί τηδττίασα σο!οϊυἀοα ὉΠ66Ρ 
πὸ γγοπιΐβα , 8, ΤΏ6 οἷαίπη ὉΥ Υἱσίιθ οὗ (86 τηοτὶϊὶ 
οὗ ποιξκα. 

ΕἸΘοιϊίοη ἰδ ῖκο8 ρἶδοθ ἔγθοὶγ : 
1. ὙΝιΒουῖ τοραγά ἰὸ ἐμ6 δἀνδηίΐδρε οὗ Ὀἰγι τί χη ; 

ἃ. ἴο ἀοδβοθηῖὶ ἔγοϊῃ ἃ ΓΆΓΪΥ ἰμαὺ ἰ8 Ὀ]οβθοὰ ; 8. ἴὸ 
ΘΟΙΩΣΩ ΠΥ ον ἰμ ἃ ὑπ] η-Ὀϊγ ; 4, δηὰ ἴο {0 ἴοτο- 
δοοΐῃρ οἵ πογκβ. Απὰ 4}1 τ}}}8 ἰβ οὨ ἴῃ6 δ ρ]6 

πα τῃδὺ οἸοοίοι,, α. νοϊ απ Αγ αἀδιογτηΐηθθ (ἢ 6 
ἐπάοίεα ὈΘΙΟΓΘΉΔΩΔ, ἱμΟΥΘΌΥ ἀνοϊαΐηρ 411 ἈρΡθγδΏοα 
οὗ παΐυγαὶ ΠΘοθθβῖΥ, [86 τϑαυϊγοιηθπί οὗ ὈΪΣΙ τ ρῃς, 
ἄς. ; ὁ. διὰ, δοοογάῃρ' ἴο (Π6 ὑπαάοίδδ ΟΥ ΘΟΟὨΟΙ,ΪοΔ] 
Θμἀοντηθῃῖ, ᾿ὺ 4150 τηδκοα ἃ πρόϑεσις ἴῃ ἴο 
ἐΠ:6 ΘΟΟὨΟΙηΐοΆ] ο8]}}, [πὲ βιπὶ οὗὨ [Π|6 γ!0]6 τηδίτον, 
ἀειδομίηρ ἔγομ ἰὑ 4}} τοΐδσθησο ἴὸ ἴη6 δχέθηϊ οὗἉ [6 
Ῥγδίδθγθησθ οὐ ἴΠ6 γσϑϑ] οὗὨ 186 ομοΐοθ οὗ αοὰ ἴῃ {18 
Ἰῃδβίβηςσα, ἰβ, ᾿Λῃδἱ αοα ἀο68 ὀχϑτγοῖβα ἃ ρρογοζδίνε οὗἁ 
οδοΐοθ οσ δἰ βοϊίοῃ, ἱπά ρθη ἀ ΠΥ οὗ 8}} 686 Ὠυτηδῃ 
οοπδίἀοταιοηβ. Τῆδὶ 0818 8 [86 ρΡοΐπὶ ἴο ψΕϊοἢ Ῥαὺ] 
ποῦ αὰ Ὀτγίηρ, ἢΐ8 τοβϑάθγβ, 'ἰ8 ουὐἱάθηΐ ἔγοϊη δι ἷπι- 
τοηραϊδίο!υ [Ὁ] Ὁσγ8. Α ἔτ ον ῥσγοοῦ [δαὺ ἃ ροπογαὶ 
ἔγΌ ἢ 18 4180 ἰὸ Ὀ6 ἀγαφρῃ ἴσου ἱΐ, ἰ8 αὔοτάρα ὈΥ {86 
οοπαίδηςξ ὑβ6 τηδᾶ6 οἵ δβροοίαὶ ροϊπῖδ ἴῃ ΟΪα Τοβία- 
τηθπὶ ὨἸΒΙΟΣΥ δηα οἵ ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ Ῥαββαροβ ἰο 68- 
ΚΑ Ὀ]15}} ΦΘΠΘΓΑΙ ρΓΟΡρΟΒ [08 (866 [86 ὁ186 οὗ ῬΠΔΡΔΟ, 
Ὀοίον, νοσ. 11, ΜΠ οὮ, 88 ΓᾺΡ 88 {Π6 ἱπαϊνἱ δὶ ἰπ 
αυσδιΐοῃ 8 σοποογηθα, ἢ88 ποὺ οομηροίϊίζοη τὰῖτῃ (Π6 
αἰδουβαίοῃ, δηὰ Νονν Τοβίδηθηῦ ραδεὶπι). ΤΉΪ8 τηο- 
(Ποα οὗἁ οἰϊδϊίοη ἰδ Ὀαβθθὰ οὐ ἴδα β8 δ} 1} οὗ [86 
Ὀϊνίπο Ἄομασγδοῖογ: 0 ἄδην ἰΐϊθ ργορτίοιγ, 8 ἴο ῥὑγα- 
ΒΌΙΩΘ 80 ΔΙΌ ΓΑΣΠ688 ὁπ ἰΠ6 ρΡατὶ οὗ Οοά, ἱπ ἔδσ 
ξιοαῖοσ ορροπίϊίοη ἴο ΗΪΐ8 ομδγϑοῖον [ἤδη 18. ἱτηρ]οὰ 
Θν ἢ πρῶ ἔδατί} }ν ἐμία] ἰϑιῖς νἱονν οὐἠἨ [818 οἢδρ- 
[6 ;..--- 

ΒΚΟΟΝΡ ῬΒΟΟΡ: 72:4 απίλεδὲς ἐπ γοτε-ογαϊνηαίίοη 
(ρυϑάδείπαίοη). Οοά ἐδ πουὲ μητίρλίδου ἴῃ δλοισίτις 
Ῥαγον απά ἐπ λαγαεπίπσ, αα ἱπ Ηἰΐδ πιαππον οὗ 
νέης ἐλ ῥφίμ απ οοπιραδείοπ (νοτα. 14-]8)." 
Μογεῦ: ΤῺ βοοοπὰ ρδγὶ οὗ {πο ἐμ δοαΐον. 

γον. 14. Βαϊ 5181} το βὰν ἴβϑῃ ἢ [85 ἴῆϑχο 
Ὀπτίρίθουπηοαβ υὐἱῖ Οοὰ 2 [Τί οὖν ἐροῦ- 

Ὧσ. Η Φυπαίάογα (δὲ ῬΆΤΘΕΤΑΡΟ 1}9 αἰδίδεηοης 
ΔΈΤΨΟΙ οὔ ἴμο θτεὶ οὐ͵οοίίου ασίδίηρ δαδίμπδὲ (ἢ 6 ἀοο- 

πρό δ ΒΟΥ. τι ἔμ ἀἱκέτὶ θυ οὉ οΥ Ηΐδ ἔλγοσχα, 

δοί 
πηὰ οἵ 2115 Ββοϊϑοϊπρ οπ9 διηὰ ΓΕΘΡΗ͂ΒΕ 

οὲν πόγῖκβ, θὰ: Ηἰκ οσῃ ροοῦ Ρ]ΘΑδΌΣΟ. 
οὐήθαϊλοπ, πὸ ἐμέσϊκα, ἰδ σίαἰι ἃ ἐπ νότ. 19. 80 ΜουοΣ, 
δηὰ τπιοαί.-- 

ΙΧ. 1-8Σ. 918 

τηοδῦ νοὶ ὨΪΥ ῥγοὐπαΐοθδ οοηοογηΐηρ (μοῖρ ῥγὶν 
ἬΘΙΘ ΟΥ̓ΘΓΟΟ6. Βυΐ, ΒΏΔΙΥ, αοΟ ΒΒ Ῥχγοιΐδο ἴῸ 
Ὀθοσα διοοα ἄστη, δπὰ ὉΥ {8 τγδ ἀθοϊαϑά, ἰῃαὶ τ 
ΜΓΟΓΚΒ οὗ (6 Ἰργδοὶϊϊθϑ οουϊὰ ΠῸ ΠΊΟΓΘ ἱτροθθ ΘΟ 
ἀϊυΐοπα οὐ αοα δ ἴζθθ ὀχογοῖβε οὗ Ηΐβ δὐνηοῦίυ, ἔΠ δὴ 
οουἹὰ θ6 ἀοπθο ἔὈγπι ΟΣ. ὉΥ ἴΠ6 ποσί οὗ Φδοοῦ, ἩΠῸΣ 
Οοὰ αβεοϊσυοὰ ἴο Ὠΐτη Ὀοίογθ μδηὰ ἴἢ 6 ἀοτηϊπδίίοι οΥοΐ 
8 Ὀγοίῃθι---ἰ δὲ ἰβ, ἴ1η6 τπδϑοοσγαῖῖς μοηοῦ, ἴξ τϑρ 
ΘΒρΘΟΐΑΙΥ Ἐν ἀθοϊαγαιϊο ἀραῖπδὶ ἐπ 6 οἰδίτηβ ΘβίδῸ» 
Ἰἰδῃθὰ ομ πογῖζβ γῇ τὰ8 σΔ] ου]αλοα ἴο δχοῖῖο (89 
Ψαάαϊζίηρ βρί γί, δηὰ Ἰοδὰ ἰδ ο 186 οοποϊαδίοι ἐδδὲ, 
ὉΥ 80 ἀοΐῃρ, αοα πουὰ Ὀ6 υπγρῃίοουβ. Τ}ι18 18 ἐῃ 9 
ἰηϊοτογοϊδιου οὗ Αὐυρυδιΐηο, ΗἨδγνθῦυδ, [ἢ6 τηδ ον 
οὔ Τϊδογα ττὶογβ, δηὰ Βυ)]ἕἶηρον δηὰ Ἰπο]υοῖ. 
Βυϊ ονϑῃ (Πΐ8 οοποϊυδίοη 6 τγαὐθοῖβ πὶ ἢ ΔΌΒΟΥΓΘΙΟΘ 
(οοσιρ. ομδρ. ἰἹ, δ). Ηθ δἀάυοσθβ .εἷβ ῥσγοοῦ ἱτωτωθ- 
αἰαῦο! Υ αἰοσ τγα 8. 

ΟΥΟΥ ΓΟΙΩΔΓΪΒ : “ ΤῊΪΒ ΓΟΘΒΟῺ 18 ἀοΙ) ΟΠΒΙΓΔΩ͂Υ 
ἴῃ 80 ἔὰΣ 88 ὉΥ ἰδ Ὅ.6 ΔΌΒΟ] αἱ αἰνίηθ που 688 οἱ 
σαὶ αοα ργοαϊοδίθα οὗ ἢΪἱπη|861 τηυδὶ Ὀ6 δεβυσηϑὰ." 
Υει 18 που]ὰ 6 ΟὨΪΥ͂ Δἢ δοϑοϊυΐα ὑσγοοῦ οἵ δυΐμοσγ. 
ἰϊγ. ΑἸδο, δἼοδογάϊης ἴο Οαϊνίη, (η6 ρῥτγοοῦ 1168 ἴῃ 
6 του ηρ οἴου οἵ 106 Ὁ 1164] ἀφοϊαγδιίΐοῃ : δαΐὼ 
λαδεῖ, δογὲρίμγω ἰοδίἐπιοπι ἐδ ἐπιρηγοδ ἐαίγαίιιδ. δΟΉῚ- 
»ιδοῦγ8." [1 [ηἷβ ομοΐοθ δῃὰ ργοίογθηςα οὗ {16 οὮ 
Ὀοίοτο 86 ΟἾΠΟΙ πθῦθ 18 ΠῸ υῃυρηϊθουβηθδθ. ΕῸΣ 
Π6 ΟὨ]Υ͂ ἷἰ8 πητὶ ρ  ΘΟΙ8 ΠΟ ἰ8 ἀπά θοῦ ΟὈ] ζαιοἢΒ το ἢ 
ἮὮδ ἀοθ5 ἠοῖ (Ὁ]Η] ; θα. αοὰ ἰβ8 ὑπᾶοσ πῸ ΟὈ] δ 0 ἢ8 
ἴο Η]Β ογθαΐυγο, ἤθῆσα οδὴ 60 νὶϊῃ τη πθᾶὶ Ηθ 
Ὑ}1] (νοτβ. 14-.29). Οὐδ νὶ}} 8 {Π6 δοθοϊυΐϊθ δμὰ 
οίἴθγῃδὶ ποῖτὴ οἵ στἰριιἰθουθη688, δηα 81} ἱμαὺ Ηδ ἀοθϑ 
8. ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ στρ (θουῖϊ. χχαχὶ!. 4. ὙΠεγο 'ἴ8β δῸ 
ΠΟΓΠῚ οἵ τὶ ρἢ  ΘΟΌΒΠ688 δῦονο Ηΐπὶ ἴὸ σοῦ Ηρ ἴθ 
ΒΕ] Θοῦ ; 6186 γεγο ἀοἀὰ ποῖ ἀοα.---. 5.7] ἘδΓ οὔ οΥ 
Θσχρ δηδίϊοηΒ, 866 ΤΏΟΙυΟΙ, ΡΡ. δ07, δ08. 

ΤὨο]υοΙ : “ Οὐ βοπἷδ τοραγαάϊηρ [18 88. ἴπ6 οὔ» 
7θοιίοι οὗ δῇ ὀρρομῃθηῖ, δπὰ νϑὺ. 1δ 88 {16 Αμοβί θ᾽ 
ΔΠΒΉΓΟΓ, δη ἃ νΟΓΒ. 16--18 85 δῃοίῃοσ οὈ]οοϊίοη οὗ {ῃ6 
ΟΡΡομρηΐ, 18 ἃ γϑβϑυὶ οὗ ἀοοίγί πα] ρουρ ὀχ ν.᾽) ΤΏΘΟ. 
ὅοτο οὗ Μορβγνοβϑίϊα, ϑίοιτ [ΨΦεθσγοιμο], δὰ ΕἸδῖϊ, τϑ- 
βαγάθα γυϑυβ. 1ὅ--18, δἀῃὰ Ἡβθιυτδηη, νογΆ. 1δ--2], 88 
ἴ6 ον͵οοοη οὗ δῇ ορρυποηῆῖ. [Υ8γ8. 1ὅ δπὰ 17 
ΔΓ6 αυοϊδιυϊοηβ ἔγοτῃ ἴΠ|6 βογρίυγο, δηὰ ἤδῆσο οδηηοὶ 
Ὀ6 οὐ᾽φοιΐοηβ ; ΜΏ16 νυϑῦβ. 16 δῃὰ 18 δγὰ ποῖ {Π6 
ἱποογγοοὺ ἀθαυοίοῃβ οὗἨ δὴ Ορροηθηΐϊ ἔγουῃ [ῃ686 Ρδ85. 
ΒαΡ 68, 88 ΟΒγυϑοβίοῃ) δὰ Ῥοίαρίυβ βῦρροβο, Ὀυϊ ἴῃς 
οογτθοῖῦ οοποἰ βίο οΟὗὨ {Π6 ΑΡΟΒΙΪ]6 Ὠΐ πι861}.--, 5.] 

γεν, 1ὅ. ἘΟΣ ΒΘ βαϊῃ ἴο οδοβ, 1 ὐῇ ] μβανϑ 
ἸΏΘΣΟΥ ΟἹ ΒΟ ΣΦ μανὸ τϑσοῦ, δὰ ΣΦ τὧἱ]] 
ανο οοσηρδαδίοσι οσι ΟΣΩ ᾧ αν 9 ΟΟΣΩρΡδβδίος 
[Ἐλεήσω ὧν ἄν ἐλεῶ, καὶ οἰχτειρήσω 
ὃν ἄν οἰκτείρω. 856 7εχίμαί Νοίε "., ἔοτ 186 
ἨοῦγτοΝ]. Αἢ δῆβνψεγ ἴ0 ἴΠ6 86} -ρσοροβϑὰ οὐἱθοίζοῃ 
ἴῃ νοῦ. 14, ἰδοηὴ δὸμ Εχοα, χχχὶϊ, 19, δοοογαΐηρ 
ἴο τ ΤΧΧ, ΤΏδ ἔογτῃ οὗἉ [ἢ οτἱρίῃηδὶ ἰοχὺ 18 ονὶ 
ἀθηιν 1818: 1 πάνθ (ΑΙ γοδ ὙΥ) ̓ ιδὰ ΤΏΘΓΟΥ οὐ Ομ 1 
ΜῚ ᾶνθ ἸΏΘΓΟΥ, δηὰ 1 ἤανα πδὰ οοϊηραβϑίοηῃ. οἢ 
ὝΒΟΙΩ 1 Ν}}} ἢᾶνθ οοστηρδϑβίοη. Τὴ β6η86 ἰΒ {6 Γ0- 
ἴογτο ποῖ: 1ὸ δοιὰ 1 δὴ ργδοίουβ, ἴο πίττῃ 1 δ: 
Βταοίουβ ; ἐπὶ 18, 1 δοὺ ἰῃ (ῃ6 τηδλίϊον δοοογαΐηρ τὸ 

Φ.Ποῦρο: “1 πὶ} θῸ τοτωδεικοὰ ἐπδὲ ἐπ|θ80 αὐ ἐπ τον 
οὔ τι νὴ 8110 81:6 δουπάςαἃ οἱ ἴ;ντόο ΔΑΒΏΠῚ Β. ο σαι γνῶσι 
6, (αὶ [ἢ 9 ἜΝ δτὸ ἐπὸ Ἰ οσὰ οἵ σοἂ : απὰ “Πο 6θ0.: 
ομὰ, δαὲ ναὶ δοῖϊΌ4}}γ ἀοθ6 οασποὶ ὈΘ Ὡυσὶβ μὲθουδ." 

ἘτΟ0π [μ96 ἀϊσέποιΐοη Ὀοίνθοι ἐλοῶ δπηὰ οἰκτείρω, Μόγγας 
ΓΟΙΛΑΥΚΘ : “Ἢ ΤΏΟ ἀἱκίλινοϊίου Ὀού ΘΟ {ῆ6860 ὑτὸ ᾿νοσὰκ ἰδ ποὲ 
το Ὀ6 ἴπ6 ἀοβηρά, υἱτὰ Ὑἱε τη π, ὄγπον., Ρ. 69 ζ,, (μαι ἀλ, 
ἀοβοσίῦθε [86 δοεῖνο ΤΩ ΣΟΥ͂, δηὰ οἰκτ, [6 δυσηρδί μϑεϊο 0011» 
Ῥδβείοῃ : Ὁπὶ γῖποσ, ᾿Ἰμοδ [026 Βα π|9 ποϊίοη οὗ πειϑεγογί [δ 
ΟΧΡΙ οβεοὰ πιόγε κίγοηρσὶν ὌΥ οἰκτ. ὙΠῸ Ἰδίιοσ ἰβ οσί ίσι 
τὸ ΓΕΔᾺ ἡ ὑδαν Ἡ ὴν οὐ ἐταδίοἃ τ μακαρίζειν (ΣΧ καὶ, 
Αι ΩΝ 4. 1. ).  - ῖὶῖῸ} 



᾿͵ 414 ι 
Φ' πρτα τκιτισαστσο. ατειασσταναενανςς πατοππίραατοντττταν ον π͵ν------ 

[ΩΥ̓͂ ΟἾΤΏ δυϊοΥ Ὑ Οὐ ἔγθοάοι, ὑῃγοδυγα θά π 688. (89 
γί οΥ ΟὗὁὨ τηοβῦ οοταϊηθηςδίογθ, 8180 οὗ ΤὨο]αοῖς, Ρ. δ11. 
οι διὸ Ἰαϊῦον (808 τη0α 868 ἰιΐϊ8 Ὑἱονν, αχαϊπβὲ ΟἸβμδι.- 
Βοη: 1η6 αυασϑίίοῃ 8 ποὲὶ σοῃσορηίησ αο( δ τἰρῆϊ, 
Ὀὰΐ Οοαἶβ ρᾳῖδοθ: Ρ. 114), Ὀυϊ : 1 τοδὶ ᾿πδι, 88 
ελεναλ, ἀλλὰ οοπἰίηαθ (μ6 ποτγὶς οὗὨ ΤΥ ζτδοθ ὙΠΘΓΘ 
[αν οηςθ γανϑδὶθὰ ἱἰ, ἄϊο.-- - αὶ 8, Φοβονδῃ ἰδ 
ὅλο ἀοἀ οὗ τονοϊαϊοη ἴῃ ΗΪ8 οοηβίϑιθηονυ, δηὰ 80 ΔΓΘ 
δἷβο Ηΐ8 γσγᾶοθ δὰ Ηἰβ οοπηραββϑίοῃι οοηβίβίθηι. ΗΪ8 
(τοοάομῃ Ὀἰηαὰβ οὐ ὑπθϊηα8 ἰἰ86} ἢ, ΗΪ8 ἔγοάοτῃ ἰβ 
ταῖμος ἴο Ὀ6 τοχαγθα 48 ἀφοϊβίυῃ δἰδο, ἊἈοοογαϊῃρ, 
ἰο ἴὩ6 οοηποοίίοη, ἱπηἀοοα, (86 “ὩΣ οου]ὰ ὈΘ ΓΤΘ- 
ξαταβὰ ἃ8 ἃ δαύαγα ΤὍΓα ; Ὀὰὺ ὑΠ18 8 ΠΑΡΑ ΪΥ δα πα» 
β'016 ἴῃ οοπηθοξίοη τε [9 Βίταρ]6 αΐατο ἔογπιν ἹΠδΣ, 
δηα νεῖν} [Π6 ἤδῖὴθ ΨΦαοῃούδῃ : ὑπογοίογο 6 ΒΘΌΓΘΥ 
ἐγδηβ δι οηδ---οἴοῦ ΘΧΑρ]6, ἐμαὶ οὗὁἨ ἈΠ ρρϑοη- “ΓΘ 
ἴ0 ΠΟ Ρυζροβθθ: “" Απὰ 85 1 Πδῦθ ΤΔΘΡΟΥ͂ οἢ ΝΌΘΟΙ Ϊ 
ἢδνθ ΤΊΘΓΟΥ,᾽ ὅσ. 

Ιῃ. βϑϑηϑὰ, [86 ἰηνογίοα ἴοττα οὗ ὑπὸ υΥΧ,, ἰτοῖὰ 
πὩΐο Ῥϑὰὶ ὡς "ΘΒ, ἰ8 ᾿πογοίοτο οοσσϑοῖ : καὶ ἐλε- 
ἥσω ὃν ἂν ἐλεῶ, κιτιλ. [ΑἸ οτὰ οὈ]οοῖδ, πίθῃ- 
οὖ βυῶιίοοηϊ τοάβοη, [0 ἰαγίπρ, ἴ.ι6 βίγοβϑβ οὐ ὃν ἄν, 
ιολοπιϑοουον ; Ὀαϊ Ῥδα], ἔο]οσίηρ ἵπ6 ΧΧ,, πιαῖκ 68 
ἴδ ἐπ βογίρζαγαὶϊ οχργοβδβίοι οὐἩ ζϑῆθγαὶ ργοροϑι(ίοη. 
Ιεἐ ἰβ ἴῃ ἐπθ ἔτι οὗ ἃ Ὀίνί πο ατίονι (6 γογ).---Ε.] 
ΤῊ6 πιοδηΐηρ οὗὨ [86 Ὡδθ Φοῃονδἢ ἰδ: έυΐπε σοπ- 
εἰδίεπμου. Βυΐ Φομονα δ Βροακίηρ ἴὼ Μοβο8 Ἦδ8 ἃ 
βροοῖαὶ βἰχιίβοδηοο. 106 Φ6νγ8 τοζαγάθαὰ Μόβϑθβ 88 
[ἢ6. ἑουπάον οὗὨ τ ριὐδουβηθθθ ΟΥ̓ οΣΚθ. δι, οα 
ἘΠ6 ΘΟὨΓΓΑΓΥ͂, Ὀτίηρβ οὐὖὐδ ἐπ6 ἴδοι ᾿παὶ αοἀ βαϊὰ ἰῸ 
{818 ΥΟΥΥ͂ Μοθοβ, [μαὲ [86 σοΟμΒίϑίθῃου οὗ ὑπ6 ποῦκ 
ΟΥ̓͂ χτασα ͵ἰ8 ᾿Αὐργοῃν οὨ ἴῃθ Ὀορίηπίηρ οὗ ἴ86 ποῖκ 
οὗ ζταδσθ ἴῃ τδοο, [78 νἱονν ἴ8 ἱηροπίουδ, ἀπὰ 
αὶνο8 δἱ ᾿θδϑύ 8010 Νδγγαηΐ [ὉΓ ἃ γοίθυθηοθ ἴὸ ὙΟΥΚΒ, 
ἩΏΙΘΉ ἴοο οὗἶθῃ ἰδ “ 8}1} βυρρ!οὰ ὈΥ ἴΠ6 οοταητηθηίδ- 
ἴον ἢ (ΗΠοάχο). Βυΐ ἱξ σλῃ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ὯΘ ἀοοθρίθα, 88 
0 ΒοΘ ΠῚ ἴ0 6 ΓΑΟΠΘΡ 841η οΠοτ ἴὸ ἀνοϊὰ ἐἤδη ἰοὺ ἋΪ8- 
ΘΟΥ̓ΩΡ (λ6 τηρδηΐηρ οὗὨ [6 ῬΆ588ρ6.---Αϑ γοζαγὰβ ἴΠ6 
(πουρῃΐ οὗ Ὀϊνὶ πο οοπϑίβίθηου, ἢ ϊο ἢ ΒΘ6πι8 ἴο Γαβὲ 
ΟἹ δα ργοθθηῦ ἴθηϑθ ἴῃ ἴΠ6 τοϊδθϊνο οἰδυβοθ, ἴὑ ἰ5 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΡΤΟΡΘΓ ἴ0 Ἰἰπῖῦ [Π6 τηδαπίηρ 8, ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ 
Μαγογ ἀυο8 ποί οἴνθη [6 ἃ φᾳγδιηπηαῦϊ αὶ ροϊηΐ Θβολρ6 
τα ; γοῦ Ὧ6 ῬΔΓΑΡὮΓΑΒΟΒΘ: “61 Μ|1 ἤαΥ͂Θ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
ροη δἷπὶ πο (ἴῃ τ μδίονον ρσίνθηῃ 6486) 18 [6 ΟὈ)θοῖ 
ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ΠΔΘΓΟΥ͂,᾽ 80 ἰΠαὺ 1 ἃπὶ ὑπΠΟΓΘΌΥ ἀδροηάσηϊς οἢ 
ποὐπΐπρ πὶ Πουῦ ταγβοῖέ, Τηδί 8. ἴθ ϑονογοῖ ΠΥ οὗἁ 
τπ6 Ὀϊνίπο Μ|}} οὗἩἨ πιοῦοῦ. Νοῦδα ἔμαὺ {πὸ (αἴπγα ἰδ 
[Π6 ΠΊΘΡΟΥ͂, ρτουΐηρ ἰ(βοὶ ἴῃ ἔδοι δῃὰ δοῖ, νη αοά 
βοσορὰβ ἴῃ 811} (0096 4868 ποθ Ηδ βέλη 8. ἴὸ (86 
ΡΘΥΒΟΏΒ αἰοοῦθα ἴῃ (Π6 βοι]οὰ ἀϊβροδί(ζίυυ. (ργοβοης 
ἐλεῶ) οὗἉ τχοτου."-- Ε.} 

γον. 16. 80 ἴοι ἰΐ ἰβ ποῖ οὗ ἷτη το τἱἱ!]- 
οἰ, ἄο. [ἄρα οὖν τοῦ ϑέλοντος, κιτιλ. Οη 
16 οοηβιγισίοη, Β66  Πον, Ρ. δδ6.--- Μόνον: “ΕΤΟΙΩ 
[86 ϑαγίηρ οἵ αοά, Ῥαι} ἀθάο65 186 ἱπίδγθηοθ ᾿γίηρ 
ΚΠ ῖη τοϑροούϊηρ 6 σΔΌΒΑΠ ΠΥ οὗὁἨ [πΠ6 Ὀϊνίηθ β8δν- 
ἰῃρ; ἀο]Ινογαηοβ." --Ἔ.] Τηδῦ (Π6 Θηΐγαποο οὗἉ Πυμηδῃ 
Κοοά οοπάυοϊ ἰπ ἔλϊεπ 18 ργθϑυρροθοα, [Ὁ]]Ο 8. πού 
ΟὨΪΥ ἔγομη ἴῃ 9 ΔηΔΙΟΡΥ οὔ ϑογίρίιτο, Ὀὰϊ αἰδὸ ἔγοῃι 
[86 δου 6 818 (νοῦ. 17): ὑπουρὰ [86 Αροϑί]α ἤθγο 
Ρυθοϊυάοϑ (6 ἀοἰαϑίοη ὑῃδὺ πηδη, ὈΥ͂ 18 ὙΠ᾿ δηὰ 
Ῥυρηΐηρ, 68 δοαυΐγτο ἴδαῦ [ουηάαίϊίζου οὗ βαϊγψαίίοη 
φ' 110ἢ) ργοοθθὰβ ΟἿΪΥ ἕγοτα ἴΠπὸ ἵἔγθοάοιῃ οὐὗἁἨ ἴθ ΘΟμλ- 
υσδυα Οοά. Μογοῦ: “ Ιποοτγροῖ, δοοογάϊηρ ἴο 

Κκ6, δηα τηοϑύ οοτηπηδηϊδίοτβ : Ἐοίοδο: ϑέλοντ. ἰδ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οἸοβθη ΙΓ τοραγὰ ἴο ΑὈτΑΒΑΠῚ 8 ψὶβ ἢ [0 
δοῃδιϊζυϊθ ΙβὮτηδΘΙ, δηὰ 8880 8 ὙϊδβΒ ἤο οοηϑιξαϊθ 
Ἐβδα, (89 μοὶρ ; Ὀαὺ τρέχ. ἰδ οἰοθθῃ ὙΠ τοραγὰ ἰὸ 
δου {τυ 1685 τπηέπς λοηὶδ ἴσοι Ὠυπιΐηρ (ΤΠ16- 
ὈΡΉγΪδοῖ ὑδουσῃν υΠπῦ 10 ΓΟΙΕΓΒ ἴ0 [ιἷβ τα πηΐϊῃς [0 106 

ΤῊΕ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΙ, 1Ὸ ΤῈΕ ΒΟΜΑΝΆΗ͂, 
ΡΝ ΟΝ 

δαη..} ἘῸν Ῥδυ], ὈΥ μΐ8 ἄρα οὖν, ἄταν ᾿ΐθ οοῦ» 
οἰυδίοη ΟἿ᾽ ἤοπιὶ (οαἀ᾽ ἀδοϊδγαίΐοη ρῥγοπιαϊραιθα ᾽Ὸ 
Μοβοβ." Βυῖ, ὮὈΥ (018 ἀδοϊαγαιίίοη τὸ Μοβοβ, Ῥδυΐ 
ῬΓΟΡΟΒ (παῖ αοὰ νῶιμῷὟόῊ ποῦ υη͵αδὺ 0 ἔϑδυ ; (Πδὲὶ ἰδ, 
1ῃδἱ αοἀ, δοϊξηρ᾽ ἰῃ Πδττηοὴν τὶ 086 ΔρΡρΙ᾿ κοῦ οὗ 
ἐμαὺ ἀθφοϊαγαίΐου ἴο δΦυάαδίαπι, ἀο068 μοῦ ΠΟΥ͂ ἀ0 ΔηΥ͂ ἰδ 
ἡπδοο ἐδ οπα πο τϑ]ΐθθ οὔ τγἰ ὐθοΌΒ 688 ὉΥ͂ ποσὶ, 
ΤΌ σὶρ ἀπὰ τὐηπίηρ ἀγὸ οὶ γε)θοῖθα ἴπ τ τὰ 
βοίγϑη, δυξ δγὸ δἰβοσῃθγα γϑαυϊγθα δοοὺὸὺ ἀΐπρ ἰὸ [86 
Ῥινὶπο (}} (1 σον, ἰχ. 324. Μονϑὺ ουδϑῃ ἀδεῖνοβ [89 
Ῥμηηπίπσ ἴὰ τΐ8 ραββαρα ἔγοιῃ {16 γϑοθβ, πεῖς ἢ] 
Βυϊΐβ [6 δομη ΘΟ 00}; ἰὺ 'ἴδ ΟὨΪῪ ποῖ γϑοορηϊζϑα 88 {μέ 
ΟΔΌΒΑ ΠΥ ΟΥ̓ [86 ᾿ἴπο οὗ ἀονοϊορημοηῖς. ΤῊ 8 συ ΒΑ 1 
ἰ8 Θοἀ Β σγδορ (80 ἐλεῶντος τηυϑῦ μογθ Ὀ6 ἀοβηρα 
ΘΟ ΓΟΥΤΩΔΌΪ ἴο ἴἢῃ6 ργϑοραΐηρ αἰδυύποῦο Ὀδίνθοῃ 
ἐλεεῖν διὰ οἰκτείρειν). 

[ὦῬαὺ] οὈὐνϊουϑι ἀγανβ 8ῃ ἰπέογθησα ῸΠπι ΥΥ. 
1ὅ, πὰ ἄρα οὖν. Τῇ αυοϑιίοῃ ἰβ, ΟΝ βεη- 
ΘΓ] ἰβ 0μαῦὺ ἰηΐορτθηοο  Τὴ6 γογ86 ἰδ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ρ6ῃ- 
ογαὶ ἴῃ ἔοστω  δΔῺῪ Ἰἰπϊ αϊοη ταυδὺ Ὀ6 ἰοαηὰ ἴῃ τἢ6 
Ῥτθοθαϊηρ οοηϊαχῖ, ΟΥ ἰῃ [Π6 800068 οὗ [6 ΑΡοΒι16᾽9 
ἂἃὐσυιάθηῖ, Τὸ ᾿ἰτηϊῦ ἰὸ ἴοὸ Εδαι, 88 δὴ ἱἸἸυδιγδιίο 
οὗ οὐ τηριῃοά, ἴα, ἴῃ ἰδοί, ἴὸ οχίομα ἰΐ, ϑἴῃοδ 
Εβαυ νὰϑ ποῖ οὗ ἴδ οὔοόθθῃ θθΟρὶδ: δηὰ π|ιδί 
Οοά βιὰ ἴω Μοθοβδ, ἴ)6 ῃϑδὰ οὗ (86 οἤοβθῃ μθὸ- 
Ρἰα, οουὰ ποὺ Ὀ6 Δρρ)680}]6 ἴἢο εἶπ), ὉΠΪ688 δ νγὰϑ 
οὗ σοηθΑὶ νδιἀϊγ, Τὸ Ἰἰπιϊς ἰδ ἴο 6 Φοπίϑη Ρθο- 
ὈΪ6, Ὀϑοδυβ ὑΠΟΘΥ͂ ᾶἃτ6 ὑηάον αἰϊδουδβαίοπ ἴῃ τὨΐ8. ρμαγὶ 
οὗ (86 Ερίϑι1θ, ἰβ ἑοτ ἀάθηῃ ὈΥ [86 ἔδοϊ τῃδὲὶ {Ππ0 ἴῃ- 
Βίβῃ 68 ΟΥ ᾿ΠΠυϑίται 008 ἀγὸ ουἱδίάο ἐμαῖ ρϑορὶθ (ἔδδα, 
ῬΒΑγΔΟμ). ΤΏ6 ΟΠἹΪῪ 5Βαΐθ νίον ἰδ, ἰῃδῦ (86 πογὰ ἴὸ 
Μοβοβ ἷἰβ ἃ Ὠἰνίπα ἀχίοπι, δπὰ (μ]8, δὰ ἱπίθγθποο οἵ 
αηΐγοσβαὶ δρρὶ ἰσαιίοῃ δηὰ γα] αἰ γ. [ Μ1}} ποῖ ἱπίογ- 
ἔοτο πιὰ Ὠυμηδπ ταθΔη8 ἴῃ βαϊναίίοη : ἴον, [ἢ ἴσιο, ἃ 
ΔΡΡΙΐο8 ἴο σι Πρ δὰ συπηΐην ἴῃ σϑηθναὶ, δπα γοῖ ἰΐ 
βΐορβ ηο0 νοϊϊπίοη δπα (8 δοοοιηρδηγίην "πεϑοιίαν ὃχ 
ογΐοῃ. Τμαῖ εἷάς οὗ ἴμ:86 τηδίῦδν 'ἴβ ποῦ ὑπᾶὰοῦ οοᾺ 
βἰἀθγαώοη. ΑἰἸξοσὰ : “ Αἵ ργοδοὺῦ {ῃ6 Αροϑῖ!θ 'β οἵὼ 
Ῥ]ογοὰ ἩΒΟΙΥ ἴῃ δδβουϊΐηρ ἴἰῃ6 αἰνίπα βονθγοί τιν, 
[86 ρΙοτίουβ νἱϑίοῃ οὗὐἠἨ Ἡδΐο ἴΔ 11} Ὀδοοτ68 υ8 ἴα 
ἀἰδιγαοῦ ὈΥ οοῃίίηυδὶ! ἀονγηναγὰ Ἰἰοοϊχα οἢ [818 Θλγἢ. 
[τ ἰβ τηοβὲ ἴσια τῃδὺ 186 ἐηιμεάϊαίε διιδ)εοξ ἰβ ἐδ} 
παξἑοπαΐ γε)εσδοπ οὗ ἴ)6 Φονγ8. δὰ γὸ τουδὶ οὐῃ- 
Βοηϊ ἴο Βοϊὰ ΟΌΥ ΤΟΔΒΟᾺ ἴῃ ΔΌΘΥΔΙΟΘΘ, ἢ τὰ ἀο ηοί 
τϑοορτάζο ὑΠ6 ἱπέδθγθηοθ, ἰμδὺ ἴῃ6 βονογοίζιι ῬΟΥ͂ΤΟΙ 
δηὰ ἔγθο οἱ θοιίΐοῃ, ἤθσο ργούθα ἰὸ Ὀθίοηρς ἰοὸ αοά, 
δχίοπα ἰὸ δυεῖν ἐχεγοῖλο οὗ 8 ΤΊΘΓΟΥ---ὙΒΟΊΒΟΙ 
τοι ρογαὶ ΟΡ βρίγίταδ], πθοῦποῦ ἴῃ Ῥγονίάθησο οὐ ἰῃ 
θύδοθ, ὙΠΘΙΠΘΡ παίϊοῦδὶ οὐ ἱπαϊνία αὶ. 10 18 ἴῃ ρδγίβ 
οὗἉ βοτίρίατγο ᾿ἰἶο 018 δῖ Μὸ τηυϑῦ 6 6ΒΘρΘΟἾΔΙ}Υ͂ ΘΆΓῸ- 
[Ὁ] ποέ ἰο ζαϊϊ δλογίέ ο7 τολαξ ἐδ οὐἱἐέοη.---αἰοὶ ἴ0 Δὸν 
οὗἁ ΔΗΥ͂ σΟΙΏΡΓΟΙΏἶΪθ6 οὗ δπ6 ρ]αΐη δπὰ ἀνὰ} πογὰβ οὗ 
αοὐβ ϑρὶγιῦ, ἴον [06 βαα οὗ ἃ οδαϊοη δος Ηθ 
Αἰτη86}} ἀοθ8 ποῖ ἰδοῦ υ8."-.Ε.]} 

ΤῊΘ δη 6818 οὐὗἨ 1ῃη6 σοπβίϑθηΟΥ̓͂ Οὗ ἔσο Ὠινίηθ 
βῖδοθ, 88 δχρογ θῃοθα ὈΥ Μοθϑβϑ, ἰ8 (ἢ 6 ΟΘΟΠΒΙ ΒΘ ΠΟΥ͂ 
οὗὨ Ὀϊνίπο ἡυάρτηθηὶ 88 γτουθαὶθα ἴῃ ἴ86 0150 οὗ Ῥδιδ- 
ΤΟΝ. 

γεν, 17. ἘΣ ἴ89 Βοχίρξυσο βαϊ [ἃ παῖο Ῥἢ δ. 
ΤΟ, ΤῈ γάρ ϑηποῦῃορθ ἴπ6 ργοοῦ ἩΒΙΟΙ αγῖϑοθ 
ἔγοτα 86 απ ογτοϊον οὗὁἨ [86 δβδίηθ Ὠίνίπο ἀθδ ον ἴα 
ἰὼ νοὐοσιίοη. 76 ϑογιρέωγε βαΐέδ, 18 ἃ τα: ΟΠ ΥΤΩΥ 
ἴον Οοὐ ϑβαϊᾷ αοοογάϊπρ ἐο (λα ἐδεπιοπν ο7 ϑοτνὶ 
ἕωγε. Βυῖ [86 τηοΙΟὨΥ̓ΤΩΥ͂ ὑτίηβα ουὔὐλ ῥγοτοΐμθο 
186 ἴδοι παὶ [ῃἷ8 ἀδοϊαγαξίοη οἵ αοὰ ͵8 ποῖ τηθ ΓΟ Ι΄ 
ΓΘΙΩΡΟΓΆΓΥ δα ἰβοϊαιθα, Ὀυῦ ἢδ8 {Π6 ἴογοθ οὗ ἃ Ῥεὲ 
τηδηθηὶ βογὶρίιταὶ ἀθοϊαγαιίίου, πηΐοῖ 18 ΔΡΡ] 680]6 19 

5. (Τί ἰδ πὸ ἰηξοτργοίδίίου οὗἁἨ Ἤαϊεοπ, δηᾶἃ τσὴ 
ἴδῃ οοστα πλση δίοσθ, Βα ἐξ ἱα Ὡοξ ὨΘΟΘΕΕΑΤΥ͂ 0 Ορροδᾶ 

δ Υἱον 80 ἰδτ.ῖοξομοᾶ, δοὰ ΤΌΣΣΑ διοῖὶ τὶ δυλι! οἰξτθοπ 
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8} Δ οαδοϑ, Τῇ βοτγὶρίαγαὶ δεδιθιηθηὶ ἐι86 1 
ἴῃ βιχοα, ἰχ, 16. 
[Β΄ νϑαἱ ἕοσ τι ΟΣ ῬΌΣΡΟΔΘ ΠΆψ 1 σχαϊδοὰ 

ἰοῷ ὑρ, εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρα σε. 
Βογ ἰδ οτίρίπδαὶ Ηϑῦγον, δὰ ΧΧῚ, Πορο δδγοα, 
9560 7 χίμαὶ Νιοίε ".--Β.}] 1 τὸ Ἰοοῖ αἱ [86 οου- 
ποσῶι: ἢ, Ῥ4Ὲ} 8 ἰσαῃδιδίίου, ἐξήγεερά σε, ΟΟΙΓΟ- 
ΒΡΟΙΚ3 ἰῃ Β6Π56 ἴ0 ἔπ οΟτρίπαὶ ἰοσχί, ΠΕ ΤΌΣ, 

μ Ὅ6]1 28 1Π6 διετηρήϑης [1,ΧΧ.] ἀοθδδ, ΟἹΪγ ἰΐ 
ἸΏ0ΓῈ Βροοὶβο  ἔγοιῃη ὙὨῖςὶ) οοππί ἀογαιίΐου ΜΘΥΟΣ 

δρεΐη οὐυσοθ ἃ αἰδδγθποθ Ὀθίποθη 86 οτἰρίπαὶ! Β6 86 
οὗ ὁ Ηοῦτγον τοχὶ δὰ Ῥϑὺυ} 8 ̓ῃησϑηΐησ. Αἰἴον [6 
ἱπάριαθηϊ οὗὨἨ πιυγγαΐῃ δῃὰ 0118 διὰ ὈΪδίῃβ ([86 ΒΔ Ὰ 
διὰ εἰχίῃ. ρ]ασυθ8) οὐ Εξγρί, Ἧθ τϑδὰ, δ8 Ὀδθίοσγϑ: 
“Τὴν: ογὰ δαγάθηθα {π6 Ὠοαγὲὶ οὗἨ ῬΠηάαγδοῖ,," δον 
ἶς ᾿ν1 δἰγοδὰν Ὀθθῃ βδὶὰ (Εχοὰ, τῇ. 1, 82): “ Ῥιδ- 
τοὶ μαγράθηρα ἢἷδ Ὠοδγὶ .᾽) δηὰ Ήοβ68 τηυϑῦ ΒΟΪΘΙΩΩΙΪΥ͂ 
ἀφοὶ ὸ ἀοα ΒΒ τὰ το Ῥδάγαοῖ,, Ὑμοῆ, δοοογά- 
ἰὴ ᾽ὸ ἴδ6 ὑγϑῃβἰδιίοη οἵ ΖυηξΖ, 18 88 (ΟἿΟΝ : “" ΕῸΓ 
Ι πο] δἰγοδν ἤδνθ βιγοιοηθὰ οὐ ΤΩΥ̓ Πδηᾶ, δηὰ 
πουϊὰ Πᾶνα ϑιυ)ϊ 6 ἰπ66 δηα (ΠΥ Ρ6ΟΡ]6 πὶ ροδιὶ- 
ἰδῆς ", 80 ἴπδὲ (μου πουϊάβὲ Ὀ6 ουἱ ΟἹ (γοτὰ {π6 δαγῃ. 
Υοι [ Πᾶγθ δ] ονσθὰ ἴΠ|66 ἴο δχῖϑῦ ΟὉ ρΌΓΡΟΒΘ ἴο ΒΟΥ 
11|θι. ΣΩΥ͂ διΓΘ στῇ, δηα ἔϊιαῇ ΠΥ ΠΔΠῚ6 ΤΩΔῪ Ὀ6 οχίο] ]οὰ 
ἴδει ασπουΐ 411 [6 ϑαγί!." Εν] ἀθῊ]ν ἴδ ὑγδηβία- 
ὥοις αἰΐοιο ἰο ἐπὲδέ (130 ἴῃ 5160), 6 88 τηυο Δ ΘΠ6Γ- 
σδ οὗ ἰῃ6 οδυβαὶ ἼΛΟΣΙΙ δ8 (πδὲὶ οὗ 80 ΧΧ, ἰβ, 
δΔηὰ ΡΓΟΌΘΔΌΪ (ῃ6 οδυθθ ἰῃ {8 6886 18 8180 ἔδι6 ΒΔΠ16 
ἐδορ τὲ ἷπ δοοορέϊηρ (6 ΔῈ δἰγοηχί οὗ 1.6 

σαρυς, 
6 Θχργθβαίοῃ ἰβ ον υδοὰ οὗἨ ρμοεϊνε δβοῖ- 

ἔπι ἀρ (ἔοτ ὀχδιπιρίο, οἵ βίαι 68), ἀπὰ [Πθὴ αἶθὸ οὗὨἁ 
αινμδίπισ, αιοαζὶησ ; δὰ ουθὴ {Π6 ψΘΑΚΟΡ ΠΟ ΔΗ 
οὗ αἰϊοιοίηησ ἰο ἐχὶδέ ὮΔΒ 681}}} [πΠ6 Β0η86 ΟΥ̓́ ἃ ροβίεν 
βυρμροτί. Αοοοτάϊΐηρ; ἰο Μόγογ, Ιδὺ] πηδῖτοβ [6 βογὶρ- 
ἴυγθ ΒΔΥ: “1 ΠΑνΘ δυδθηθα ἴΠ66.᾽ (δα ἰ8, ΔΙ] οννοὰ 
ἴκὸ [0 ἄρρθδγ, ἴο βιδηὰ (Ὀγίῃ - (ὮΥ σ]ιοὶθ Ὠἰδιοτγί δὶ 
ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΘ ἢ88 ᾿πογοίοτο Ὀθθη οἴεοιοα ὈΥ͂ τη6,᾽" ὅσ. 
Τιβ ἰπἰογργοίδιίοη ἰπιγοά 68 ἃ ΠΡ ἐαεδ ἰδυῖα ΒΘ η 36 
ἶηϊο ἴῃ ἰοχὶ; δηὰ ἱπουρὶ Μουοῦ ργοβθηῖβ ἃ Βογὶθθ οἵ 
ΘΣΡΟΒΙΓΟΙΒ 8ἃ8 βαυϊηρ' [6 Βδιὴθ ἱπίηρ, 18 Ὀγονοθ ἰῃ- 
οὐγτοοῖ ἴῃ ἴῃ6 0886 Οὗ [1.16 γΟΥῪ ἢγϑῦ οπο, ΤἸΘορἢγ]δοῖ, 
ἯΪΟ ΒΑ Υ8: εἰς τὸ μέσον ἤγαγον. ΒΟΏρΕΙ: ἼΟΣΠ: 
οπιπίδια ἰοοῖδ οπιπίπο ργαδωρροηῖ οί 2αὶ 
ἀπε ργοάωοίμηι. ῬΔΙΠΡΡΡΒ ἀρ δμΑν, ἀθέν 41 ἤατὸ 
ΔΔΙΚΟΠΟα ἰπ66 ἐο Φείπο, Ἰοῖ ἴ[Π66 οχἰδὶ. Οὐδ ν 8 
ἰεϊοτργοίδείοη ἷϑ βίγοηχοθὶ: ἤει Ῥλαγαοπθηι ἃ 86 
1:τογεσίιμη, ἀὐοῖέ, εἶψμο λαῆς ἱπιροδίδαπι δε86 ρεγϑοπαπι. 

ΤΏ Ἔχρ]δηδίΐοη ς υἱσερη ἐό δογυαυὶ (Οτοί 8, Ἦ ΟἹ ἢ, 
δὰ ΟἸΠΘΓΒ), δὺ 811 ουθηΐϊθ ΘΑ ΚΘῺΒ [Π6 ἤΌγοο ; Ὀυΐ ἰὲ 
ἱα ποῖ ἱποογτθοῖ, δἷποο ἰξ [Ὁ] ον ἔγοτα [6 ΘΟὨ66- 
ὕοη: “1 τοΐριδ ἴανα δἰγθδαν ἀθβιγογϑα ἴμ66, Ὀαυΐ, 
ΒΒ 106 ΘΟΠΊΓΕΓΥ, 1 ἴδνθ Οὔο6 Ἰηογὸ [(ὉΠ}Υ ταϊβοὰ (ἢ 66 
υρ." ΤῊ ἱπιογργοίδιίοη, “1 Πάν ταϊβοα ἐπ 66 ὉΡ ἴ0 
ορροβίοη πὸ ἀπρν θην Ὁ6 ὕ͵ ειο [Ηαϊάδης, Ηοάρο: 
ὅαυε Ὑωρῆωι απά οοπέδηυσα ἐΐδδὲ αΑ τῖν αὐυόγεανῳ. 
ΑἸίογά : »γο αὖνε γεοῖί, ἐχοϊίαυϊέ, ϑιυατί" λαὺυς γοιιδοα 
“κα ρ.---.Β..7, δοιὰ οἴἢ 678), μὰ8 ὁμ6 [δαίαγο οὗ [ῃὴ6 οοῃ- 
«χὶ ἴῃ ἰἴ8 ἕδνον, πη ῖγ, ἐπ 6 οἰγουπηδίδηοο {παὶ (ἢ 6 
πνογὰ, δοοογάϊηρ ἴὸ (86 [Ὁ] οσίηρ, σκληρύνει, ΔΡΡΘΆΓΒ 
ἴο Ὀ6 υϑϑἃ ΒΥΠΟΠΥΙΒΟΙΒΙΥ͂ νι ἢ (Π58 σκληρύνει. στ, 
ΒΟΟΟΓαΐπρ ἴο ἴῃ ΒΘηΒ6, [8 ᾿ά 68 8 α͵80 σοιηργίβοα ἴῃ 
(δ) Δροϑί]6 8 ἱγαπεὶαἰΐοη, ἐξ ή γε ιρά σεῖς Αἰϊδουρῇ 
18 Φοῆ86 ἀοδ8 ἠοῖ {ὉἸ]ον ἀΐγθοιγ. Ηδ αἰβο ῥγο- 
ΒΟΏΪδ ΠΟ Δη  [Π 6818 ἴ0 ἐῃ ἀθοϊαγαίίοη : 1 ουυϊὰ Παγθ 
Φφεὶ ἴἢοο οὔ, (6 δρῆβε ἷβ γδίπορ : ἤν, 80 ἴο 
Βροαῖκ, 7π06 πηογὸ ογθοῖθα δηὰ τγαϊϑοα ἴπ 66 ἃρ ἴῃ (ἢ 
δαράοηθάὰ οοηάιιοι ἔγοτα ἐπ ἰυἀρτηθηῖ οὐὗἨὨ ἀσαίῃ ἴὸ 
προ (που πδὶ δ᾽ ΓΟΔαῪ δυδ)θοῖ, ἐμαὶ 1 ταϊρὶν δον 
ὮΥ ῃόοπον, ἄϊ6.---170 1ὴ6 τοῦτο [ογοὶϊῖο σομδιγυοσίου οὗ 

δ1ὃ 

[Π6 Αροβίΐθ ἔμθῦθ 8180 οιγοβροῃὰβ μ6 εἰς αὐτὶ 
τοῦτο, Θνοη ἴο (δ ΐ8 6Θηὰ ; ἰῃδβίθδὰ οὗ (9 τοακοὶ 
ἕνεκεν τούτου οὗ τ6 υΧΧ, 

ες [1Ὸ|8 ρογθδρβ ἴὸ Ὀ6 ὀχροοῖθα, ἰμδὲὶ ἰῃ [16 ΒΟΙηΘ- 
Ἡδδὶ πίὶὰθ Βοῦρα αογαοα ἴὸ ἱῃίογργοίθεβ ὉΥ ἴδ ἱοχὶ 
οὗ ἴῃς Βροῦτον, ΟΥ̓Χ, δηὰ ΟἿΣ Ραββαρθ, ᾿Ππθο]ορίοαὶ 
ΟΪ848 Μ1}1 ἸΑγ ΟῚ ἀθιοττωΐὶπο [86 νον οὗ οϑδο. Βα 
Ῥαὺὶ] [88 οβοβθῆ [86 βίγου μοῦ ἴδῃ, δῃἃ υ868 ἰξ (0 
ΘΑ ΔὈΠ 8 ἃ βίγοηρ ροβίοη (σοῦ. 18, ἰπιγοάιιοοα Ὁ 
[6 ἱπέεγθηαὶ ἄρα οὖν). Ἐεποο, Νἢ1]6 τὸ πσβὲ υῷ 
ΤΟΡΙΥ τοὐθοῖ, θοῦ ὁπ Ἰοχῖοαὶ διὰ {ΒΟ ]ορίοαὶ σρουπάβ, 
[86 ΘΧΊΓΟΙΩΘ ΒΌΡΓΑΙ ρβαγίδῃ ΥἹΟῪΣ : Οὐά ἐλιδθ 
“-ὰ δ), 88. ἃ δαγάἀθηθα βίηποῦ: ἐπ6 υἱὸν οὐ ἔδηρ, 
Δηα ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟΘΙ ᾿ΠΙΘΙΡΓΘίοΓΒ, ἰ8 00 Μρδῖι---ἶθ οὐὖὰ 
οὗ Κοορίπς θολὰ πὶ τ)6 οτἰίηδὶ ἰγδηβδοιΐου δηὰ 
16 186 Π6ΓΘ τηϑᾶρ οὗ ἰξἃ, Τ06 νον οὗ ΜΟΥΟΡ ἐτῶν 
αἶβὸ δ ϑίδη ΠΥ οὐ ΤΙ Θοργ]αοῖ, Βοσα, Οαϊνίη, Βθη. 
Βοὶ, Βοΐομο, ΟἸβιδυβθη, ΤὨοΐυοκ, ῬΕΠρρὶ, 6 ὟΥ οἰϊα, 
οἴπδηη, Πα Ό, ἀμ ΤΩΔΩΥ͂ ΟἿΠ6ΓΒ) ἰ8Β ῬΟΓΏΔΡΒ τηοϑὲ 

ἐδη8Ό 6, δὰ 8 οογία! ΠΥ δοοογάδης τὴ ἢ ὑπ οτὶρὶπαὶ 
Ῥαδβᾶσο. ΤῈ Οδ]θοιϊίοι δαί 1ξ ἰβ [αἰδ)ἰδέΐς, ἰ8 δὴ οὐὔ- 
)οοιίοι οὗ ἴοο πίἀθ6 βοῦρθ. ΟἸἰβιδυβθῃ: “10 ὈΥ πὸ 
ΤΏΘΔΠΒ [Ὁ] ονγ8 ἔγοσα {π18 ἰρσ Υἱ  ῦ ΟΥ̓ {Π6 δυὈ]θοῖ, 
ἰδαὶ δι. Ῥδὺ] ἱπίθηαβ ἴο βαὺ ὑπαὶ αοα 88 τοδὰθ Ρ) 8» 
ΤΒΟΪ 60} ΟΥ̓ ΒΥ ροδίἶνο ορογδιίίου : Ὀυδ ἢ6 ΟὨΪΥ͂ 
ΤαΘΘ 8 [δῦ Οοα ρῥογιηϊ θὰ τηδὲ ΟΥ̓] Ῥογβοη, το οἵ 
818 οὕ ἴγθϑ ὙΠ γοδίβιθα 4}} ὑἢοβο στὶς πογκὶηρβ οὗ 
ἔτϑοθ Ἡϊοἢ 'γ6ΓῸ οοτητηυηί διρα ἴῃ τἱοῖὶ ΠρΘΘΒΌΓΘ Ου ἢ 
ἴο ᾽ἶτη, ὕ0 ΘΟΙὴ6 ἱπῖο τηδηϊ δία οη δ ἰἕδδὸ ἄτηθ, «πὰ 
ὉΠ6Ρ (Π686 οἰγουμηβίδησοθ, ἴῃ Βυοσῖὶ ἃ ἔοστη ἰπδὺ (9 
ΨΘΙΥ 6Ὁ]] πο γγδ8 ἴῃ Ὠΐτῃ Βῃου ἃ θοῦτο ἴογ ὅπ ἔα» 
ΚΠόγαῦοο οὗ [86 Ἰεἰηρσάομι οὗ ΤΊ|ι6 αοοὰ δηὰ [Π6 ρΊοΥΥ 
οἵ αοἀ.᾽" ὅ8ὅο ϑβομιδῖῆ: “Α]} ουθηΐὶδ οὗ Ὠἰΐδίογυ, ουθ 
81} υἱοκοὰ ἀθϑάβ, ϑίδηὰ υὑπάθγ 86 συϊάδηοος οὗ αοά, 
πἰϊηους πόδα ὙΠῚ ποὶ ἃ ιδἷγ 8118 ἔγοτααι οὔὐὐῦγ ιθδάβ, 
τυ Οἢ 1688 8 ἃ ὙΟΥ] Δ -Ὠϊδιοτίοδὶ ἴδοὶ δοσοι  Βη6α, 
αοά ἀοοβ ῃἠοΐ ὁδυβ6 (06 ΟΥἱ, Ὀυὺ Ἠδ Ὀοπὰδβ δηὰ 
υϊάε8 ἰζ το Ηΐ8 σἷονγ."---Αα ἴοο ἀεβηΐϊα, δηὰ ἴοοὸ 
τ Δ νἱον, ἱμπουρῇ ἃ τοοὐϊδολιίοη οὗἉ (ἢ οοστθος 086, 
8 ιπαἱ οὗ ΕἸαῖί, Βεπροῖςο, ΟἸδοϊκίον, δηὰ ΤῊ ογάϑν σι : 
»ἰαοεά ἐΐεο αε Κὶπη.---Ἐ, 

ΤΏΔΟΙ τοὶρμὶ δου ἴῃ ἴ99 ΤῺ ρῬοῖσοσ, δὰ 
παῖ τὰν Ὡδηθ σηϊρϊ θ6 ἀθοϊατοα ἰῃτουρδουϊ 
811 ἴ9 ϑασῖβ. ΤΆλϊβ 18 ἃ βιγεηριοηΐηρ βοΠΘ τα] Ζῶ» 
ἰἰομ οὗἁὨ {Π|6 Ῥύγροβο, Ὡϑιηοὶυν, μα Οοα Ὑ}Π τα κθ 
ῬΒΔΓΔΟΙ, ργθοΐβοὶ Υ ἴῃ δἷβ Ορροβίἰοῃ, ἃ πιοπυπιοηὶ οὗ 
Ηΐβ ρονογ (ΗἾ8 τηδ᾽θϑδιϊο ρόῦγθῦ), ΟΥ̓ ΔΙ]ονίης Ὠΐτη το 
Ῥουίβῃ, ῬΒαγδοῖ, ἐπ δαγάθηθα οὔθ, ὙΠ] ΟὨΪΥ͂ ΟΣ. 
Ῥογίθῃσα Ηΐβ8 ογυβηϊηρ ῬΟΝΘΡ δηα Ὀθορὴθ ἃ τηθηῖν 
τηθηῦ ΟΥ̓ ἰδ - Ὀαΐὶ ἴῃ 1Π6 ποτά, ἰδ 6 ρΊοΣΥ οὗ ΗΪΒ πιᾶπι6 
τουθδιϊης 1156} ἴῃ ῬΒΔΓΔΟὮ Β οα86 ν}} Ὁ6 ἀθοϊδγϑα ἴ0 
ἴβτϑοὶ (θ66 1π0 Ξἕοῃρ οὗἨ Μοβοβ, Εἰχοά. χνυ..). 

γον. 18. Τποσζοίοσο οὐ τσοσα μ9 1} Ὧ6 
Βεῖῃ ) διὰ τοι Ὧ6 τῦῦῷ 1 Βο Βαχάθεοι 
[ἄρα οὖν ὃν ϑέλειν ἐλεεῖ, ὃν δὲ ϑέλει 
σκληρύνειν͵]Ἵ].ἁ ἘΤαΐ8 ραββαρα, 1ἢ ᾿ἀκοπ ουὖἱ οΥ̓ ᾿ϊ8 
Θοππηροιίοη, 8668 ἴ0 ἀδοίαγο δὴ δβοϊυῖϊθ ργοαθβίην 
ἰἰοη ἴῃ ἴπ6 Βαρταϊαρβαγίδῃ 86η86. Μουοῦ, τὶ τἢ ΟἿἢ- 
ΕΓΒ, Ῥγοίθβιβ δζαίηβῦ ΔΠῪ το ἰζϑίίοι οὗ {Ππ6 8686 : 
“Ὁ Ῥ4}}Β βἰπῃρὶα δηὰ οἶθαγ τϑδηΐηρ; ἰ8, ἐπαὺ ἰδ ἀΘρεπαθ 
ὑροὴ αοὐβ ἔγβαε διυπου νυ οἰΠ6Ρ ἴο 686 ὈΥ Ηἱΐ 
ΒΑ ΠΡ ΠΊΘΓΟΥ͂, ΟΓ 10 ΓΟΙΊΟΥ͂Θ ἴ0 ἴῃδῖ δρὶ τυ] βιαίθ ἰὼ 
Ἡ ὮΙ ΟὮ ΟὯΘ6 οΑπηοῦ ὈθΘ ἃ βυῦ͵εοοϊ οὗ Η]8 βαρ 
Ὀὰϊ ΟἩ]Υ οὗ Ηΐδ ὀργή." ΟΥ̓ 186 ἔνγο τη0468 οὗἁὨ νἱον 
δδο οὗ πῆίο, δοοογάϊηρ ἴο ᾿ἶτι, ἔογἱἀ8. ἴΠ 6 οἴδμϑι 
“-οἰθῖ ῬΠΔγδΟς ἴῃ ρμᾶγὺ ργοάυοοβ ᾿ἰϑ οὕτῃ ᾿ΙΔΡῸΏ ΘΒ 
Ὠΐπιθο} ἢ (Εχοὰ. νἱῖϊ. 16, 82 : ἰχ. 84), δῃὰ δαὶ ἴτ 8 
Ῥατὶ 8θϑι)8 ἴὸ Ὁ6 πγουροῦ Ὁ αοὰ (Εχοά, ἵν. 21 ; τἱὶ, 
8, ἃ..)»-ἢθ πρΆῖκοθ [06 ΑΡροΟβΕ]6 δχρυγθβαὶυ (ο ον [4 
Ἰδῖθσ. [ΜϑΥῸν ἰβ ροῦβαρε ὈΠΏΘΟΘΒΒΗΓΙΥ ΠΘΥΒἢ ἱμ 6 
νἱον, Ὀαξ Ὧ6 ἱποτωδιθδ ἐμαῦ ἰΐ ϑυΐϊϑ ([πΠ6 γγροθε οἵ 



απο καπαρμαλεστεε παρα ἀμπῶν ἀπριτωσενῳ Ἐαμετνασικοαεετιοιττυεηρτααπαττακει πα πιααρΣ. « ὅδε. 

Ει8 Αροβίΐα Ὀδίϊος ἰο οἤοοβϑ ἐμ8 αϑροοὶ οὐ ἐδ Βαγά- 
δηΐηβ) 86 ἐπ ῬΠδγδοῖ, λαγάσδηεα ὃν Οοά, ἰα ἴο ΐτι 
Ἀ ὑρο οὗ ἰμ6 76} τοβίβιΐηρ [Π6 ξ08ρ6].---Ε.] 

ΤὴΘ υὑβυδὶ τηϊἰαώοηθ οὗἨ [πΠ6 ραβδαρψθ δζἵο, δὲ 8]} 
“Ῥνρθῃίβ, ἰηϑυοϊθηῖ, ρδγίϊου ]αΥΥ [06 Θχρ]δηδίίοη : 
ἕλοις ἡ Οοα ρῬεγηιδζδ ἐπ (Ογίζϑῃ, ατγοίίαβ, δηὰ 
᾿ὈΓδυΓΆ), δηὰ δἰϑὸ [πθ ἱπυθγργοίδίίο οὐἠἨ σχληρύ- 
ξεν δδὶ ἀμγεξν ἰγασίαγοε (ΟλΥΡΖΟΥ, ὅπλ ον, δεῖς, 
᾿ϑηὰ οἶοιθ). ἘΒοϊυοῖς, πτπουὶ θη4}}}7 δηὰ ροβι ἄν νυ 
᾿φὐορίίης ἴπ6 Ἰαϊίος οὗὨ (686, δὐάοοβ ΤΩΔΩΥ͂ βρθοΐδὶ 
Ειουπάδ ἰῃ ἰὼ ἔᾶνου. [Αγαΐηβε {Π18 υη θη 806 Υἱ ον 
οὗ σκληρύνει, 8600 ΑἸίοτὰ ἐπ ἴοοο. “Τὴ πογὰ 
ΒΕΓΘ ΓΘΙΟΣΒ 0 ἃ λαγασπίηρσ, ΒΌ ἢ ἃ (ογεβοδίίΐουι ἴῃ 

᾿δῖη, ἐμὴ 106 δἴΠΏΘΡ ͵ἰ8 ἀπδυβοορ ]6 οὗ 41} που είημβ 
οὗ βύδοο διὰ Ὀοίέον ἰηβθυθηοοδ, [16 γϑηοναὶ ἰηΐο ἃ 
᾿βίανϑ Ὑῆθγ οοῃνθγδίοη 8 οἵ δβο υὐϑὶν ἱπηροββὶ- 
86, σοὺ γοπάογοα αἰβῆου!ἑ ἴῃ (86 ἰρσθοδβὲὶ ἄσρτοο ΤΉΪ8 
ἦβ δὴ δοὶ οὗ Οοά, ἴῃ 8Βὸ [Ὧγ δὲ δ Ὧδ8 ογἀδἰηοὰ ἰῃ6 
ἥστεδ οἵ [86 ἀδνθοριμθπί οὗὨ οτΐϊ, " ἰμαῖ, ργοραρδπῃ 
δὶ}, 0 Ὀγίησθ ἴογ ον], (ΒΟ 116). [0 ἰδ Ποῦθ 
υἱονγοα 88 ἃ Ραμ ϑητηθπὶ [ὉΣ ἃ ὑγουϊοῦβ 86} -ῃαγάθῃ- 
ἰῃρ οὗὨ [6 δῃπον᾽ (Β. 4). 50. Ηοάρο, νῦο 
ἰδ δ“ τῃ6 υαϊοία! δραῃδοπιηθοΐ οὗὨ τηϑη “ἴ0 ἃ γθρ- 
τοῦδΐθ τη, ἃ ρυπίτῖνο πίπἀταπίηρ οὗἨ ἴΠ6 ἰηθυ- 
6ῃοθ8 οἵ Ηἱαὶ ον ϑρίσῖς, ἀπὰ ἐπ ρἰνίηρ [ΒΘ] ὑρ ἰοὸ 
Π6 υποουηίϊογαοίθα οροταϊίοη ΟΥ̓ ἴῃ6 Παγάθηϊηρ ΟΥ 
ΒΕΤΤΟΤΗΣΕ ἰηθυθηοθδ Ὀγ ἩὨϊοΐῆ ΦΠΘΥ͂ ἀγα βυττουηα θα." 

Ὑονγάβπογίῃ, Ὀὰὺ 1688 βίγοηρὶυ. [1 οὈ͵θοϊτίοη ὈΘ 
τηϑὰθ ἴο βυρὴ ἃ )υἀϊοῖα! ΡΓΟΘΘθ8 88 ἃ νοσκ οἵ 60α, 
Ἂπθη {Π6 βδῖῃθ ἢ ΠΟΌΪΟΥ “ 1168 ἴῃ {16 ἀαὶέν σομγδε οὗ 
Ηΐ ρνουϊάδηοσ, ἴῃ ἩὮΟἢ ΜῊ 866 {18 Βαγάἀθηΐϊηρ Ρτο- 
0688 ροΐηρ οη ἴῃ (86 6846 οὗἩἨ [86 ῬΓΟΒρΡΟΓΟυΒ ὉΠΡΌΑΙΪΥ 
τοϑη Ἶ (ΑἸοτὰ). Τὸ ἔδοίβ σοπιαίῃ, [Π6 βο]υϊοη [8 
ἰδοκίηρσ, ἐχοθρῦ 80 [ἋΓ 88 αοα ΡΪ]ΔΙΏΪΥ ϑροδκ8 ἴῃ βυοὶ 
Ρᾶβϑαρθϑ ΔΒ {πΠ|ῖ8 Μογοῦ ΟὈ͵θοῖβ ἰοὸ 186 ἰηἰγοἀ 0 
οὗ ργονίουβ βο παρα θηΐηρ μοῦ. 866 186 οἶδδὺ δπὰ 
ἐΒβουρπείυ! ποῖο οὗ ΟἸββδιιβθη ἐπ ἰοοο.---, 

Ενϊἀοηῦγ, ἴπὸ οοηίϊοχί ἴη Εἰχοά. ἰχ. Ἰηάϊοδίθβ ἃ 
οθιροποηθηῦ οὗ [16 πο ]]-ταοῦ θὰ Ἰυάρστηθηῖ, ἰῃ 
Μ ΙΟὮ Ροδῖροποιηθηΐ Θοα᾽δ Ἰοηρ-ϑυδογίηρ 18 οοπουτ- 
τοηῦ (οοΙαρ. οὔδΡ. χχἑὶ.). ΤΏ ἀοβηΐίθ βθηδβο οἵ [ἢ 6 
Ῥαδϑαρθ τλυϑὲ Ὧ6 αϑοογίαϊπθὰ ἔγομλ [ἢ σΟΠπθοιίοῃ. 
Ἧ τουδὶ Ὠοῖθ ἴακο ἰηΐο οομϑίαογαϊίοη ἴδ 6 [0] - 
ἰηρ : 
Ξ 1. Ῥεγονίουβ Υ [Π6 αὐοβίϊοη τγῶβ, ΟἿ 8 ῬΌΓΡΟΒΟΘ 

Ριϑοθάϊηρ [π6 Ὀἷγα οὗ [86 Ομ το ; μοῦ, οὐ δα 
ΘΟΠΙΡΑΓΥ, ἰδ ἰδ [06 ἴγθα π|ι}} πὶ πο αοα ἀραὶϊὶ 
ἰὴ ἤχοὰ οδαγδοίοῦβ-  Μόθοθ, οὐ (ἢ6 ὁη6 διαπὰ, 
Ῥ γος, οἢ ἐμ οἴμοσ, [7 {18 ἴγθο ν}}} Ὀ6 τοξοιτοὰ 
[0 ἃ ρυγροβο οὗ Θοὰ, ᾿ξ ἱβ πονυθγί οί οαβ ποῖ ἴῃ Ρυτ- 
ΡΟβ6 οἵὨ οἰδοίέοπι, το ἄγδὺ βοι (168. ρϑυβοηδὶ τυ, Ὀὰὶ 
[6 ρύτγροβθ οἵ ογαϊπαξίοπ, Ὠϊοῖ, ἴῃ [Π|6 Θβίδ Ὁ ἰ8ἢ.- 
τηθηξ οὗ ἰΐ8 ἀοβιῖην, ρΓΘΘΌΡΡοΟΘοθ ἰΐϊ8 οοπάποι. Οοη- 
Βα ΘΠΕΥ, Ὀδοδῦβα {πἰβ ρΌΓΡΟΘΘ 8 οοῃμάϊοπα!, ΘΟοὰ ἰδ 
Β0}}} Ἰοῖν ἴγθο 0 ἴδῦθ ΤΩΘΓΟΥ͂ Οὐ ἴΠ6 τοῦὶ Μοϑβοβ, ἰυδὲ 
89 Ηο ἷ8 ἔγοο ἰο ἢδγάθη [6 8[}}} οχί βίης Ῥῃδγδοῖ. 

ὦ. ΑΒ ἰῃ6 ἐλεῶ τηυδὲὶ ὮδΓΘ 6 ὑἶδυ οι ρἢαῖὶ- 
6811υ, δῃ ἃ ἜΣΡΓΘΒΒΟΒ [86 ἔγθθ δου βἰΒίΘ ΠΟΥ οὐ Φοῃουδῃ 
ἴῃ Ηΐδ τη ΤΟΥ͂ ἰο ΜοΒ68 ὑπ] Ηδ οδῃ τονϑϑὶ Ηΐδ ρίουν 
[0 ἰΐπι (θ806 Εχοά, χχχὶϊϊ, 19 Λ), 80 [ὰ8 αἷδὸ σκλη- 
οὖνεν [6 τιθϑηΐῃρ οὗὨ ἃ οοπίπυδίΐοη οὗἁὨ ἴΠ6 υὰρ- 
τηοηῖ οὗ μαγάθηΐηρ ἴο [116 Θχίγοιθ, ἰῃ δηςοβὶβ ἰὼ 
[10 86 [«τἱροηοα ᾿υαρτηθης οὗ τγοϊτϊ θαι! οη, ΤῊΘ τοῦθ 
ΒΙΣΟΏΘΙΥ πὸ ΠΟΓΘ ΓΟ88 (6 ὃν ϑέλεν, [Π6 ΤηΟΙῸ 
ΜΠΙ ΟΥΟΣῪ ποξίοῃ οἵ δὴ δὐϑίγαοὶ δυϊῃ οΥ Ὑ Ὀ6 6Χ- 
οἰυάοα, δὰ τῃ6 ΒίγουΟΓ ὈΘΟΟΠΔΘΑΒ, [6 ΘΙΩΡδβΐ8. Οἢ 
ὅδ Ρῦγο αἰνί πον οὗὨ (ῃ6 ϑέλειν. [1ῃ οἶμον πογάβ, 
[ἢ τιστο ΜῊ }}] (ἢ 6 π|}} οὗὁἨ αοά, ἰῃ 18 δΌδο] αὐ ἔγθο- 
ἄοτ, ἀρρϑδγ, ποὲ ἃ8 ὈΪΪ πὰ δεοϊγασίηθβδ, τοῖν 'ἰθ ἐῃ 9 
ὙΟΙΓΥ͂ ΓΟΥΟΥΒΟ οὗ ἔσοϑάοῃ), Ὀὰϊ 88 ἃ νὶ]} οὐὁἩ ἰηβηΐϊα 
ἴονε ἐῃὰ πίϑάοτα. [{ ργουθὰ [8617 ϑυοἢ ἰπ 6 Βρ6- 

ΤῊΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ῬΑώΌΙ, ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΕ 
σον οτος. 

οἷἶδὶ ο8868 ἴγοπι Μδϊοῖ (ἢ6 ζϑπογαὶ ργορουΐολ οἵ εἰν 
Υ̓ΟΓΔΘ ἰθ. ἄτγδνσ.---Γ θέλειν (48 ἰ6 οἰδιίπωοὰ ὮΥ͂ ῬῚῸ 
ἔδβδογ Ηϊἰοποοοῖς, [πη ρο᾽β (Ὅνηπι., ΕΡΒ, ἱ, 9) αἰ ταγέ 
ἐπ Ρ}168 ϑροιϊδηοίςυ, (6 ῃ τἢ}6 ““ Ν]]]  Βοσα, ἰπ οδοὴ 
6886, Βηἀβ ἰΐδ Ἰυβεβοαου ἴῃ ἰδο οἰαγδοίορ οὗ σά, 
ὙΠ οἢ ἱπιπγ)θα δι θ  Υ͂ ῬΓΟΤΩΡΙδ ἰδ. ΤῊΪ8 ΣΩΔΥ Ὀ6 πδΔδ' 
τ. Ιδηᾷθ Τθδη8 ὈΥ̓͂ (8 “ρῦγτο αἰνίῃ!γ οὗ 4 
ϑέλειν."--Ἐ, 

8. ΤΊ6 Ὑ80}]6 οἵ (6 ἱπηπηοάΐδίθ γοβοὶὶ οὗ εἰ 
ΓοΑΥ ΠΥ εἰρσηίϊβοδης οχρτγοβείοι ἷἰβ, ἰμδὲὶ αοά, ἰῃ Ηἰ 
ἔγοθάοση, [188 ἸΩΘΓΟΥ͂ Οἢ ἤοβοθ [0 ἰμ6 ποδὶ, δοά 
ἢΔ8, ἰο (π8 υἱπιοθῖ, Ἰοὰ ῬΠΑΓΔΟὮ ἴ0 ὑπάρστηρηϊ - ἐπδὶ 
οβοβ οδὴ {ΠΟΡΘΟΥ͂ τλδῖζο πο δὲ οἰδὶ τι ΟἹ ἴδ6 
οὗ το σἰχαιθουδηοαθ οἵ ποιῖβ, δηὰ (δαὶ Ῥμδγδοῖ 
ΟΔ} ῥχοίεδὲ ραΐηδὶ ποιμίηρς [πὲ Β6 τηῖσῃὲ τορχαγὰ δϑ 
ἰηὐυκου ἀοῃθ (0 ἷμη. ἴῃ (δΐβ ΜᾺῪ [86 ἰπδι1864}]6 
086 Οὗ (89 ῥϑββαρο αυοϊδα ὈΥ̓͂ Ραυ ἰβ ἀθίοστηϊηοά. 
ἴρρν "πη δοάοηι ΟἿ δ0θτη8 ἴ0 Ὀ6 ἴΠ6 τιδίη ἱπουρῃ, 
80 τοίϑγθησα ἴο [86 τὶ χ θΟΌΒΠ ΘΑ οὗ ποσὶβ ϑϑϑιηϑ 

Ὠθοάϊοθα. Μογοῦ οοποίθ68 ᾿ἷβ ὀχοροδίβ οὐ [6 μα8 
ΒΑρῸ ὑῃ8.: ““ ὈὉπαουὈ θα] {πὸ ψ|}} οὐ Οοὰ ἰδ ἰυδὶ 
δηα δΒοῖὶγ, Ὀυὲ ἰδ ἰ8 ποῖ οοποοίνοα δηὰ ργοβοηϊοα Ποσθ 
ἔγοτη {88 ροϊπὺ οὗ νἱον, Ὀυὲξ ἴῃ 18 ἑπασροπάοηοε οὗ 
αἰΐ λιιαπ ϑέλενν διὰ τρέχενν, ΘΟΩΒΘΟΌΘΗΩΥ ἱπ [8 
δίτωρ]6 86] που ρί πδθος (ἀκιαὴ: σοὶ τηοδηΐηρ ἰδ 
ἴο ὈΘ ργεβογνοαὰ ἴῃ [6 οἶθασ βῃδγῦρῃϑθ οὗ ὃν θέλει 
ἐλεεῖ," ΤῈ6 πογὰβ οογίδίη!} Υ ἴδνον (μ}8 Υἱ ον : ὍΘ 
πορὰ Ὀυΐ χυλγὰ ἡ πέτα ἱπέδγθῃοοδ, ἩΒΣΟὮ δ’α ἀγαῖτῃ, 
ποῖ ὈΥ (86 Αροβίϊθ, Ὀυΐ ὈΥ ἐπηρογίδος υμῖδη Ἰορίο. 
--Ἑ. 

ΗΙΒῸ ῬΕΟΟΥ : Οοα᾽ ὃ 7γοοάοηι ἐπ ἰδ6 αομαὶ οαὶ 
ἐο καἰναίίοπ (γοτα. 19--29). 

Α. 1724 »γοὺῦ γζοπι ἰδδ νεαΐ γεϊαέέδοπ (γοσα. 
19--24). 
ΠΝ Γοραγὰβ ἰμΐβ ϑϑοίΐοῃ 88 {86 οο]ϊθοῦῖνθ 

οδετγίηρ ουὖΐ οὗ ἰ86 ἐδβουζῶϊ, (μαὶ 186 ὀχοϊυάθὰ οὴ9 
οδη Ὀτίηρ, πὸ οομιρἰαϊηὶ ἀρσαϊπαὶ αοά, Ὀοσδυβο ἢ ἰδ 
Ιου ἔγθο ἴῃ Ὠἷ8 οοπαποί, ὅσο. ; Ὀὺι Μογοῦ, ου [6 608» 
ὝΓΆΓΥ, τοβαγὰβ υοΓΒ. 19--2] δὲ [ῃ6 (ἰγὰ ρῥατγὶ οὗ ("9 
(Πποοσΐογ: “Μδὰ ἰβ ποῖ οπι θὰ [0 ΤΟΡΙῪ δραίηδὲ 
Οοὰ ὈΥ̓͂ ϑαγίπῃρ, ᾿  ὮΥ ἀοί Ηδ γοῖ πὰ ἔμ] Ἐοὸν 
ἷβ γοϊδίοῃ ἴο αοα ἰβ 88 ἰδὲ οὗ (86 ὑπΐηρ [οττηοὰ 
ἴο Εἶτα [πὶ Γοττηθὰ ἷξ, οὐ οὗ [86 γ6886] ἴυ {πΠ6 ροίδογ, 
ὙΠῸ ΠδΒ, ΡΟΥ͂ΤΟΣ ΟΥ̓ΘΡ [86 οἷαγ, οὗὨ [6 βαηθ ᾿ὈτΡ ἴο 
ΤΏΔΚΘ ΟἿΘ Υ6586] ὑπο ΠΟΠΟΡ δηᾶ Βηοῖθο Γ υηΐο ἀϊθ8- 
Βοπον,.Ἶ  ΤΏΘΩ Πα νΟΓΒ. 22--.29 δα {86 ἔουσίἢ 
ρῬαγί οἵ [Π9 ὑπο ά! ον : “ αοα ὰ8 οῃυγοα πὶ|ιϊ ταυοῖ 
Ἰοηρ.ϑυβογίηρ 6 γϑββοὶβ οὐ γαῖ βίο ἴοὸ ἀοσδβίγῃυο. 
ὕοῃ, ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἴ0 πιδᾶκα Κηόονη ΗΒ ρΊοΟΥΥ οὐ ἴΠ6 τοϑ 
8618 οὗ ΤηθΡοΥ, Οὐ 8 ΟἸγβιίαπθ, ποτ Ηρ δ} 
Ο8116ἀ, ποῖ οὗ (6 ονγβ ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ 4͵80 οὗὨἩ ἔπ θα 
{11|68. ὙἯὙὲ τγᾶκα ἴδ [ΟΠ] οπίηρ ἀἰδιϊποοι : [ἢ 6 
Βυδὶ ΠΡ γοΓΒ. 6--18, 106 ᾳυσδϑίΐοῃῃ Μῶβ ἢ 6 ἴγϑο- 
ἄοῃῃ οὗ δ αἰθοϊοη ἵπ δ Π 6818 ἴοὸ ἴ06 Ὠυπλδα, 
ΔΠα ΘΒΡΘΟΐΑΠ1]Υ ἴο τ 6 ἐποοστγαῖϊο, τρῃϊ οὗἁἨ ἱπμογιιδποα. 
ΤΏρη, ἴῃ γοτβ. 14-19, ἴ6 αὐοϑίίοῃ νγαβ, [16 ἔγοοδοιῃ 
οἵ Οοἀἷδβ ογαϊπαέξέοτι ἰπ δηυποϑὶβ ἰὸ ἐμθ οἰαΐπιθ οὗ 
Βυπίδη τἰρ θοῦβη 88 ΟΥ̓ ΟΓΙΒ (ποθ ουθὴ Μοδοᾶ 
Βἰπηβο!ῦ, ἴ86 Ἰανερίνον, αἰὰ ποὶ ταϑσίς τΘΓΟΥ ὮΥ͂ [80 
ὙΓΟΓΚΒ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἸΑἾ, δηἃ ῬΒΔΓΔΟΪΒ Μα νἱδί θα ὮΥ ἐπ 
ῥαάρτηοηῦ οὗ Βαγάἀθηίΐηρ,, ἰπδὲοδα οὗ ὈΥ [6 ἰυάρτοσπὲ 
οὗ ἀοϑιγυοιίίου νυ ϊο ἢ} ἢ6 ἢδα τηοτ θὰ). ΤΏ6 Αροσῖιῖθ 
ΠΟῪ ΡΔ43868 ΟΥ̓́ΘΡ ἰ0 ΘΟΟ δ γοοάοῃ ἰη Ηΐρ οδ]]. 

[παίοντες 6 (86 αἰνίδίοῃῃ αὐοριοὰ, ος ἀσέϊηφ 

ὨΠΉΪ80 ἸΔΑΘΙΣΟΓῸΡ γατ: “με ρα το δὰ δῷ δρο ὅπ 
ΗὐπκΟΙΥ ἢπὶ ἰἷ6 ορογδύδου οὔ αοὰἃ, ὀνδπ ἔῃ ἐδ ϑθχτο οἵ ατνὲὶϊ 
8ς. ῬΔῈ] δΌδδιηοα τ ἷδ 69 δχι ΔΌΡΘ6Ι ἴἰο [6 δὖϑο- 
1πἴ9 ΟΕΔΣΔΟΙΟΣ οὗ σοσρϑοῖ 0 ἩΟΘΟ ἩΔΥΘ ἐδ 9 αἀτο» 
το τοῦδί σϑπἂοσ δΔη ἀποοπάἰτοπϑὰ πδυρπιἰκείοσι, οὐδε τ ΐνοο 
ἢ 15 οἱ ΔΌ16 ἰο ϑΘοσαρεθδοῃᾶ [Ὡρ.᾽"--Β.] 



ΟΠΑΡΤΈΕΒ ΙΣ, 1-δ. 
Φ σσασα σππῃ σῷ 

εαῖθοα αἱ ὁὔοθ δραίηδὶ [06 ἐγοϑύοῃι οὗ αοα δ π|]}, νἱζ., 
ἴδι ἰδ ἀσδίγογα ΟΡ γοβροηβὶ ὉΠ ΠΥ. Α8 ἐπι γᾶ ἴἼΟΓΘ 
ἘΚΟΙγ ἴο αὐίβθ 88 8 ἰῃίδγθῃοθ (οὖν, σοῦ. 19, πιο 
ΒΟΘΙΏΒ ἴ0 Βανθ ἰζουδϑὰ (86 ὑγδηθογίθοσθ, ΠΟΤΘΥΘΓ) 
ἄοτα Μἱιδὲ ργϑοθάββ, ἴμθγο ἰ8 (0 στοαίθρς ρζουπὰ [ὉΓ 
μο]άϊησ ἰμδὺ ἐδ ἢ ἵηρ, ΤΟΥΘ68 τοῖος 10 Οοα δ 
ΒΟΥΟ γ, οομδίἀογθα ἱπ ἴε ὙΕΙΣ οὗ δὴ ον͵θούοῃ 
(νος 14), διὰ μδὲὶ ἰῃἷβ ρδγαρταρῇ Ῥγοθϑῃίδ ἰΐ ἴῃ ὁρ- 
Ῥοκίἴοη [0 δῃοῖμος (το, 190) Αἱ 811 ουθηΐβ, Ἡμδῖ- 
ΟΥΟΡ ᾿ἰτηϊ δοηβ δηα βρθοὶαὶ δρρ]οδῦοη8 ὈΘ6 τηδάθ, 
(}6 τοδὰδὺ ποισ 4168]8 Ὑ] δ [ἢ 6 ῥαββαρθ (δῃὰ βυ760ι) 
ἴῃ 0818 τηογ6 ζϑηθγαὶ γοΐδγθῃσθ, διὰ στηοϑὲ οομητηθὨἰδ- 
ἰογβ βδνο 6]. ΟὈΪ ροὰ ἴο ἐγϑδὶ ἰὺ [Πυ8.---Ε.] 

γεν, 1ν. Του τἱἃ᾽᾽᾿. παν ἴθ ὑπΐο 129 
[ἐρεῖς μοι οὖν]. Τμθ οοποϊυβίοα πέος 186 
ΑΡροϑί!α δ]ονβ ἐθ6 46 ν ἰ0 ἄγτδν ἔγοτῃ ἴ.6 βυρροβί ὁ. 
ἴπαὶ ἢ μὲ8 ἀοεῖνθα ΤΩΘΓΟΥ͂ δηὰ Αγ ηθδΒ το ΟΟα 8 
ΜΠ, 8845 ὈΘ6η ΟΥ̓ Ἰῃουδβδηὰδ δραϊηβὲ Οὐδ] νη Β 
Ρτγϑαθδιηαγίδη δυβίοση ; δηὰ, ἱπάθϑα, {ΠΟΥ ἢᾶνὸ ἀθ0ῃ6 
ἷς ἢ τυοἢ Ὀεϊΐοῦ στουπὰ (Πδηὴ [6 εν οουἹὰ οὈ- 
οοῖ το Ῥαυ} ἀοοίτεϊηο ; γοῦ (ὨΘΥ͂ ὮΑΥ͂Θ 4180 ἴῃ ΤΩΒΗΥ͂ 
ΜΔΥΒ πιϊβίδο (Π6 ἰπβηΐϊΐο ωρογίδῃσο οὗ ἴΠ6 ΘΟΧΟῚ- 
οἶβ6 οὗ Ὀὶνίηθ δυϊ μου ἰῃ Βυπηδη σιυϊάδησο. 

Π τὰ6 τ 016 ἀογνοϊοριηθηῦ οὗ τ} 8 ΟἿΪΥ 8 
ΔΟβοϊαιο Πἰνίῃ6 ἄθογοο, [6 ΟὈ͵δοίο1) ἱῃ ὙΟΣ. 19 ΒΑΥΒ : 
ὝΜΕΥ ἴπθὲ ἀοῖ Βο γοῖ Δ} [τί οὖν 
ἔτι μέμφεται; 8ε0 Ζ7εχίμαί ΟΝοίε ".] Ἡον, 
[Πθ, οὰη αοἀ Βηὰ ίδυϊν σι τηδῃ, ΟΥ σϑῦυκο ἴτη 
ἴον Ὀδίπρ 8 δἴἤπου ἢ ΒΥ ἀοΐϊηῃρ 80, Ηδ που]Ἱὰ δνθῃ 
οοπέγααϊος Ηἰμϑο] ., Τῃ6 ΟΧργοβαίο μέμφεται 
ΒΟΘΙῺΒ ἴ0 Ὀ6 ΡΟΓΡΟΒΟΙΥ Ομοβθη ἴοὸ Ὀγίηρ οὐὔὐ [86 8ὺ- 
τογιἰαἰνα σΠδγδοῖοῦ ἴῃ ἃ βπάϊΐηρ ἔδυ], ἴῃ ποῖ (ἢ 6 
ᾳυσδβίίοη σδηποῖ Ὀ6 ἃ ΓΟΘΙ οὈ͵οοϊνα ταϊἰδέίοι ἴὸ 
κυ, ΤΒΟ]υοΚ : “ ΝοΙΠῈΡ 116 σμᾶσα ραϊηδὶ ῬὨδ- 
ΔῸΣ (συϑυ ΜΑΡΙΥΓ), ΟΡ ἐμαὶ οὐ [ΠἸ6 ἀΠρΡΌΑΙΥ ἰη [ἢ 6 
Ρτορμ οὶ (ΖπΙηρ),, δηὰ οἵΒ6 18), 18 τηοϑδηῖ, θὰ [86 το- 
ὈυΚ6 οἵὗἨ αγάρηΐηρ ὈΓΟΌΣὮΣ ἀρδίηδὶ ἴῃ ὅοπτα. ΕὙΘΓῪ 

ἀφοϊαγταιοη οὗ τγονϑ δίίος ἰῃ σΘΏΘΓΑΙ 8 τιοϑηΐ, 
80 (ἌΓ 88 ἰδ που]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 δυο ζοα ὈΥ (Π6 ἀοο- 

εἷμα οὗ ἔαίϊθ. Τῃ6 Φὸν ἀο68 ποῖ ἈδΓΟ Βαν ἴῃ τηϊηὰ 
οὐ Ὠἰπβο]ζ, Ὀὰϊ ἐμαὶ ργοδυρροβὶ οῃ οὗὨ ἰδ6 ἰάθα οὗ 
αοὰἂ πιο Ῥϑὺ] βϑοὰβ 0 ργϑϑοηΐ, Βυΐ Ὧ6 ΠΟΥΘΡ- 
ἐπ6 1658 ὈΘΙΓΑΥΒ [6 ἱποϊπαϊίίοη οὗ {πὸ οῃ6 ἯὯΟ Γ6]168 
ὍὌΡοΟη ἴῃ6 τἱρηὐδουδβηββ οὐ πουῖβ ἰο δηὰ ἔδυ πὶ 
Θοὰ. [Ππ 80 ΦᾺΣ 88 006 Πο]άβ ἐμαὶ ποίΐοη οἵ ἀοά, 
ὨΟΤΟΥ͂ΟΣ ἀοτίνοα, τ ΙΟἢ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ ΔΙΙΟῪΒ (6 Ρο8- 
βὲυ}}}γ οὗ Ηΐ8 Ὀοΐηρ [86 ΔαϊΠΟΣ Οὗ οὐἹ] ἴῃ τα, 1.18 
οὈ͵οοϊΐοη Μι.}} αγῖβθ. 11 σδηποῖ ὯὈΘ6 οομβηρὰ ἰο [Π6 
ὅον δῃὰ ἢἷβ ἰορα) τ ρῃιθουξηοθθ. (Μεγον, ἢ Ὑ οἴϊο, 
ὯΔ Κα ἐδ6 ΟὈ͵οοὔ]σῃ ζοπογαὶ, τ 116 ῬΏΠΙΡΡὶ βπα5 ἴῃ 
186 ΒΏΔΓΡ ΔΏΒΊΘΡ οὗ γοσ. 20 ἃ ὑγοοῦ ἰδαὶ [})}6 ΟὈΪΘΟΙΟΣ 
9 ἃ ὅ6ν..-.-.] 

[ΕῸΣ τὸ χϑείδσιϑι! 85 τ ]]1}2 Τῷ γὰρ 
βουλήματι αὐτοὺ τὶς ἀνϑίέστηκεν; Μογ- 
ΘΓ τρῷς (μῆς βούλημα, πῇϊοῦ Ῥ4Ὸ] 1868 ΟὨ]Υ ἢΘΓΘ, ἀα8 
Οειοοϊίέε ----ἴ, 4.,), οαρέμγη οοπδίϊιμι. [τ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ 
σηρ]1698 ἀοἸἰδογαϊΐοῃ, 88 βούλομαν ἀο68, τἢΘΠ ΡὈΓῸΡ- 
οτἹ αἰθηρσυϊδῃοα ἰτοθ ϑέλω.---Ε} ὙΒουρὮ [6 
ἀνθέστηκε ΔΒ [86 ρῥΓοδϑῶὺ ταοδηϊηρ, γοὺ {86 ἔΌΤΤΩ 
ΒΟΘΙῺΒ ἐὺ ἰἱπαϊοαίθ αἷδὸ (80 ἱπουρῃΐ ἰμαὶ αοὰ ἢι88 
ΔΙΤΟΔῪ δπεϊοϊραϊοα ΘΥΟΡΥῪ αἰϊοταρὶ οὗ δυϊηδῃ ΟρΡρο- 
εἰιϊοη. ΤῊο Αροβὶὶθ ἀοδθβ ποῖ ᾿ιδβίδῃ ὑὸ γοΐυϊθ ἐδ 
οἴοσρο ἀὐγθοῖγ, ΌΥ υτρΐηρ ἰῃ6 ἴσας οὗ ἐδ το] δ 0:8 
οἵ συΐϊτ, Ὀδσλῦθο ἐπα Ομαῦα 8 Ὀαβοὰ Ὅροι βυοὴ ἃ 
φαθιδῖάοθι δὲδηροίπὶ ἔοι [6 ονθγγβίηρ οὗἨ Ὠυπηδη 
δοϊίου, ἔλὺ τπἰθ Ὠστοδη Ὀοδδιΐηρ' τηυδὶ βγαὶ οὗ 411] ὈῸ 
νεοοίτεϊοα. ΟἾΔρ. ἰἰϊ, δ (δ, ῥγονθδ δὶ Ὧ6 σδῃ 80 
ΡΟΡΙῪ ἴο 8 δἰ ποῖ αν σμᾶγΘ ΟΥ̓ ΔῺ ΒΏΒΉΘΡ σΐοἢ ὈΣΐΏΡΒ 
φιὶῖ 1:6 οἰδιοαὶ τϑϊδιϊοπηϑ ἔῃ ΒΔΙΤΩΟΩΥ Ἡ]Ὼ [86 6δοῃ- 

81 

ποοὔώοη. Βυῖ (86 ἔγδί ἰδδὶς ργοδοηϊθὰ ἰὸ Ηΐτω 6 
ἷ8, ̓ 0 3ο ὑδοῖὶ πῖτ ῃ6 ἀσδιγοίβοιο 06} τοδίϊηρ ὑροῦ 
16 τὶ ῃϊθουδηθθθ οὗ 6 πόῦκα, ᾽οὸ 86 δοδβοϊυΐο ἀρ 
Ῥθῃάθηοθ οὗ ὕδὴ οἡ Θά. 

γο. 20. Νὰν Ῥαὶϊ, Ο τοδῖ [ὦ ἄνθρωπε͵ 
μενοῦνγε)͵.Ἤ ο ἰτδηβίδίθ [06 μενοῦνγε ἩΪΝΕ 
ΤΒοΙυοῖς: Ιμοΐ πῖογθ; ΜΘΥΘΥ ΘΟΠΒΙΓΌΘΒ ἱΐ 88 ἸΣΟῺΥΣ: 
“Ὑ685, ἱπάροα, Ο πᾶσ." 118 πιοδὲ ῬγοῦΌΘΌΪΘ υ89 ἷἰ8 (8 
δίγθησίμοη 16 Ὀπουρῆῖ : “ δέ ἐδ6 ορροείίε, Ο πιὰ 
ἃς. ΤΏου βαγϑδὶὲ {Π Οοα αἀϊθρυΐεθβ πὶτὰ ἴῃ 66, 8} 
[Ποὺ ταΐδπον, ἴθ {ΠΥ ΘΓΓΟΏΘΟῦΒ ΟἸαίταδ οὗ τραϊ, ἀετοὶ 
ἴο ἀΐεραὶθ πὶ αοἀ.᾽ [81}}} Ὀοίίον, ΑἸ ογὰ : “" Σρα, 
γαΐδλεν, ἰακίὶηρ 6 στουηὰ ἔγοτη ὑπᾶογ [06 ρῥγϑνυΐουξ 
ϑϑοσοη, δηαὰ βυρογβοαϊηρ ἰδ ΟΥ̓ ΔΏΟΙΠΟΡ : ἱρ] Υἱης 
(δὶ ὃ ὯΔ8 δ οογίδϊ ΒΟΥ οὗὨ ἰγυϊῃ, Ὀυὺ τπδὲ {10 
ΡΓΌΡΟΣ ΥἱἹΟῊῪ οὗὁὨ [Π6 τηλοῦ ἰθ γϑὶ 10 Ὀ6 Βίἰδιθὰ. Ιὲ 
[8 ΘΟΏΨΘΥΘ δὴ ἰηυϊτηδύίοη οὗ γοῦυκο; ὨὮσθγο πιὰ 
ΒΕΥΘΙΙΥ.) ΟΟΡ. οὗδρ. χ. 18. Ἠοάρο: “ αγὔοββ 883 
8. 118 Ρογνογβίοῃ οὐ ἴ6 Αροβι]θβ ἀοοίγίῃθ οἡ 186 
Ραγὶ οὗ 186 οδ͵εθοίον, Ῥδὺ] δὶ θγϑὺ σῦν κοβ ἴῃς δρί τις 
ἴῃ ὙΒΙΟὮ ἐξ ἰβ τηδᾶθ, Ὀθίοτθ ὯΘ ΒιιοΒ 1 ἴο Ὀ6 08» 
[ουπάεὰ."--Ε} ΤῈ ὦ ἄνθρωπε ΟΧΡΓΘΕΒ6Β α]- 
ΓΟΔΑΥ͂ Τηδ Β σΟΙΩΡρ οἴο ἀσροηάθῃοθ οἢ ἀοα : δηὰ [δ ὲ186 
ἷθ ἱποτεαδοὰ ὉΥ {86 σὺ τὲς εἶ, ὧδο ασὶ ἴμου 
[φμαπέωδωδ ἐδ; ἸΜΘΥΕΓ]. 

[ΤὨαὶ τορ]ὲθαὶ αραΐτδὶ Θοἂ, ὁ ἀνταπο- 
κρινόμενος τῷ ϑεῷ.} Αοοοσαϊηρ ᾽ὸ ἸΠΘΟύΟΣΘ 
οὗ Μορεδνοβιία, Φογομηθ, δῃὰ οἰδοσβ, Ῥδὰ], ἱπ υδίηρ 
Ἢ:6 ἀνταποκχκρινόμενος, Γοξαΐοθ Ὠΐβ Ορροπθῃὶ 
ὉΥ γοίδγτίρ Ὠΐτη ἴο ὨΪβ8 οὐ ποτὰ, ΗΪ8 ὀρρομπθῃηὶΐ 
ΤΟΡΙΪο8 ἀραϊπδὶ Οοά, δηὰ {μου ΌΓ Ορροθθβ αοά, ἰῃ 
[6 ὙΟΥῪ τηοχηδπΐ ἴῃ Ἡ ΟΝ 6 τηδὶ ἰδ :Β ἰμδὺ Ηδ ὁΔΏ- 
ποῦ Ὀ6 ορροβοὰ. [πη ἐμαὶ οδβο, ἱπάθϑὰ, μενοῦνγε 
σΟΟ]ὰ Ὀ6 ἰγοηΐολὶ, Τἷ8 ἱπιογργοίδοῃ ἷβ ἱπσοηί οΌ8, 
Ὀαϊ ἴοο τοβηρά, δῃηὰ ἰβ ορροβοὰ ὈΥ (Π6 ζ0]] ον 
πογὰβ. 

Β8411 189 ᾿ΐηρ ἐοσιηϑθᾶ βὰν ἴο Ὠἰτὰ ἴμαὶ 
ἑοστηωϑὰ ἱἰν, ΤΥ ἀϊάκι μου σραῖΐσο τὴϑ ἔδυ ἢ 
[Μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τὶ 
με Ἰ ποτ δίας οὕτως; Αἢ Θ6οδο οὗ, Ὀυΐ ΒΟΆΓΟΘΙΥ 
8 αυοίϊδιίοῃ ἤζοτῃ, ἴβα. χχίχ, 16, ὑβουρ 1ἴῃ6 ταὶ 
οἴαυδβα ἰβ Τουπὰ ποτὰ ἔογ ποτὰ ἱπ {86 ΧΣΧ --Ε.} 
ΤῊ οχρίδηδίίοῃ ἐγαοίαδίξ (ἀτοῦυβ, δὰ οἵ 8) ἱε 
οναβϑῖνθ. ΤΏ ἐεγέέω οοηιραγαίὶοπέξ ἰβ ἴῃ ΟΔΌΒΑΙ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ πἶτα ἰπδὺ ἔοττηβ, Ὀυϊ ὮΟΙΘ 88 1:16 σδυβδ!γ οὗ [86 
ἔογσηηω. [1 τουϑὲ Ὀ6 οὐβοσνθὰ ὑπαὶ θυθῃ ἃ ῥγθβϑίην 
οὗ 186 ἔρυτο οδηποὶ Ἰ8κ6ὸ πλάσμα τηθδι (89 
ἰλέης ογεαίεα ; [6 Τοίογθο6 8 ποῦ ἴ0 ΟΥ̓ΣΊΑ] ΟΥ̓ΘΔ- 
ἰἰοη, Ὀυῖ ἴο [86 δΒυθβοαυθαξ οἰ 641 τηοι]ἀϊηρ,, ἔγο σὰ 
πΐοι, οὗ οουτβο, τυϑὺ Ὀ6 Θχοϊυἀθα {6 ΤΩΥΒΙΘΓΙΥ οὗ 
τμΐγοσβαὶ βίη γοίογγοα ἴὸ ἴπ οὔδρ. ν. 12. Τηδὶ θῃ 
[6Γ8 ἰπίο ἰδ παίυγο οὗὨ {16 “ οἷον " δηὰ (6 “ἸῺ ᾽} 
Αἰἰκο. Αχαϊηδὶ αἸ δ ο 6.8 αγσισηεπξαίίο α πιΐποΥε αἀ 
πια)δ: “Ἰ ἃ (μΐπρ πιου!ὰρὰ οδηποὶ ἴῃυ8 Βρϑδκ, 
ΤΌΝ 1688 ἃ τΏ8η,᾽ ἄς,, 566 Μογοῦ ἐπ ἴοοο.---Β. 

ον, 91. ἘἨαῖὰ ποῖ ἴδο ροϊϊζος Ῥοῦσοσ ονοσχ 
189 οἷὰν [ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κερα- 
μεύς τοῦ πηλοῦ. ΤὴἼ6 ογάον ἱπάϊοαῦθβ [86 ἐπε 
ΘΠ δίΐο ἰμουρθίδ: 1. Τὶ [86 Ὠππηδη βυ͵θοῖδ ὑπ 
ον ἀἰβουββίοι δΓ6 88 ὁ ΟἷδῪ : ̓) ὁ" Ὦΐ8 οἰΑγ,᾽,) που]ὰ Ὀε 
8. ῬΙΌΡΟΡ τοπαοιίησ. 2. Τιαῖὶ αυα λαδ Ῥοιοῦν ; ἴΠπ6 
ἀοβοηϊοη οὗὨ ἰμαὲὶ ΡΟΟΡ ἰ8 σίνοῃ ἴῃ [86 οσὺ οἶδδο 
--0 Ὑμοϊποι ς “ Τὴ μούνου Β ΟἷΔῪ .. τὸραγάεὰ Ὦγ 
ἱ Ττἰδηΐβηη 88 ἴῃ6 ηιαδϑα 7αγιὶ ρεγαϊία. ἸὮΘ 
γο886}8 ΔΥῸ ποῖ οοῃαίϊογοα, 88 18 Οὔβοσυθα ὈΥ ἐἱ: ΟἹ, 
ογὰ, δῃιὰἂ ΒΥΘΏΣ, δϑ ΠδΙΌΓΑΙΥ ραγὶ δἷϊνοῦ δῃδ μοϊά, 
δηὰ μαγί αἷγὶ, Ὀὺϊ δἰϊοροίμος αἷτί, Οὐμβοαυθηῖγ, 
1686 Ἔχροδίζοτβ ὑσσοῖς ἐμθ δ᾽ υδίοῃ ἰο (86 ΟΙὰ ἴω» 
ἰδιηθῃΐ, Φον. ΧΥΣΙΪ., ἬΠΘΓΘ ἃ ῬΡΘΟΡΪΘ δγοδαγ σχυϊηοὰ, 
πο αοα ἔοττηβ ἰπΐο γ68860}8 οὐὗἠἨ ΒΟΟΣ ΟΥ αἰδιι ὁμοῦ 
δοορογάϊηρ ἰο ἰϊα οσσῃ οοπαποῖ, ἰΒ ἀροῖκοὰ οὖ; [πΠ6 δὺ 
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ῬΓΑΙΡΒΑΥΪΔΉΔ, ΟἹ [ἢ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 88 ΤΠοτοδβϑίυβ, Εβιϊαβ, 
Ὄαϊνίη, δηὰ Αοπιδγιβ, ἀροϊὰθ ἰῃ ἴνον οὗ δῇ δ᾽ μῃβίοῃ 
ἴο [ἴ88. χχῖχ, Οὗ" χῖὶν, Ξϑ:ργαϊδρϑαγδηΐβιη, ἰὸ τἱῖ, σθ- 
“Καρὰβ (6 πηλός 88 ἴδ ηιαδεα αδεοίιμε, ἐδ ὁγαΐ 
πιαδεα απροίονωπι (Ἐδίλυ8) δηὰ [ἢ 6 πλάσμα--- Ὠ] ἢ 
Ἴδ6 τηρδηϊηρ οὗ (Π6 πογὰ ἰβ δ] εροᾶ ἴο ἕδνοι---ὰϑ τ} 6 
φτοαυοῦ οΥ̓͂ [80 τϑι οτοδιίου," ΤΒΟΙυοἷς βηα8 ἴῃ [6 
"φἰτοΐ 6 ΟὨΪΥ͂ [ἢ6 86η86 ΟΧριδεβρα ὈΥ Οαϊνίη : δ᾽ μέίΐαπι 
δὲ αγδὲϊγο σαμϑαπιὶ διερογίογεηι }ον86 αὐδιοὶ͵ ἃα. 
ον [06 Ὠαιβἢ δχργοϑβίουϑβ οὗ Οδ] νίη, [0.6 811}}} ὨΑΡΒΠΘΡ 
μ64 οἵ ΖΝ ΘΙ, ἀπὰ [6 ΘΑΌΔΙΥ τα ομ68 οὗ Βυ}- 
ἐϊηρσον, 660 ΤΊ. ἡ ταἰς, ὑ. δ28. 

Αοοοναΐηρ το Αττωϊηΐιβ, δηὰ οἴ 6 ΓΒ, οί μον τ 
ἘμαιΒβογϑηβ, τοῦ, 21 οοηΐαίηβ ΟΠΪΥ͂ 8 ὈΓΘΙΪ ΤΠ ΠΑΓΥ͂ ΓΘ- 
Ἰοϊηάον : (ἢ6 γᾶ] δῆϑιγον [Ὁ]]ΟὟγ8 ἰῃ γοσβ. 22, 38. 
{πι ἰ8 ἱπαθοὰ ἃ ῥγοϊϊπιΐϊμαγυ, ὈὰΣ ομα [μὲ ““ αἰτηθ 
ΓΑΟΠΘΓ δἱ βιγ κίηρ ἀυτα ἴῃΠ6 ΟὈ͵ΘοΙΟΓ ὉΥ͂ ἃ βίδίθιωθῃς 
οὗ ἀοἀ δ υπαουδίοα τἰρῃί, ἀραὶϊηδὶ ἩΒΙΟἢ 1 ἀο068 ποῖ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ὺ8 Τη6 ἢ ἴ0 ΤΑΓΠΛΌΓ, ΓΒΔ αὐ ὑπίο! ἀἰηρ ἰο ὰϑ 
188 δοῖιι] βία οὗ (0.6 οαθ6᾽ (Αἰΐογά). Οοπιρ. [86 
οι ρ μαι ογάὰθν οὐ [δ6 υὐϑ το πποθε, Βεδίάθβ, Αὖ- 
ταἰπίδηϑ δηὰ βοοί Δ η8 ἤδΡα 8686 [με Πορο Ῥδ0] 
ἀοεβ ποῖ ϑρεδῖ οἵ “δὴ οἱθοίϊοῃ: οὗ ἱπαϊν ἀνα]8, Ὀαΐ 
οὗ οἴαββεβ--- οὐ Ὀε]ονΐηρ ΘΟὀη1168 ᾽, (ἸΒΟΙ υοἰκ)." 

ἈΑοοογαΐης ἰοὸ Ἰδοΐυοκ, Δισίμοῦ, 186 ῥτίποῖρδὶ 
αιοδιίΐοη οτὸ 18, ἮΤ αὲ τωυβὺ τ υπάἀογβίδηα ὈΥ͂ ἴῃ0 
πηλός} Ἱτὸ τορατὰ ἐμ6 ΘΑΓὮΥ οἱοά 48 {86 τυδὶ 
ΟἾΔΥ ἔτοὰ το τῆλ ΜΒ τηδθ, 16 16 ποτῖς οὗ 
Ἡΐπι ὑμαὺ [Ὀγπιθαὰ ἸΏΔΥ ὈΘ ἰγδηβίογτοα [0 1μι6 ογοδίζοῃ 
[86 }. Αοοογάϊηρ ἴο {18 466, ἱπάθοα, [86 ἱπαϊν! 0.4] 
ΤΔ} ἷβ8 ΟΠΙΥ͂ “8 ϑροοίσηθῃ οὗ [ἢ6 βρϑοΐβ." Βυῖ 1 
ὍΘ τορατὰ ΟἿ Β ὈΓΘΔΙ 88 1.0 γύὰ] βυδδίδῃποα οὗ 
πιδη δ ἰοντηδίίοη, δοοογάϊηρ ἰοὸ πο Ὀἱ]Ϊσ4] ἰά6α οὗ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ, Οαἰ ν᾽ ηἰβιῖσ Βαρτγαὶδρθαγίδηΐβη ἷἱβ ΟὐΥΪ- 
δἰϑὰ 

[Οὗ τ1ῃμ9 βατθ πὰρ ἴο Ἰαῖκθ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
εὐραμετος ποιῆσαι. Ἰἴππ6 ΡΟΤΘΡ οὗὨ ἴΠ6 ροϊΐεογ 
Ϊὰ ἀοδηρᾷ τὩΟΓ6 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ὈΥ͂ 86 ᾿ηδηϊοῖνο. δὶ ΓΘ Β8 
ἰο ἴ86 ὄσχυτοα οὐμΠρ6}8 ὺ5 ἴὸ ἰάθη ΕΥ̓͂ ὑπ6 ὁ’ ΟἰΔΥ ᾽ δηὰ 
186 “ἸυαΡ.᾽ ΤῈΘ “ οἷδγ ᾽ ἴθ 16 βυϊδϑίδῃοο ᾿ἰβο]: 
[86 ““Ἰυμρ ᾽) ὈγοβΘηΙβ ἰδ 88 ΔΙΥΟΔΟῪ ἴῃ 86 ὉΥ̓ [86 
Ροϊζον (ὉΓ μιἰϑ ρύγροβθο. Βεογομὰ ἐπὶ γὸ οδηποὶ 
Ῥγϑϑβ ᾿ς ΜΟΥΘΡ ῬΟΥΒΆΡΒ ΡῸΘ68 ἴοο ἌΓ, Ὀυὺ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ͂ 
ἰα θυ δεά ἴῃ τπδκίηρ ὑ86 πηλός οο-οχίοηδῖνο πνῆὶ 
᾿νασλῃ παΐυγο. [Ὁ τηυϑὲ Ὀ6 Ὀοστι ἰπ ταηϊπαὰ {μαὶ 06 
ΡοΙζοΡ ἰ8 ποὺ σοργοϑϑηὐθα 88 τηδκίης (6 “ ΟἷΑΥ,) ΟΥ 
Θτοη δ6 “Ἰὰρ,᾽ Ὀαϊ 88 πανὶ ΡΟΥ͂ΤΟΓ “ΟΥ̓́Θ [6 ΟἶΔΥ," 
ἴο τηδῖςϑ γ6886}5 “ οὔ [Π6 υπρ."-Ε,}] Τὴ πογὰ ἤθγθ 
ἷθ ποῦ, ΔΒ ΜΟΥ͂ΘΡ πᾶϑ ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ ΓΘΙΊΔΓΚοα ἀραϊηϑὶ Ηοῦ- 
Ιηϑηη, σγεαίδαά, Ὀὰΐ πιαάδ. Ηδ υπάογϑίδηαβ ὉΥ̓ [86 
φύραμα “δδ ΡΘΓῪ 8ΔΠῚΘ Π1888 Οὗ πυπιδη παίυγα ἴῃ 
ἀπ οἵἉ ἰ(8611.) Βιυῖ τὸ οδῃ [δὲ 88 1016 γοραγὰ {Π6 
ππαδδα }αηὶ ρογαδία 88 τ ΓΟ ΪῚ [6 ὨθΠΔΠ ΓΔΘΘ, ὈΓΟΒ- 
ἰγαϊοὰ ἴῃ ἴΠ6 τυΐπ οὗ ἴδ (Ὁ}1. ἴΙῃ οὔδρ. χὶ. 16 [ἢ6 
φύραμα ἰἷἰθ ἴ6 δοπίϑη ΡΘΟΡ]8; δῃὰ, δοοογάϊηρ ἴὸ 
γ6Γ, 24 οὗ (μα ργϑβοηΐ ομδρίογ, 1 18 [6 Βδ16 πτοῖοἢ- 
δὰ δβἰαίθ οὗ ἔμ ὅθνγβ δηὰ θη !θθ αἱ ὑπ6 ὕτηθ οὗἁ 
ΟἸγίθι. Οοά, 48 ἴ26 Μαίκογ, ἐπ 41 ὀχου οἶδα ο ἐλε 
εἰδοασίομα σαἰΐ (866 γον. 24), "88 αἰβροβθᾶ οὐ [δ ΐ8 
φύραμα, τοὶ οἵ 4}}, οὗ ἴπ6 ον ρθορίθ. [γαηῖ- 
ἰὴ τ 18 ἱπιπιθάϊαϊθ γϑίδγθηοθ, γγ1ὸ ταυϑί 5861}} δνοϊὰ 
Ηταἰ ἰηςς [6 τηθδηΐϊηρ οὗ φύραμα. ΕῸΓ Ἔνθ Υϑγ. 24 
ἰμοἀ68 (06 ΘοηΈ1168, τ }]6 016 αἰβουβδίοη Εἰ ΠΟΓίΟ 
8:8 εὐὔλυταοοα ΙΒῃτηδθὶ, Εβδα, δηὰ ῬΏΔΓΘΟἢ.---Β.} 

“ (Ὑμΐὲ ανοίϊάβ, Ὀὰΐ ἄοθε ποῖ ταϑϑὲ, ἐπ ἀἰ ΠΟΥ. 
ζ εἰταρὶ 
το 17 
τὶαι τω, 

ἘοΡ 
ἰγαυδίοσβ ἴο αοα᾽ ΒΒ ἀοΐϊῃρβ α ἀἰκιϊηοίλοπ τὰ ΐο}}) [ἢ 
οἰ ΕΝ ΟἿΪΥ (0 ΟἿΓ δίαῖϊο οὗὁἩ φαγὶ κΚηονίθαρο. 
ἘΠ ΟἰΆΒ868 ἷ5 ΟὗΘα ἃ ΤΔΘΓΘ ΘΟΠΥΘΗἑΘΙΟΘ 

[οσ ανοϊἀϊηρσ [6 ἀθα)πρ τ Π} ἱπάϊν πα}. Θοά᾽Β ἀθα]}ῃ 
σ᾿ τοὶ αἵ τενβ ἰτπι 05 ΗἾ5 ποτοῦ απὰ ταϊηυΐο κι8 Ἧ.Θ 
8 Ηΐβ οοξτο;οηπῖνο ποθ οὗὁὨ δοϊΐοῃ.- -Ἐ.] 

ΤῊΕ ἘΡΙΗΤΙΕ ΟΝ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

[πὸ νοϑ85891] πηῖο βοόοῦοσ, διὰ δηοῖδοσ τοῖο 
ἀἰββουοσ, ὃ μὲν εἐς τιμὴν σκεῦος, ὃ δ) 
εἰς ἀτιμίαν. Μρογον 6Ἀ8}}5 αἰξοπίοι (0 186 ροαὲ 
ὕΐοη οἵ εἐς τιμήν. Εγδῃ Β6γθ, ἰῃ τι}]8Β δίγοηρ "8. 
βΒουτο ΟΥὗἨ “ροπ ον, (Π6 ρῬγοραγδώοῃ οὐ {6 γοϑϑοὶ 
ἴοῦ. Βομογβῦϊθ 86 ͵ἰβ ΘΠ ΡΠ δβὶζϑα.--- Β}] Βυΐ 848 ὃἢ8 
ἐμαὶ ζογπὶβ ἀοθβ Ὡοῦ Ὑδη ΟΠ ἀσθισοΥ ΐδ φύραμα, 
Ὀυϊ, δοοογαϊηρ ἴο ἷβ ΟὟ ΡΙΘαΒΌΓΘ, τ Κ68 οὗἁ ᾿ξ γοῷ- 
8618 ὑπο ΠΟπΟΡ δηὰ υηἴο αἰϑῃοπογ---ἰ δὶ 18, γϑβϑοὶδ 
[ὉΡ ΒΟΠΟΥΒΌΪΟ δηὰ ψϑϑθο 8 70. αἰβῃομο ΓΒ ]8 0860---00 
αἰϑο ἀοε8 αοἀ δ δχϑγοῖβο οὗ δυϊῃου Υ 88 ΜαῖτοΣ 5Ὸ πὸ 
βασίθον (Ππδὴ (0 δρροϊπὶ ἃ ρτοαὶ αἰδδγθηοθ ὈθίθοΣ 
ΒΟΠΟΓΘΔΌΪΟ δηὰ αἰβῃοηόγθ!θ ν6886]95 οἵ Ηΐβ ο8]], δο- 
σογάϊηρς ἴο [86 Ῥϑύβοῃδὶ οοῃαϊξἰοηβ ἡγὨΐοἢ ἤδυθ ὮΘΟΏ 
ΘΒ ΔὈΪΒηθαὰ ΟΥ̓ [86 64}} σοττθβροπαϊηρ ἴο {Π6 ὨθΟΘδ- 
δἰ οὗ βαϊνδοη (2 Τίαι. ἰϊ. 20 ; 1 ον. χὶϊ, 28). Βαϊ 
106 Αροϑέϊο ἀο68 ποὺ ΟΔΓΤῪ οὐ ἷ8 ρσυγο ἴῃ [8 
ἀϊγοοὔοη, Ηδ γαΐθοῦ ὑγρθϑ, ΟὨ]Ὺ [ὉΓ ἃ τοοτηθαϊΐ, (8 
βσυτο ἱππεῖ Θοὰ 88 ἴῃ ἐξουσέα, [86 ἔγοα διὰ [}}} 
Ῥοτοσ, τΒοἢ 8 δ [06 βϑὴδ ὑπ Θβϑθῃθ δ! (Π6 
τί ρυῦ, τὸ τηδῖκθ οὗ ἴ86 φύραμα, οὗ Ηΐθ Ῥοορὶα [ογ, 
οἵ αἱ] ρϑορὶβ, οὗ [89 γϑοθ)] γὙθ886}8 ὑπο ΠΟΠΟΥ δπὰ 
γ688618 υηῖο αἰβῆομον  Ὀυΐ ἐδοη, ἴῃ τοῦ. 22, 6 ἴαγηδ 
ἴ0 ΒΑΥ͂ ἰπαὶ αοἀ δδ8 ΠΘΥ͂ΘΡ τηϑδὰβ [0}} υ8βθ οὐ ἐμὶ8 
ταῖς Ὀυὺ (δαὶ Ηδ πὰ8 δνϑὰ δπάυγοά τὶϊὰ τουοὶ 
Ἰοηρ-ϑυβογίης [16 νϑϑβοὶϑ οὐ σταίῃ εὐλέολ 112 γουπὰ 
δεΐογε Μη, Ηΐθ οὐ᾽οσὶ Ὀοΐηρ ἴὁ τοδί κπότῃ [86 
γίομθ8 οὔ Ηἰβ αἰουῦῦ οἱ [86 γνοϑϑβοὶβ οὗ ΘΟ. ἴῃ 
νον. 392 ΤΏογο ἰ8 ἰὮυ8 τοροδίθα ἰμ6 ἰμουρις οὗὨ τη 
ΒοηΐΘΏ66 ἁ'αγἀοα ῬΒΑΓΔΟὮ. 

Ῥγεϊῥηιέπαγν ποία ὁπ ἐδ οοππεοίζοη ΟἿ νοτῷ. 22, 
428. Βυΐ ΠΟῪ ῃὩ0Ν} [1 ἀοἄ--οὐπ᾽(πβιαπαΐηρ Ηἰε 
Ρογίδοι ρότον δηὰ Ηἰΐβ τοϑδὰν Ὑ|1 ἰο βῇονν ἔἕογι Ηΐο 
ΓΔ δηὰ ἀσιηοπδίγαίθ Ηΐδβ ροῦγον.--ὐασδ 7μδέ αἜ πιμοὴ 
αὐλονεα ἐο ᾿ιἐπιϑεῖ ΔΒ ἕοτιλουῖυ, πο Ηδ βυδβρεοηάοὰ 
(Π6 ἰαάρσταθηὶ οὗ ἀοβίγυοιίίοη οὐ ῬὨδγδοῖ, ὈΥ ϑηάαιν 
ἴῃ πιὰ πυσὰ Ἰοηρ-ϑυδοτνίηρς [6 γ6886]8 οἵ ττϑῖδι 
διοὰ το ἀοϑιγυοίοη, ἰπΠαλ Ηδ τιΐρἢξ ταδί Κπόνη [86 
το 68 οἵ Ηἰβ “]ΟΥΥ͂ οἢ ἴ8Π|6 γθε86}8 οὗ τιϑγου, νι ἱοῦ 
Ηδα δὰ δἴοσο ργοραγοὰ υπίο δόξα---Β ον ἀοθ68 {6 
6886 βίδηὰἂ τὶ ἢ (6 οομρ]δίηῦ ἰδὲ Ηδς πιδῖζοϑ δὴ 
Ὀμγραύθουθ υ86 οὗ Ηΐ8 ρονγοῦ ἢ [0 ἰβ ονϊἀφηϊ δαὶ 
{π6 Τῃουρῆὶ 18 ργοβοηϊθαὰ ἤθγο πἘΪΟἢ ͵8 οἰδδοτγαίθα ἴῃ 
ΟἤΔΡ. χὶ. [Ι͂ἢ ἀαοα᾽Β ὀχογοῖβο οὗ δυι ποῦν, ἰυἀραιθῃ! 
διὰ Ἰοηρ-ϑυβονίην δγὸ υηϊϊοα. Ηΐ6 Ἰυάρτιηθηῖβ δτα 
ἰηϊοτροβίτοπβ οὗ ἰοηρ-δυβοτίησ. [ἡ 118 ϑοῆβ αοά 
ΓᾺ]63 ΘΙ ἴπ Ηΐβ 04]1, ἰυδὲ 86 Ηθ [88 τυϊοὰ ἔγθεὶ Υ 
πῃ Ηἷβ οἰθοϊίΐϊοη δηὰ ογάϊηδιίίΐΊοη. ὙΠ [86 οχρίδπδ- 
(ἰοῦ οὗ ἰῃ6 ἀϊνίπο ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ Οὗ [86 681}, ἴπ νϑΓβ. 
21-24, 1ῃ9 ΑΡροβί[6 μὰ8 8180 ΠΟΥ͂ τοβυϊοὰ (ἴπ νοῦ. 30) 
[86 σδῦρο μαὺ αοὰ 18 τεργοβθηϊθα 88 πὶ Ὁηγ ΘΟ 
αοά. Ηδ ᾽8 ἰῃογοῖοσθ ΠΟῊ ργουθα [86 τἰσυιθουβ- 
688 Οὗ ἀϊνίῃηα οταϊηλίίοῃ, συϑῖβ, 1ὅ--18, ἴτοπη [Π6 
τ δουβηθ88 οὗ ἴΠ6 αἰνίπθ οδ]} ἴπ νϑῦ. 20 ; ̓υβὶ 85 
ἢθ ιϑὰ Δἰγοδαῦ ργονθαὰ (06 τἱρθουβη 688 οὗ αϊνίῃθ 
οἰοοϊίου (τογβ. 9--18) ἔτοτῃ [86 γἱῃεθουβηθββ οὗἉ ἀΐ- 
νίηο ογἀϊπαϊίΐοη. ΤῊ6 ὑγοοῦ οὔ ἴ86 ἔγθϑάοῃι οἵ εἶδος 
ἔΐοπ 168 ἰῃ [6 δου ὑμαὶ Θὰ ἰ8 8.}}} ἔγθθ δἷβο ἴῃ Ηϊ8 
ογαϊπαξοη, απὰ ἴῃ6 ῥγοοῦ οὗ [86 ἰγοοάοτῃ οἵ Ηΐδ 
ογάϊηδίίοη ᾿ἴθβ ἰὴ 186 ἔδοῦ ἐμαὶ Ηδ ἷβ β|}}} ἔσο ἴῃ Ηἱἷδ 

Ι, 
Βυὶ αοὐ δ τηϑῆηοῦ οὗ υδῖηρ Ηΐδ8 ἔγοϑάοιῃ ἴῃ [8688 

ἴῃγοορ βἴαροβ ἰοϑιϊθοθ ἴ0 (Π6 τἰρυϊθουδβηοδα οὗ Ηϊΐα 
ἀραϊϊηρι 

1. Ηι8 οδχοϊυβίοη οὗ 1βῃτηδοὶ, σἶνοθ ἃπ ϑὲῃὶσαὶ 
οἰαγαοίον ἴο {π6 ὙΏΟΪ6 βοσγίθβ οὐ αοα 8 δοὺ οὗ ἔγϑο. 
ἄοιι. 

2, Ηΐδ8 Πείτρα οἵ Εδϑδυ. 8. ΟἿΪΥ τγοϊδνο,, ἰδ ὧδ 
ποΐοθϑ {πΠ6 ἰηδηΐα αἀἰβδγθοποθ Ὀοίπθθῃ ἔπ ἵπο, Ὁ 
τολδκίηρς ἰΠ6 βγδί-θοσπ ὑΒβΘΟΟΓΑΙΟΔΙΪΥ δυθήοος ἴα ἐν 
γουηρον. 
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8. Τὶ ἰδ ῥἱδῖη, ἴοὸ οπο δοαᾳυδίηϊοὰ πὶ ἴπ6 Βογίρ- 
ἴατοα, ἴδὲ Οοα᾽ἶδ παγαθηΐῃρ οἵ Ῥθδγδοἢ τοϑυϊοὰ 
ἄοπι δγΟ Β Βανί παγαθηρὰ Πἰπιβοὶ; δηᾶ ὃ6- 
κἰάϑα ὑπΐδ, ἔμ γθ 18β οοηηοοδα τὶ (818 16 δαάϊεοηδὶ 
λοις ἐμαὶ, ονθῶ ἱὑπουρὰ ῬΠΔΓΔΟ. γγὰ8 στρ [Ὁ (86 
ἡυάκτοοης οἵ ἀοδιγυοοι, Οοα πιαΐῖοβ [6 υ1861688 
[ΔΔῺ 81}}} υδοίαϊ ὈΥ Δ ον Ὠΐπὶ ἴο οχἰβὺ Ἰοηζοῦ, δηὰ 

τδίδίηρσ Πὶπὶ πρ, 'ἰῃ οτάσγ, ὑπγουρσῇ Ὠἰτὰ, ἴ0 ἀθοΐδσθ 
8 ΡΟΤΤΘΓΡ δὰ Ηἰΐδ οτου. ὙΝ ἢ [ἢ 6 βϑίηθ οοηβίβ 

ΘΩΟΥ͂, Ηδ ροαᾷ 80 ἴδ οὐ ἴδ: κἰάς οὗ Ηΐβ οχϑγοΐβα οἵ 
[ΔΘΓΟΥ͂ ἰονατὰ Μοθοδ, σοθο 6} } 18. Μ6]1 ποτ ἴὸ 
ἴδεαοὶ, ἰδ ΗΘ οδῃ ΓΟΥΘΔ] [0 [πὶ Ηΐδ σίοσγ, ᾿πουρὴ 
ἰξ 'θ ἰΏ ΟὨΪΥ 8 408] 86 τηδῆποΓ. 

4, ΗἨδ 8η4}}ν βίοοὰ πὶῖ [Π6 ἔοτγιηδῖνο ρΟΥΘΡ οὗ 
ΗΪΐδ ο8}} ἰο βαϊ ναϊδοῃ οὐὸγ [89 φύραμα οἵὨ Ἰδτδοῖ ργϑ- 
ραγοὰ 'π ἰμ6 ΟἸ]ὰ Τοβίδπιοηϊ, δηὰ οου]ὰ οχογοίβο Ηὶβ 
ἰγοθάοῃι ὉΥ̓͂ τητηθαϊδίο νυ δ] ονεῖπρ ἃ ΟἸσβι δηλ ἴὸ 
οοΙη6 δῸπι ἱξ, ὈΥ Υίττυθ οὗἨὨ ποῦ [06 ποῖὶθ φύραμα 
οσυμ ]οὰ ἰπὺο γϑββοὶβ οὐ ὨΟΏΟΡ δηὰ αἰββοθον, ἰἶ 
Ροταἀνρηίυστο Ηθ αδἱϊονοὰ ΠΟῪ τ ίὴδβ ἴο Ὀ6 ρουτγοὰ 
ἱπίο 186 οἱά ὈοΐΠ]68, οσ [86 ὩΘῊ οἰοίῃ ἴο Ὁθ βονσοὰ 
ἰπῖο [06 υἱὰ ρατηοηῖ, Βυΐ ὑῃ6ῃ ἰδ ὁΘΔη6 ἴο ρ688 ἐπαὶ 
ΔΏΟΙΏΘΥ δ 68 ἯΔ8 Ὀγοραγοα ἴῃ (06 [δγ86] οἵ (ἢ 
ΒΡοβίοϊο δ. ΤῈ τοργεϑδθηϊλνο οὗ {Π6 φύραμα 

, (ποἹ᾽ 18. τη 60 }γ} ᾿ἰνίηρ δἱ ὑπαὶ εἶπα, ἢδὰ δἰ γθδαῦ 
ἰγδλῃηδίοστιηθα ὑδμοιηθοῖνοθ ἰῃ ἱπύο νϑββοὶδ οὗ 
τί, διϊοα το ἀφδιγυοιίοι ; (παῖ ἰδ, ἴο Ὀ6 ὈτΌΚΘη ἴο 
Ῥίθοοϑ (866 Ῥβ. ἵ} Ὀσὺ ποῖ ἴ0 ὉΘ ὙΟΓΏ Οὐΐ 848 Υ68868 
οἵ ἀἰβϑῆομου : δηὰ 6 Ὁ] θείην οὗ ἐδ ΟἹὰ Τοδίδιηθης 
ἴη ρμαγὶ ἐσ ἱδίϊοα 1186} ἴῃ ὑποῖὴ ὈΥ ἰδοὶς δ οτίης 
ΚΒΘΙΏΒΟΙν 68 ἴο Ὀ6 ργδραγϑὰ Ὀγ Οὐἀ 88 νθ886}8 οἵ βίοσγγ. 
πὰ Ηδ νὰβ δἰγοδαν δνουΐ ἴ0 Ὀγοαὶς [086 γϑβ86}8 οὗ 
στα ; Ὀυΐ 88 Ηθ πδὰ οὔποθ ρδίθι γ τηδὰθ 086 οὗ 
ῬΒΑΓΔΟΪ ἃ ἃ ΤηΘΔὴΒ ΟὗὨ τονυθαϊϊηρ Ηΐ8 τηδίθδιυ δηὰ 
οἵ ἀθοϊανίης ἰΠ6 ρΊΟΥΥ οἵ ΗΪΐβ παπιο, 8ο ἀἰὰ Ηδ ΠοῪ 
θπάυτα ἰῃ στοδῦ ἰοηρ-ϑυβογίηρ [Π6 γθ886]8 οὗ ττϑίῇ : 
διὰ [ὉΓ [0,18 ρθτρΟΒΟ, ἐπὶ ἐῃΠοῖν σοι γδαϊ οἰΐοη τηΐσιὶ 
Ὀ6 [ἴῃ ΤΠΘΔῺΒ (οῦ [ἢ6 ΓΓΔΏΒΙίΕΡΓΘΠΟΘ οὗ βαϊνδίζάοη ἴὸ 
6 Οδη168, πὰ ἴοὺγ τηδκίηρ Κποῦπιὶ {Ππ6 τίομοβ οὗ 
Ἠΐβ ΚἸΟΥΥ οἱ ἴΠ6 γνϑββοὶβ οὗ Ἠΐβ8 τηθγοῦ. [Ι͂ἢ Ὀτίοΐ, 
ἴμ6 τυγηϊηρ-Ροἰηῦ τγὰϑ 1818: Ιηϑίοδα οὗ ἃ φύραμα, 
ΜἘϊοὮ ΘΟΙ]ἃ πᾶν ὈΘΘῊ δ, ΓΡΙΥ υϑοὰ ἱῃ [6 Δι} 6 818 
οἵ γνοβϑβοὶβ οὔ Βοθοσ δηὰ αἰβμοηον, Ηθ ουηὰ ὑπαὶ [ἢ 6 
ἀονοϊορίηρ Ῥγοοθδ8 οὗ ἰῃ6 οογθῃδηΐ Ρ60}]6 οὗ {Π6 
ΟΙά Ἰοδίδιηθηξ δὰ ροηθ ἰο βυοῖὴ δὴ δχίσοιηδ, [δὶ 
(6 Ρθορῖὶα ποῦ αἰνίἀϑὰ ἰηΐο νϑβϑϑὶβ οὗ τυτδίἢ αδπὰ 
φΟΘ56}8 ΟΥ̓ ΙΏΘΓΟΥ͂ ; δηὰ ἰηβιοδα ΟΥἨ ΠΟῊ τηδκίηρ ἃ 
διυηίοὰ Φοπίδη ΟΠ τ βδη  ἰστοσὰ ἴδ6 στῦο]ο βυῦ- 
ϑίδῃοο οὗ [6 ρϑορὶε, Ηδ οβιδὈ δηθὰ ὑπαὺ ΘΟΟΠΟΙΙΥ 
οἵ βανίηρ ᾿ἰπιογροδίοη δχρ]αἰηθὰ ὈΥ [π6 Αροβίϊθ 'ἰῃ 
ΟἾΔΏΒ. Χ. δῃὰ χν. 

Τηουρὰ ῬΑῸ] [88 ὑσὶ ποῖρα! ! Δ] ονσθὰ ΟὨ]Υ ἐδ6 
[δοίοτϑ οὗ (86 αἰνίπθ ὀχογοῖβθθ οὐ δου ἴ0 ἌΡΡΘδσ, 
[86 ρτουμπα [ὉΓ {118 τ8ϑ, ὑῃηδὲ ἢ6 Πδὰ ἴο θβίδ Ὁ} 181} 1116 
ἔροοάοιὰα οἵ ἀοα ΒΒ στδοο ἰῃ τγοϊαϊίοη ἴοὸ Φυδαΐίθηη,. Βαϊ 
δίϊογνναγαὰ ἢ ΒΏΟΥΒ ἰ6 τἱρϊοουβηθβα οἵ αοά ἴῃ τὸ- 
Ἰαιΐου ἴο 16 ἀπο]! οὗὨ τηοδβὲ 18γϑ 6} 168 δηὰ (Π6 α᾽ ἢ 
οὗ [86 ἀφηιῖ]68. 

ΜογΘΡ Γο λγ ΚΒ, ἴῃ τοίδγοποο ἰὸ ἐδο ἰάθα σκεῦος 
εἰς τιμήν: “ Ἰὺ 8Π8}1 Ὀ6 οἰἴπονῦ Βοποτγοα, βὸ ἰπαὶ [Ἢ 
Βα8 τιμήν (48, [ὉΓ [ὉΓ ΘΧΘΙρἾ6, ἃ ββογθὰ γ886) : ΟΥ 
6166 ἰὺ 8114}} ὀχραγίθηοθ ἴπ6 ορροεῖϊθ, 8οὸ (δὶ ἀτιμὲα 
δὰ ογοὰ το ἰΐ (48, [Ὁ Θσχδιῃρὶθ, ἃ νϑϑϑεὶ ἀθαίρηιθαὰ [Ὁγ 
ἃ ΟΝ δηὰ δ᾽ Ων 086). Αοοογάϊηρ τὸ 2 Τίτῃ. ᾿1. 20, 
[06 αἀἰδδτθησο ἰῃ πηδίοσί δὶ Ομ. 68 στωοϑὶ ὑτοιΐη 
ἴηΐο σδοπβίἀογαϊΐζου  Ὀὰϊ 828 [ὯΓ 88 ἴῃ 6 υὑ86 8 60Ὴ- 
ϑεγποᾶ, [ῃ6 δηξ πο δἷ8 ΟὗἨ δασγοά δῃὰ τριοΐδαι, π]]}] 
Βαῆοο. ΤΠΟΙΌΟΙΚ Θεα ρ ἢ δδίζθθ Ῥυϊποῖ ρα! 1ῃ6 ΔΕ Π|6- 
ἷϑ : μοΪ ἃ ἴῃ ΠΟΏΟΡ δηᾶ ἴῃ αἰβδῃοηον, Ὀιὺὺ τηαϊηἰαῖηβ 
(δαὶ [Π6 δἰπῖ]6 ἰ8 ποῖ δάθαυαΐθ ἴῃ [16 ΥΘΥῪ οἰϊοῖ 
ροΐηὶ οἵ οογοπλγίϑοη [16 ροϊον “ποιά ἴῃ6 οἶαγ, 

.- 

Ὀυΐὶ Οοἀὰ ἰδ ἔἰΘ Ογϑαίον οὗ ἰδθ ογοδίασο, Ἰθογεῖοσθ 
ῬΑΓΘΌΒ δ'θὺ βρϑδῖβ οὐ ἃ οοηιραγαίίο αἃ γ»ιϊπονγὶ φὰ 
τια)ώδ. Ὑοἱ ἴδ 8 ᾿ΠΟΟΙΤΘΟΙΪΥ δϑδυϊηθὰ ποτε ὑμδὲ [816 
σΡΘδίΐοι ἰβ Βροῖίκϑῃ οἵ, 

ΤΊιΘ Ῥαβϑαρθ υπάουθδυργ οἰνοὰ Ὁγ Ῥεῖ," [δὰ 
χχΐχ, 16, Γγϑίδυβ 0 8 ὑΡθ0ρ0]6 σε γίηρ ὕροῦ ἰδ6 τίν 
ΘΟΙΒΏΘΑΒ Οὗ μοῖρ σΟΓ ΚΒ (νοῦ, 18), οη ποτα ᾿υἀᾷ 
ταθηΐ ἰβ δῦουϊξ ἴο Ὀδ6 νἱδίυθα (νϑγῦ, 14), Ὀφοδῦβο [8}6} 
οἰαὶπὰ ἃ ἴαϊἰδο ἱμἀθροπάδθηοο τοναγὰ σὰ ἴῃ σϑίασῃ [0 
᾿μοῖν βουυΐοο, δ ἱΠ Οοὰ νὰβ γοϊαϊθαὰ ἰὸ ἴβϑῖὴ 88 88 
Θ408}---88 ἱἢ 16 ροίζον πόγὸ θαῦδὶ τὶ ἢ (6 ΟἷΑΥ, δηὰ 
(η6 Οἴαγ οουὰ ΒΥ : “Ηδ ᾽δ8 Ὡοΐ τωδὰβ σηθ,᾽ ΟΣ, 
“Ἢς ἀοθ8 ποῦ υπαοταϊδηὰ (ἢ τορος, Ἐϑαίάοθ, [}6 
γοβϑοὶβ ὑηἴὺ ΒΟΟΣ δηὰ υηΐοὸ αἰβοῃοῦ τηυδὺ ΟΥ̓ ΠΟ 
ΤΑΘΔῺΒ 6 ἰἀοη Πρα τὶ ἴΠ6 γϑβϑ6}8 οὐ πταῖ δῃά. 
οὗ ΠΟΙΟΥ͂, ἩΒΙΟΙ ΘΙΤῸΡ 845 Ὀδθῇ οοχωσοϊ ἰοὰ ὮΥ Ὧθ 
Ὑοἴο, ΤΠο]υοκ, Μογοσ, δῃαὰ οὐ .Β. 

γον 232. Βαϊ τραὶ ἐξ αοά, ΑἸ ΠΒουρἢ τ ]ηρ 
ἴο δου, ἂἄο. Εἰὲ δὲ θέλων ὁ ϑεὸς, κιτ.λ. 
[366 7εχμαί Νοίε Κ. Τμ6 αυορδίίοη 48 ἴὸ πἢδὲ 
Βου ἃ Ὀ6 Βυρρ ἰοὰ πιὼ εἰ δέ, ἰβΒ αἰδουδθοα δ ον. 
ΜοΥΟΡ δυχροϑίδ: “1 ἰοὺ 88}}} τϑηϊυσο (μΐ8 τϑ.: 
ῬΙγίης ἀραϊηδὲ Οοα ᾽" (νϑν. 20).---ἢ] πο ορροαὶϊθ 
ΘΣΡΙΔμδύϊοηβ Ποῦ ργοβϑθν ὑμοιηθοῖνοΒ : ὀδοανδαε Οοὰ 
τοοια,, ἀιιὰ αἰἐλουσὴ Θοα τοουἱϊά. ΤιΘ δοῦβθ ἴῃ [86 
ἴοττοο 0886 Μου]ὰ 6 ἐπΐβ: [06 μακροϑυμέα Μῶ8 
δἷἰδὸ ἀοβίχηθα ὑο ϑῃθδηοθ (86 ρϑῆδὶ ἰυάρτοοπὶ (6 
Ὑεἴϊο, Εὔοκοσί, [αν], δὰ τηοδὲ οοϊασηθῃίδίογ). 
Βυϊῖ (πἷ8 σαηποὺ ὈΘ [86 ῬύΓΡΟΘΘ οὗ 6 μαχροϑυμέα. 
ΤὨουρἢ [16 τοβυὶὶ ἰβ, ἰπδὲὶ (ἢ ἐγ πάμυδει ἷθΘ Θδηοραᾶ 
(οδαρ. ἴΐ. 4) ὈΥ ἴη6 δουδθ οἵ ἴπ6 μακρ., γοὶ ἐπΐδ 
ΔΌΙΒ6 τηυδὲ ΟΥ̓͂ ΩὨΟ ΓΠΘΔῺΒ Ὁ6 τοΐοττοα ἰο ἴ1ῃΠ6 μακρο- 
ϑυμία. Τθο ἰγδηδιδιίου αἰλουρσὴ, Οοα τοομία,͵ δάορῖ- 
οὐ ὈΥ Ετϊίζβοιο, ῬΈΣΡΡῖ, δὰ Μογορ, 8 ὑΠ ΟΣ ΟσΘ 
ΡΓΘίΘσ Ό]6, [1 ὩΥ Ὀ6 δαἀοὰ ἴῃ ἔανον οὗἁ {Π]8 νἱϑν", 
{παῖ 1 γίνοθ ἰοὸ ϑέλων [86 τηρδηΐης οὗ ν]]]ἔ[ῃρ-- 
ὦ. 6., ΒΡΟΠΙΔΩΘΟΩΔΒ ΜΠ|, 10 πῶϑ ἴῃ6 Μ1]1 οὐ Θοά, 
αιτοπίης ουΐ οὗ Ηΐβ οδαγδοίθυ, ἰοὸ ΒΟῪ Ηΐ8 Ἡσδίῃ, 
ἄς., Ὀαὶ Ηδ δηδυγοά πον ϑιαπαΐϊηρ, ἄο. ΤΏ οἱ. 
ΟΡ ΥἹΘΟῊ ἴδ 68 ἴΠ|6 ραγιοἱρίθ ἰὼ (ἢ8 δθηδθ οὗ »μσγροϑ- 
ἑπο, πίοι ἷϑ ἴ00 βίσοηρ. ΤῈΘ ΚΏΘῺ ῬΓΟΘΘΏΪΑ 
Διο ΔΏΒΥΘΣ (0 ἴμ6 ΟὈ᾽δοϊίοῃ οὗὁὨ ἱπ͵υθίΐος, ὉΥ͂ 
ΒΟ Ωρ ΠΟῪ ἴῃ6 βονογοῖσῃ αὐ πδὰ τ }}6]4 τἢ 6 
ΟΧΟΙΟΪ80 οὗ α ΡΟΥΘΥ ἴῃ δοοογάδῃοθ πὶϊῃ ΗΪΐ8 ΠΟΙ 
ΜΠ. ΤῊ ροβίτίο οὗ ϑέλον, 88 ΜΟΥΟΡ ΓΟΙΏΘΓΚΘ, 
ῬΓΘΡΑΓΟΒ [ἢ6 ΜΔΥ ἴον [86 δίζσοηρ οοῃίγαδι ν δ “ ἸΟΏρ- 
βυδογίηρ."--Ε} 1 πὸ Ἰοοῖς δὲ [ἢ ΟΧΡΙ Δ δΟΓΥ ῥδΓ- 
84116138 πῃ ῬΒΑΓΔΟΝ 8 ὨΙΒΙΌΓΥ, 106 τροδηΐηρ ὈΘΟΟΙΊ6 ΓΑ 
ἸΏΟΓΟ ἀοβηΐία : αἰλοισῆ, απὰ εἶποο αἰγεαάν ; 88 αοὐ 
ΔΒ ἈΙΓΟΔΟῪ δοουΐ ἴ0ὸ ἀο. ἴη Ἐχοά. ἰχ. 1δ, αοἀ Ββαϊὰ 
ἴο ῬμΑγδοῖ : “ Εογ ον ἴ νὶ}} βιγοίος, ουῦ τὰ Παῃὰ.᾽" 
[ἀκονῖβο [μ9 δογίβίβ ἐνδείξασϑαι, γνορέσαυ, 
ἰηαϊοδῖο ἐπὶβ τοϑαϊηοδβ οὗ ἡυάρτηρηῦ, τοὶ 1688 ἴδῃ 
186 Ἔχργοββῖίοῃ σκεύη ὀργῆς, πὰ ΘΒροοίθ!]ν κα 
τηρτισμένα. Τπ6 οχργοββίοη : ἐνδεέξασθα:ι 
τὴν ὀργὴν καὲ γνορίσαι τὸ δυνατόν, 
ἴῃ σοηποοῖίοη ψὴ ἢ ἴΠ6 ἰογοχοίηρ, ἰογο ΟἹ 8118 ἰῸ 
ταϊπα {16 ἀρο]αγαϊϊοη το ῬΏΔΓΘΟΒ. 

Ἑπάυτοα [ἤνεγκεν] ΟὨγγβοβίουα, 6 ὟΝ οἰνο, 
δηὰ οἴΠογβ, ἤανο γοίογγοα {ῃΐ8 ἰο Π|ὸ ἰοῃσοΐοτοοα 
τἰνἢ ῬΠΏΑΓΔΟΣ : ὃδυϊ ΜΟΥΘΡ, Οὐ ἴἢ6 Οἶδον δαπά, 18 0 
[Π6 ορἱὶπίοῃ ὑμαῦ ῬϑθΪ ΤΠΘΑῚΒ ἴῃ6 ρρονΐουσβ ὑἶπμθ ἐῃ 
οΠΘΓΆΪ (τ Βὲ6}} 8.81} ἔῃ οοπλΐηθθ ὑπᾶὰθν {πΐ8 αἰ νθ 

5. Πὶ ἰδ τότ οὗ Δῇ ϑύῖο ἐ8ΔῺ «ἃ οεἰξδείοι ; ὨΘΏοδ ἘὮΘΡῸ 
οδδμοῦ ὯΘ ΤηΠΟὮ κέγοδα Ἰαΐὰ ὌΡΟΣ [86 οοιοχί ἰπ [68. χχὲχ, 
Οογίδίη)ν ῬϑΏΪ, τῦο 18 Ο06 ΟΥ̓ ΪΠ6 ἔγοοαί βϑι ΓΙ 56 ΓΕ ἔγοσῃ 
1:86 Βοτίρευσο ἰοχῖβ 6 Σοΐοσα ἰο, τουδὶ ποῖ Ὀ0 Ιἰσαϊ θὰ ἢ ΓΘ, 
ὙΠ6Γ6 ΒΘ Ὧδ85 ἰηἰτοἀυοσθα δυο ἢ Δ σαν οἱν οὗ Ροΐϑοσια ἰὩξο δ 
ἀϊδβουπβοίοῃ.---Ἐ.] 

Ἧ [τὸ δυνατὸν αὑτοῦ, τολαί τοας μοϑείδῖε 70. Ἡ πε, 
σλαί ΤΣ ΄τοαε ἐπὶ α οοπαϊίοη ἰο ἀο. Οὐταρ. οοδρ. Υἱδ, 2 
Μογον.--Β.] 



ω 

420 , 

ον ὈΘΑΣΔΠΟΘ Ἐπ} (Π 6 δοοοηὰ οοτηΐηρ οὗ ΟἸτῖϑ). Βυὶ 
ἶν '86 ουἱάθηϊ ἤοσῃ {πΠ6 οοπηθοιΐου, (μὲ (6 ΑΡΟΒΙ16 
66:8 ἴῃ6 δατάθηθα ρογίίοῃ οὔ ἰπ6 1βγϑϑι εἶδ Ρθο- 
Ρ]Ι6θ. ΤὨΒ ἰβΒ [ὴ6 νον οὐ Τποϊυοκ, πὶ ΟἸΠΘΓΒ : 
“ ΤῈ» Ὁῃδο]ϊονίηρ 6.018 δἱ ΟἸ γι 8 [ἰη16 . [Π6ΓΟ 68} 
ΟὨ]Υ ῶ28 ἃ ΙΏ6ΓΘ Αἰ] υδίοη ἰο ῬΠΔΓΘΟὮ." ΕῸΓ ΟἴΠΟΣ 
γἱον 8, 806 ΤΏΟΪΌΟΝΚ." 

ΤῊΘ ΜτΏΟ]6 ῥαββασθ ἱῃ γ6 ΓΕ, 22, 238 88 οσοαβίοηϑα 
ΥΟΥῪ στοδί ἀἰΠουγ. ΤῈ6 ῥυϊῃοῖραὶ αἱ Π σΌ Υ 1168 ἴῃ 

. δ ἔμοὶ {δεῖ ἰζ '8 ποῦ ΠΥ σαντο ουῦ , ἰδμαὶ ἴ8, ἐμαὶ 
ἴν 8 δὴ δροπίοροδβίβ, Αὐρυδάπε [80 Κιυλτι] οὐϑοσνϑὰ 
(818, δηὰ βαυρρ᾽ἰοα 6 σὺ τίς εὖ ἴτοιη ναῦ, 20: Ὀυὶ 
ἔπ ὈδῦίδΡ βυρρί μια που!ὰ ὉΘ: μὴ ἀδικέα παρα 
τῷ ϑεῷ μὴ γένοντο ἱ ἴῃ νοῦ, 14. Ὀυΐ ἐμθ Ὀοβὶ οὗ 
811 σου]ὰ Ὀ6 οὔ. χί. 38. 

ΤῺΟ βοοοπὰ αἰ ΠΟΌ]ΟΥ 1168 ἰ [ῃ}6 Ὀτίθῦ ΟΧργθββίος 
καὶ ἕνα, ΜΏΪΟΙ δ ΟΠ66 ὈΘΟΟΙΏ6Β ΟἶθαΡ ὮΥ͂ ὑτίπεῖηξ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΟΠ06 ΙΩΟΓῸ (ἢ6 ἤνεγκεν: λαδ αἶδὸ σπαἀμγοά ἐπ 
ον δ ἰο. Ἐν (μ6 αἰβογθης δἰϊθηχρίϑ δὲ οοηδίγυοίίοη, 
866 ΤΒΟ]οΙς (ρ. δ8ὅ). 

1. Καὶ γνωρέσαι, καὶ ἕνα γνωρίση; 
[Π6 καὸ---καὶ ᾿υδὶ 88 Μ6}}-ττὰϑ 4180 (Ν᾿ ὅββοϊϊ, Βαυϊι- 
δαγίθῃ.Οτβυ8). ΤΒΟΪΌΟΙΚ βαγβ, οἢ ἴἢ6 οσοηίγαγΥ, ἱμδὺ 
ἴῃ 1μδὺ 0886 ἰΐ τουδὶ τεδὰ ϑέλων ἦν. 

2. Ουν οἶῃ σομβιγιοοῃ. ΤῈ6 καὶ ἕνα ἷἴβ οοη- 
πθοϊρα ἴ0ὼ ἤνεγκεν, 80 ὑπεῦ [86 Ἰαὐύδοῦ ὄὌχργοββοβ ἃ 
ἀουθ]θ ρυγροβο (8 Οαϊνίη, ατοίίυ5, Υ μον, Μόγοτ, 
δηὰ οἴογ8). 7 ἸΤμοϊυοῖ ἀ068 ποῖ τομχαγὰ ἴ[Π6 σοῃηθο- 
οι ὈΥ [86 ΤἸηθγῈ καὶ 88 βυβῆοϊοηϊ, δηὰ [ΠΠ ΚΒ, τί τῃ 
Βαυπιραγίθη- Οτυβίυβ, ὑπαὺ [18 σομδισυσίίοη ἀο68 ποὶ 
Ῥτοβθηῦ ΔΩΥ͂ Οἴθαῦ ἰπουρηῖ, Βυΐ [ὴ0 ῥτγονίουβ ἴου- 
τηδίίοη οὗ ὑΠὶ8 οἰδαῦ ὑμουρας 18 αἰ γοδὰγ οοηίδϊηϑα ἴῃ 
Εχοά. ἰχ. 1ὅ, 16. 

8. Βοζᾷ, Βὔοϊκοτγι, ἀπὰ ΕΥ̓ ΓΖΒοῃ 6, ἢανο οοπηροίοα 
καὶ ἵνα ἴο ἴδ6 ἰοὶρία! κατηρτισμένα: 
4“ {ῃ086 Ἧ.Ο ἃτὸ Οὐρία} (1) Δρροϊπιθαὰ ἴο ἀδβίγυο- 
ὕοη, ἴον ἐδ ρυγροβο," ἄς. πὸ καὶ που]ὰ ἔπ Ὀ6 
Θροσχθροῦοαὶ, Μ᾽ Ὠ]Οἢ 18. Οα]ν 8 ὙἹΟῪ οὗ (πΠ6 Ἰμουρὶΐ : 
Ὀαϊ (Π8 κατηρτισμ. ἷἰδβ ὑοία!! Υ τηϊβοοπβίγαοα, 
ΤΠοΪ οἷς ρῥγοσοϑάβ, πὰ ῬΒΠΙρΡΙ, ἔγοπλ 6 ὕ γᾶ γ- 
ταπίθα δβαρροδίίΐοπ, ἰΠδὲ ἢΠ6 ΑΡΟΒι16 ἰβ οχρϑοίθα ἰὸ 
ἴγϑᾶῦ ὉΠ ΟΡΪΥ οὗ ἀοα ΒΒ ΑΘ] ὩΡΒ ἰη γσοϊδίίοῃ ἴὸ [6 
σκεύη εἰς ἀτιμίαν δῃᾷ ἴο ἴΠ6 εἰς τιμήν; [6 Γδ- 
4υΐνο68, Δοοογα ΡΥ, (6 δοοορίδιίίοη οὗἩ ἃ ἀουῦ]α Δῃ- 
οΟἸαύοη. “Ἢ ΜΟΏΔΔΙΥ, [86 ΑΡΟΒΌΪ6 τυϑὺὶ το ττὶΐ- 
οη,᾿" ὅς. ῬὨΪΪρρὶ ἱπύογργοὶβ δἰ τα ]ατῖγ. (Ξ66 ΜΟΥΟΡ 
[Ρ. 880, 4} 64.}, οα ἴπ6 οομῖγασγ). Οἱ ἰδ6 οοῃ- 
δίταοίοηϑ οὗ Ηοΐπηδηη, Βοημεὶ, βομιξίχοη, διὰ Βθοῖς, 
866 ΤΠοΪ οἷς, ᾿. ὅ88 Δὲ 
ΣΙ τλσο Ιου κ-δυβοχίηρ [ἐν πολλῇ μα- 

ἐὐλύνμι αι Οπ [86 οὐϑου τ οὗ 86 ἴάθα οἵ 
μακροϑυμέΐα ἴῃ Οαϊνίη, Ἠοΐηλπη, ἀπά οἰμοῦβ (88 
ΘΗΪΥ πιριηΐπρ τοραϊέησ 707), 866 ἸΠοϊσοῖ, ρ. ὅ86. 

4 (ΤῈ τοῦθ βΌΠΟΓΑΙ ΓΘΙΌΓΟΣΙΟΘ 8 ἴο Ὅ6 Ῥοπττεθα, διιὰ, 1π 
ΔΗΥ͂ ΟΆ86, ἰἰ 15 τα Ρ] θα ; 10Γ 811 δηΐου ΟὨσί ἴατι ΗἰδύοσΥ τὴ 
ὉΘ τὶοτνοὰ 88 Ἰοπρ-δαθοτίπρ ΖουτὈΘΟΥΘΟΘ ἐῃ Ῥτορα σι οι, ΤῸΓ 
[89 στοδῦ τονϑ᾽αὐΐοι οὗ ΓΊΘΤΟΥ͂. (ΟΡ. 811 ἔξ: 9 ΤῇΏοτΘ τηοᾶάθτῃ 
δοποσρίίοτιβ οὗ ἀποίθηῦ Ὠΐδ .--Ε. 

Τ [ΑἸζογὰ δρτϑρθ βι θ᾽ Δ Π4}}}7 τ  τπἷ8 νἱοτσ, πιὸ ττο- 
ἴρυβ ἴο ΒΌΡΡΟΪ : ““νψθδὺ ἰΐ τηἷσ ἴοοῖκ Ρ1]806,᾽" μὲ8 ὃν θέλει, 
ἐλεεῖ. Ἑπαϊὰ. Ὧτ. Ηοᾶμα ᾿οίῃβ ἐπὸ οἷαυϑο ἩΣῈ 
ϑέλων, ΟΥ̓ σαίδον ΒΌΡΡΙἾΪ066 θέλων, ὙΒϊοὰ ἰα ποὲ ΟὨΪΥ οὗ- 
τ ὐχωλρλις ο δο στουηὰδ ἨὨΘ δὲδίθα Ηἰτηβοὶῦ, Ὀὰΐ τι 8016, 
3 ΦΘΏ56 ὉΘ : ἢ οὐϊίηρ. Β[ΔΙΙ ἰδ |κθ8 ἃ δοιδλουσἢ δὲ 

ἀἰϊβοτοιῤ τνίονν οὗὐἨ {π9 δγυιίασ οἵ ἐδ ὑχαμφηρι διὰ μδᾶγϑ- 
Ἔταδθ5 [π 9 ψ80]6: “17 Θοά, ἱῃ οτάον ἴμαὲ Ἠθ ταϊσηὶ 6ὁΧ- 
01: Ηἷδ γτἰπιλίλνο ᾿πιῦ|00 δϑᾶ βονοσοίβ ῬΟΎΘΓ, ὁπ ΓΘ8 

ψῖξα τ 0} Ἰἰοπιρ-δυβοσίτρ [86 Ὑἱοκ οάτιο88 οὗὁἩ ἐδ ἱπηροηΐτοιε 
δηὰ σου] ἕοῦκ ὯῸ ἃ ποσίν οὗ Ηἰδ ἀϊνίῃο ἱπαϊρτιαίοι ; 
δρὰ 1 ΗἨθ Πε2 ἀοιοτγτιαϊ πιϑὰ ἴο ΘΧ 1: Ἠΐϑ στο ρταοθ τονησά 
(η6 δυνίοοία οὗὐἨ ΗἱΐΠβ τηϑγον ποτ Ηρ ἢ88 ὑττρατοα ἴοτ 
ΑἸΟΣΥ, ΟΥ̓́Θ ἰοσασᾷ τι6 ποτα Ηρ ἢ 38 οκ116ἃ, Θδηῃξο6 85 γ9}]} 
88 δονοί ΜῈῸ τὺ ἰδπου," ἄο. ὙΠ ρμίνοδ ἔοο δβίσοῃρ ἃ 
κραγζήρι ἴο θέλων, ἀπὰ ἴα ποΐ δ0 δε 84 010 κτδυσοδ 6  }} 7 
48 ἢδο γῇ οὗ ογον δῃὰ ἴδηρ9.--Ε.} 

--.--- - -ο-ὄΞ-. ...... 

ΤῊΕΒΚ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΗ͂, 
ΠῚ 

{ΠῸῈ ἰημηθὰ δἰ οπὰ οὗ [Π6 Ἰοηριδυδονηρ ἰβ 18 
ΟὈΘαΙΥ ἰοὸ Ἰορὰ ἰο γορϑῃίδηοο (οοῖρ. (δ. ἰΐ. 4᾿ 

2 Ῥοῦον 11], 9, 16). Βαῖ, Ὧ8 ΑἸίογὰ ἱηξπηδῖθβ, [ηΐ6 ἴ4 
8. ΤΑΥΘΙΘΓΥ ΤῸ οδηηοὺ ζἈΠ0Π).---Β.] 

Μοπεο1» οὗ ταῖδ [σκεύη ὀργῆς. Μιϊδουϊ 
πὸ ΑΡΌ016, Νοῖ θοιη6, Ὀυὺ ἴ086 ἰπ Εσπιοταί, Ἰϊπϊϊοά, 
Βονγανον, ΟΥ̓ [06 οἰδιιδο ἱπιπηδάΐδιον (Ο]Π] ον Το 
ΔΌΒΘΠΟΘ οὗὁὨ [Π6 δγί6016 ΒΘΘΠΒ 8180 ἴο ἔδυος θὲ 
αἰδιϊποῦοη Ὀθίνγοθῃ “ἐ νθθθο 8 υΐο αἰδῆομον ἢ δηδ 
ἐς γρ886}8 οὗ πρϑὶ}.".- [ἢ Μογοῦ: Ῥεδροῖς γι οὗ 
δὲνηδ γαϊλ. ἸΤΟΙΔΙῪ ἔογοίση ἴο ἐπ6 βρυγο! Υκδα 
8618 Π|1οὰ πὶ Ὀἱνῖηθ τταῖ που]ὰ Ὀθ γΟΥΓῪ ΒΟΙΥ δηὰ 
ὨΟΒΟΥΔΌΪΘ, 88 ἰβ [026 6886 τὶ τ ([Π6 νἱα]β οὗὐἠἨ ττϑί ἰῇ 
δα μδηὰ οἵ [Π6 δηρθ}8, ἴη Φομη Βονοϊαθοη. Ὦθ 
ὙγοϊίΘ δηὰ ΤμοΪυοὶς ΘΟΥΈΘΟΏΥ οχραΐη: ΟὈ᾽θο οὗ 
αἰνίπο πτϑῖῆ. [80 Βιυατί, Ποάρο. ΤΏ Ἰαδιίον ἰδοῦ 
[Π6 ῬΏΓΑΒΟ 88 ἃ τῃηοὐϊδοδίίοη οὗὁὨ ““ νϑββοὶβ υὐἴὸ ἀΐδβ- 
ΒΟΏΟΥ "ἢ (νοῦ. 31).---Β]} Το βρυχγα ἴπ Ῥβ. ἰδὲ. 9 ἱβ 
Ὁπαἀουθίθα ἢ ΟἸΟΘΘΙΥ͂ οοπηῃοοίθα πὶ 186 ΑΡροϑ θ᾽ 
{ποῦρῃί. 

ΕἸτθὰ ἔοσς ἀοαϊσυοιϊζΉοη [κατηρτισμένα 
εἰς ἀπώλειαν. Τμὶβ ἰΒ [86 Θηᾷ ἴὸγ πμϊο ΓΠ6Υ 
ΔΓῈ Βιιοὰ ; [6 αἰνίῃθ ὀργή 8 δοσοζωρι!ἰβμῃθὰ ἴῃ (6 
ἀπώλεια.---Β.} Μαγοῦ: “ Βυῖ [86 δυδ᾽οοὶ τῊῸ [88 
βιϊοά {ποτὰ ἴον [Π6 ἀπώλενα ἴ8΄ αοὰ (866 νον, 20 ἢ 
δηὰ (ἢς6 ᾿πϑονθίοι οὗὨ ΔΩΥ͂ οἶδυδα ὈΥ͂ πὨοἢ ᾿ὲ ΒΒου]ϊὰ 
ΓΟ]]ονν ἰμαὺ {ΠΟῪ δὰ βιυοα ΓΠΟΤΏΒΟ  γ68 ἴοὸγ ἀδβισῃο- 
ὥοπ (866 ΟἨἠγυβοβύοιη, Τιθοάογοῖ, (Πουμηοηίαδβ, δὰ 
ΤὨΘΟΡὮΥἾΔΟ) ἰβ ΘΟΠΕΓΆΓΥ ἴο Ὀοΐδ ἴΠ6 πογὰ δπὰ (δῦ 
οομίαχὺ (ἸἸΚανῖίθα ΤΒΟΪυοΚ ἀηὰ θ6 οί)" Βυϊ 
ἀραγὶ ἔγοια [86 ἴδοι (μδὶ, δοοογάϊηρ ἴο Ῥβ, 'ϊ., Θοὰ 
ὄγεαζε ὑῃ6 γ6846}8 οἵἨἁ πταί!ι, θὰ ἀ068 ποῖ »ιαζε ἴῃότι, 
[86 ΥὙΕΣῪ ἀοοϊάοα οἴδηρο οὗὨ ἴπ6 νοῦ 88 γ6}1 88 οὗ 
ἴΠ60 ἰθπβαο (κατηρτισμένα; ἃ προητοΐμα- 
σεν) ββου]ὰ πύλη (06 ΘΧΘρΘΌΟΔ] δυΐῃον, τὺ υδῦ- 
ΑἸῚγ ΠΟΙ 8 80 ὑβῃηδοϊ οΌΒ]γΥ ἴο ἴΠ6 ᾿Ἰοιίον, ἀραϊησὲ (ἢἷ8 δοῃ.- 
οἰυβίοη. [ὑ 8 ἃ τη οἢ ὈοΙ ΘΓ ᾿θαρ ἔγοια μ6 ᾿μουρϑε : 
Ασα }ν88 {Π|0 2106" ὕ0 ΤὩΔ]κ6 γὙ6580}8 Ἀηἴο ἀἰΒΠΟΏΟΥ, ἰῸ 
{π6 [Βουσὺ ἐπαὺ Ηθ λας πιαάε ἐλδ υεϑϑεἶα ΟΥ̓ τεγαίλ. 
Ιὰ (6 Αροβυϊοἶβ ομοΐοο οὗ νϑγὺβ ἢ ργοϑοηΐδ [Ὦγϑθ 
ΔὨ ΛΠ 6568, ὙΠΟ) ΤΑΥ͂ γ76}} ΒΟΡνΘ 88 ἃ Ἡδγηΐῃσ ἴο {86 
δχροβίϊον. 

1, ΤΊ σνοῦῦβ (μοιηβοῖ γεβ ἅτ αἰ δθγοηὺ: ἴῃ χα» 
ταρτέζευν, ἴπ6 ἰάοα οΥὗἩὨ τιακίηρ γοαάψ Ὀγθαοτηϊηδίθα 
(10 τρακα βεύίπρ, ἴο ῥγθρᾶγο {17}; θὰ ἴῃ [86 6χ- 
Ῥγθββίοῃ προετοιμάζειν, ΟὨ ἴΠ6 ΟΘΟὨίγΑΓΥ, ἴῃς ἰάθα 
οὗ [16 ργουϊ ουβ ργορδγαῦοη ργθαοσηϊ παρ. 

2. ΤῊΘ ἴογλον πογὰ ἴβ ρυὺ ἴῃ ἴδ ρογοοϊ, δηὰ 
(τοὶ βίγθοσίῃθη8 [ἢ τη 6) αἴβο ἴῃ {π6 ρδσγιοίρ]α : 
Ὀὰΐ (86 Ἰαῦθτ, Ὀοὶπρ ἴῃ {116 ἔογῃι οὐ [ἢ6 δογίβε, ἷβ 
τη] ΟἿ 1688 ΘΟπο]υδῖνα. 

8. ΤΏΘ ἴογτηον βδίδπαβ ἱγγ δον] ἴῃ [Π6 Ῥδββθῖτο : 
Ὀαὺ [Π6 Ἰαύϊαν, 88 δοίνιγ, ἰ8 τοίοσσοα ἀδβηΐυθὶν τὸ 
αοά. ϑϑυσῖ δηϊιθβοβ 88 [Π686 σδηποὺ Ὀ6 ἀυδίοα οἱ 
ὈΥ͂ [26 ὈΓῸΒ᾽. ΟΥ̓ ΤΏΘΓΘ δβϑύγβποθ. ὙΠΟΓγοοσα «ἃ ἰϊνά 

δὲ ᾿ Θχρ]απαίϊοη [868 18 μἶδοθ Ὀθδίἀθ {π6 ὕνχο ἔοτοβμοίῃς 
ΟἾ68. Αοοσογαϊηρ ἴο [πϊ8 ἰαδῖ, {Π6 ροτίροι ρβαβϑῖνθ 
Ῥδυιλοῖρ! 6 πηυβὲ Ὀ6 τεδὰ 48 ἃ γϑγῦδὶ δα͵δθοῖδνα : ὕσο 
Ῥδγϑὰ, γοϑαγυ, 88 ἰπ [κὸ τνἱ. 40, ἄς. (αἀτοΐυβ, Οα]ο- 
νίυθ, ΒΘ0Κ). ΤΠ6 Αροβϊθ ᾿νβὰ8 ῬγοΌΘὈΙ]Υ οὔοθοῃ ἐδ 
ἴοστω, Ὀθόδυβθ {18 δοίπσ γϑαάν οοΥ δἰ ΪῪ ἃσῖϑοβ ἔγοπι 
ἃ οομίΐηυαὶ τϑοΐργοοδὶ δοίΐοη Ὀθύνγθθῃ Ὠστηδη δὴ δπὰ 
[86 Ὀίνίηο ἱυάρτηρηΐ οὗἉ ὈἸΪπάπμοβ8 δηὰ δασάμοθθ. Ὁ 
Ὑγοῖθα 88 δὴ υὑποογίδίη βυστηΐδο οὐ (9 τοϊδέζοῃ : 
“ΤΏ τϊχίυγο οὗ ἵπο αἰθδδιθηὶ τηοάθβ οὗ νἱἷον-- ἴα 
ΤΏΟΓΆΙ Δηα (ῃ6 Δ᾽ βο  υῖ6---Ὁπαου ]  ΟΟΟΌΓΘ Παγο. 
τ τηυδὺ 80 Ὀ6 ρσταηϊοά ἰμαῇ (Π6 Αροϑὶ]8 δυοΐὰβ δδὲγ» 
πᾷ: ἅ κατήρτισε εἰς ἀπώλειαν (Βεηρο})" ἘΠ 
“πὸ αἰ ἥδγοηῦ τηοᾶθ8 οὗ Υἱοῦν ἢ ἃγὸ γτοἀυσθα ἰο 086, 
δοοογάϊηρ 0 ποῖ ΟΥΟΣΥ ἀογοϊοριλθας οὗὁὨ δἷῃ ἰδ 8 
ποίποτίς οὗ Βθτηδη οἴδξησοθ δηὰ Ὀἰνὶπο ἱπακυνοηϑα 



΄ 

ἐδοὶ δῖὸ το διϑὰ ἴο θδοῦ οὐδὸς 8ΔΒ ομαὶῃ δηὰ οἶδδϑρ." 
πὸ Ροσϑὲ ΚΠ60 ῈῊῪ 80: Θ ΐηρ᾽ το οὗ 186 τηλοῦ (ἤδη 
ΤΩΒΏΥ͂ ἐπ θο]ομίδηβ, πθῃ 6 πτοίθ: “ ΤὨΪΐδ ἰ8 1:6 ΤΟΥ 
οὔτθα οἵ ονὶ! ἀεοοα,)} ὅσ. : { ρῥτονϊἀϑὰ {π6 ουγθα ἐβ ποῖ 
ΔΑΧοἢ ΔΒ ἃ Πι6ΙῸ ἢ 

γεν. 28, Αμὰ ἴμδὶ Βο σοϊσῃξϊ στρδῖσο σοῖσι 
ἴδο σίομοϑ, ἄς. [καὶ ἕνα γνωρίσῃ τὸν 
πλοῦτον, κιτιὰ. ΑΒ ἰηἰϊτηαιοα δῦογνο, ἰδ ΐ8 οἰδυδθ 
βου] Ὀ6 οοπποοιθα (ὙΠ Πον, Ρ. ὅ80) τι ὁπάωγοά. 
Καὶ, αἴδο. Τιΐθ νὰϑ ἃ ϑοσοοῃμὰ ρυγροθο οἱ Οοα δ 
οηάυτασοθ, υπαουδιραϊν {06 ἸοΓ6 ἱτηρογίδης ΟΠ6. 
Ἵνα ἷβ οὗ οουξβα ἰεἰϊο.---Τῆς δόξης αὐτοῦ. 
Το αἰνίῃθ πηδ᾽ ΒΥ ἴῃ ἰΐ8 Ὀδηοδοοηξ ρἸΟΥΥ. Βαηροὶ: 
Βοπιίαίέκ, σγαΐξίαι, πιϊδεγοοταϊΐα, δαριεηέδα, οπιπὶ 
ἐεπία.---Ἐ.}] ὙΤΠ6 το ο8 οὗὨἨ φΙΟΥΥ ἴοσιη (6 δουῖθ- 
δἷὶβ 0 ΘΠΟΙΒΟΙ ΠΙΙΒΟΓΘΌΪ6 ἰγαΐη οὗ ἀονοϊοριηθηὶ τοὶ 
ΟἸ τ βίδη Ὁ οου]ὰ σοποοί ΒΌΪΥ μανο ἰδίχθη τὴ ΐῃ [ἢ 6 
δον 81} Πδ δ] γ, ὙΠ ΓΙοΠ68Β οἵἉ ΚΝΙΟΣΥ͂ ἃΓ6 106 ἰΓαίη 
οὗ ἀονοϊορτιηθηὶ πἰΐο αοα [88 δοίῃὶ!υ ἰδίζοη, (ἢ 6 
οουΓθ6 οὗ [π6 πῃ] ϊπιϊοα πη ΐνογβα  ν οὗ ̓ Θυδηρο] ζα- 
ἰἴοη, ἴο [Π6 ποπάθγῶι ὈΪθβαίηρ οὗὅὨ ποίοις, ἰὼ [Π6 60 
γογβίοη οὗ 86 (ἰθπί!]οθ, [886 Αροδβὲὶθ ὀνοὺ τονϑγίὰ 
ὙΠ ταρῦ δαονδίίοη (ομαρ. σ. 11. Ερὴ. [“ϊ, ὅ--10 . 
Οοὶ, 1. 6, 20 8. 
Αοοογαϊης ἴο (ΑἸ νίη, [Π6 πλοῦτος τῆς δόξης 

Βμου!ὰ Ὀ0 80 γοραγαθὰ {παὺ ὮὉΥ ἴΠ0 ἐπέσγόέεεδ ἐπιργο- 
δογιῶπ 6ο ἰωσμίοπίϊιιδ αἰυίπα δοηδίαἰἐδ, ἐγσα εοἰδοίοα 
απιρίϊιο Βῃου]ὰ 6 διγοηρίμοηθα, Αοοογάϊΐηρ ἰὸ 
[6 Θχρ᾽δηδιΐοη οὗ ἰῃ6 Βοϑιηοηβίσδαηίβ, (μ6 ἐὲ ἰέαϑ 
οὗ ἀοα Ββμουϊὰ Ὀ6 τηδᾶθ ἱκηονγῃ ΟἹ [9 Ὑ6886]8 οἵ 
ΤΩΘΓΡΟΥ͂, ὈΥ ἴἰδ6 ΟΘΟΙΩρΑΓίΒΟ. οὗἁὨ [18 ΤΩΘΓΟΥ πὶ {Π6 
ρΡαϊοηῦ οηἀυγβηοθ τὶ) [ἢ6 γν6886}8 οὗ πταΐῃ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο Εἰ σοῦ, (ῃ 6 ρύγροΘΟ οὗ ϑρασίηρ [Π6 68 
Ὕ85, ὑπδὺ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥ̓ (Ποτὴ τοϊρηξ Ὀ6 οοηνοσίθα Ὀδίοτο 
[06 βοοοῃὰ σομηΐηρ οἵ ΟὨγχβὶ. Βυὺ (μΐ8 ΟΥ̓ Ρ]ΟῸ ΚΒ 
ΥΟΣ. 24, δοοογάϊΐης ἴο ποῦ ἐΠ6 γ6886}8 ΟΥἮὨ ἸΠΘΓΟΥ͂ 8ΓΘ 
ΟἾΪΥ͂ ΡΘΓΡΕΥ διηοης (6 ΦοννβιΣ Μογοῦ τηυδὺ 4180 ᾿ΘΓΘ 
ΤΣ ὑὕρ ὑΠ6 βοοοπα οομηΐηρ οὗ ΟἸγίδι, πἰο 6 ουθγγ- 
ΝΏδΡα ὈτίηρΒ ἰη, ἰδὲ 88 Ὧν, ΒδῸΡ ἀοοβ ΟἸθιθθηβ Κο- 
ἸὩΔηΌ8. “Τ πιο, αοα μδὰ ποῖ 80 ρδίϊ Ὁ]  6η- 
ἑηγεὰ [Π6 σκεύη ὀργῆς, Ὀαὲ μαὰ ΑἸγοδαν ροττηϊιθὰ 
ΒῚ8 Ῥϑηδὶ Ἰυάστηρηὺ ἴο Ὀ6 ἰπϑ᾽ο δα ἀροη τμοτ (τ ἰ οἢ 
σδὲ Ὀ6 τοραγάθα ἰοβοίμον τ τἢ [μ6 βοοοπὰ οοτηΐῃρ), 
6 πουϊὰ αν δὰ Ὡ0 ροιίοα ἴο ἀδοίαγο Ηἰβ ψίογυ 
ἴο σκεύεσι ἐλέοις." Τδδὶ 18, [86 8] ἰπἀρτηοπὶ, 88 
6 οηὰ οἵ ἰῃ6 ροτγϊοα οὗἁ τηθγου, πουἹὰ ἤᾶνο Ὀθθη 
ἀλῤϑαν ἢ [06 οοΟΙηρ]ο6. Ρ6π8] ἱπαρτηοης οὗ [δγδο]. 

6 ἀεβισυοίοη οὗ ΨΦογαβαίθιη Ὧδ8 οϑγίδὶ Ὡ]Υ ὈΘΟΟΙΩ 6 
ἃ ἴγρο οἵ [86 οπὰ οὗ ἰμο πον]ὰ, Ὀυἱ ποὺ ἐδμθ οπὰ οἵ 
ἴΠ6 ποιὰ ἰίβο!, ΤΏ ΑΡροβίὶθ ὑγοβοιῖβ ὰ8 πὶῖῃ 8ὴ 
Φχοοὶ θη ὀχοροϑὶβ οὗ ἷθ οὐ ἰδηρύδρο, ἴῃ ΟΔΡ. χὶ, 
11, 2δ; Ασίβ χὶϊ!, 46, δῃη ἃ 4|30 ἴῃ οἴ ῦ ῬϑβΒαρΌΒ, 

[ὁπ σϑ88615 οὗ θσου, ἐπὶ σκεύη ἐλέους. 
Νοὶ ἐο ()6 Ὑο(ῖ6), Ὀὰϊ ἐοιραγά, οὐδ, γοσαγαὰ ἰο, ἀθ- 
Ρέπάϊης οὐ πλοῦτον (ΑἸΐογ). ΤῺΘ ταλκίηρ Κπουπὶ 

ΓΟΡΓΌΒοη .3ὰ ΟΥ̓ 186 ργΒροσὶ 0 88 δἰγοιοηρ [186] 

Θοῖ;" τ. Ἡ 
“ἴμοσ. ΒΟ δ ἄϑοιοβ [19 βίσοροῦ νἱθ 

ἴ τς ἀγα τ τε Ῥηβιββ' τρί οὐ αι δ οῤρρἐε ρμρίν! Ἷ 
ἷε, 7οτίξοιιρεπ αν, ἐπι πιο ῦ ἐς ππῖιφὲ ρεδάτγεν. 

ΤΗΝ αυοῖα μΐξ ας μων ἃ Ὁτονεσὺ ἴῃ ΘΟΣΤΩΔΣ ᾿ἐέοσα 
18 ἴσοτω ἐφ αγιῤῥ νά Τιαο παν Υ. ἄν. Ι κε Δ θὴ ΘοΙο: 

ἬΟ δι88 [Δ ΊΚΘΏ ΒΟΙΩΘ γεῖοδ ἰπ ἀσσαπῃισοσηοπὲ, νὰ 
ἴῃ ἩΣ, βοϑῶο 3.--Β.] 

2 [Το ΒΑΥΒΒ ΤΟΝΟ οὗ ἃ θῃοΣ] τοθυοποθ ἐπ σου σοῦ [86 
[9 δυρφῳασοη δ ῆθγο. ΤΏ πιαξίηρ Κποιοὴ ἰδ δοτηοἐμίη 

ψῆΐϊοδι οοσαγα ποὲ οἱοῦ, Ὀυὺὶ ᾿ἱπτουσδουΐ {ηὴ 6 Ὑ8016 ζο8Ρ6 
ν ἰοῦ, 84 μψῇ 24 τοα: ἶγοϑβ.-- Σ.) 

Ι 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΙΧ, 1-88. 921 
: 

ΟΝ 

ΟΥ̓́Θ᾽ [Ὧ6 6} ΜὮΟ δῖΘ 18 δ θοῖθ (Μογο). ἸΤῃο ας 
ἴον 8 ῬΓΘέοσαθ]6. ἯὯἴο δᾶῦθ πὸ τἰρῶῤ ἴο Ἰἰπιΐὺ [16 
ἐς γ08586}8 ΟΥ̓ ΤΏΘΓΟΥ ἢ 0 ΔΗΥ͂ ροτίοα, ΤΏ} ῥγοσοὰϊ 
δοηίεχὶ πουὰ ὀχίθηα [6 Γοίδγθησα ἴο (6 {ἰπ|68 Ο 
ῬΒΑΓΔΟῺ ; ΨῸΓ, 24 οσχίθηδβ ἰξ ἱπαδβη θῖν ἰηὺο ἐδ Φ 
Ομ γί βιίδῃ αἰδροηβαῦοη.---Ε.] 

ὙΜΏΣΟΣ 6 Ῥοίοσο ρὑσχορασϑὰ ἔοσ δἷοσν [ὦ 
προητοίμασεν εἰς δόξαν. Τδ6 νοτὺ ἰ8 80 
δΔηαὰ τοῖογβ ἴ0ὸ ἃ ἀοθβηΐϊθ ρωδί δοὶῖ, ΤῺ6 πὸ τοϑϑῖν 
ἱπρ8 βυρροδίεα ὮὈΥ Ηοάρε: (1.) ργοδοδηρα ; τ 
Ῥγδραγοά ΌὈΥ ργουΐάθηοο δηὰ ζτγϑοα (6180 ἰῃδὶ οὗ Ο]5- 
ἢδαΒ6}}, ἃταὲ Ὀοτῃ Ὀ ΡΟΠΟΗΔ το (1.) Βθοδῦβο ἰϊ 18 
ποῦ [86 ὈΓοΟρΡΘῦ τοθδηϊηρ οὗ ἰῃ6 ποσὰ , (2.) Ὀδοδῦδθ 
1818 5. ἃ οσοηθηυσα ποτκ, δπὰ πουϊὰ Ὀ6 ἱπαϊσαϊοα ὮΥ 
[186 Ῥογίθοι, 88 νὰ8 ἴῃ6 “ διιοα ᾽ οὗ τοῦ. 22. [Ἂς 
ῬΓΤΟΌΔΌΙΪΥ ταΐδγϑ ἴο [ἢ δοῖυδὶ οοπβευ ο ΟΥ̓ 16 ἴῃ- 
αἰνίάυα), 88 οἶδ ἰὴ {Π6 Βδηάβ οὗ [26 ροί6Ρ, [6 τθ- 
δ} οὗἩ οἰοοοη, γοὶ ἀϊδξποὶ ἔτοσὰ ἰ1.--- ΤΏ ογο ἰ8. ΠΟ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ ΤῸΓ Παρ δόξα ἰο “ ἰἰπ6 σἸΟΥΥ οὗ [Π6 Π6 Ὲ 
οονοπδης."" [8 δ Π 6518, “' ἀοδιτυοιίοη,᾽, βονβ (μὲ 
10 τηοδη8 ἰδ6 [}} δπὰ οδἴθγῃδὶ αἴοσυ οὗ ἴ6 Κίηράομῃμ 
οὗ Βοδνϑῃ.---.}] ὙΒοΙΌοΚ ἰγαηθδίθθ, “ ποῦ ἢ μδὰ 
ΡΓΕραγοὰ υῃΐο μΊΟΥΥ ἔγοτι οἰοσγηΐϊΐν,," δὰ γοιδυῖκβ 
Τπόγοοη, δῖ, ἤτοσι [Π6 οἰγουτηδίδηοο ἰδαὺ ἴῃ 6 κα- 
τηρτισμένα ἀο068 ποῖ ἴᾶνα ἴῃΠ6 προ Ὀδίογε ἰΐ, [ὃ [0]. 
Ἰοτβ ἐμαὶ Ῥδὺὶ οουἹὰ αν ὑἱπουρῃξ ΟὨ]Υ οὗ ἃ ἀφογδέμενι 
εἰδοίϊοπῖα, Ὀὰὺ ποὶ γτοργοδαϊοπῖδ. [80 Βομι48.}1 Το- 
ἴυοκΚ οἰΐοβ, ἴῃ ἔανουν οὗ ἰδϊ8 ὀχρί δηδιίίοι, ΕΡὶ". ἰδ. 10" 
Μαῖϊ. χχὶν. 84: Βοοῖ οὗ Ὑβάοστῃ υἱϊὶ. 9. 

Ὗγ9 τουδὶ γϑιρσῖς, ἰὰ το] αι ου ἴο 186 ταϊά 416 Ρ88-. 
δα, ἴμαὶρ [Π6 οχργοβδίοη: Βασιλεία προετοιμασ- 
μένη ἀπὸ καταβολῆς κόσμοι, τουδὶ ποῖ Ὀ6 ὁοῖ» 
ἴουπαοὰ πῖϊῃ πρὸ καταβολῆς κόσμ. Ἐτοιλ 180 
[ουπάδίίοη οὗ {πΠ6 που]ὰ, ἐῃγουρἢ 411} ἄπηθ, αοαὰ ἢδ8 
Ἰαδογοὰ ζὸν (00 ρῥγοραγαίίοῃ οἵ ἴ6 βασιλεία. ΤῈ 
(Βδουρμῖ, Θοα Πὰβ ολοδεθ 8 ὈδίοτΘ [Π6 ἐοππααιίοῃ οὗ 
[06 πον], 8 4180 ὑοίδ}}ν αἰ δογοηὶ ἔτοσὰ 186 ἰΠ[68510}6 
τῃουσηῖ, ἐπαῇ Ηδ ῥγοραγθὰ 08 [ὉΓ ρίουυ Ὀθίογο [ῃ6 
ἔουπάαίϊοι οὗὨἨ (6 ποῦ, ΤΏ νὸ ΟΥ̓ΠΘΙ ῬΑΒΒΑρΡῸΒ 
ΔΙῸ ΘΟΌΔΙΥ Ὁπαἀοιρομβίγανο. ΜΌΥΟΣ δχρί δἰ ηθ, τηογὸ 
οουγϑοίγ, [08 : Θοά ἰογιηθὰ ἴῃ6 σκεύη ἐλέους ἔῃ 6Γθ- 
ἴον Ὀοίογομδαμᾶ, Ὀοΐοσγο Ηθ ἀθοϊαγθὰ Ηΐβ μΊΟΣΥ οἡ 
ἴοι. Βαυὶ [Π6 ΖΟΠΟΓΆΪΙ δίαίθιηθηῦ [88 8180 ἰΐβ8 ἢ Ϊ8- 
τοτίοδὶ τοϊδίΐο οα (18 βἰάθβ. Αβ ἴδ ἴσιο ΟΠ] το ῃ 
οὗἉ [ἈΠ διμοηρ ἰῃ6 618 οδτὴθ ουϊ πὶ ἴΠ6 ΡΘάδ- 
βορίοδὶ ὀσχοϊαβίοη ὑπάθγ {16 ἰὰνῪ γόνῳ 1). 28), [67 
ἰουηὰ ὑΠριηθονγ 68 αἰ ΓΟΔαΥ ἢ ἴοσ [86 ρον οὗ 
186 ΠΟ οογθηδηΐῖ, δηὰ {Π6 ὈΓΘΡΑΓΑΙΟΡΥ ΙΩΘΓΟΥ δδα 
οροτγδιθα ἴῃ {Πὲβ αἰ γθοῦϊοῃ ΟἹ. ΘΥΘῺ ΣΩΔΩΥ͂ οὗ (6 ἀ6ῃ- 
{1168 (ομδρ. 1ϊ. 14,16). ΤῈΘ πλοῦτος τῆς δόξης 
οδῖλθ οὐοῦ {ῃϑιὴ {{πὸ 186 ᾿τἰβίηρ οὗὨ ἃ βρίγ 8] βη.--- 
ἐπὶ σκεύη ἐλέους, [6 γ688618 τ ὮΪΟἢ π ΓΘ 0 
θοῷ οὗἁ πιορογ---ιὰ πϑηΐ (ἃ Ὀογοπα ἰδοῖ ἰπ [ἢ 6 
δυδηρο] ζαίΐοι οὗἁὨἨ 116 ΟΟὨ 116 πουϊὰ (866 188. ἰχ. 2). 

ΤῊΘ ῬδΡΆρΡΏΓαβΟ οὗ Μογοῦ (νοσβ. 22, 28) 8 ἈΡ.- 
Ῥομαρα, 88 ἃ οἷθδγ γέδιηγιό Οὗ ἴ[ῃ6 οΘχοροβὶϑ, [Ὸν (ἢ9 
τηοϑὲ ρατὺ Βυρροτχίοα ἴῃ ἰῃ6 ποίθβ ἀῦρουσθ. “Βυΐ "ΐ 
Οαοά, ποτ διδηἀΐηρ ΗΠ8 ΠΟΙ 1} 1.48 Ηΐπὰ, ποῖ 
ὑο 4|1ῖον ΗΒ δΔῆροῦ δηὰ Ηΐβ βοόνοὺ [0 Γοζηδίῃ 08 
Ῥγούθῃ, Ὀυῦ ἴἢ0 τρδᾶῖα ἰξ Κπόῖῃ ἴῃ δεῖ, ἴδ8 γοῖ, πιῖἢ 
Ειοαὶ Ἰοηρ-δυδονγίηρ, οπαυγοὰ δΌοἢ 88 νοῦ οὐ͵θοίδ 
οὗ Ηΐδ νυγϑῖδ, δῃαὰ βραγοὰ τῃθῖὰ ἴΠ6 ἀοδιγυοίίοῃ, ἰηΐο 
σι ΐοῦ (ΠΟΥ δγο, ποτονον, βιϊθὰ δῃὰ ρσγορδσγοὰ ἴὸ (4}}, 
88 ἃ νοδ86] ἔγοιῃ [Π6 ρμούϊον---δηἀυγοα δηὰ βραγοὰ ποὶ 
ΤΑΘΓΟΙ͂Υ 88 ἃ ῥτοοῦ οἵ βυσῦ στοδὶ Ἰοηρϑυβογίηρ ἐοιοαγὰ 
ἐλσηι, Ὀὰὺ Αἰθὸ τ]ὰ [06 ὈυΓΡΟΘΟ οἵ τραϊκίηρσ ΚΗΟΜΤΏ, 
ἀασίηρ ἔπ6 οοηπυδηοο οὗὨ {118 ἔογΌθδγδμηοθ, (86 ζ8] 
Ὧ6588 οὗ ΗΪΐδβ ροτΐουβ ρεοσγίδοιοη ὉρΟ᾿ δμολ 88 δῖθ Οὔ» 
ἡοοῖβ οἵ ΗΪδ Ἰθθσου, Ἡβοῖὰ Ἠθ δὰ Ὀθίογθ ὑτῸ 
88 ἃ Ἰὼ 8 γ6880], δῃηὰ ΘΔΌΪοὰ [ὉΓΡ οἰθσθδὶ βφίοσυ. 

Ε. Ἶ 



“ 

Ὁ 

4 «ἈΙραπεκασοκοσαν. 

γεν, 24, Ακ πιὸ Ὧθ αἷδο οδ᾽ θὰ υ, δα. 
[οὃς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς, κιιλι Οὗς, οἔΓ 
ωλίολ ζὶπαά, φμαΐες (ΑἸΐοτά). «445 διιδὴ νϑββθ]8 οὗ 
ΤΑΘΙΟΥ͂, λ6 αἶδο, Ὀθαίά68 ργορασγίηις, οαἰο ω8. ΗΘθ 
ῬΓΘΡΑΓΡΘα ἃ8 διοηρ 686 γ6886]8 ΟΥ̓ ΤΊΘΓΟΥ͂, Δηα, 88 
Βιοἢ, 88 4180 ο41164Ἅ υ8, 6 ντ͵ἤὸ δηὰ Οθῃ ]οθ. ϑιυδτὶ 
πουϊὰ ΒΌΡΡΙΥ ἴθτθ ἠλέησε, Ηδε δλοιοδί τηδγον ἴο 8 : 
θὰ 0818 8 ὉΠΗΘΘΘΒΒΑΓΎ ἷπ ΟἿΌΓ Υἱοῦ οὗὁἨ [6 ραβθαρθ. 
“-Ἐ.}] το διᾶνϑ δ γοδαῦ Ὀσουρῶξ ουὐῦ ἴΠ6 τηρδηΐης 
οὗ τ ἐκάλεσεν ἷπ [18 ρβεβαρθ. [Ὁ ἀθῃποίθθ [9 
ἔππάδληηοηΐαὶ ᾿πουρϊ οὗἩἨὨ νογβ. 21--28, ΘΒ ἔγθοάομι 
ἰῃ [6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ΗΪδ8 σα]. Ενϑῃ υΒ τολοηὶ; ὩΘΙΩΘΙΥ͂, 
ΘΥΘῺ 8001 ν6886]8 Οἵ ΤΏΘΓΙΟΥ͂ ; ΟΥ ἕλεν, δυδη ᾿τσλοηι. 
Τθδῦ ἰ8, ἰπ {18 οἰαγδοίδγίβιῖς Ηθ [48 αἰϑὸ οαϊδα 8 
(ποῦ 8 4150) 88 γὙ6880]8 Οἵ ΤΩΟΓΟΥ. Βοοδῦβο Ηθ διδὰ 
ἴῃ τηϊπὰ ΟὨΪΥῪ ΟὈ͵θοὶδ οὗ ΤΔΘΓΟΥ͂, Ὀυϊ ποὶ (86 ΡΓΟΌΔΏΪ6 
ἰερ παῖ Ὠοῖσα, ΗΘ οουά, οοπβίϑίθη εἶν πῖ ΗΪΐβ 
ἜΡΩΤΙ ΘΟΒΙΟΣΙΏΔΟΙΥ 0 Ηΐβ ῬΓΘΡΑΓΕΙΟΓΥ ΤΩΘΓΟΥ͂, ΓΘΑΙΪΥ 
καἰ 8: 

Νοῖ ἔγσοσα διροὺρ ἴμο ϑουσα οἷν, νὰξ αἷδο 
ἄγοι διλοηβ ἴμ9 Οἰϑεϊοα. [᾿Εξ, 7γοηι αἸποῆρ. 
Βοηρεῖ ποίθϑ [6 γϑίθγθηοθ ἴο (88 οδἱὶϊ οὗ (6 Ζ6} 
85: “οπ 80 ἕρδο υοσαΐι, ωάκσιιδ εδὲ δε 6ζΣ 
εααἰΔ.) ἨΗοάρο: “ΠΟΥ παίυτα! ν ἀοο8 ἴῃ6 Αροβ- 
εἰς ὮθΓΘ γείυσῃ ἢ0 ἢ πιδίῃ βυρ᾽)θοί οἵἉ αἀἰδουδβδίου 1 
ον δ 1} Ὁ}]}ν 18. (ἢ 6 δοποϊυδίοῃ Ὀτουμὰϊ ουὐ δὲ πΐο ἢ 
)6 Ὧδ8 ΘΟὨΟΠΗΔΙΠΥ͂ δἰπηθὰ 1 7.--Ε. 

Β. 72: ἐλέγα ργοοΐ, Ἄοογγοδογσίοα ὃν τοϊένιδδεοι 
7 ἐλ6 Οἰά 7οείωπιενέ (νοτϑ. 3ὅ--99)." 

γεν, 39δ6. Ακ 6 καί αἷπκο ἴῃ Ἡΐζοδϑα [ὡς 
καὶ ἐν, κιτιλ. 866 7εχίιαί Νοία ν᾽, ἴον ἰῃ6 Ἧο- 
γον ἰαχί, Αἰέξοσὰ δυρμοβίβ, ὙΘΥῪ ῥτορϑυῦΐγ, δαὶ 
καξ ἱπη01168 “ 1Πὖὺ [6 τηδίζον ἰῃ δηὰ ν|ὴβ πο (Ποῖ 
αἸΓΘΟΊΥ ρῥγορμοβίθα ἴῃ ἐδ οἰ δέου, Ὀὰὺ οὯ6 δπα]ο- 
βουβ ἴο 11." 83.660 Ὀοῖον.---Ε.] ΤΠ 68}1 οὗἩ Ὀο]ΐον- 
πρὶ ΟΘηὉ1168 18 ποί ΟὨΪΥ͂ ἃ δῖοι 7ϑείαηιοηξ ἴδοὶ, Ὀυὲ 18 
480 αὐἰξοβίθα Ῥσου ΟΌΒΙΥ ἴῃ ἴμ6 Οἷα 7εείαηιορηΐ.--- 
ἤοδοα ; (δαὶ ἴθ, ἱπ τ[ῃ6 Βοοῖκ οὗ Ηοβοϑδ.-- -Τ)θ Βγτεὶ 
αυοϊδιου ἰΒ Ηοδρα ἱΐ. 28 : “Απὰ 1 Υνἱἱ}} βαὺ ἕο ἴβϑσὴ 
ὙΠΟ ΓΘ πο τὴν ρεορίε (866 Ηοθβοϑα ἱ. 9), 7'λου 
αγίὸ τιν Ῥοορίδ; δηὰ ΠΟΥ͂ Β[}Δ}1 βάν, ΤΏου αγὶ τν 
Οοά." Ῥαὰὶ 88 ομδηρϑθὰ [6 ἐρῶ οΥ̓ {π6 οτρἶπαὶ 
ἰοσχὺ δηὰ (89 ΧΧ, ἰπὶο καλέσω, το ἢ, δοοογὰ- 
ησ ἴο ΕΥ̓ ΖΒοΠ6 δῃὰ Μογοῦ, βῃου]ὰ τηθϑη, 7) ιοὲϊἑ οαἰΐ, 
ΤΟΙ ΟΙς, οα 86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΡΓΟΡΘΕΙΥ ΟΌΒογν ΒΘ ἐπαῦ {116 
ἸΔπηΐηρ οὗὨ {πθπὶ δἰ γον ΘΟ ΥΪβ68 ὑῃ6 ο81}1, Ῥδὰϊ 
48 80 ἰεΐν οαἱ ἴ[Π6 δααϊοη, ἰγγοϊθυδης ἴῃ {πὶ8 Θ0Ὲ- 
ποοῦοῃ : “᾿Απὰ [Π6Υ 8}14}} βαγ, “ΤΏοα δε ν αοὰ-᾽" 
ὙΠ|Ϊ6, οα [6 ΟἾΠ ΟΡ ῃδηῃά, Ὧθ 88. ἴῃ σΟπέοσιη εν τι ἢ 
[86 Β6η86, ΘΟΓΓΘΟΙΥ͂ Βυρρ!οὰ {Π6 οἰδυδὸ καὶ τὴν 
οὐκ ἠἡγαπημένην, καιὶλι, ἴῃ ΒδΙΙΏΟΩΥ πῖτὰ 
Ἡοβοα .. 6, γοΐοσγοὰ ἴο Ηοβοϑδ ἰΐ. 98. 

γεν. 26. Δμὰ ἐΐ 5)41]1 οοσῃο ἴο ρμαϑββ, ὑμαῖ ἐῃ 
[1 ρΡἷδοθ. [8366 7εχέιαϊ Νοίε 33.) Ιῃ οτος ἴὸ 

Ἵ 16 ΓΘΐΌΣΘΠΟΘ ἐδ Πρ οσ ΙΘΟΥ ἴο ἴδ συταρο 081} ὩΔΣΩ ΘΒ 
γ ῖ ὈΥ 89 Ῥχτορ θὲ ἴὸ ἃ βοὴ δπὰ ἀδυκηίοσ (θεν. ἷ, 6, 9): 
Απιπιὶ (ποῖ ΤΩΥ̓ Ῥ60}]6) δηὰ ζο-ιώνα (πο Βενὶηρ 

οὈϊαΙ πϑὰ Το ΓΟ} [ΙΠ ογάον οὗ ἐσέ δα Ἰδέϊου βίδη ἂν 
88 ὙΘ]! δ 8 ἰῃ [8ὸ ῬαδαΔρῸ οἰϊορὰ. ΤὨΐδ ἰ86 ὩδίΌΓΩΙ, 85 νἱ δὶ Ὁ] 
ἀερυϊ σα οι οὗ ΤΊΘΓΟΥ͂ ργθοθϑὰθβ νἱβὶ Ὁ]6 γαῤθοϊζοῃ δΒ ἃ Ῥθορ]ο. 
ΤῺΘ Αροβῦθ ἱπτοσίβ [6 ογάϑγ, ΒΟΎΘΥΟΣ, Ῥοσ δ Ρ6 ὈΘΟΘΌΔΟ 
δ ῥξών ἡυὴν 1δβουκμὶ ἴοσ ἷβ ῬΌΣΡΟΘΘ ΔΗ : ποί πῖν ρεῦ- 

ν ὅκο.--- 
Τ(Ὁγ. Ηοάξο τρᾶῖκοα οὗ γοσα. 235-33 4 ἀϊδεϊηος βοοίξοσι, 

ὙΠ1ΟῺ [6 ΑΡΟΒΙ]6 σοΠ Βστηβ [9 ἰοπ οὗἩ [ῃ6 Ῥγϑοθάϊης 
φροΐϊίου (δ 6 οτμὴῇ οὗ Οοᾶ 1 Βοϊοοϊξῃα 18:9 ον᾽ϑοίδ οὔ ΗΠ 
ΞΏΘΣΟΥ) ΟΥ̓ ἀφο ατΑξίοπα οὗ {89 ΟἹὰ Τοεοίατηθπὶ (Ἶ.) τότ. 25, 
86. ΑἸΐοτκ σογθ ἴο ὈΘ6 ἱποϊυδοᾶ ἴῃ (89 Κίπράοτῃ οὗὨἨ ἀοᾶ; 
(3.) Ο]ν᾽ ἃ 5π|41} ρογίϊοι, οὔ πο 1δγϑοὶἐΐθα ὁπῃουϊὰ αἰζαΐῃ ἕο 
ὑπ υ3. ὈΪϊ δ ολρδ ; γοτβ, 27-29.; Βρὴθ6 δ ασπέ 685 8.6 ΟΑ]ΙοΘὰ, 
ΔΩ [Π6 ὅ6 }8 88 791}008 τοὐθοίθὰ ; γϑσβ. 80, 81, ΤῊΘ γσϑϑβοι 
οὗ (ποῖτ χε)θοξίο. σὰ σα 881 0 δαυπιΐδ ἴο χοσροὶ ἔδστηβ οὗ 
καϊναϊίου ; νὸσ. 32. 4.8 ργοάϊοίθα, ΠΟΥ πόσο οδοηδοὰ δὲ 
δυοῖν ΜοδδὶδῺ ; νον. 88.---ἰλ.] 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ῬΑὺὺῚ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆΗ͂, 

υπαοεβέδηὰ ἴμ6 ἩΐοΪΘ δγρυιϊηοηξαιδνο ἔογοο οὗ ἐδ ΐδ 
οἰξαίδον,, τὸ τηυδῖ, ᾿Κ τῇ Αροβῆδ, οοπηϑοῖ [6 860. 
οπὰ αἰκείίοῃ, Ηοθϑοθα ἰΐ. 1 (ΣΧ. 1. 10), τί (ἢ 6 Βγοὶ 
(δα [8 18. δἰ ΡῚῪ δἢ δχοροβὶβ δοουτάϊηρ ἴο ἔνε δῇ. 
ΔΊΟΣΥ οὗ βοτίρίαγο, 88 ἯΘ ἔγθαθθηγ βηὰ πῃ Ῥαδυλ 
ΤῊ Αροβιϊθ, ἀθδί τίη ἴοὸ διμρμδδῖσο [86 ποτὰ 
ὈΤΡῸΣ, ὈΓΙΏρΡΒ ἰδ ουδ ΟΠ06 ΠΊΟΓΘ 'π δἰ8 οοποϊπβίοα : 
ἐκεῖ κληθήσονται, κιτλ. ἩΗϊισὶς, οχρ δαῖτ ἐδ 
ΘΧΡΓοββῖοι : ἐπ ἐλδ »έαρε, ὉΥ ἐπδίφαα οἵ. Αοοονάϊης 
[ο Μογον, {6 ρῥτορμϑὲ τωϑαηὺ ὉΥ [μ18 ἀχργοβδίοῃ 
Ἰοοα!ϊγ οὗὨἩ 116 Οδϑηροαβ, ὑπ6 Θδθηϊο ἰδηὰβ.: ὃυΐ Ῥαὺ] 
υπαοτϑίουά ὉΥ ἰΐ, Ῥαϊοβιίΐηθ. ἸΤμδὶ [86 Ἄχργθβαῖου 
ἀδμοῦθα ἴΠ0 ΒίΑΥ οὗἉ ἴμ6 ΨΦ6708 ἴῃ (ἢ Οφῃ}116 ποσὰ, 
8 ὑγονϑα ΟΥ̓ Ηοδϑα ἰ. 11 : “" ΤΏΘη 8118}} [6 οὨϊ]άτοη 
οὗ ΦΔΦυάδι! ἀπὰ (86 οἰΐάγοι οὗἩ ἴβγϑθὶ Ὀ6 ψείῃετγϑὰ ἴο- 
ξοῖδον, δηὰ δρροΐηΐ ἰδοτηθοῖνοβ ομ6 ποδα, διὰ ἐΐδσῃε 
δὴιαἷδ δοπὶὲ ὦρ οὐδ ο ἐλα ἰακα." 11 ἰδ υδὲ οὐ δὶ 
Ῥοΐπῦ ἔδδὶ ἰῃ0 ποϊχοις οὗἨ [6 Ῥγοοῦ γοϑῖβι ΤῈ6 οδὶ] 
Μ111 06 ΡυὈ] θη οα ἰο [ποτὰ διοοηρ [6 ἀδῃἾ168, [6 ΓΘ. 
ὉΓΘ διμοηρ [6 “ποιβοορία," διηοῃρ ΤΏοτΩ [Π6Υ [ΠοΣῃ- 
δ61γ 68 ΔΣῸ Βοδί(ογθὰ 88 “"" ᾽" 

Ἀοοοναΐϊης ἰο Μογον, Ῥαὺϊ ὅπὰβ (6 ἀσιηομδίσ8» 
εἶν ἔοσζοθ οὗ 86 {0ἅἠὉ ραβθαζεθ ἴῃ ἴ)6 μοὶ, [δὶ ἢ 
ῬΘΓΟΟΙΥ͂ΘΒ [06 ἸΏΘΣΟΥ βθονῃι ἴ0 [06 ἴδῃ ἰσϊ 68 28 ἃ 
{γρ6 οἵ ἴδ6 τϑοθρἕοη οὗἁἩ (6 Οδη]68 ἴο βωϊνδὥοη. 
Ἀοοονγάϊης ἰο ΤὨοΙ]υοἶἷκ, εἶ ργοοῦ τοϑίβ ὑρο δα Ποσ- 
ΤΩ ὨΘΌ 05 οὗ (06 ΦοΥΪΔΏ ἐχροεϊὕὔοῃ. ΤΠ ΐ8 “ 'ττδϑ βο- 
ουδίοχηθα ἰο τοῖν ὈΪ 1104] ἀθοϊαγαϊίζομδ, δοοοτάϊησ ἴὸ 
[6 αν οὗὨ ἰά68] δῃδίορυ, ἴο βιοὶ ϑυ᾽)θοῖβ αἰϑὸ 88 δσὃ 
ΘΟ ριθϑπαρϑὰ ἱπ [86 881160 ΟδΔίΘ ΟΣ ᾽" (866 ᾿. ὅ41}." 
10 τηυδὲ ὍΘ δοϑυτηθαὰ ἐμαὶ (8.6 ἀφαοϊδίοῃ : “ ποέ μιν 

6.) [Δ8 ρ]δοθὰ ἴῃ6 Φθτγβ διωοπρ [06 Θδηΐῖ]6α, 
δΔιηα ἰμαὶ [Π6 ἀθοϊδίοῃ : Ζο-ιυλαριαΐ, 88 δἀϊυάροὰ 
ἴθι) ἴο ὯΘ Δ ΨΟΙῪ ἱπίγδοί Ὁ]9 ῬΘΟρ]9 ΘΥ̓ΘῺ διηοηῦ 
[00 ἀοη 1165 ἐπθηηβοῖτοβ. [ἢ ΠΟΥ͂, [6 68}1 [0 Βα ]γα- 
οη 'θ Ῥυθ] δηθὰ ὑο 118 ποί τὴν »οορίε, ἴῃ 186 τοϊάδὶ 
οὗ [}6 ον, (ἤδη ἰδ 68 86 ογοδῶνα, οσίίπαὶ τηθϑη- 
ἵηρ ; 0 ἰβΒ ποῦ ρυ ἰδιθα ἴο ἴασαϑὶ δ Οοα δ ρϑορίο, 
Ὀυΐ ἰδ σγθαῖθβ ἔοσ 1186]7 ἃ ρθορὶβθ οὗ αοἂ ἔγοιῃ ἔπε 
τηϊχοὰ “ 67) οὗ ἴ!6 ὅθ:νγ8 δῃὰ οὗ ἐδ Οσπε 68. 
ἈΑοοογαϊηρ ἴο ἴῃ 6 ἰγρίολὶ οομδίσαοίίου, 0 οὐδ [89 
τοίογγοὰ [η6 τόπος ἰο ἴῃ ἰά68] βίδίθ ον ἀΐνίπε Εἴηρ- 
ἄομι, δηὰ ΕΥ̓ ΖΘοὴ6 ἴὸ ἐπ 6 οὐέως ΟΥ̓ δέϊ Υει, 
δοοογαάϊησ ἰο ἴΠ6 οομηθοίίοι, (μΐ8 ἸΟΟΑΙ ΠΟΥ ΠλΘ 8.8 ἐῃ9 
θαυλ)χαϊίοη οὗ 9 νὰ διὰ Οἰθμ 1698 ἰπ Οὴ6 δοϊθσωως 
πορα οὗ ΤΏΘΓΟΥ͂. 

γεν, 27. Αιπὰ δα οχίϑα αἷδο κα τῤγεθξημν 
Ζετδ0], Του ἴδ παταροῖ οὗ ἴδ9 οἰτἸ ἄγου 
ΣΑχαΘ] ὍΘ 8485 [89 βαπὰ οὗ [δ9 5θα, ἃ σχϑελῃηδηὶ 
8841} ὍΘ δανϑᾶ. [Ὑ6σβ. 27 δηὰ 28 οοηϊδίη ἃ αυο- 
ἰδίου ἔργο 88. σ, 22, 28 : [ῃ6 γϑγβθ8 Ὀδΐηρ αἰνϊἀρὰ 
αἰ δογοηγ, μονονεσ, ΤῺ οὐ κίηδὶ γοίδγεηῃοθ τπλὰ 
ὉΠΑΟΟυὈιΘΑΙΥ ἴο ἴΠ6 γοίυγη ἔτοῃ ΒαΌγ]οη. Ἦδοτγοε, 
ΠΟνΟνΟΣ, [6 ΘΙΏΡἢΔ518 8 ἰαϊὰ οὐ γεππαπέ, τοδίπὶν 
ΜΠ ΤΟΐδγθηοθ ἰὼ [Π6 (811 οὗἩ [86 ἀφμηε 168, ἐδουχὰ 
ῬΟΥΓΠΔΡΒ ποὶ πϊτουῦ ἃ ΒΟΟΟΠΟΔΓῪ ΤΟίογθοΘ ἴο [ἰι6 
ΓΠυΐυγο βαϊνδίοι οὗ [βϑγδοὶ---τ ργοιμοηϊ οι οἱ ομαρ. 
ἘΠ] Τραᾶὶ [06 αυοβίίοῃ ἱῃ (Π6 ἴο 

8 
τεβοΐῃρ νῶι 

οὗ ἴ1η6 ΟδμΉ1686 (6 Φενβ, οὗ οοῦγδο, ἰῃ- 
οἰααρα, ἰῃ 80 [ὯΓ 88 [ΠΟΥ͂ ἰδνθ βύπῖ ἱπίο ποδίμθη 
ἀοπι), δπὰ ποῖ (86 04}} οὗ ἴ[δ6 Φοπίβιι Ῥϑορὶθ, δ 
Ἠοΐπιδηπ 0] 48, ἰβ ῥρτονθὰ ὈΥ 186 σϑῦβα πῃϊοῃ ΠΟΝ 
[0] οΟτθ---α αυοίδιίίοηῃ ἔτομι ἴβα, χ, 32, ποδυΪγ δοοοεὺ 
ἱηρ ἴο ὯὉ ΧΧ, ΤῸ Αρόβι]8 μοῦ οι ρθοδῖσοα ἘΠ 
γεογιπαπῖ, ἃ8 ἮΘ ΠΔ8 Θιηρῃδδίσοα ἐλ Οφηζέίε ἰαπά ἴα 
[6 ογοροίπρ ραδδᾶσθ ΟἿΪΥ 8 σεϊοηδηῖ οὐ [εγϑοὶ, 

ΘΊΙ[βΒο Η 
οὗ ῬβῈ}}"5 δηδὶ 
τἴο8, τὴ 9 χτοϑᾶδρ [δ 
113 δ΄.. 120 8..--Ε.} 

Βιυδσί, δυδαίαῃ δ}]γ. ἘῸΣ ἃ ἀἷος δεῖσα 
ὯΔο οὗ ΟἹ]ὰ Τοερίδιηθηΐξ ονοοία απ αὶ αἱἱὮ» 
τοζοστοὰ (0 1ηκοβ Οὐνενι, Θαὶ, ΡΡ 
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σὸ ὑπόλειμμα, ὙΠ Ὀθ δεγοὰ, ΤΏ ΟΧΧ' ἰσδηθ. 
ἰδλοὰ ἴμ0 οτἱρίμαὶ 23:9 : οὐδ γοίωγηι, δ6 οοπυοτίφα, 
ὉΥ σωθήσεται, ἴῃ (86 Βθη86 οὗἁὨ εοὐϊί δὲ 
ἐπουσὰ ἴῃ ἃ ΙΏΟΓῈ γοδιυϊοὐθαὰ βθηδθ ἐθδη Ῥδὺϊ] ἰη θη (8. 
Τοθ ἰοσ γοηπαηξ ἴδ οὗ 811 [Π6 τοῦ ποίην, 88. ἰϊ 
διδη δ ἰῃ οοηίγαδὲ τ] [Π6 ἀροϊαγδιίοι, “ ᾿πουρἢ ἐΒῪ 
Ῥθορ!]θ Ιβγδθὶ Ὀ6 8δ8 {Π|0 βδδῃὰ οὗ (86 868.) δἰ] αγ 
ΦΑΛΘΑΘῸΒ: δα. ἰχν. 8, 9; Μαὶ]. ἰἰ, 2. ἵν. 1.-τ-τῦο 
οἰγίης, κράξει, ἀοβογίθαβ (86 ὈοΪ]ὰ ἀξεοϊαγαιίοι οὗ 
4 ἰγυτ ΥΘΙῪ ΟἸδηδῖνθ ἴο {Π6 ρ6ΟΡ]6. 

γον, 38. [ΕΣ δ9 ἐπ διυϊδηΐηρβ [86 τσοτὰ, δὰ 
ουϊείκα, ἐξ βῃοχὶ ἰῃ χἰκηϊθουδηθδδ; Ὀθοδϑθδθ ἃ 
δῃοχὶ ποσὰ 1} [89 Τωοχὰ ζρδῖσο ὑροῦ ἴδ 
Φαυῖῃ. “όύγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέ- 
μνων ἐν δικαιοσύνη" ὅτι λόγον συντετ- 
μημένον ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ξεοε 7εχέμαί Λοίεε 33. 38, 36. ἴδηῆρο ΓηαοΓ : Ἶον 
Ηε ἷο οοπευπιηιαίοε ἐλ γοοζοηέηρ, ἰδ αἷδο λα τολο 
ἐἐπιδία ἐξ ἐπ τιρλοουδηθδδ. Υδα, ἃ γεδίγαϊποά υογᾷζ 
«οὐἱἱ λα Ἰογὰ σατγν οὐ οἡ ἰδδ εαγίλ. ἰηϑὲ ιμὲ8 
νιον, 866 ὃὕ610..---Ε,] ΖυῃΖ ἰσϑηδϊδιθβ ὑπ [Ὁ]]ον- 
ἱπρ πορὰβ οἵ {80 βᾶπιβ αυοίδιίοῃ, ῬΆΓΙ ἩἼΩΣ, 0.) 
ἐυ8: “ΤὮο τυΐῃ ἰβ ἀδογοοά, τἰρὨϊθουβηθδθ Οὐ γΉ οὐ, 
ἕον τῆς [ορὰ, ἐΠ6 αοἀ οὗ Η δσθουΐθδ 8 ΣῪ 
ἐειογηληθα ἀοδοϊδιίοη ἴῃ Π6 τηϊάδιὶ οὗὨ 4]1} [η6 ἰ6Δπάὰ.᾽ 
Τὸ ΣΧ, δ ἰγαηδίαῖθα : λόγον συντελῶν καὶ συν- 
τέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημένον 
κύριος ποιήσει ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλη. Ῥαυὶ (0]]1οτ͵8 
(δΐδ ἴῃ 186 πιδίη, νυἱεῆ τῃ.6 ἀχοορίίοη οὗ 6 ἰαδὶ πόσάβ. 

τ ἸΊΔΥῪ ΠΟῪ Ὁ6 δϑκρᾶ, Ηδβ 1:6 ΧΧ. ὑγδηρβίδιθα 
ἐμοοιτοοῖγ, δπὰ ᾿88 δὶ ἱποοστθοῦ αὐοιϊοὰ ἔζοσι ἰϊ, 
ὈηΔδΡ ἴπ6 βυρροιϊοη τδδὶ τ 8 ἰγαῃδι κι ἰο ΘΟΥΤΟ- 
ΒρΟΠ 8 ὈΘεΐοΣ (0 ΕΪ8 ρῬΓΡΟΘΘ ἢ (866 ΤὨΟΪυΟΚ, ΡΡ. δ43 
6) ΓΙῸΣ πιραπβ, βγβί οἵ 41], οοπερί εἴδοη, Θομθαπι- 
τηδίίοῃ, δπὰ ΘΟΠΟΌΓΒ τὴ [Π6 λόγος ἰπ (86 ἰάοδ οἵ 
φοἰδονσπξ (Β66 ἴῃ6 ΧΧ 1 Μδρο, χ, 40, 42, 44). 
ἈΑροογάϊηργ, ἸἾΛΣ2 4180 τρθλῃβ [86 ἱαάρτηθηὶ οἵ 
ἡἠεδιγυοίίοη ἰπ [86 8δθῆβθ οὗ βοι]οπιθαὶ. Νον [86 
ἸΧΧ, ἰταμβίαϊοβ (μ6 ἤγηξ οἰδυθο ἱπὺ8: “6 ὡδο λα 
ἀείογηιέπιοα ἐλε δοσηιοπί ([λ6 κατ θ 88 ἴῃ 6 πα] ἰυἀρ- 
πιΘΏ) ἐκ ἐδά δαπιε τοἦο ἰἰηιδέκ ἑί, συμάδ ἐξ ελογέ ἐπ. γἱσλί- 
εουδηόδδ; 80 ἴπδὺ ἃ Γοιηηδηῦ ὁ80 6 Ἰοῖ ΠΌΤ (ἢ6 
ἀοδίγυςιον."" Ὅ9ὲ τοδὶ ἴ6 καὲ συντέμνων 85 
ἃ οοΟπο]υβίοῃ ψΠ ἐστί, ἀπὰ υπηὰοτιβίδηα ὉΥ τίρἐ- 
ΘοΟυβη 688, ἢ ῬΘΏΔ] εἰρῃῃθουβποδϑ, Ὀὰϊ τἰρσῃ θοῦ γθ- 
βἴγαϊῃς ἰῃ ρυπίβηΐηρ, δοοογαϊΐηρ ἴἰ0 [8:0 βαυἑπ ΡυΓΡΟΒΘΘ 
οὗ τἰρῃιθουδβηθδβδ, ποθ Ὠἰρῃοδὶ σἸΟΣΥ ἀο068 ποὺ 60ῃ- 
αἰδὺ ἰῃ ἰΠΘΧΟΓΔΌΪΟ ΓΙΌΣ. 

Τοἷ8 Ἰσδηβίδιίοη ἰδ ὑπαἀουιοα Ἔχοχοι οδὶ. 
ς ἰκοβ οὐϑγ Αἀοῃαὶ, {πὸ βυδ᾽θοϊ οὗἁἨ [16 {0]] ον ηρ  τοΣ 
οἶαυδο, ἰῇ ΟΓάΘΓ ἴο Ὀτίηρ Ὀδοὶς [06 ἀοδβηϊίοη οὗ [86 
Βταϑὶ οἴδυδο ἴο {Π6 ἀοβηίηρ οἶδυβο. ΤΒοη ἰὰὸ ἀοεβ ποῖ 
ἐχρί δίῃ τῃ6 ΠΡῸὋΣ ὈΏΘ 68 ὁ τίσ ἄθρτεθ οὗ [}6 
βεθῖς ἴοι Δ ΤΙ ὙΦ, Ὀαϊ, ΔΗ ΠΘΌΟΆΙ]γ, 88. ἃ 
τὐἰπ σαιίίοη, τ θοἢ 8 ΘσΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἱπαϊςαιθα ἴῃ (6 
γπι. Ταΐβ ὀχοροβὶβ Μ|}} 06 ρογοοίνοα ἔτοτῃ [89 
Β6Ώ56, αἶδο, 0 ὈΘ δἰίοχοίθον οοττθοῖ, ζεϑδέγμονοπ ἰδ 
ἀεβηρὰ 88 δείζίδηιεπί, Ὀυὰΐ ὉΠΟγο ἢ 80 ουϊ Βῃοτζῖ ; 
ουόνΠοιοίησ (τοδί γαϊηΐηρ ἰἴ661) οὐὐέλ γίσλέεου ηιξἰα- 
πόδι, ἀοἰἐναγαποε. ΤιλῈ ποτὰ ΓΙ Σ ἔγθαΌΘΠΕΙΥ ἨΔ8 
8.0. θ6Ώὴ86 οὗ τη] άηοβ8, οὗ τἰζ ΘΟΌΒΏ 688, 88 [Δ᾽ ΓΏ 88 
ἴῃ ἴω βανίῃσ εθθοῖ, ΤΊ νοῦ Ὡ 18 βθῦθ ὑγαπαὶ- 
ἔνθ. ὅθε Οδδβοπίυβ, ζεχίοοα. Οη συντέμγνευν, 8660 
[06 Ζωχίοσοτι. ΤΠ ἰγβηβ που ἰβ δαγι ΠΟΥ ἴῃ ΒΔΥΤΩΟΏΥ 
ψίτ ἢ 16 σοπηθοίίζοη πο ρῖνοβ ργοσζηΐποηοθ [0 μτὸ- 
δὲβϑὶγ τἷ8 ἱπουρίϊ, ὑπαὶ ἃ τοπιηδηΐ δὴ8}} Ὀ6 βανοὰ ] ἴδ 
οι ἴῃς ἀθοτοοὰ ᾿υδριμοπί, ΤΏ “ δβῃοτιοποα 

5 ιΥοῖ 16 οσαρμαοία, δα Ὑνῖ}} ΔΡΌΘαΣ ἤγοτῃ (9 Ὡοῖθα οὔ 
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ἄαγε,᾽ ἴῃ Μαϊὶ χχὶν, 29, ἀθηοίθ {Π}6 βδῖὴθ ἐπίηρσ. 8.66 
Ὡς Οὐνιπιοπέαγῳ ὁπ. Μαξῆλει [Ασοοτ. οὰ., ΡΡ. 43, 
426. 

ἦἶμο Βοοοηα οἶδυβο οὔδηροθ ἐδε τηαχίπὶ οὗ ἀϊνὶῃ 
βονθγηθηΐὶ ἀφοϊαγοὰ ἰπ [06 βγβὶ οἷδυθο, δοοοσάϊῃς 
ἰο πμίοδ, ᾿υάρτηθης δἰναγθ Ὀγΐμθ ἃ ἀε]ἰσογϑηθο, 
ἰηΐο 8 ἀδοϊδγδίίοῃ : ἤθγὸ ἴΠ6 ποσὰ οὗ ἰδ6 ΧΧ, ἰδ 
Εχρ αϊποὰ οὗ ἰϊβοϊ( ΌὉΥ ἴπ6 ἰογοζοίηρ : ἔον {80 1οτὰ 
Ἅ|| οοοῖ ἃ κἡ μαι ἰ8, 8 πιοάφγαΐοά 8βοι[λ6» 
ταθηΐ ἰη [6 ὙΠ016 που], ον, 88 ῬϑὺΪ Βα Υβ ἴῃ ἃ 009 
ἔθῃογαὶ ταῦ, τροὺ ἐλ εα Νονν ἴογῸ ΒθΌ τ ἴο 
Ὀ6 ΠΟ Βυρροτῖ ἴος ἴ6 συντετμημένον ἷἰτ [6 
οτἶρίμδὶ ἰοχι. Βα ἰδ6 πἷρμαὶ ραγιἰοῖρ]9 ΤΣ ΤῸ 

|κ6 ἴπ9 βυθδίδπενο ΓΙ, ἀ068 ποῖ ΌΥ͂ ΔΗΥ͂ Τῃ6Δῃ8 

ἀδῃοία ἰῃ ἰατη, Πϊκ6 ΓΙῸΣ ,), 6 ΡΘ;δὶ ἰυάρτηρῃί ἰη ἰῶ 
861, Ὀυΐ [Π6 ἀαβηϊίζοποδθ δὰ ὅχϑα [ἰπιϊδιίοη οὗ (ἢ 6 
ῬΘῃΑ] ἡυάρτηοηί, Τυβ [86 πογὰ ΓΝ Γ αἴον ΓΙ, 
ἴῃ ἴκ8. χχν [δ 32, ΟΥΪἀΘΏΓΥ Θοῦυο8 0 ἜΧΡΓΟΘΘ (ἢ6 
᾿ἰπϊϊαϊίοη οὗἨ [86 ἡυάρσταθρηϊ, αὁ ἐδ »ίαἷὶπ ἤγοπι ἐδπ6 6.» 
»ίαπαίίοι ἐπ τεγ8. 28-29. (Υογ. 28: ἣς εὖ ποί 
οὐον ὃ ἐῤλγαελίπρ 1.) ΤὨδγοΐογο [86 Ὑυϊραῖθ Ῥτορ- 
ΘΡΙΥ ἰγβηβὶαίθϑ οοπδμηιηιαίζίοπθηι δὲ αδδγευϊαίἑοπεηι 
αμαϊυὶ ; δοοογαϊΐηρ τὸ [86 Βερίυαρίπι, συντετελεσμένα 
καὶ σιντετμημένα πράγματα ἤχουσα. ΟὐμΡ. δἷδο 
δῇ, ἰχ, 27; χὶ. 86, Ἐτομὰ (μῖ8 1ῦ (ΟΠ ο 8 ὑπαὶ ἴῃ 186 
ΥΤ, ἴῃ [86 θγδὶ σροσηῦον οὗ Ῥδυ} 8 οἰϊδιίοη, {86 Γ6 
8 ΘΟ ρτθοα ποὺ ΤΔΘΓΟΙΥ [16 οἶοθο, Ὀυὺ 180 ἐδ ᾿ἐτηϊν- 
πη οοποϊαδίοη οὗ [86 ἡυάρηηοηὶ οἵ ἀοδισυςοῃ. 

Αοοοτάϊηρ ἴο Μογον (πα ΕΥ̓ 1Ζ80}6), (86 ΤΟΧΧ, 
ΟΣ ἐ υἱὐθ δὴ ἰβποόσγαηοοῦ οὗὨ ἴῃ 6 ραδβᾶζε, γοὶ Ῥαὺὶ ἰουμὰ 
186 δθῆδ οὗ [86 ἰγδηβίαἰϊίομ βυϊνεὰ ἴογ ;ΐ8 Ῥυγροθο. 
ἴῃ, Θομῃϑθαῦθῃοο οὗ ἃ ἀοίδοιλνο οοπϑίσυοου, [86 ποσὰ 
λόγος ὯΔ88 Ὀθ6ῃ αἰ ΤΟΠΟΥ οσρίδίπϑα: φμρροδε,; ἴδοῦ; 
αἀἰείωηι. Αὐοοονΐης ἴοὸ Μογογ, ἴθ6 λόγον συν- 
τετμ. βὶροΐβοθ ἴ[Π6 εῃογίθοϊς ροββί Ὁ]Ϊ6 Θομδυμηση δι ἢ 
οὗ [Π6 λόγος. Ἰδοϊυοῖκ : “ΤῊΘ μογὰ ΜΠ] ὁχοουϊα δὴ 
ΘΧΔΟΟΥ ἀοῆπηοα ἀδοϊαγαιίοη.," (Οη [Π0 υδυ4] ορίῃ- 
ἴοῃβ Οἢἡ ῬΔῈ} 8 αυοϊδιϊοηδ, 866 ΤΠΟ] Οἰκ 8 Δοΐδ οἢ ὑ. 
δ4ά8. 8,666 αἰδὸ [6 δοοουπὶ οἵ ἴδε αἀἰδεγθηῦ ὀχροϑδί- 
[ἰοη8 οὗὨ [6 Ὀγοβϑηΐ Ῥϑββαρβθ ; [ὉΓ ΘΧΘΏΡΪΟ, (Π6 Ρ8» 
ἐγίδιϊς ομθ οἵ ΟἸγγυϑυδίοτῃ, Αὐρυδιίΐηθ, δὰ οἴδοσα, 
(Πα λόγος συντετμ. ἴδ 1860 ροΒροὶ δ δὴ δυγίἀγοὰ 
ἀοοϊτίης οὗ δβαϊναϊίίοῃ, ἴῃ δος ο818 ἴο (26 οἰδθοσαῖθ- 
688 οὗ (μ6 ΟἸὰ ἸΤοϑίδιηθη!)." 1 ΠοΥἾΒ ἰγϑῃβ᾽δί οἢ 
ΟΥ [06 ρῥγοϑθηῦ ραββαρο ἰβ ΤΥ ΓῪ ἱποχδοί ἡ Ὀυὺ ἰδ ἰδ 

τοῦ. 27, 5 Ὡοῦ ὩΡΟΩ ἐπ εαἰναίέοη οὗ ἐδ τατοηδηὶ, Ὀυΐ ΡΟΣ 
Ἐ8ὸ ἴδοὶ (Πδὶ ομὲν α γοππαπὲ Μὶ}} Ὅ6 θαυοᾶὰ, Νον ἀοϑθα [ἢ6 
οὐθυνωμα ἠαρναυγοα ἸΣ ΒΌΘΝ ἃ τα ἱο] τὰ τσ. 1 ἰδ ποι ̓ 
δοοοσάδῃοθ πὶϊ Θ εἱ τὸ Ηοδθδ, ΠΟΣ 

ἴδϑα ΜΠ τοῖο, ὅ0 88. Ἐ.] Φ 5.}}} Ϊ.“᾿ 

ὁ (ΑἸϊοσὰ βϑοτὼδ ἴο ἱποϊμθ Ῥοΐ Ῥτοτηΐίβο δῃᾷ ἐμτθαΐοτι- 
ἷπ λόγος, πιὰ τηλῖο8 ἴη9 οὐ͵οοὶ οΥ (86 οἰϊαϊῖίου ἃ ὁ0}- 

Ὡστηδιϊοι οὗ “ [9 σοΣΊΆἑἷΥ οὗὨ [86 Βαϊνδίλου οὗὨ ἔμ 6 σεσηπαπὶ 
οὗ Ἰατϑοὶ, κοοίπρ ἰδὲ ΠΟΥ, 88 ἐῃθῃ, Ηθ, πὶ τόξο ἃ ἐμποῈ- 
δαΠἃ ὙΟΒΣΒ Β΄Ὸ 88 8 ἀΔΥ͂, νὶ}} ΣΎ ΤῊ ΔΟΟΟΙΏΡ ΔῊ Ἠΐπ Ῥγο- 
Ῥθθίΐο πογὰ ἐπ σα ὨϊΘΟΏΒτι 656.» 

ἈΞ Α συτίοῦδ Θῃ οὗ ἰεἰογφγοίδίοιυ, ὑπαὶ οὗ ἮΝ ογάυ- 
ποσί ἰ8 ἀρρεπάσα : “ΤΠΟΙΘ ΒΘΟΣΩΒ ἴο ὍΘ ΠΟΙΘ ἐπ (6 τηϊῃὰ 
οὔ ἴ8ο Ῥχυορδοὶ ἃ οοπίσαδὲ Ὀοίποοι ἐδ0 ψαμοίίψ οὗ τὴ πῶπι- 
ὃογε ἴὸ ἩΏΪΟΝ 1016 Ικγϑοιϊοβ ΔΥῸ ἴο 6 τοὐδυορά, δηὰ ἐδ 
αδιιπάσηον οὗ ΤΙ ΌΝΕΤΕΗΝ γουοηβαζοα ἴο μα. ΤΠ αὐδὴ- 
ΠῈΥ ψ1}} 6 βυῃδ}}, Ὀπὶ [9 αὐ}}Ὁ} Μ|ὶ}} Ὀ6 σοοὰ. ΤΏΘ ἜΧΣ. 
αἷνοβ 8. ῬΑΓΑΡΏΓΣΩΘΟ (ηοὺ 8 ᾿ἰΐοσαὶ ται διδ οι) ἩΐΟὮ οΣ» 
Ὀοάϊΐοκ [18 βθη86, δῃ!ἂ ἩΔΙΟἢ ἰδ πλῖρ γύμος ὉΥ 189 Αροϑίϊς. 

“ΤῺ ποσὰ λόγος, 85 ὑποὰ ΌΥ ΤΏΟΤΩ, ΒΡΡΘΔΙΒ ἴ0 εἰχηΐν 
ἈΣ) ἀζοομτμ ΟΥ γεοκοηίηρ, πὰ, ἀου γ δι Ὁ) γ, 8 δύση οσ ὁδίδ. 
Ἰοχτς οὗἨ Ῥϑορὶθ. Το θ6ῆδο, ἔΒΟΣΘΌσΟ, 16: “ ξὺυΣ 
δηᾶ οσυὐΐης δῃοσέ 86 γεζζοτιίηρ., ΤΏΘ λόγος ἴδ 189 8δὸ 
οουπὲ ΟΥ̓ τουκίοσ. το οὗ 186 Ῥθηῃ9: ΤῸ ὀδπδιι οὗ Ἐδ6 
16τ86}166 τὶ 1] Ὁθ ομέ Ζλοτέ ἴο ἃ ἐμηιαΐϊ πωτηδεν, Ὀυΐ (ἢ). 6 κπ:ηΔ]}}. 
Π668 οὗ 109 ΠΏΣΩΡΟΣ ὙΠηΠ 0 ΔΙΙΡΙΥ οοϊηρθηδαίθα ὉΥ [86 
ἱσλίεομαηεεε πὶ το. Θοὰ Ἧ1} ἀπάθο ἐξ ὉΥ νἱ γί οὗὨ [ 

Ζαϊιὰ ἰὼ Ομτίδὶ."" Α πιοέμοὰ οὗὨ ἐχοροδὶβ ᾿ἐκο (ἷ5 οὐσῃ 
διῖοβ ἴοσ ᾽ἢ9 αποδβλοι δον 80 ἸΒῺΥ ἰμέπρυ ποΐ τὴ ἔπο ἰοχί, 
ὈΥ οτοἑ ζει δὸ ταποὶ ἔμ αἱ ἐδ ἰΏθΓε.-.Ε.} 

{ {ΠΡ έῆκ (ε ὧἱγὰ εἶμι Ῥενεγῦδη πὰ δίδω τη ἀεδολέβαι 
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ΏΟΓΟ ἴῃ ΠΔΡΙΏΟΠΥ ΠῚ} {Π6 8686 Δ ἴῃ6 ΙΏΟΡΘ ΓῸ- 
φοηϊ οχρδημ!0η8. ἱ 

[ον νϑῦβϑε8 ργοβοηΐ βυοἢ ἃ δοῃηδἰηδύοι οἵ ἀἰ8]- 
Θυϊεο8 88. 1}}}9 ΟἹἹ6, 

(1) Οὐ ἰσαέίψ, (μ6 ἰαχὶ ἷ8 ἰὴ ἀουδί, 866 7 χίμαὶϊ 
Νοίε Ἦ, πΌΘτΟ (Π}6 ἸΟΏΡῸΣ τγοδαϊΐηρ οὐἁὨ εἰ16 “ες. 8. 80- 
οορίθα (δραϊηβύ βο) σϑγοῦιϊ οὐἱοθ 88 1[,ζδοϊιπηδῃη, 
ΑἸίονὰ, Τσορο}]68). 

(2.) Τὴ υχχΧ, βϑθπιβ ἴο μαᾶνῈ ἀδραγίϑα ἔγτοιω ἐδ 
Β0η86 οὗ ἰ!6 ΗδΘΌΓΟΥ ογρίηαὶ. Ῥδὺ] νατίϑβ ἔγοιῃ [6 
ἔοττωοτ, Ὀὰὺ ποῦ τηλι ΡΠ Ὁ ; ΤΠ 8 Θηἀογβίηρ, Ἡμδὶ ἰδ 
ἀοθηηθα ὈΥ τυδην ἀἢ ἱποοτγοοὶ τϑηἀοτίηρ οἵ 6 Ὑοτὰ 
οὗ αοα. Ουϊ οἵ ἐπἰβ8 στον ἴῃ6 αἰδῆίου!ς οχοροιοδὶ 
ῬΓΟΌΪοΝιΙ οὗἩ μειΐης [6 βθηβ6 ὁ ἴῃ6 Ηοῦτον ουἱ οἵ 
[86 τγθεκ πογάϑ (πο ΘθθὰβΒ ἴοὸ Ὀ6 τ. [Δηρο᾽8 
ὐ αήηθανν ΟΥΓ 1ῃ6 ὁᾳυλ!ν αἰ σου !Ό βοϊυτοη οὗἩ [Π6 
Βίγαηρο ἰδοῦ, μαι δὴ δρυβι]α σου ὰ οἤοοβα βυςῇ δὴ 
αἰλογοα νϑγβίοῃ οὗ ἴ86 ἩδΌΓΟΥ. 

(3.) Τΐβ βίδιθ οὗ ὑδίηρψβ ἢ88 ἐποουγασθαὰ ὄὌχροϑβὶ- 
ἴοτβ ἰὴ ἀοραγίϊηρ δἰπιοβὶ αἱ ρ᾽θαβυγο [το ἴΠ6 οὈνίουΒ 
τηρϑηΐης οὗ Ῥβυ} 8 πογάβ, ψ ἢ Σ]6 1Ὁ 48 ποὶ 16 {Βόσὰ 
Ἢ δάορὺ τἢ6 οὈνΐοιβ τηϑδηΐηρ οὗ 6 πογὰβ οὗ [86 
Ριορηοῖ. τ, ϑῃρθ [88 Θἤοβθῃ δ ἰηροηίουβ ἰηΐδγ- 
Ρτγοϊδίοη, τὴ ἃ νον οὗἨἩ αἰβοονοσίησ ἰπ [ἢ 68 
ἃ ἀφοϊαγαιίοη οὗ ἰΟγθδσϑποα οἢ [06 ματγὶ οὔ αοὰ. [ἵει 
8 Ορβϑῆ ἴο Ἰαχίθβὶ οὈ͵θοϊοηϑ (866 Ὀ6]ον), δῃὰ ἰβ ἢοὶ 
'π δοσογάδηοα πὶ} {Π| σοπίοχῦ ; βῖποθ 1Π6 Οἢ]ν νϑῦϑθα 
ΜὨ10}} ᾿ἰπ τηδῖο8 8 κἰπάγοά ἱπουρῆϊ ἰβ σον. 22, Ὑ 8116 
(6 ἰπηπηοαϊαῖα οοηπθοίΐοῃ 8 γι θσίηρς ἐμ ορροβίϊθ 
Γηουρ ιν ΥΘΥΥ Ὀγοσαϊπθηϊ, 

ΤῊΘ ΟὨΪΥ͂ πιοιμῃοὰ πῇ ϊοῖβ βθοπὶβ ἔα ἴπ ἀθα]ηρ 
ὙΠῸ ΔΩΥ͂ ΔΌΪΒΟΥ ΜΟΙ Ὧδ6 αὐοῦθθ, 18 ἰο ἰδκα ἰὺ [ῸΓ 
Βτδηϊοα ἰπαὶ ἢ6 αυοίεβ πὶηργ, δηὰ {πο η ἴο ἰηΐογ- 
Ῥγοῖ ἷβ οἰξαϊίοη, τα κί {86 οτίρίηαὶ 6, 68Ρ6- 
οἶδ] πἤδη υδβοὰ ἰῃγουρ (Π6 τηθαΐατῃ ΟΥὗἹὨ ἃ ἐρβηβὶδ.- 
ἐΐοη, δα ἴγοὶν βυθογάϊπαῖο, Ὑπὸ ἱπιογργοίαοη ἰπθη 
ὈΘΟΟΙΩ6Β 8. Β΄ 0}]6 ἐχϑρϑῖϊοα! αποϑοη. ὙΠαΐ, (πο, 
ἄοοβ Ῥδὺ] ΒβΔῪ ᾿θγθ, 88 .ιἷ8 Υἱϑῖν οὐ ἐμ τηθδηϊηρ οἵ 
(86 ρΓοΟρΒο δ ποτγὰβ ἢ 

α.) 4ὀγον, τογά, δϑαψέπο. ἴΙὶ ἀοε8 ποὶ τηθϑῃ 
τοογὰ (Ε. .). ΜΒΔῺΥ τοηᾶϑῦ: ἀἄδογοθ. Ποῦ 1688 (8 
ἰάθα πᾶν! 68 [Π6 Ῥαβϑαρο, πὰ 8 ἐοαπὰ ἰπ ἴΠ6 Ηο- 
Ὀτγον, Ὀυϊ ἐπ τοῖς ποσὰ ΠΡΟΣ ΤΘΔη8 (πΐ6, [{ ἰδ 
Ὀεΐζον, θη, (0 τϑπᾶθν ον (ἑ, 6., ΟΥἨ ῥΓΟΠ δα ΟΣ 
[Ὀτοαϊοπίηρ, ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀοίἢ---ἰ Ππγϑαϊδηϊης [0 [16 τη888 
οὗ [86 ᾿ΘΟρ]θ, ργοπιῖβα ἴὸ ἴΠ6 γϑπηηδηῦ). ΤὨΪΒ ἰ8 {ῃ6 
νον οὗὨ ΤΔΩΥ Οὗ ἴΠ6 Ὀαδβὺ τποάθγῃ οοτωϊηθηϊαίυσβ, α]- 
τ ἢ (Π6} ΑἸΒῈΡ 88 ἴο [6 Ὀγθοΐβο γϑίδβγθῃοο, 

(δὁ.) Συντέμνων, συντετμημένον. ΤΙῈ 
γ Ὁ (ΟΠ]Υ Βθγο ἴῃ {πὸ Νϑιν Τ᾽ δβίδιῃθῃ!) ᾿ῇθδη8 ἐο σιρί 
ϑλογί, ἰο ἥηἑδὴ ταρίαϊψ. Ικὰ ΟὈνϊοΟΥΒΙΥ τγοῖδγϑ ἴὸ τῃ 6 
ΓΑΡΙ ἃ δοοοιωρ ἰϑῃτηθηῖ οὗἨὨ πῆδὶ Οοα 88 βαϊὰ, [{ 
ΒΘΘΙΏΒ, ἴδθη, ΔΙ ΟΟΙΠΟΓ ὈΏΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴὸ Βηὰ ἴῃ {6 
ταρί ἃ δοοοιῃρ)]βῃτηοηὶ οὗ πτδὲ αοα δΆγ8, δῇ ἱπάϊοδ- 
τίοη οὗἁ Βοπιοι ΐπρ' αἰ γθηὶ ἴτοτα πῆδὺ Ηθ 86γ9---ἰ, 6. 
Ἐπαῦ 118 ἀαῖοῖκ Ἀπβίταοαι οὗ τσὶ ἷἰβ δ Ὄχι Ὀἰτίοη 
ΟΥ̓ ΤΠΘΓΟΥ͂ 0 ἴπ086 ὙΠΟ τὸ 118 ου͵θοίαΌ. Τι 8 ἰ6 τ. 
[δηροβ ροβίοη. Αἀπιϊτάηρ ἰμδὶ “'π τἰρδίοθου- 
688 ἢ ἰῃοϊυδοα ΘΟ( 8 ΤΠΘΓΟΥ͂ [0 ἐπ Οἴοβθῃ τοιηηδηύ, 
δὶ ἀο68 ποῖ ἱτορὶγ “ τιϊ σαϊίίοῃ οὗ ἰυἀρηηοπί ᾽" ἴἰὸ 
[Π0 ϑροθϑίδίθ ἴη888. ΝῸΣ ἰβ 1ζ ὨΘΟΘΘΒΑΓῪ ἰ0 πὰ ἃ 
αἰ δογθηΐ πιθαηίηρ ἔοτ (868 πογὰ ἴῃ [6 βοοοῃὰ οἴδιδα, 
(δουρὶ βαοῖ ἃ γψαγίδομ δὴ Ὁδ ἰυδιϊβοα, 76 τϑη- 
ἀδτ, ὑπο το : ἐδ σμδέέπο δλονί, δῃηὰ σι δλογί, Βὰρ- 
ῬΙγίος ἐστι (πῖτ [86 ῥργδοῆξ ραγιϊοίρ!εβ; Μϑγογ, 
δηὰ οΟἴμθῦθ 

(9) Ἐν δικαιοσύνῃ ἰδ τοξοττοὰ τηοβὲ πδῖα- 
ἈΠ 10 (6 Ἰυαϊοία! ᾿υδιῖοθ οὗὁἨ αοὰ, ποῖ Ραμ ίβῆθα, 

ΨΦῸΡ 
τῷῳ7;} Βιἅἄρη."".--Ἐ. 

ἡδόμῳ, μά ιν πρωὶ εν εν ιοἱκὰ ἀπεξεϊδίρε διεωσον ἰλωπ ἢ ΘΟ 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ἸῸ ΤῊΕΒ ΒΟΜΑΝΕ. 
πρρατωξαιιιιδααρταν του άλαΣις, Ὁ 

1ῃ οζἱάοῦ ἴο δᾶγὸ {86 γοϊηπδηῖ, Τη6 ἔογιῃδν (ἢ 
δ [6 Ῥγοπιΐηθῃς ΟΏ6, 88 τ ἰπέδσ ὈοΓῈ ἔγοσα ἐπ 6 οοῖν» 
ἰοχὶ ἤθγο, δηὰ ἔγοτη ἴθ οσίρίπαὶ, ΤῊ βϑῆβα οὔ ἐπε 
ἩΠ016 γΈγ86 (ἢδπ ἰδ: 176 (ἱ. 6., τὰς [ογὰ) ἐὲ Ξὶπ δ. 
ἐπρ απὰ ομξϊηρ ελογί ἐλε ονά (τηδϊκϊηρ ἰδ ἃ δος ὃὉγ 
γαρί ἃ αὐῤ τῇ ἐνγαο ϑοπιι ἐν τἱσλιεομδηδεδ, 70. α οὩΐ- 
δ΄ὴοτί ιοογὰ (ογ}ὁ τρί αἰ δοουτηρ ἰα!;»4) τοῦδ ἐλσ Ζονὰ 
πιαΐε (Ἔχθουῦθ, το θν δοίυ8}}) ὡρυπ ἐλ φαγτίπ. ΤῺ 
Ι ̓8, ἴῃ ([Π6 τηαΐῃ, ΜΟΥΘΓ 8 τοπά θυίηρ, ὙΥΒἰϊο θΝ6 οὐ 
88] γοίθγθῃοθ 'νν88 ἴ0 ἴΠ6 Ψ6 78 ἴῃ ἴπ6 εἰτηο8 οἵ [εἀἱ 
[86 Αροβί!β θῦθ τ 68 ἴδ ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ Οὗ τῆογθ ΜῈ :- 
ΘΓΆΪ ν δὶ ἾὙ, τοίοσγεϊηρ ἰῦ τῸ 0Π6 βαὰ βεοῖ δαὶ τηοσὶ οὗ 
ἴ86 δονγβ δγθ οαἱ οὔ (80 Ηοάρο), ἰδουρὶι ἱποϊυάί πα 
[ῃ6 οἶος ἔδοὶ, [δὲ 1πΠ6 γοιηηδηῖ εὐ Ὀ6 βενεὰ, 
Ὀοΐ βἰά68 βυρρογισ (86 σοηδγαὶ ὑμοῦρῃι οἵ (ἢ ς 
ομαρίοσ. ὮὯγ, ἴζδηρθ αἱ ΠΝ ΘΟΙΏΘΒ τς ΔΕΝΙΝ ."ς 
ΒΔΙὴ6 σεν, ΤῊ αποδίίοη {Π6 ἢ ἀγίβοα, [8 τ 8 αἱ 8]}} 
ἴῃ Κοθρίηρ σῖτα Ὧ16 πογὰβ οὐὗὨ [80 Ῥγορμϑὶ Εὐπιβο {} 
Α ΘΟΓΙΩΡΑΓΊΒΟΩ Μ0}}} ΒΟΥ [Πδὺ ἰδ ργόϑογνϑα [09 βρίτίι 
οὗ Ιβαΐδῃβ ἰδησυδρο τηοϑὲ [1 Υ, δὰ δοΐυδ!]γ Θοην ον 
ἴο ἴῃ τοδδγ᾽β τηϊηὰ ἃ οἱδαᾶγοῦ βθΏβα ἰζδη 8 [ἰϊοσαὶ 
τοηαογίηρ οὗ ἴΠ6 Ηδῦτον πουϊὰ ἀο. Ηδποθ ἢο ἀβϑὰ 
[Π6 γ 8ηἃ (85 411} δι )οτα 40) ᾿ηϑοτίθα βὰς ὑπ. 
ἱπηρογίδηϊ πΟΓΩΒ 88 σου ἃ τη 6 18 ΙΔῃ 6 οοῃίογηῃ 
ἴο [Π6 086 ἴ0. νΒοἢ δ6 ἀεδβίρποα ἰΐ.-- 

ΤΏΘ Ργορϑὺ Πδ8 υἱἱογοὰ ἃ ἐποίοϊ ἃ ἐγαῃ ἰῃ (89 
αὐυοϊδίίοῃ ; γβί, [μαὶ οπὲν ἃ τοτηηδηΐ Ὑ1}} Ὀ6 Ἰεοῖ 
ἔγοτα ἴπ6 στοαὶ ἑυάρτηθηϊ οὗἨ ἀοπισυοίίου, Ὀσὶ ἐδοξ 
[Πδὺ {Π|8 τοι πδϊ 8}}8}} ὈΘ ῥγοϑοσυθὰ ἴπ δϑοῦσίιγ. 
ΤῊο Αροϑίϊθ, ἰῃ σϑσβ. 27 δὰ 38, δ Ὀγουρὰς ἱπῖς 
Ῥτομιΐηθῃ06 {Πἷ8 γϑὺ ἰδδίαγο, Ὀὺϊ πίμοῦϊ δἰ τοροῖδθοσ 
ἀχοϊυαϊηρ [ἢ βοοομἃ. ΤἈ18 ἰδίῦον 18 ργουθὰ ὈΥ͂ 186 
τοδί ηἷπρ ραγί οὗ δἷβ οἰϊδίίομ. 

γόον. 29. Αμπά, δ 1δδαΐδ Ββαΐῃ βαϊἃ, οσ. ῬὑσορῈ- 
οαἰϑα (186. ἱ, 9), ἀἄο. [καὶ, χκαϑὼς προεΐρηκεν 
Ἡσαΐας, κιτ.λ. χα ρῖνο ἐπα ροϊπιίηρ οὗ Μονυοῦ 
(6 οοπητηδ δήϊον Ἰδὲ 6 τηθϑηΐηρ ἴΠ6ἢ δ: Αἱ πα, 
8 Ἰβαϊδῃὴ [88 δγεδαῦ βαϊὰ (80 1 δρργοργίαϊο εἰ 
πΟΡ8), ἴχοερί, ἂς. 886 ὑοΐον, βοσγανορ, 1 ἴδ ὉθΘ 
οὈ͵θοϊοα, ἐπᾶὶ {18 σίνοβ (0 (86 γοσὺ ἐπ6 ἀπυϑυακῖ 
Β0η86 οὗ »γορ΄δδν, ἴὰ Μ|1 Ὀ6 δϑϑὴ (μδὲ [18 ἴ8 ποὶ 
18:6 ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ Ππηρδηΐηρ ΟΥ̓ λα αἰγεαάν φαϊά. Τιι6 
ἰηἰγοαυσίίοῃ οὗ κα ϑς ο4118 ἔθ βοῖὴθ δυο 
ῬὮΓΑΒΟ, ἀπὰ [Π6 πρό ΒΘΘιΒ ἴ0 τοῖδγ ἴο (μ6 ἐΐσιε οὗ 
ἴπΠ0 Αροβίϊθ, γτδίμοι (πη ἴὸ {πὸ »ίαοαε οἵ 186 [δὲ 
αἰἰδῦομ. Βοϑίάθβ, [6 Ῥγοργίϑιυ οὗ ἃ ἀΐϊγοςὶ δάορίίοη 
ὈΥ {6 ΑΡοΒί]θ ἀρρϑδγβ Ὀο(ὰ ἔτοπι ἔμ 086 οὗἉ ἐξα Βτγδὶ 
Ῥογϑοῦ, δηὰ {86 αὐδϑί-Ῥτοροῖϊο οἰδσγαοῖοσ οὐὗἁ [86 ἂρ- 
Ρ]οαἰΐοη Ῥϑὰϊ πλα]κ68 οὗ [0.8 Ῥαβθαρθ Π616.---Ε] ΤῊΘ 
οχρ δηδίοη : 6 88 ΔΙΓΟΔΟΥ͂ βαϊὰ, Ὡδιηθὶυ, ἰπ δὰ 
ΘΑ ]ῈΡ οὨδρίον (Ετγαβιηυβ, Οαδὶνίη, ἀγοϊαβ, δπὰ οἱ 
618}, ἰδ Ορροθϑὰ ὈΥ ΤὨοΪαοῖκ, δὰ οἰδοσα, πῖτ δΦ 
ΤΟΙΏΑΤΚ, (μδὲ ΒΘ ἢ ἃ ΓΟίδγθηοα ἴο δδσ οσ Ῥδϑαασοδ ἷ 
ποῦν Δ δηδίοοσυ πὰ [Π6 ΑΡροβιϊοἶβ οοπδέδηξ αὐο- 
ἰαιϊου πισπιογίζον. ἱπδί ἐμἰ8 οχρ  δηδιίοη, δὲ δὶ} 
ενθηίβ, ἰβ [η86 ΑΡΟΒ(16᾽ 8 ἀοβίψζη οὗ τοϊυσγηΐησ ἴο [89 
ἴδοι οὗ [ἢὯ6 ργϑβϑηΐ οοπαϊοῃ οὗἁἩ δε] θνίηρσ [5γδοὶ : 80 
1Πδῖ 6 ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 οοπδίσιια (Π6 ρΓΟρΡο᾽᾽ 8 ἀοοϊδτγαιΐου 
ΟΠ ΘΗ͂Υ ΔΒ. ἃ ἰΥρὶοδ! Ῥγσόρῆθου. Βυὶ [(Βδὲ μδβδβαρο ἷ8 
ἱπηση δύο! Υ ΤΏΟΓΘ ἴθδῃ ἃ ἀοβουίρώοῃ οὗὨ δὴ οχσἰδιϊης 
οομαϊείοι ; ἰδ 18. 8 υἱβίοῃ οὐὁἩ 8) ἱπυσωυθαβύγα θα τυΐῃ 
οχίθπαϊηρσ ἴο ἔπ διΐατα," 88 ἐϊ|9 ῥρδδβασθ, 188. νἱ. 9 - 

ν᾿ ω ΟΣ ΣΟΙΏΔΕΪΚ ΟἹ 156. 1. 9 (2ν «ἤεκαλα, 
ἐ ν. 84): “.ΤῊΘ Ῥσορῆοὲ Ἡΐϊδ ἃ ὃν -αἰσοῖκοα χαΐίδοῖα 
ὮΡ [89 Ἡδο]9 δαϊγο οὗ 89 ῬΘΟΡ]6 οὗ 61. δ ἈΒΠΟΌΒΟΟ 
8 οἂοῦ] ὃ 88 δὴ ὯΔ Υ; Ὥλοη, 

Δ ιπιο οὗ δαϊγδλέξδοῃ. Ἐπὶ ἐδ μετ οἂ οὗ ᾿ιαάρταεοαι 
ΟΡ μϑἂδ ἐπ ἐ{86]7 4]]} ἡυὰρτησαία 



ΟΠΑΡΤΈΕΒ [ΙΣ, 1--8. 

φοῖρ. Μαῖξ, χίϊϊ, 1δ.; Φοὶπ χὶϊ, 89 ἶ ; Αοἱϑ χχνἧδ. 
46, 31. 2. Ὅογ. ἰἰΐ., χὶν, δ᾽ [Ὁ πᾶν Ὀὰ ἀβιτθα, πῃ θοῦ 
πὸ πουϊὰ τοδὰ καὶ ἔστι καϑὼς ἩἫσ. ἃο.: 1ι. 
φίδπὰβ (πὰ, 48 βαίδῃ ἢ88 ὑγορῃοδὶ θα, οὐ : “4πώ---8 
Ιβαϊδῃ Ὧδ8 ργορ ιδβὶ θα---Εσχοοθρῖ, ἄς. Μογοῦ ἀοἔεμαβ 
ἐΐο ἰδεΐον οοηδβισυσίοι ; Ὀυϊ ἨΔ ὈΥΟΙΟΡ [Π6 ΤΟΓΙΏΘΡ, 
Ὀϑοδῦβθ (Π6 Αροβεϊθ ἀδαίβηβ ἴο δαάυοο (8 φυοιοὰ 
ἐαγρμτγοϑβίοη, {πὸ 86 ἴύσιο δηὰ ἰῃ6 [Ὁ] οὶ π ΟΠ6, 
ΔΒ ΔῊ ΘΧΡΓΟΒΕΙγ 6 ὈΣΟΡὨΟΙἶ081] ἀθοϊασγαιίοῃ. ΤΏ ἰθγτη 
σπέρμα ΤΑΘΔΏΒ ἴδ6 κατάλειμμα, 88 Ὑ6]1] ἰῃ 18 6Χ- 
Φογπαΐ δι) 81 Π688 88 ἴη 8 ἰηγαγὰ ἱτηρογίδηοο ἴον [6 
ἕαϊατο. Τηι6 ϑοριυδρίηί μ88 ἐγαηβἰδίοὰ [86 ὝὩ οὗ 
Ἐς οτἰχίμαὶ ἰοχὶ ὉΥ σπέρμα." ΟὐὈτηραγο ἴβδ. 

γ 8. 
ΕΌΘΕΤΗ ῬΕΟΟΡ: 7716 ΟΥΥῪ δαίιοεον 

Οοὐ δ 7γηεεάομι ἐπ Ηΐδδ σουογηπιοπὲ υἱίῆ, ἐλὸ ἡγεθάοηι 
οΥ πιϑη ἵπ ἐδεῖν ζαΐέδ οΥ ὠπδοϊεῦ, Τῇ εἰαδέϊέν ο7 
δε 7αοί ἐλαέ. δε Οὐδηξίίοε δοίδευο, απα 7αγαοὶ, ἐπὶ ἐἐδ 

“αὐ ἰοίαϊψ, ἀ0.8 ποί δείξουε (νοτα. 80--8δ). 
ΟΥ̓́Ρ ΒΆΥΒ, ΟἹ (μὲ Βοοϊΐοη : “ἼΒ6 ΦΨΦὁ95)8 ἐποιη- 

δε ῖνθθ ὈΘΑΣ ἴδ συΐὶι οὗἨ (μοὶσ οὐσῃ οχοϊυβίοη, Ὀδοαῦδθ 
ΠΟΥ οδίοαϊποα ὁ ποῖ ὈΥ̓͂ (αἰ, Ὀυϊ ΟΥ̓ ποτκδ οὗ 
εἰσ οοῦβη 688, ἔθ [6 Υ πόσο οὔθηαρα αἱ ΟἸ γἶβι,᾽" 

[Α πον οδαρίον βυου!ὰ Ὀαρΐη ποσο. Εον, Ββανίηρ 
ΑἰτεβαΥ βιαϊθὰ {μ6 οὐ)οσάνβ, Ὀϊνίπθ στουπά οὗὨ 86 
τοὐοοοῃ οὗ ἰῃ6 Φονβ, Ῥδὺ] ΠΟΥ Ρϑ8868 [0 {Π6 80Ὀ- 
λθούνα ΟΥ Βυϊηδη οδυ86, πἰπίοά δ ἔγθαυθηεν Ὀθέογο, 
Υἱ2., ἰλεὶν ὠπδαίεῦ. ἸΤΏΘΥ πΟΣΘ τοὐοοίοα ὈΥ Θοά, 
Ὀδοϑυδθ, ἴῃ βρίϊα οὗ [ἢ6 ΤΩΔΩΥ͂ ἩΒΤΏΪΏΡΒ οὗἨ (οἷν οὐ 
Ρτορ δ 8, {Π6Υ βουρμῦ (Βοῖν ονη τὶ θοῦ δη 688, Βρυϊῃρ- 
ἱῃρ ἴτοιῃ δῇ δσίοδσῃαὶ υἱὸν οὗ ἴ}|0 Ἰαῦν, δηὰ ὙὉ͵Ὸ οἵ- 
ἐοπαἀρὰ αἱ ἰὴ6 ῥγοϊηϊβοα Μοββίδη, σῦθη Ηδ δοίυ}}γ} 
ΔΡΡοαγοά, ἰπβίθμ οἵ βϑοίκϊηρ βαϊ ναϊΐοηῃ ἱβιουρῇῃ υἱΐδὶ 
(ἢ 'π [Π6 στδοο οὗ αοἀ ἰῃ Οἰσῖϑι, ΤὮ}8. τοοαθ οὗ 
νον, ἩΠ]ΟῺ 18 σαττοα οὐδ [ΓΘ 'ῃ ΟΠδρ. Χ.,) ΒΟΙνθ8 
ἴῃ ραγὶ ἴΠ6 οπΐρτηδ οὗὨἨ (6 ὑγθοθαϊηρ αἰβουβδίοῃ : γοὶ 
ἰδ σαπποῦ Ὀ6 ἀρηϊοα ἰῃδὶ, ἴῃ ἴ86 νη ργεάοβιϊηδ- 
οη, [Π6ΓῸ ΟΥΟΣ ΓΟΠΙΔΪΏΒ 80 ΟΌΒΟυΓΟ Ὀδοκρτοιηά, 
ΜΠ ]Οἢ ΓΘΘΒΟΙ ἰβ ἢοΐ ἰῃ ἃ οοπάϊποη (0 ΠΥ ΘΟΙΆΡΓΘ- 
Βοπα, δηὰ βιου]ὰ ΠΌΤ ΌΪΥ δάοτο.---Ρ, 5.7 

γον. 80. μαῖ 5411] το βὰν ἰδϑῃ [Τί 
οὖν ἐροῦμεν; ῬτΘΟΙΒΟΙΥ 88 ἰπ νϑγὶ 14, πθθγο ἰΐ 
ἰηἰτοάπο68 8ῃ οὐ᾽δοίίοη.---Ε.] Ὑ 6 ΤΙΔῪ 88, ψῃοῖθο 
106 ΑΡοβί]θ δραΐῃ υ868 {}1}}8 θα ργοββίοῃ ἴδθῦα ἴῃ Γὰδ 
ἴο ἀνοϊὰ ἃ ἴμ]βα σοπο]υβίοη, Οὐ ἩΒΘΙΒΟΡ ἢ 6 ΤΩΘΓΘΟ]Υ 
“ ἀράυσοβ ἴ86 ἰβίογτ 1} γϑβὰὶν ἴτολ ἴδπο ἰογοροὶπς 
Ῥιορ οἶθβ" (Μογοῦ Εν άθηγ, τη]8 Ῥαββαρα ἰ8 
ἃ ἴυτπΐηρ-Ροΐηῦ οὗἨ (06 ρτοαϊοδὺ ᾿ηροσίδμοθ. ΤῈΘ 
Αροβίϊα ἢδ8 δογοίοίοστθ ἀθβοσίροα αοαἶδβ ἔγοθάοι, δπὰ 
δηΔ}ν Ηΐβ ἔγοθάογῃ ονθῃ ἴῃ σοθοϊζηρ [86 στοαῖοῦ ραγὶ 
οΥ̓͂ [5γ86] ἱπ σοηΐγαβὲ ἰοὸ ΗΒ 08]} οὗ (86 Θδηι 168, δηὰ 
888 βιγοηριῃοηρα .ἷ86 ἀφεοϊαγαϊίου ὈΥ Δρρθα!ηρ ἴ0 ἴῃς 
ΡΓΟΡὮΘΟΥ οὗ [π6 ΟΙὰ Τοδίασηοπι, Τΐθ 18 ΠΟῪ [86 
Ὀΐδοθ σπογο (μ͵8 αυοδίζοη δσῖθοβ : ΕἸΟΠῚ 41} {η18, ἀ068 
ἴθογο ποὺ ζοἸ]οὐν [ἰδ] δτη, ΟΣ ἃ βἱπι0]6 δβοϊυϊθ δὺ- 
Μοὶ οὗ Ὀϊνίπθ ἰγοοάοῃ ὃ Ηδ ἀο68 ποὶ ΔΟΒΟΪἰ6ΙΥ 
ἜΧΡγοδδ {}18 ἴα ]86 Θομο  αβίοῃ, ἔῃ ογάθγ [0 τρδῖκο βῃογί 

Ἰοθ σοα εξαϊΐου οὔὗἨ 81] σΘοὰ β «|}]} 
αΕ}}1 41} 86 10 διὰ ἐδὸ μεμα 

ἐΘΕΙ ΕΙΠΕ, 
Πίδο!, δηὰ (86 ἔγας κρῖ: δα] 1α6τα αὶ 658Ὰ}} ὰ 6 9.ν- 
με ΟὨσίειϊηβ, πο σδοδρϑὰ [86 τοστί 016 ἡπάρτηοης οΥ Θοὰ 
δροῦ ἐδ τὴϑϑϑ οὔ [09 ὈΠΏΆΔΡΡΥ πδίου δὲ ἴ89 αἀοεὕπτιοξίου οὗ 
δοχθλαοϊοσα, Ἰοττηοά ἴπ ΡῈΠπ οὐ [λ9 ΟὨ τι πἐίαη ΟἸΠτοῖ, Ά, 

ἴ [ΑἸτοχὰ δησνοσβ ὑπ : "6 ΤῊΪδ απϑβεοη, τ δῃ 0] οτοα 
8 συεείίοη, ἰπ ]ΐθδ8, οὔ ἀγῦσϑθ, 8 στυήθοϊίοη οἵ ἐμο ἐπουρὶ 
Ὧ8 : Ὀπὶ πῦθῃ, 88 ἧϊασϑ, σι αεξεγίίοη, ἰηἴ10- 

ἄποδα ἃ ΠΟΣῚ υπίο]ἀϊηρ οὗἩ ἴδ ἀγρυτοδεὶ ἤἔγοσα τμοὲ Ὧδ5 
“3. Ὑγ7μαοῖὶ ον ἰδ Ὡοΐ ἃ αὐυοεξίο. 860 ὉΘ 

-5.} 
Ἰον. 

]) τοοαηΐῃρ ὃ9 Ρίδοδα ὍΡΟΙ {Π9 Ἰοχὰ 86 πρϑὰ Ὁ 

898 
[-“---: «--.. 

τοῦκ οὗ ἴξ ΌὉΓΥ͂ ἃ μὴ γένοιτο, Ὀδοδαδα ἢ Ὧ85 ΓΟΔ]Ϊ} 
δηϊοϊραίοα 1 ἐἰπον, Βυὶ Πα δοίυδ!} Υ τοιουοδ ἐξ 
ἘπῸ ἀϑοθ]εβ Βανο οί γαὶ αἰζαϊποα ἰο δα ναι ΐοη ἔγοσω 
Δ ΘΟΧΘΓΟΙ͂ΒΟ οὗ δυθοϊ υἱθ δυϊθμοσίςγ ; [ΠΟΥ Βανο δἰϊαϊηθὰ 
ἴ0 τἱρῃιθουβηοβα, ἴδ 6 εἰσ δοῦβποβδ οὗ ἔδι εἰ, πὶ ἢ 
δ ΟὨΪΥ Ὀ6 οὈἰδἰηθὰ ἔτομι (86 βουζεθ οὗἉ τεἰβδίθουθ 
Ὠ688. 

βοῖὴθ δχροαίξοσβ (Ῥοϊαρίαβ, Ογι!, ΤὨθοάοτο οὗ 
Μορϑνοδβία, ΕἸαδιὶ, ΟἸβμδυβθη) πᾶνα ποῖ υπαοιβίοοῖ 
[06 δσχριδβδίου ἴτῸΠπὶ ὅτε ἴο ἔφϑασε 88 δὴ ΔΙΒΊΤΟΣ, 
Ὀαΐ 85 {Ππ6 τγϑαὶ προτὶ δηὰ οοπιϊπυδιίου οὗ (Π6 Ρϑπᾶ. 
ἴὴρ φυσϑίίομ, ὑπάον αἰδοόγθης τοοαϊβοδίϊομβ (ὅτε 88 
δεοσαιδε, ἐλαΐ, δοπιελοιο ἐλαί)ὴ. ΤὨΪΐΒ 18 ορροθοὰ ὮΥ {16 
[ο]ονίην : 1. ΤΏ Ββἰαιδθιηθηΐ ἰῃ γ ΓΒ. 80 δῃὰ 8] σὴ 
ΟΥ̓͂ ΠΟ ΖΏ68}8 Ὀ6 τοραγαθα 88 ἃ ΒΟΙΏΠΙΔΤῪ Οὗ (Π6 0Γ6- 
δοΐηρ; 3. 1ἴ 88 ποῖ Ὀ66Π δὲ 4}1} ργϑβοπὺ 88 γϑὶ ἴῃ 
τηἷ8 ἀοδηΐίο ἀοαἀποιίου οὗὨ 6 δι  Ποδῖ8. [11 οοηίδϊῃβ 
ΒΟΠΙΘ Πἰηρ ΠΘῊ, ΤΏΪΟ. ΟὨΪΥ͂ διβθ8 88 ἃ οοῃο υϑίοῃ 
ἔτομι Μηδὲ Ὧ88 ργοοθάσα, ΟὨγγϑοθίομ) β8γ8 ἰμδὺ ἰἰι15 

6 ἶβ ἴ)6 σαφεστάτη λύσις οἵ ἰδ6 οδαρίον. 
ΒδυΡ, δηὰ οἴδοῖθ: 16 ΑΡοβί]6 Βοσὸ ἢσγϑθ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
οοπβοίουβ οὗ (1:6 δωδ)εοίέυε ροΐπί οὗ υἱεω. ἸΤΒοΙποΙς, 
οογτθοίζηρ {Π18 νίονν, Βα Ὺβ ἰῃδὺ (06 ΑΡΟΒ]6 Ποτθ Βτδὶ 
Ὀγίηρδ ἰδ ουΐ ΓΟ ῥγοσζωΐπθμοθ, Οἱ ἴδμο ἀϊβουββίομβ οἴ 
ττο οδεπαγίδηβ δηὰ ἐμ ΒΘ ΟΠΒΓΔ8. ΘΟΠΟΘΓΏ: 
ἱρ ἰὩ6 τέ οὖν ἐροῦμεν, 8606 Τμοϊυοῖ, Ρ. δ46. 

Τμαῖ [89 ΘἰομἘ 198. Ἔϑνη ; τοῦ τηοΓοὶν Θθῃ- 
{11.86, [Αγαϊπϑὺ Μογοῦ, ὙΠῸ ΒΑΥΒ: ““ Νοῖ ἐδδ ΘΘμ.1168 
88 ἃ 016. Οπ [86 Ο᾽επέξίο δί6 Ἧ188 τὶ σἢ ὑΘΟΌΒη 688," 
ἂἃς.---Ε. 
πὶ ὝΓΟΣΟ ποῖ ζο]]ουυίη αἴτοσ χίρῃΐοθουκ. 

ὭΘΒΒ, αἰϊαϊηθα,. Τὰ μὴ διώκ. Τη0 Αροϑι]θ 
0868 (Π|6Ὸ διώκειν ΠῚ οδροοΐδὶ στοΐδγθηοθ ἴῸ {π6 
ΓΆΘΟΘ (866 Μογοῦ οὐ Ρ])], ᾿ἰϊ, 12, 14), δπὰ ἰδυ8 
καταλαμβ. ταθδὴβ ποῖ ἸΏ ΘΡΟΙΥ ἴῃ6 τοϑοβίηρ, Ὀὰΐ 
4180 σταβρίπρ ; ἴῃ {818 6886 1 18 δβρϑοΐδὶ]ν [86 ζτδθρ 
ἵῃρ ΟΥ̓ ἴΠ6 μχῖζθ (866 1 Οογ. ἰσ. 34), ΤὨΐβ οομδῦ- 
ταῖϊο8 ἃ ἀου 6 δηθμοοαὶ οχγοσοθῃ. Τμ6. ΟοηΓ 1168 
αἀἰὰ ποῖ τὺη δήεν στ ρούθουβηθαβ, πὰ γοὺ ουθῃ {ΠΟΥ͂ 

οἀ τἱρῃὐθουδη 688 δὲ [ἢ6 ροδὶ οὗ [86 Γαοθιοοῦσθο. ἢ 
υὐ [6 Φονθ, ὙΠῸ ΤΠ, ΟΥ 80 ΤᾺΣ 88 Π6ΥῚ ὍἜΣΟ τυ. 

ΠΘΙΒ δἴεσ [86 ἰαι οὗ τἱρἢ θοΟυΒη 688, ὨΘΥΡ τοδομοὰ 
[Π6 ῬΓΟΡΟΙΡ ἰοιτηΐμαὶ ροϊηὐ οὗ ἴΠ6 τϑοθ--Ὅἰμῃο π}}- 
υπαογβίοοα ᾿ανγ. ἸΤῺΘ ΑΡροβίὶθ ἀοθβ ποὶ ἀφδίβῃ ἰὸ 
ΒΔΥ ἰΠαΐ ἴῃ6 ΟΘ6Ώ1168 ἰῃ σΘΠΘΓΑΙ Πα Κηοντῃ ΠῸ Ὠϊρἃ- 
ΟΡ ῬυγΒυΪ ; [ὉΣ ἢ6 ὯΔ5 ΔΙΤΟΘΑῪ τοίοιτοα ἰὸ {π6 θῃ- 
[1168 ἴῃ ἰδ ΕΧΡΓΘβϑίο. ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ ΡΓΟΡΟΓδΟΥΥ Κ.1806 : 
ἅ προητοίμασεν εἰς δόξαν. Βαϊ (86 Οδηι168 τ ΓΘ 
ποῦ ΟὨΪΥ ποῖ ΘΟΙΩΡΔΠΐ ΟῚ 8 ΠῚ ([η6 Φ608 ἴῃ [Π|6 ΘΟΌΓΒΘ 
ἰπ ποῦ [86 Ἰαῦορ σϑὴ δἵδογ [06 ΔΤ οὗ τἰμβῃϊθουβ- 
Π6ΒΒ : Σἰρ ὐθουβηθβδ, 88 8} ΘΧρ]ϊοἱῦ ΤΩΟΓᾺ] ΔῊ, τ88 
ποῦ [06 πῃ ἀδτηρηίδὶ ἰάθδ οἵ ἐποῖν ραγδι (ΑἸ που ρὮ 
ἧς οοηδετυϊοα ἰΠ6 ὉΠΙῪ οὗἨ {πα ρῥ]δίοηΐϊς νυἱγίι 68). 
Το Οτοοῖκ βισυρρίοα ἔον ἰάθδ γ, οὐ τίβαοι), τ ἢ 116 
186 Ἐοχηδῃ βἰτυρρίοα ἴοΓ δὴ ἱπποοθηΐ ἰοξαὶ ογάδγ, οἱ 
ἴου βΡόονεῦ. ΤῃΒ ἰδ σδηθ ἔπαὶ [Β6Υ αἱὰ ποὶ τῦῇ 
ΔΘΙΓΑΥ ὈΥ͂ ἸοοΚίηρ, δ΄ δὴ απαϊνίἑοαὶ ρδαπέοπι οὗ τἱσῃί- 
ΘΟυΒΏΘΒΒ, 11 ἴ86 πηδ͵)οτ οὗ [806 δεν ; δῃηὰ ὮθΏ06 
τπᾶὲ ἸΒΩΥ οουἹὰ Ὀ6 βυρ]εοιοα (Πα ἷδ, ἴῸΓ 8 ὑτο πὶ. 
ὨΒΙΥ͂ οοπαϊ ἴοῃ οὗὨ ζ411}}} ὑο 1}}9 οὐτγθα οὗἨ ἰῃοὶν ἰά 6419, 
ἰο ἃ φχγοίουπά ἀοδραὶν ἴῃ ὑπ οτΏβ ον 8 δη ἃ ἣ [}}0 ΚΟΥ 

ΦΊΙΙξ βϑοσῃβ Ῥοδσὲ {τὶ Μόγγα) ἴο οοπίοσ γἰρλίεοιδυιοϑ 
88 τιδϑὰ, ἐπὶ ἐμΐ8 ρασὲ οὔἨ οἵ σοῖϑθ, πὶί δου δροοὶδὶ γϑίθσθ 99 
ἰο ἴ.6 Ομ σ δείδη εἰαυθπᾶροιης. Ὧν. Ἡοάμο γῸΔΙῪ δἀγοοδῦδε 
(ΐ5 υἱόν, ὑπὲ ἰθ μασοροτοᾶ ἴῃ γθθοδῖτρ ξ Ὁ ΕἸ 

ΓοπἄογΒ δεκ,, ἡππτβζοσοΝ πῃ ΘΘΟὮ 6866, τ᾿ [6 αἑομοίδιφε 
τὩοίοσδΌϊο. Ῥ. ἢ4 8... δο.--Β. 

ι [869 γον. 23. Ιὺ ἐφ ΦΟΌΝΕΩΙ τ βοέθοσ βασι Ρυορασϑοα 
88 16 τοίοσγοά ἰο, ἱποϊπᾶθα, ἰ ΔΗΥ͂ δαθο, 8:9 φγΟΡΘΌ. 
ἀειμὲς τοϊαϊΐοι οὗὨ ἴη6 Θοπε]6 ποσὰ ἐὸ ΟὨ σίρε λα! ἐγ, μον, 
ὅνοσ αχίοσσιαὶ "9 ἐμδὶ χοϊδέϊοῃ νδ8.--Β, 



ι νυνί ἢ 

αν, 16 Οπτίβύδη δικαιοσύνη. ΤἸὮθθε ὑπὸ οοξδίσυο 

4.20 ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞΕ. 

οἵ [6 πορϊὰ 866 σὮδρ. ἷν. ; Αοἰϑ χυϊ, 9; Βοχω. ἰχ. 
97-20).} 

Ἑνϑα ἴδο τἰρμϊθοιδιθαα τυίομ ἐδ οὗ ἐδ! ἢ 
[δικαιοσύνην δέ, κιτιλ. Ὑπαῖ 8, ᾿γθοίβθ Υ [ἢ6 
ἔγυ τἱρι θοῦβιθ88, Οπἡ [δ6 ἀ6]ςαἴ6 τηραηΐηρ οὗ δέ, 
866 Αἰΐοτὰ ἐν ἰοοο; πο, Ρ. 412.--ΕἘ.] 

γον. 81. Βαϊ [᾿κγτ80], ζο]ουσίηρ αἴοχ [89 
αν οὗ τἱζϊϑουβηθδθ, αἰϊαϊμθα ποί ἴο {π9 ἴα 
[Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης, 
εἰς νόμον οὐκ ἔφϑασεν. ΟπἹ ἴδ τοδαϊηρ, 869 
Τοσίμαί Νιοίς "5, ἀιὰ Ὀ6ῖον.---Β.}] [Ὁ ἰβ ποῖ: ἐλδ 
γἱσλίοομδηεδα ο7 ἰλ6 ἰαω, Ὀμῖ, τλογθ βίσοηρὶν : ἐλ 
ἰαιο ὁ7 τἱσλίδοιιδηιοδα. Τι8 που] ταθδῃ, ἴῃ 186 Βρ- 
γα ΟΥ͂ ἰὴ τάρθ, ὑ}:ᾶΐ ἴδγδ0] ἢδ8 ΌΥ͂ Π0Ὸ Πη08}8 86- 
γΑΠΟΘαὰ 80 [ἌΓ 88 ἴ0 τῦη δῇ} νὺ τὶ σι θουβηθδβ ᾿τϑο ]: 
(ῃ6 ῥγορτγαγωτὴθ οὐ ἴῃ Γ8οθ ὈΘΟΆΙΩΘ (8 ρῸΔ] ; ἴῃ 
ϑύγι τς ΔΙον δὴ δη 688 8}4}γ818 οὐἨ ἴπθ ἰανγ, ἰὺ ἢΔ8 
ΤΌΣ ΔΒΙΓΑΥ ἰῃ δβίδϊαϊοδ οὗ οχίθγῃδὶ ἰθραιγ. ΤΏΘΓο- 
ἴοτο ἰδ 88 οοιηθ ἴ0 μᾶ88 [δύ ἰξ 88 οὶ τϑδοι θα 
γόμος ἴῃ ἴ18 ἐγ ἴῃ δῦ 18, ἴῃ 108 Γ6 6] ̓η παγὰ ομδυϑοῖον 
--αὐὰ (ἰιαὶ, αἴνον 811} 118 τυπηΐηρ, ἰῦ ἢ88 ΠανῸΡ αἰἰδϊ θα 
ἴο 156 ἴσιο ὑορὶπηΐης, ἴ86 ῥυϊμοῖρ]ο οὗ ἐδ τυππίηρ. 
ΤῊδ ΔΕ ΟΠ Θαἰ8 18 ἴῃ ὨΔΓΙΊΟΠΥ Μ]Δπ [86 80} Θοὐ-ΠλδίνοΣ 
(866 Εομι. υἱὶ. 1 8..), δῃὰ 'β τωυοἢ βιγοῦρχοῦ ἤδη ἰἶ 
[6 ΑΡροϑβι]6 μδὰ βαϊὰ : [{ [!ὰβ ποὶ αἰξαϊηϑα ἴο ἐῆ6 ἰΔ1τ 
οὗ (π6 τἰριίθουθηοθββ οὗ ἔδίἢ, το που]ὰ 6 86]1}- 
ουϊάθης : οὐ ουϑθὴ ἱγ Ὠθ6 δὰ Ββαϊὰ : [0 δ88 ποὺ αἰἰαϊηϑὰ 
10 [86 τἰ χη θοΟΌΒη 688 οὗ [Π6 ἸΑἿ δοοογάϊηρ ἴ0 ἴπ6 ]Ἰού- 
[6Ὁ---Ὑοἢ σμδγρο 6 οουἹά ποῖ Ὀτΐπρ ἀραϊηβί [Β6 τὰ. 
Τηογοίογα τὸ ὑγοίον ἰΠ 6 γοδάϊηρ οὗ ΜΗ Α.Β.Ὁ., 
Εἴνϑη ἴῃ ἴΠ6 ἰαχί. [786 Ὀτίϑίον γοδαϊηρ ἰϑ αυΐῖθ τ) ς}]} 
βαρρογίοα, δηὰ οογίδίηϊγ, πθθ ΓΡΏΟΠΥ υπάοτγϑιοοὰ, 
8445 ἴο 86 ἴογορ οἵ [8 ρᾶϑδαρθ. ΤΏΘΥ αἷὰ ποῖ ουθῃ 
αἰϊδίη ἴο (86 ἴατ. Οορ. ΑἸέογὰ ἐπ ἴοοο. --- Β.] 
10 αν ὶνγ πθοᾶβ ἐο Ὀ6 68116 ἃ ἐο ηνϊπα, [Πδὺ {86 απ68- 
ἰἴοῃ ὮΘΓΘ 18 το δε ν Οἱ οομοογηΐηρ, ἴπΠ6 Οοη 1168 δηά 
ἴδταοὶ : ἐπαὺ 8, οοποθγηΐηρ [86 δη  Π6818 Ὀοίνθθη [Π6 
Ὀο᾽Ἰονίηρ, αΘμ 1116 του] δηὰ 6] ον ηρ ἴθγδθ]. Τα 
᾿ἰσαϊδιίου 'π τοΐδγθηοο 0 βγβϑϑὶ 1168 ἐπ (ἢ6 διώκων 
γομον. 

Τῆς ἰαιο οὗ τἱσλίεουβηεδβ, ΤὮΘ Θσργοβαίοη ἢδ8 
Ὀδθη ΓορΑγαΘα ὈΥ̓͂ ἸΔΗΥ͂ ἈΒ Δ ΘΧΟΏΔΩΡΟ [ὉΓ δὲ- 
καιοσύνην νόμου (Ο Ἐπ τγϑοβίοτι, Οαϊνίη, Βϑηροὶ, δπὰ 
οἴμοτθ)ὴ. Ὁπάουθίοαϊν (ἢ τὰ 6 Ὀ8818 οὗὁἨ [86 
εἴοτι οἵ {π6 ὅοντα, Ὀπὶ τΠ οἷν γϑαὶ (ο]]οσίηρ οχίθπαρά, 
ἴῃ ῬΠαγίβαϊβιη, ὧς Ὀθνοηὰ, ἴ0 (Π6 διῃρ  βοδίοη οὗ 
186 Ἰανγ ἴπἴο 80 θη 698 861168 οὗ ογάϊπαποθβ. ΤῺ 
γον: 74 ἡιαί γγίπο ἰαιν (Μονθῦ), οὈβοῦγοθ {116 
ΦἰΓΟῺ ΘΙΏΡ Ἰα815 οὐἨ Τὴ6 νόμος 0861, πθη (8 νόμος 
18 ΒΒ ΒΟΘΌΘΏΓΥ οσχρ]αϊηθα τμυ8Β.: “ΤΏ Δ γ͵ὰβ 8} 
ἰάθαὶ, οβα τα] ζαϊΐοη ἴη6 15γ86} 1068 βίγουθ ἴὸ δχ- 
ρουΐθησο ὈΥ̓͂ ἐμοῖν Ἰοσαίηθ55." ΟὐἸΏΡ. οἶδρ. ἰἰ. 117-24. 
Τῇ ἰλοονοίοαί, ἰοσαί ογἰλοάοψῳ οἵ τῇς 76 018 γγαϑ "6 
ρογίδοι ἀονοϊοριηθηΐ οὗὨ {πεῖν τἰρι τ οουβη 688 οὗἨ ψ τ Β, 
Δοοουἴηρ, αἶδο, ἰο ἴἢΠ6 ΕΡ᾽8116 οὐὗὁἨ Ψαπιε8.} 

Μοϑὶ οΥ̓ [Π6 ΘΑΡΙΥ ὀχροϑιίονβ ((Πγγβοβίοιῃ, ΤῊθο- 
ἀοτοῖ, δηὰ οὐδ γ8) μο] ἃ ὑμαῦ Ῥαὰ] τπχορϑηΐ {Π6 Μοϑαΐο 
ἰᾶν πῃ ὈοΐΪδ οαβ68 ἰὴ νϑγ, 8]. Οἰδμοτε, ου ἴπ6 οου- 
ἸΓΆΓῪ (ΤὨροάοτο οὐ Μορθνοεβιία, Βοηροὶ, δπὰ δὃ6 
Ἰγοῖιο [Ησοὰρο] ), αν ἀαηἀεογβίοοα, ὈΥ {}|ὲὸ ϑοοοηὰ 

Φ(Οπ ἰπΐθ ἱμποπρῆῦ, 866 Θαροθοί δ} Υ Θειρολοπίλυμα πᾶ 
σλνίεἰσπίλιιπι, Ὁν Ὦνγ. 6. 6. βοίοτί, 1657, τοίογσοὰ ἐὸ ἐπ [86 
όποταὶ Γηἰτοὰ. Ααξδεῖο, ῬΡ. 6. ΤῊΘ ΔΈΟΣ ἰ8 ΠΟῊ ἃ Ῥαδίοσ 
ἴὰ Νονατῖ, Ν'. 1.---Ὲ.} 

ἴ [ῦγ. Ηυάρο βϑϑιὴδ ἴ0 Ῥγοΐον (80 Ὁ] ον ρ Υυἱϑ : “ΤῈΘ 
ψοτὰ ἰα το ἸΓΑΥ ὈὉ6 γοἀπηδδηΐξ, δηἃ ῬΔῺΪ ΤΟΛΥ̓͂ ΤυΟ6 1 ἰο0 ΒΗΥ͂ 
κοίξηίης τοῦτο ἔθδη (μαῦ ὁ ἴΠ6 796 0.8 ἘΡΕΠῚ ΣΙ ἰοΟΌΘΏΘΕΑΒ, Οὗ 
[ποι δοιίοη, Ὀιν ἀἰᾶ ποῖ δἰἰαΐῃ 16. Ὑοἷδθ, ἢο ἠουδέ, ἰ8 ἴῃ 
βΒυῦυδίαροι, ἰοῦσι ἰδ ΤῊΔΥῪ ποῖ Ὁ6 ἴδ Ῥτοοίνυ ἕοστα οὗὨ ἰἰ18 
ἐου καῖ." ΤῊ Ϊ ἰδ Ὀπ| δυοϊαϊπρ δῇ ἰπξεοσρτοίαείοη, απὰ ἰῃ 8 
ΨΆΥ ἩΔΟΝΉΝ ἴΠ6 ᾿οδτηθᾷ οοτηπιοηίαίοῦ ψοπ]ὰ ἀθθπὶ ππ᾿υσί β- 
856 Ὁ ως Ἐν 688 ΒΥ ἢ ἔογδο 5 8η [Ὦσ80 Ἡχέϊίθη ὉΥ͂ 
18 6." 

ἄοηβ ἃ ορροθθὰ ποῖ Οοἠἱ]ῇ ὈΥ͂ [6 διώχων (Μέγοῦι 
ἢν ἀο68 ποῖ Ἔσργοδβ ἰδ6 οδοτγί τὸ γε [6 ἰαν, ὑθαὶ 
[0 »οϑδέδ5 ἴῃ6 4}, Ὀαΐ αἰβϑὸ ὈΥ ὑμ6 οομβιθγβοῃ 
(δαὶ ἃ ἔγαθ [Ὁ] οί αἴας 016 Μοβδῖο ἰδτ---ἰπδὶ 15, 
δίνουν 118 {}ΒΙσθηὐ---Ὡσδὶ ποῖ ΟἿἹΥ ἰοπὰ ἴὸ ἴἰΐ, ὑπὶ 
αυϑὰ ἴο0 ΟΠ ϑώδ  Υ (866 ομδΡ. νἱ!.).. ὙΒοϊποῖς (τὶ 
Οα]ονίυδ, ῬὨΣρρΙ, ἀπὰ οὐ 6.8) ἰδῖζοθ γόμος ἴῃ [09 
πάθον β6η86, 88 υἱα, αϊδοὶρπα οὗ τἱρῃϊθουθηθθ8δ : 
ἐς ΤΥ δβίγουθ ἴὉΓ [Π6 τ 8ὴ8 Μοῦ [πγηἰβηθὰ 1υ8Ε1β. 
οαἰΐοη.," Βαὶῖ [μῖ8 δ γί νίην, οομδίσυρα πῃ 6 βκοηογαὶ 
Β6Ώ86, ΟΘΑὨὨΟῦ Ὀθ Γοραγάθα 88 ἔγι [|688, ΤΏ6 αν, ἴἢ 
[86 ΟΓΙΊΘΙΡ Οοᾶ86, 6Δ ΟὨΪΥ͂ πλο8η ἐξποὶγ ᾿]υβῖνο ἱτηασθ 
οὗ 186 Ἰανγ, δοοογάϊηρ ἴὸ νι ϊο ἢ [86 ἰδνν, ἴῃ 115 Ἔσίθσ. 
ὯΔ] βῇδρα, Βῃουϊὰ Ὀδοοῖηθ 0 ἐδθλ ἃ Γ68] τηϑβδῃδ οὗ 
υβυ βολίοη, δηὰ πουϊὰ ἴῃ ΓΘΑΙῪ Ὀ6 τοδᾶὰθ ιδὶ9 
ΤΩΘΔΏΒ. ̓' Ὀυϊ, ἰῃ (0 Βοοοηὰ ρἾδοθ, ἰὲ ἱβΒ ἰδ Μοδαΐο 
αν ἴῃ 8 ἰγυΐῃ, πὰ ἴῃ ἰδδὶ ἱηπαγαὰ ἰθηἀθῃοῦ ὮΥ 
ἡ] οἢ ἰδ ὈΘολΠ16 ἴ86 Βομοοϊπιαδύθυ στ ΐοι θὰ ἐμ οτα ἴῸ 
ΘΟ γῖϑι, 

γον. 82. Ὑποχοίοσο [διὰ τί;] Το (61 
ΓΘ ἴ0 δἰϊδίη ο 186 ἰΔῪ. 

Βοϑοδυβο μον βουσὶ ἐϊ ποὶ ὃν ἐαϊϊῃ [δτ. 
οὐκ ἐκ πίστεως. Τδ Εἰ. Υ, ΡῬΓΟΡΟΥ͂Υ 5:00} 1685 
δοισλέ (1]. ΑΒ ἰδ8 ῬΓΟροΡ ΟὈϑθγσύδηοα οὗ [86 ΔΚ 
Ιοδάβ ἰο βανίηρ ἔδι ῃ, 80 ἀοο8 ἰξ ργοοθοα ἔγοπι ἃ ζοόττη 
οὗἩ δι, ἩὨΐϊσ 9 βονσῃ ΟΥ̓ ΑΓΔ απὶ δ Ὠἰε οΥίοαὶ 
Ργϑοδάθῃοο οὗ οβοβ. Ἐδιδι ἰδ [86 ἑπιοαγαά τοϊδιίοη 
οὗ οοπῆδομοο δῃηὰ οὐθαάϊομου ἰὸ ΘΟοδβ Ῥοσγὰ ; οἡἱγ 
ἋΠ6 βρ᾽τῖν ἰη τῃ6 ᾿δνν χίτοβ ὕο [9 Ἰομα] βίγι τσ, τ ΐοἢ 
ἷδ ἃ ΡΓΘΡΔΓΘΙΟΓΥ ΒΟΏΟΟΪ] ἴ0 ἰδ6 ρβΌΒροὶ, 18 Ῥγοροξ 
ἀϊγθοοῃ. 

Βπξ δ ὃν ΝΟΥ [ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔρ γωψε 
Οπ ὡς, οομρ. Τὴ ποσ. Ὁ. δὅ78. ΑἸίοτὰ : “5 " 
δου ἴὸ οδίδίῃ (μοῖρ οὈ᾽οος᾽ Ὁγ. ὅθε 7εχέμαξ 
Δοίε 33.--Β ογοσ ΘΟΥΥΘΟΙΥ τηδἰηὐδὶηβ ἴθαὶ τῃ0 
ὡς ἐξ ποί γοαωπάαηπέ--ταϑ Κορρο Βοὶἀ8---αηὰ (Πδὶ ἰΐ 
ἀοθ8 ποὺ ἰηάΐοαϊο Βγροοτγίϑυ, δοοογάΐϊηρ ἰοὸ ΤὭΘΟΡἢγΥ.- 
ἰδοῦ ; Ὀυϊ ΜΟΥΘΡ ἰ8 ἱποογτϑοῖ ἰὼ ορροκίηρ ΕΥΖΒΟΒΘ 
σοπδιγυοσίίοῃ, φγεδιρηοαὶ ὡονῖδ, ὙϊᾺ (18 οχρ]δπδ. 
ἤοη: ΑΒ ἃ διώκειν ργοσθοαϊηρ ΤῸΠπ| ἬΟΥΚΒ 8 00}- 
Βιἰζυϊοα, ΗΪ8 μτουπα ἴ8, ᾿μῃαὲὶ [Π6 Φονε ΓΟΘΙῪ δεῖ 
ουῦ ἔγοτῃ πα ψοσ 8 οὗ ἴμ6 αν, Ὀυΐῦ ποῖ ΒἰτρΙΥ ἴτοπι 
ἔγιι ὠοτἶκ (866 οἤδρ. χ. 8.}} Α. ροϊηϊοα ἐξ ἔργων 
γηυδϑὺ οΟττοβρομα ἴο ἴμ6 Ῥοϊηϊοαὰ ἐκ πέστεως, »οἘ. 
ἔοττοθῦ οὐ ὕπθ) Ὀ6 ΟὨΪΥ Δ ὡς ἐξ ἔργων. [τ ἱποὶς 
Βοοκίηρ, ΤΠΘΥ͂ ργοοθοάθα οἱ ἴΠ6 ϑυρροβιίοι οὗὁὨ δδν.- 
ἴῃ ΟΠ6 ἰγδδβῦσγο οὗ ροοὰ ποῦῖζβ, δηἃὰ (ΠΟῪ οοπτίηα 
ΔΙ οἱϊοὰ ἸΑῪΤ ὉΡΟῸΠ ΔΎ, ἰὴ ογὰοῦ ἢὉ0 Ὀδδοπιθ τίςσμοι 
ἰῃ βυσῃ τοῦθ, [ἢ βῃοτγι, ἴπΠ6 δϑἰαγηρ-Ὀ οἷηϊ, Ὀαὲ ποὶ 
[86 διώκενν, Βῃου]ὰ Ὀ6 οι ρμαβϑίσοα δΒ ζῸ ΠπἀδιΘὨΚΔ]]Υ͂ 
[Ἁ]86. 

ΕΟΥ ὑπο πβιυμλ]οὰ [προσέκοψαν γάρ. 
Οὐ. (86 τγϑηβουίησ, ϑῃου]ὰ γάρ 6 τεϊεοτθὰ, 866 
Τοχίναὶ Νοίε δ. Μογοτῦ, ΠΟΥΤΕΥΘΡ, ΟΡΡΟΘΟ68. ὈΪ8 οοῦ- 
πϑοξΐοη, (Ππουαῖν τοὐθοιίηρ γάρ. ἸΤδθ ἔρυτο οὗ ἃ 
Γδοο, ἱΓ ποῖ ρῥτοπιϊηθηϊΐϊ ποῦθ, βθοίηβ ἂὺ ἰδδϑὺ [ὁ ὮΔΥ͂Θ 
βυρσοθίοθα 6 “ βιαιο]ηρ." --Ε.}] Τὸ νδῖὶ ἀοοα 
7ον τοίου ὃ ΕἾγβὶ οἵ 411}, ἰδ μγοϑϑηῖβ ἴῃ6 ὑγοοῖῦ ἰδ δὲ 
τ[Π6 Δὸν ἀἰά ποῖ βίδῃα ἴῃ {Π6 αἰγοοϊΐζοη οὗ ἰδίτιι, Ὀαέ 
ἴη 186 ΠΠαδίου οὗἁἨ ἴ[Π6 τ ὐδουδηθδβ οὗ πόγκα. Το 
{8 ρτονθβ ἱπα ΡΟ Υ, αἷδο, ἴῃ 6 ῥτίμοῖραὶ βιδὲθεηθιδ 

“γοσῖκϑ οὗ 86 Ἶδνν, νυὶ ἀν 
ΣΟΔΪῪ ἀο ἤθη, δοοογαΐηρ ἴο ἐδ9 ἐοσατ τατος καῖ τὴ τ 



ΟΠΑΡΤΕᾺΕ ΙΧ. 1--.88. 9] 

αἰ τογα. δ0 δηὰ 81. Βυὶ (ῃ6 [1}} αἰγοηρὶὰ οἵ 1Π6 
Ρτουῦ |168 ἰπ [06 διοῦ ὑπδὺ ΤΟΥ Ὠανθ ΘΟ 6 ἴ0 δ. Π)6 
δι ἴΠ6 Ἰουπομδίομο οὗ ἴΠ6 τ [ϑγδϑ 68, τ ἰοἢ τηδὰθ 
ἃ ἀἰδιϊπειτίοη Ὀοίποθη {086 τη ἰγυδίοα ({παὺ 18, Ὀ6- 
Ἰίονθιθ) οὐ τῃ:6 βίοπο ἰαϊὰ ὈΥ ΨΦεμονδ, δηὰ ἴῃ086 ἯΏῸ 
δἰ τ Ὀ]οἀ---(Πδὶ ἰ8, τῇ στοῦ ἀοσίδοιϊίνο ἴῃ ἔδἰτῃ Ὀ6- 
ο8.1806 οὗ (ποῖν ῥγοβυμπηοα εἰρη ύθουδβποδβδ οὗ σόγῖϑ. 

Αἱ ἰμαὶ βἴοῃθ οὗ δἰυσαηηρ [τῷ ἀέϑῳ 
τοῦ προσκόμματος). ([88. Υυἱῖί. 14; χχν]ὶ. 
16: 6 1ἰ. 84: 1 Ὅον. ἱ. 28; 1 Ῥοῖογ ἰϊ. θ--8). 
ΤΠ6 ϑονβ, ἴῃ ἐποῖν λυροογδν, ὕᾶνθ Ὀθθη οδθπαάρα 
γε ὁ αἰΐ αὖ ἴ0 ὠπισογίαΐν Ὄρ γι ἐμαζέίν, ἰλ6 ροπαὶ 
οὔῆεο, υγε εἰμ φᾷ ἀῤους Δη [6 δρίγέέμαί 7γέθαάοηι 
οὗἩ Ομγίαι (ϑ66 Μαῖὶ, ἰν. 1 δ΄, ΦόδῈ 1Ϊ. 18; ἷν. 1 ; τ. 
9 5), ἀπ ἵποη, ἰῃ (μον οἰαΐπι ἰο 1}}6 τοναγὰ οὗ υηΐ- 
ΥΟΙΒᾺΙ Μοββίδηϊο ΡἼΟΥΥ, ἂἱ ΗΐΒ ρΟΟΓ δρρθδγαῃοθ, Ηΐβ 
τονυηοϊδοη, ΗἾ8. ἰονθ οὗ βἰπηθγα, δῃὰ Ηΐβ βυβοσίην 
δηὰ ἀθαῖῃ οἢ [86 ογυϑθ. [ἴῃ ἰμοὶγ ἴηρ, (ΠΥ τδη 
8}1 [ῃ6 τηοτθ νἱοθηιν δραϊηϑὶ ἰμ6 δίοπο, ὈοΟδυδα {Π6 Ὺ 
ΜΟΙΘ ᾿υδὺ δὴ Θυραροαὰ ἴῃ ἰποὶν βίγοηροθὺ τυπηίης. 
Τ6 Αροβίὶβ ργονϑδ ἐμαὶ (ἷ8 ἔαοὶ 4180 18 τεργεθοηϊθα 
οοἴοτοπδπά ἴα ἐῆο9 ΟΪὰ Ἰοβιίδιηθηῖ. δ ἢ6 ΓΘ (ΓΘ ΟΪΥ 
2ΟΩΠΟΟΙ͂Β ἴδ. Ῥδβϑαϑθδ ἰῃ β6, Υἱῖϊ. 14; χχυῆὶ, 16, 
ἰδίο ΟὯ6 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂, ἴῃ το Ὠ6 (ὉΠ ον ἴῃ 6 οτἱρίηαὶ 
ἰοχὶ ἴῃ ργθίθγθῃοο [0 [6 ἈΑοοονγαϊΐηρ ἴο 88. 
Ὑἢ"!. 14, Φοῃονδὶ τ 860}} ΔΘΒΌΓΘΑΙΥ δϑοολπεδ ἃ Βίοῃ 8 
οὗ βίας τὁ Ὀοΐδ) Ὠουδ68 οὗἁὨ ἴδθγδ6}]} ; Ὀυὺ ἰῦ 18 46- 
Ὠοναὶι νῖο 88 ΠΟῪ σοηοοδὶοὰ Ηΐβ ἔδοθ, 'π ΟγοΡ ἴο 
ἄθοϊαγο Εἰμβοὶ ἴη ἔπξυγο ὕ0 [0866 το Ῥαξίο μον ταὶΐ 
ἴον Ηἱπι (866 184. Υἱϊ!. 17: ἰχ. 7). Βιυιὶ ἰδεῖ, ἰῃ οἴαρ. 
ΧχυΪ. 16, ΟὨΪΥ {πὸ ἰά 64] {ΠΘΟΟΓΘΟΥ οὗ ἴμ6 Ο]α Τοβίὰ- 
Ἰηρηῦ ΒΡΉΘΓΟ 1Β πχοδηῖ, 8068 ΘΙ ἀουδί!. Το 
ἰάθ8] ᾿ῃοοσγδοῦ οὗ [Π6 Ο]ὰ Τοβίδιηθηϊ 18 ῬΓΟΡΟΕΪΥ ἀ6- 
βηρὰ δ {π6 στόν οὗ ἰΠ6 Νο Τοθίδιμθηί Κίηρσάοπ 
οἵ ὑοά. ᾿Νον, ἰἔ ἃ οογπογεδίοηθ ἴῸΡ ὑπιῖ8 ͵8 ἰαϊὰ ἴῃ 
Ζίομ, ὃ τηυδὲὴ ὨΘνΘΥὮ 616 68 ὉΘ ἐδ6 ἔουπάἀδίοη οἵ {Π6 
“ Ἰβᾷοαὶ {ΠΘΟΟΓΔΟΥ,.᾽) ἀπὰ ποῖ [86 τ 016 1468] {ΠΘΟΟΓΔΟΥ 
ἰἰθο] Ὁ ον ὅση (ἰΐ8 ἰάθαὶ ἱμοοογαοῦ ἀραγί ἴγοιῃ ἰδ 
[ουηάἀδίίοη. [Κοπΐβο, ἴπ6 οΟ]] ον ΘΟΓΠΘΤ-δίοπα ἴῃ 
Ζῖοπ {τνεν. 16) σομπβυϊυϊο8 ἃ σταηὰ δῦ] θϑΐ8 ὑο 186 
ον ἢ αἰδβθοϊυοη οὐὗἨ Ασα Ἔοτγαά ἰηΐο 84 τυϊποὰ 
αἰνογβι τ (νοῦ. 18), δηὰ ἰδ βίδπαβ ἰῃ οοπηθοιζίοη τὶ ἢ 
(6 ἰυάρτηοπὶ, ἄοτὴ πο [Π6 ὑπόλειμμα ἈρΡοδιβ. 
Τμονγοίογο δ] δηὰ Ῥοίδὺ ἤδὰ ἃ ροσγίοος τἰρὶνθ ὑὺ γΓθ- 
ξατὰ {}}18 Ῥαββαῦθ 88 ΤΏ ΟΓῸ ἔπη ἃ ὑὐρίσαϊ ΡΓΟΡΙΊΘΟΥ. 

γον. 88. [Δκεὶϊ ἐ5 ὐτὶϊίθη, Βομο]ὰ, 1 αν ἐὰ 
Ζίομ ἃ βῖο:ϑ οὗ βία] έυρ, ἄο. ΤῊ “' βίοπο οὗ 
διυπι Ὁ] ἢρ ἀπὰ τοοῖ οὗ οἤδηςοθ"" (σκανδάλου; 
ἸΟΧΧ, : πτώματι) ἰΒ ἰαἰκοη ἤομ ἴδβα. ΥἹ], 14, δηὰ 
Βυαϊνϑιϊυϊοὰ [ὉΣ [86 ““ Θογῃθτ.ϑίοηθ,᾽ ἄς,, οὗἨ οἴ δΡ. 
ΣΧΧΥΙ. 16. Βοῖδ ῥβδβαρθβθ τΈγΟ ἰηἰοτργοῖθα ὈΥ ἴΠ6 
65 8Δ8 τγοϊοιτίησ ἰὸ ἴ06 Μοβδίδη. Οὐρ. [μυΐκο ἰΐ, 
84: 1 Ῥοῖον ἰϊ. θ6-8. ΤῊ οοιηδἰηδίίοη 8 Πογθίοσα 
ὈΟΓ(Ὦ π81840}]0 δηὰ παίιγη].- -ἜἰἭι το θ᾽ ονοῖμ 
ΟὨ δίπη, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ. Πᾶς, 
 οἢ 8 ἴουπὰ ἴῃ οὔδρΡ. χ. 11, 18 οσαϊ θὰ ἤΘΓΘ (860 
Τεχέμαί Νοίε Ἦδ. ΤῈ δ ραδὶβ ἴμοτο ἰβ οἢ πᾶς; 
ἔργο, οἡ πιστεύων, ἴῃ δΠΕ Π68]8 (0 Υοῦ, 82. 

ποῖ Ὅ6 πὶ ἴο βῇαζηθ, καταισχυν- 
ϑήσεται. Ἴδα οτἰὶπαὶ ποτὰ ἘΣ ΠΝ [ἢηαζα λακία; 
Θεφοηΐω : 4.6 λαείϊλυ.---Β} 86. ἤόΓα χίνθῃ 88 δὴ θΧχ- 

οη, δου 156 ἢ 6506 οὗ ἰδ βορίυδρίὶπὲ 
κοταισχυνθῇ, ἔτοπι ποῖ ῬΔῸ] νασίθϑ, δ8 ἀρυνοι, 

ὉὩΟΟΤΈΪΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

Γ᾿" Ἰσταπλτυδε οὐ ἴ᾽6 ὈὨοοί2Δ1 αὐοαϊίοο ἴδ το]γοὰ 
᾿» θιίο οὐδιρίαν τ041}}γ ἱποϊάθ8 41} ποῦ ἢ το 1865 
Βὲ96γ, 4}} οοπίοδαίοιδ δίμοο τὯ9 (ἰτηθ6 οὗἠἨὨ [86 ἘΦΙΌΤΙΩΘΓΙΕ, 

τοχοῖδοῦ τῖτ 6 Ἰασρθ φνογίζοι οὗ τηοάθγη οἷο 
δηᾶ οἰ ὲσαὶ ἑἐτϑδεϊθεβ. ὁ ἰασγχοσ μδδ απακτολ ιν μὰ μοὶ ὶΨ᾿ 
ἔηοϑο οἵ Ηοάᾶχκο, δίπατέ, ΤΒοϊυοῖκ, ΡΒ ρὲ, ἔογογ, Η δ] δη6, 
ὙΤοτακποσίῃ, ἀἀνάμην γυρίς Ἑοσῦθδ, ἀτὸ ΨΟΣΥ ζ.}} οἢ [89 ῥσϑάθϑρ 
ἐὐπαγίδ ᾳφυεβέοη. ὙΠΟ ᾿ἐἰοσαΐυτο οὗ [Ὧ6 Αστωϊ δι ΘΟΠ ΣΟΙ 
ΨΘΥΙΒΥ (ποι οὗ πΐοἢ ἰ6 Θητηοταιοὰ ἐπ ἐμ Σοπιι ει) 
ΑΝ οίες. οἱ. ΟἾδΡ. ΠΕ ὈΘΆΓΒ ΟἹ ἰὲα δι ͵)θοί. (στρ: ἩΜΙ͂Ν, 
Ταιτοα. ν. δ], ν. 12-21, ν. 191.) Ὑ7Ὑὸ τιδὺ σαθῃξίοη ὮΦΡ" 
ΑὐΟΟΘΤΙΝΕ, Ὧε ἰέδεγτο αγϑιίγῖο; ΑἸΒκῖ,ε, δὲ ἰίδεγο ατδί(γίο ; 
8ἰθο, δὲ οαξτιει  ιαδοῖς. ΤὨΘ ὙΟΥΝΒ οὐ ΟΑἸΥῚΝ, ΑἈΜΙΝΙΌΒ, 
ἙἘΣΡΙΔΟΟΡΙ͂σΒ, ΡΒᾺ5. ΕἘΡΎΔΕΡΒ, (πο ]ησείγυ ἐπίο ἰδς Κ᾽ ἐφάονο 
φῇ ἰδλε ΜΜι (ἰὰ ΠΌΣΟ Σ]ο85 οαξίουδ; τιθοοαδασίδῃ 7. 108 
οΟΠΟἰπδίομβ, 8 ἃ ΤΏΟΣΘ Οοτησηθηθα ρου ἐμ ΒΥ ποτ ἰδ 
(8 ἀοραγίσηθηϊ οὗ ἐμβουρὮῦ). Οογσεμιρακ, Αἰώε ἰο Κονος 
ἐΐοτι (ἸυῖῖοΣ {τ 818 ὙἹΟῊΒ Βαῦθ ἀ0η0 ΙΒὍΟΣΒ ἴο τηουϊὰ 
ἐβουμδὶ ἴῃ μὶ απ οοὰ ἈΤΌΠΩΣ. Τῆς (ἀποης 47 ἰδὲ 

γ  ἰδίΐο ϑδυποα 977 Ῥοτὶ κἴνο 86 δ ἰο δἰαίοσαθηὶβ. Α 
Ἰδὲ οὗ ἑστωροσίδῃϊ ὀοηουθσζοὶδὶ τοῦ ἰθ ἴσο Ὁ ὙΠΟΙΌΟΙΝ 
Ον. 466, 467. ΤΌΘ Ὁ: ΟδΟΡλοαὶ ψψοσῖσο ὙΒ1ΟᾺ 186 
δ νοι ἐν) {8 οπίο! οδῆοῖ ὉΘ ΘΟ ταοτγαίθα, Ὀυὲ 
[06 ΠΔΙΩ68 οὗ 51 Ἦν. ΗΛΜΤΙΠΟΝ, ὕ. β. Μπι, ΜΑκΒΕΙ, 
ΒΔΙΝ, ΤΑΡΡΑΝ, ΜΌΟΟΟΒΕ, σοδαλ δτιραοεί ἐμασαβοῖνϑα το 186 
Ασωδσίοβῃ ὕ ΤΩΘ : Ἰαϊοδί ὈΠδμοὰ ἱ 
Ατηοσίοδ, ἰδ Ὁγ 6. Κι, ΒΙΒΗΟΡ πατα ἀρ ν Υ) Ἀερτυνα. 
ἑἕον (ἃ ΘΟΣΊΠΟΏ ΟἹ γοῦ. 22), Ν εν Ὑοτῖ, 1860.---Β.. 

1. [πῃ τορδγὰ ἴο (ἢ9 οορίουδ, δηᾶ, ἰἱῃ ΤΏΔΗΥ ΓΘ. 
βρϑοίβ, τηγβίθγϊ ΟἿ8 οοῃίθηίβ οὗ [Π 8 Ομδρίδσ, γγ8 τηυδί 
ΓΟΙῸΣ ῬΥϊποῖρ δῦ ἰο (6 ἄἴχοσ. Νοίες, πὶιθῖθ γὸ ἢδνθ 
δηϊ οἱραϊθαὰ ΣΩΔΗΥ͂ ροΟΪ (8. 6 πουϊὰ 6180 τοῖδι ἰὸ [09 
μίϑίοτγ οὗ [86 ἐσροβιίοι οὗ {18 ομδρίθν, δη ἃ 68ρ6. 
αἶα! γ ἴο [6 τ οΠΟρΤΑΡῺΒ Ὀδδγίηρ οἢ [86 Βυ 766, τηΘῃ- 
ἰομθὰ δῦουθ. 786 γϑδὶ αἰ Π οὐ 168 τ ἱοῖ [6 ΟὨΔΡΙΟΡ 
Ῥγοβϑϑηῖθ δανα ὈΘΘῚ “ΤΟΔΙΥ ἱπογθδδϑα ὈΥ δἰ ρίβ αἱ ἰΐθ 
οσχορϑδὶβ. ΤΕΐβ ὯΔ8 οοουγτοα, τα, ἰῃ Θοηβοαθθηοο οἵ 
(π6 016 δοοουπὺ πὶ 689 ὈΘΘη ἰδ θη οὗ 186 φΟΠη60- 
οι, ἴῃ) ἱτητηοαϊαίο τοϊδιίοη οὗἉ {})}}18 ομβαρύθν (0 Ιβγϑεὶ, 
δηὰ {86 ᾿υάρτηοιὶ οὗ μαγάθηΐην Ομ Ιβγδοὶ; δηὰ δ6- 
οδυδ6 [Π0ΓῸ Ὧ᾽δ88 ποὺ Ὀδ6η δὴ οἴδοτί τηδὰθ 0 δχρἰδὶῃ 
τ ἢ βυδηοἰοης οἰοαγ 688, δοοογαϊῃρ [0 [ἢ δῃδίορν οὗ 
Βουρίαγο, [86 παΐυγο οὗ (Π|6 Ἱπαρτηθηὶ οἵ ΠΑΤΟΘΤΕΠΕΙ 
ΟΥ̓ βἷῃ ἴῃ 118 ἰἰγὰ ρμούθηου. Αὶ βθοοπὰ οδυβε οὗ ἀἹ}ἔ- 
ΘΌΪΕΥ ἢδ8 Ὀ6ΘῺ [16 οοῃδιβίοη οἵ [116 δη(Π6868 οἵὨ [89 
ΑΡοβῖ]6 τὴν {Π6 δ ίῃθ868 οὗἨ [86 Ὠἰδβίουυ οἵ ἀοο- 
ἰτΐπο8---ΟΥἨ Αὐρυδβίίπο δηὰ Ῥοϊαρίυθ, οὐ. Οδὶ νυνί δυὸ 
ῃ6 ΟΔΙΠΟΪΪς τἰρῃϊθουβηθδα οὐ ὙΟΣΪΒ, ΟΥ ουΘἢ [ἢ8 
ἀοοιγίπο οὗ ἴ86 Βοιμοηϑίγδηίϊβ. Α ιϊνὰ δοῦγος οἵ 
αἰ ΠΟΥ πδ8. ὈΘΘῺ ἃ ἴδ᾽] γο ὕ0 80 τὶ ραὶ 186 ΚΟΥ ἴο 
1818 ουαρίον ἴῃ (Π6 Ῥδββαρθ, οἴδρ. υἱῖ!, 29, 80, απὰ 
ἃ αἰδροσέιίοη ταῖθοῦ ἴο δοοορὶ ἃ δοῃίγδαϊοιίου Ὀ6 
ἱπσθοη Βοη). ἰχ. 7-29 πὰ σἤδρΒ. ἰσ. 80-“ὶ. 86, ἴΠΔη 
ἴο δοοοϊητηοάδῖα ἴΠ6 ἔοττηθν ραγῦ οὗ ἴπ6 σῃ016 860 
ἐἴοη ἴο πὸ Ἰαίίοτ, 

ὦ. ἴῃ 186 αἰνίβίοη δῃὰ ᾿οδαϊΐηρθ 116 ἤᾶνθ ΔΙΓΘΘΑΥ͂ 
εἰνοθ ἰδ οοπηθοΐοη Ὀοίνθθῃ [Π6 ποθ οὗὨ {8 
δβοοιίομ δῃᾶ [06 ἔὍστηοΡ ομαρίοσθ. 106 ΔΙΠαδιηθη- 
(4] ἐβουρὰῦ 8, [6 δηι Π6518 οὗἨ δίῃ δηὰ σζγδοθ ἴῃ 118 
ἴδνοα ροἰθηῃοσίθβ. 

γε απ λοες : ΤΏΘ δοίυδὶ] οογτυρθίοη οὗ [0 
ὙΠ016 ποῦ]ὰ, δὰ ὑπο γοίουο πὸ οοποοῖνδ]9 τἰρῃίθοιϑ- 
Ὧ688 Οὗ ποΓΚΒ ; ἴῃ οοηΐταδὲ ΜΠ (8 18 [10 βανΐηρ 
δηὰ Ῥγοροπάογαιίίπρ τἰρ ΟΌΒη688 οὗὨ ἔαϊ τι, πο ἰθ 
Ῥγοραγθὰ ὈΥ (Ὧ6 λῥδαγέξποεδ οὗ οοπάσποι ἰοπαγὰ (ἢ6 
Ἶατν, ἴῃ δηιμοϑίβ (ὸ χίθγῃδὶ Ἰορα! ον (ομδρα, ἱ. 18-- 
γ. 11). 

ϑϑοοπά απέίλοδῖε: Ἰθ οογτορίίου οὗ δυμηδῃ 
παΐογο, 1Π6 ΠΟΓΘΟΙΑΓΥ οἰδγδοῖον οὗἨ [Δ ΌΪ ΠῚ Υ ἴο εἰν 
δηὰ οὗ (86 ἰυάρτηθης οὗἩ ἀοδίδ, ἰηῃ σοῦ ἴῃς ἨΏΟ]ο 
σγοδιαγοθρῃθγο οὗἨ ὨυτηδηΐΥ ͵8 δα ἦθοῖ ὕ0 Ὑ Δ Υ δεν 
οογτυρίίοη : Ὀὰὺ ΟἾγτδὺ δϑ (09 ργθροπάδγαϊίηρ ῥηΐ 
εὖρὶθ οὗ [86 ποὺ Ὀἰγίἢ δηὰ οὐ ἴδπο φἰογβοδίϊοη οἵ 
ΤΆΒΙΙ, ΟΥὗὁἨ Πυτηδη Υ̓ δηὰ ἰδ Βρ[ΟΓΘ, βίδηβ ἰῃ σοηίγαϑὲ 
πὶῖῃ (09 Αἀδιοΐο ῥτίηοΐρ]θ. ΤῊΪ8 Ῥγϊηοὶρ!ο ἰδ ορϑσ. 
εἶτα ἔσο ἰδ6 βιαπάροίηϊ οὗ ἃ παϊομβα] ρί ἰλαδὶ ᾿ἰ 6, 
σι ἱοἢ δοηοχαίθθ 1Π6 οἱΪὰ σαγῃδὶ ργορθῃβὶΥ, ἰῃ ογάθὲ 
ἴο Ἰοδὰ ἴο γοϑυγγοοίίοῃ ἃ ΠΟῪ οι τ. οηἶἷο [ἴδ οὗὨ δοῦν. 
βοογαϊοὰ ΘοΟΓρΟγΘα ΠΘΆΒ, ἴῃ δηιΠοδἷ8 το ἐδο 116 ἰῃ [09 



δ25 ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ἸῸ ΤἸΒῈ ἘΟΜΑΝΗ͂, 

ἰδ ὈΣ 1 ὴγ οὗὁἨ ἐδὸ βοδὰ ἰο ἀδαδίι, ἰὸ νιΐοῖ π6 οχίοσμδὶ 
ἰορα ον αἷδοὸ ὈθἸΟμΩΒ (ομδρ. τ. 12.--νῖϊ!, 839). 

ΤΑϊνὰ απέδλεδὲΣ : ΤῺΘ οοττυρίίοη οὗ ἰῃ6 τθ- 
λἰχίουβ ρϑορὶθ, [89 Ὡ00]6 ΡΘΟρ 6 οἵἉ Βυγμηδηΐν, δὰ οὗ 
1ὴο πιδηΐϊοειοα ἔοττα οἵ (πον {ΠΘοόγδου, ἰῇ 1[Π6 ͵υὰρ- 
δοοτὶ οὗἉ ἰβίοτί οι] μαγάθηΐπζ, ἰπ ΘΟὨΒΘαΌσ6ηο06 οὗ ἐποῖγ 
Δ)ροὸ τοϊϊδῃσθ οὔ παίυγαὶ αἀοβοθηΐ, Ὠἰδίογίςα] ῥτγὶνὶ- 
ἰοκεοα, απὰ ἰμ6 τἰριιιθουϑηθδδ οὗ 8 ὑγδοῖίοθ οἵ ἰοβαὶ- 
ἰδ). [π οσομίγαδι τ τἢ (818, οἢ [6 οἴμον Βαηά, 8 ἐδ: 
ἐτϑϑάοιῃ οὗἨ Ὀίνίπο ρζγᾶοθ ἰῃ 1 οἰϑοϊΐοη, οταϊηδίΐοῃ, 
δηὰ σ4]}, ποῖ, 48 οἰθοϊίοη αἰδέϊηρυ θη 68 ΡΘΓΘΟΏΒ, 88 
ογαϊηδύϊοῃ ΘΠ ΟὟΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΔΩ δδγάθῃβ, δΔηἃ 88 ἃ 08]] 
τολῖίζοϑ [Π6 ᾿υἀφστηδηὺ οὗ βαγάθηΐηρ Βγοὺ οἵ 41} ἃ Ἰηθδῃϑ 
ἴογῦ {86 δαναποοιηθηὶ οὗ {6 681} ἴο βαϊνδίϊοῃ, δηὰ 
Θη ΔΙ οὐἱα ᾿(β6} δῃογέ δηὰ ἴβ ἰυτῃμοὰ ἴῃ δηοῖμοῦ 
ἀϊγϑοιϊΐοι ὈΥ ἰῃ6 ἰθιοτγίοαὶ δχογοῖβθ οὗ δοιηρδββίοῃ. 
ΟὨ Ὀοιὴ βἰᾶοδ ἐξ 6 οοπαϊτίοπα), ἰῃ οοηϑοαυθηοθ οὗ [6 
6 6818 οὗ ὑγίάδ δῃὰ ματα" Υ (ομδρα. ἰχ-- πὶ.) 

8. 76 οοπείγιοίίοη ΟΥ λό ολαρίεν. Τῃ6 ΑΡροβίϊοΒ 
ἄγδι Ῥγοϊοχαθ (νοτϑ. 1-ὅ). Αἢ αροίοσν ἴογΥ ᾿Ϊ8 ραΐῃ- 
δὰ] ΔυῖΥ το ργοποῦποθ οἰθαυ! ὑπ6 ἀθοίθὶνο ἀθοϊαγα- 
4ἴοι οα δ 6 ταὐθοϊΐοη οὗ [86 τ ΟΥ̓ οὗὨἨΘ ΙΒγδθ] ; οὕ, 
1 τ ΓΩΔΥῪΥ͂ 80 βροβῖς, ἴο ϑὺμ) ὉΡ 8}} [86 ᾿πάϊν 0.4] 6χ- 
ρουγίθῃοθϑ δὰ Ὀἰνίπο ἠυάριηθηῖβ γοἰδύϊηρ ὑο (818 (8]]. 
Αἱ [6 βᾶπι|6 πιθ, ἢ6 ῬτοῃοῦποοΒϑ δῃ οἰδσῃ ὁ ἴδ6 
[Δ}1 οἵ Ὠΐβ σἰογίουβ ρϑορὶϑ οὗ αοὰ, οη ἴ8Π6 γοϊγ θυ ν8 
τοὐοσοη οὗἁ ἴ86 οἷά ΠοΡθα  ΑΓΥ ρθορὶθ οὗ Οοά, ἴῃ 
ΒΗ Π6ϑἷθ ἢ0 {Π|ὸ τϑα] ζαύϊοη οὗ (ῃ6 ροτίουβ ἱπῃδεῖς- 
ἀηοο οὗ Οσ(᾽ 8 οἰ! άγθα (ομαρ. Υἱ},), τ τἢ 6 ἀθοὶα- 
γαϊϊοη οὐ ἢἷβ ραιτίοιΐο δῃηὰ ὑγαρίοαὶ ἔθοϊἑηρ ([ἰπΠοτθαβθὰ 
δηὰ Ὀδοομηθ ἴ0 Ὠΐπη ἃ “ἴμόγ ἴῃ ἰμ6 ἤδβῃ ᾽" ὉΥ [[8 
ταίΐη πὶῖ 06 αἰτοοίου πιο τὴ6 68 δα ἵλκθη, 
δηὰ ὃν ἴπ6 ᾿αϊγοὰ σὴ πο ἢ (6 Υ ΟρΡΡοΒϑα [)18 Ἰουθ) 
-“ ἢ δπαίορυς ἰὸ αν 8 εἶδσψ οὐ ἴῃ6 [Ἀ}} οὗἩ Φοπε- 
ἐμδη, Φογθηίδ Β [δι θη δι ΟἢΒ, μα 5᾽ 21} Δ πη δ 
ἱπ τὸ ΟἹὰ Ταβίδιηθηι, Βυΐ δθ Βπα}}} χῖνθβ οχργϑβ- 
Βίοη ὅ150 ἴο 8 ἴῃ ΓΘ ἴο ἴ{π6 υἱοϊοτίουβ 
Θχογοίκε οὗ {ΠπῸ δυϊὴ οὗ ἴῃς Οοἀ οὗ τογνεϊδιίοη 
ΟΠ ἴβγδοῖ, 48 νυο ῖ] ἰῃ [8 δηοΐοσης ὨἱΒΊΟΓΥ 88 ἰη 118 ΝοῪ 
Τοβίμεπθι (ΔἸ ΒΙθηὶ ἴῃ ΟἾγσίδι, 086 σ]ου βοδυοη 
ργοάοιι παῖ ονορ ἔμ αἰνί βίου Ὀδίγγοθ Ὀδ] νην 
δηἀ υὑπδθο]ϊονίηρ ἴϑγα6]. 772 ἐλέη : ΤΏδ τεὐοοϊίοη 
Οἵ ἴΠ6 τηΔ ΟΣ ΕΥ̓ οὗὨἨ [6 Τηθι θοῦ οὗ ἔπ [βγ80}}118ἢῃ 
Ρθορὶθ ἰβ ποῖ δὴ εὐγορδίίοη οὗ ἰῃ8 Ῥγοιηΐβο [0 {16 
ἐποοσγαίίο Ιαγϑοὶ 156} (νοῦ, 6). 

Εὔνρεί Ῥγοοῦ ( ὕγοηι ἐδ ἐΐηιθ οΥΓἹ ἐλ6 ραϊγίαγολδ) 
ΤἯε γαοΐ οΥ εἰδοίϊοη,. ὍἴΠ6 αἰδοίου 18 ποῖ τπδ46 οοῃ- 
αἰὔοηδι! ὈΥ ἀσδβοθπῖ, ΠΟΥ ὈΥ̓͂ ΒΟΙΓΒΏΪΡ, ΠΟΡ ὈΥ ὈΪϊΓΙἢ- 
τὶ χἢϊ, ΠΟῸΡ ὉΥ͂ πογ8 ; ἰὑ 8 ἀοαἦδΒ ἔγϑθο δχογοὶδε οὔ ἰοῦθ 
ἴῃ τὉΆ16 ργϑαρθίθστηϊπαύϊοη οὐὗὁὨ δὴ ἱπάϊν σαὶ δηὰ μοῦ- 
Βοηδὶ πδίαγο, ἩὨϊοἷ. 8 ΟὨΪΥ͂ 86] «οοῃαἸ ἰοπμ θα ΌΥ [Π6 
Ογρϑηΐο τγοἰαἰιΐοη ἴο ΟἸγϑε δπὰ ἴ0 ϑδοῖὶ οὔπορ ἰηΐο 
ὙΠΟ 1[Π6 ο]οοῦ ἰηαϊν  ἀυλ4}8 Θ[}4}} ΘΏϊοΓ, ἀπ ὈΥ̓͂ “16 
ργοπιῖβα τὴ846 ἴ0 ἴΠ ΘΠ, ἰῃ τ ΒΙοῖ ἴΠ6 Τπουρῃῦ οὗ Ιονο, 
ΜΠῸἢ. 8181} ἀρρθᾶγ 'π ΐατα σΟποδρίίοιβ απὰ ὈΪΓΉΒ, 
6 αἰγοδὰν γοβθοιθά, [1 υπϊΐοβ ἰῃ (Π6 γοϊαῖῖνο δη- 
Εἰ 6815 οιὐτ ον 8) ἃ Εδβα) [6 ἐπ ηἰείῃ στοαί αἰ γεν- 
φηοθ ἴῃ ἴα αυδὶ βοδίίομβ οὗ ρδγβοῦβ ἔον Οοα δ Κίπρ- 
ἄσπ, Ὀυΐ ποῖ [ἢ6 αὐδοίμξς απέξλοκὲδ οὗ Βι] να οη διὰ 
δοπαοιηπδίίοη (ν6 18. 6--18).--[ 16 ἀοοίτίπο οὐ {Π6 
ργοάοαιπαίίου οὗ 8 ραγὶ οἵ (Π6 πυϊηδὴ ταο06 [Ὁ οἴοσ- 
58] ρογ οι ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤηΘΔΠ8 [Ὁ]]ΟἾΘ ἴσοι [Π6 δβιἰδίθ- 
βιθαΐ8 οὗ {Π|686 γογβθβ, ἄνθη Οαϊνίηῃ ἢϊπηβ6] 7 6 8118 
(δ6 ἀδοσοα οὔ γεργουθδιίίΐοῃ “" Ββοιτίθ]9" (ἀδογείωη 
Ἀονγδιἰο, αἰίαηνθη, υογιω), δηὰ ἰὺ ἰθ ορροθοά ἴο ἴῃο86 
Ῥδοϑδροθ οὗ [Π Ξοτίρίυγοβ δοοογάϊηρ ἴο πίοι Θοά 
ὙΠ10 ποὺ [16 ἀθδι οἵὗἁ [86 εἴπηθγ, Ὀυΐ ἰΒαὶ πο τηϊρδι 
ζασὶ ἀπο Πίπ δηὰ ᾿ἵἴνσο. (1.) 16 Αροβίϊθ ἴβ8 ποὶ 
Ὡζοδίϊηρ [6190 δἱ αἱ] οἵ εὐογπαὶ ρογαϊέίοπ πα εἰδγπαῖ 
διδονούποει, Ὀὰΐ οΥ̓ ἃ ἐδιρογαὶ ργδίεγαπος δηὰ αἶδγε- 
"Ἅαγά οἱ υδιϊοηβ ἰῃ ἰδ σταίυαὶ ἰνϑιοτίοαὶ ἀθνθῖορ- 

ταθηὶ οἵ [86 ρίδηῃ οὐἁ τγοἀοσορίζου, πιο πῦῖ] 
ἰποῖαάο 4}} (εὔδρ. χὶ. 2ὅ, 82), διὰ δῆοϑ ἴδ ἃ 
δηῖδ οἵ Εδδαιι, Ὑ8ο βίδηα ἄρυγαινο! (ὉΓ Δ}} [86 δῃ. 
8168 (Απηοβ ἰχ. 11, 12; Οὐδὰ. 18-31). Οὑἱ ει 
δοοοῦηϊ ἯΘ ΙΩΔῪ ΘΙ] Βα, ΠῚ Βοηροὶ: “ποῖ 86]} 
Ἰαγαθ 68 ἀγα βαῦϑά, ὕοῦ 81} Εποπιθθβ ἰοδὶ." (2.) 
ΤΏΘ δεῖ οἵ ἀοα ἰοπασγὰ ἔβα δῃὰ ᾽ἷ8 γδοθ οδπδοὶ 
ὍΘ δυηάογεα ἔγοπι ἴΠ6Σ ΟΥἹἹ 16, τοῖς ΟὈἀΌΓΔΟΥ 
ροϊπεὶ αἀοἀ δηὰ δημΐΥ ἰοὸ Ηΐ8 ρϑορίθ. [1 ἷ8 ἰσΌβ, 
νοῦ. 11 (πῆ, Ὠονονον, γοῦ. 18, ἀοθβ οὶ κἰδηὰ βὸ 
οἸοθοὶν οομηθοϊθα 88 νϑῦ. 132) βϑϑῃλδ ἰ0 γοργεϑοϊ Ὠοὲ 
ΟἿἿΥ ἐδ Ιονϑ οὗ αἀοἀὐ, δυὶ ΗἷβΒ μαϊγοαὰ 858 ὑγδαηκίοστοα 
δυθὴ ἰμἴο [86 τοῖο Σ Β σορθ. Βυὶΐ ἰΐ τηυδὲ ποῖ ἢ 
ἔογροῖίοι {παὶ, ἴο [86 οὐμγηίδβοίοης Οπο, ἔποτο ἰδ 0 
ἀἰδιἑποϊΐοι οὗἨ ἰἰτῶ6, δῃμβὰ 4}}1 (6 ἔυϊατο 8 ἰο Ηἰπι 
Ῥτόϑοηῖ, Βοβίἀϑβ, Δ θβϑδϑηϊίὶ αἰδι ποῦ τηυδὲ ὁ 
τηδὰθ Ὀεΐπϑοῃ [16 τοϊδιου οὗ αἀοὰ ἰο ροοὰ δῃηὰ οΥἱ!, 
ἴο διυοίαὰ υθοῦὶ ρΡ ΌΓΔΙ οστοσ. Οοα ἰονθβ ἰῃ6 
Ὀοσδυθθ Ηδ ργούπορβ ἐΠ9 Υ Ὺ μοοα ἰδμδὶ ἷπ ἰη ἔοι " 
διὰ Ηθ οἰθοῖβ ἴθι, ῃοΐ ὁπ ἀοοομπέ Οὗ τοὶ ἔα! ει 
δηα τΠοἷρ ΒΟΙπο88, Ὀὰϊ ἐο ἐδ! ἢ δηᾶὰ ΠΟ] ποθ. Βυΐ 
ἰδ οδῃποὶ ὃ6 διυϊ, Οἢ [06 οἴοῦς Ὠδηά, (αὶ Ης διδῖθ 
[Π6 ΘΥἹΪ τθῃ Ὀθοδυβο Ηθδ ρῥτοάυσοβ [6 ΥΘΡῪ 6ν]} ἔδιδὲ 
8 ἴῃ ἴδοι: ἴον 1πᾶὺὶ που]ὰ Ὀ6 αὐϑυγὰ, δὰ ἀθδ ΓΟΥ͂ 
ΗΪδ8 Ὠο] 688: Ὀυΐ Ηδ Ὠδῖοβ ἔθθτη οἡ δοοουπὲ οὗἁ [6 
ΟΥἿ] ἐπὶ ΠΟΥ ἀο οὐ ΜΙ|11 ἀο ἴῃ ορροκϊοη το Ηἰδ8 π|}}. 
ὙΥΈΪ 6 Ὀυμπηδη ροοάποαϑ 18 ἴΠ6 6772 οὗ Ὀϊνίπο Ἰοτα 
δηὰ σχτβθθ, ΟἹ ἴ86 ΘΟὨΙΓΆΓΥ, Πτιπι8ὴ ἩϊοἰςθΠθ5 8 ἰδ τῃ6 
οαμδὲ οἵ Ὠϊνίηο Παϊγοα δῃὰ δΌΠουγομοο : δηᾶ ου δὶ 
δοοοῦηϊ ΔΙομθ οδῃ ἰΐ ὉΘ (86 οΟὈΪθοὶ οὗ 186 ρυηίενο 
ὙΓΑΙὮ δηὰ οοπαἀθιμπδίουυ ἀθοτοο οὗ Θοὰ. ογο ουῇ 
ἐπ6 οἴἶδθεοο οὗ Ηΐ8 οσὴ ἀρόηου, δ που]ὰ 6 οὐ] κοὰ 
ἴο σοπάριη Ὠἰπιηδβοὶἔ---- Ὦ]10}} 18. ἸΓΓΔΌΟΠ 8] δηὰ ὈΪ4θ- 
ῬΒΘΙΩΟΙΒ.---, 85. 

ϑεσοομα φρυοοῦ ( ἤγοπι ἐδιε ἐΐηια οὐ ἐδα δὶσὶπσ οὗ 
ἐδε ἰαω) : ἤμ 7αεΐ 9.7 ογαϊπαίδοι. ΤΒΘ ρῥγϑηθζοστηξ. 
παίΐοη οὗ {π6 Ὠἰδβιονγῖοαὶ (ταΐη οὐ ἀδνοϊορπλθηὶ οὗ ρον: 
ΒΟΏ8 8 {Π6 ἴγθε ϑχϑγεῖβο οὔ Θοὰδβ (Ψ 6 ῃονδ)) τίριν 
ΘΟιβη688 ΟἹ ρϑγβοηβ, [Ὁ 8 Ποῖ πηδά6 οοῃαϊτί ΠΑ] οἢ 
ἃ 861 νυ! τοῦδ] Ὠυμηδῃ ἩΠΠΠἸὴρσ δηθὰ ταπηΐηρ : ὃαϊ ἰΐ 
οοπαϊομβ 1.86} ὈΥ 105 οοῃθοαύθηοο ἴῃ τοϊδιίοη ἴο ἃ 
ἀοβηΐτο Ὀυπηδῃ σουῦτβα οὗ οοηάυοῖ, ΌὈΥ̓ ΔΙΓΠοΓ δῃον- 
ἱπῦ ΤΘΓΟΥ͂ ΟὨ ΐὰ ἴ0 ΠΟΙ, ΠΟΙΟΥ͂ ὮΔ8 ΟΠ06 Ὀθεπ 
ΒΏονῃ, δηὰ δον ίηρ, 4}} ἢιἷῖ8 Θχρογίθηςθβ το οομίσὶ Ὀυϊ8 
ἴο Ὠΐβ βαϊ νδϊ(ίοῃ, δηὰ, ὈΥ̓͂ ἰι8 ἰπῆπθηοο δηὰ ἰοηρ-δυῖος. 
ἱπρ, Ἰοδάϊης ἰὴ Ὁ 88 οὔοθ Ὠιγαάθηρα ὨἰπηΒ6 } τὸ 
Κ(Ὧ6 ἰυάἀχπιοηῖ οὔ πατάἀθηΐησ. [Ι͂ἃ 6 ἰπβη 6 }}7 ταδὲ 
δηΓ Πο818 ὈοιΘΘ ἢ ΟΠ6 ἴὸ ὙΏΟΠΙ ΙΠΘΤΟΥ͂ 88 ὈΘΘΠ 
ΒΏοντι δηὰ (Π6 ὨἸδγάθηθα οὔθ (Μοβοβ δῃὰ Ῥῃδγδοὶλ, 
ἰς οοπαῦμιϊο8 τ 6 ρογαρϑοῖνο οὐἁἩ [ἢ6 δηιὶοδὶ8 οὗ ἃ 
ἢη8] ρἱοτ βοδιίίοη δπὰ γοὐθοϊίοῃ, Ὀὰξ ποῖ γοῖ [8 δ.- 
ΕΠ 68]8----νὔὖς 4., [ἢ 8η4] Ἰυάρτηθιηξ ἰ1861} (νοτα. 14-.18). 

Τλίνα ργοοῦ ( σοπι ἐδ ἰῶπο ὁ ἐλε αἀευείορνεονξ 
ΟΥ̓ ]εγαεῖ οὗ ἐδλε Οἰἱά 7:δίαπιεπί) : 

α. Τῆς γαοί οΥ ἰλ6 οαἰ. Τὴ ἔγθο θχογοῖθα οὗ 
Ὀϊνίπο πίβάοηι οἢ ἴμ6 φύραμα, οΥ [Π)9 ΒρίτίςυΔ], Ρ͵α8- 
Εἷο τηδίοτία! οὐἩ [Π6 ἀποϊθηῦ πογὶὰ, δινιὰ ϑβρθοΐδ!ν οἱ 
ἴδγλθ]. Τα οχογοΐδα ἰδ ἢοὶ τηδὰθ δοῃαϊὶ 004] ου ἴῃ 8 
Ἠἱϑίοτγῖ αὶ [βγϑϑὶ᾽Β οἰδίτηβ ἴο ἱπῃουιίδηοθ, δηὰ δὰ [86 
τἰραῦ ἴ0 τηδκθ οὗ ἴϑγβδὶ, 88 'ὸ μβοὰ Ὀθοομηθ, γϑ886}8 
αηΐο ΠΟΏΟΡ δηὰ υπηῖο αἰθηοηοσ, ὈΥ 8 πηΐϊνογθδὶ ΟἿ γῖ8- 
ἰαπἰζαϊίοη. Βαΐ [6 68}} τηΔ 68 ἰἰδ6] οοηάϊοπαὶ ὉΥ 
[86 δοῖυλ] βίαϊο, ἴῃ πϊοῖ ἰδ 8ι}}} θη το8 τΣῺ τυοὰ 
Ἰοπρ-ουδοτγίηρ ἰῃ6 οχἰϑησ τθ886]8 οὐ ττδῖῃ, τον 
δῖο ΑΙγοδαὰν διίοα ἴο ἀοδβίγυοίίοι, ἰὨδς, ὉΥ {λοῖν οσὶδὶ. 
606 δηᾷ ορροδί(ἴίοῃ, (ἢ 6 111 ἀΐδρίαν οὗὐἨ Οου δ βΊοΥΥ, 
οὔ Ηἰδ8 ερί γι ὰδ] τονοϊαϊΐου ἴῃ ΟἸτίδὲῆ, ΤΏΔΥ Ὧδ τιδᾶὰθ 
ΚηΟΝΩ ΟἹ (Π6 ν6896}8 οἵ ΙΏΘΓΟΥ. [Ὁ ΓΠΟΓΘΌΥ οοπδεδο 
ἰυἴο8 ἐπ6 Θοοποηιΐο δηἰ Πθϑὶα οὐἠ μανάθηΐϊησ ἐπ ἐδ 
Νον Τοβιδπιοπὶ, δηὰ οὗ [1:6 ἱἰδιοτίοαὶ ῥυαϊοδαὶ οὔτθε 
φη ἴδ ρτοδὶ τηδ88 οὗ [5:86]. δῃὰ οὗ δῆ ορροδΐηρ ἐπὰ 



ΟΒΑΡΊΕΕ ΙΧ. 1--88, ᾿ 
ταααβεσαειπαασα,ἠ ὀἠ εν καφαννπουθακπαμηενηπνοαπσπρδναδμηξηὶς ῆϑιν πεασ. ἄβηκφηη 

τιοαδυγαυο αἰβρίαυ οὗ (6 σίουυ οὐ ἰϊ8 Ὄχϑγοῖβθ οὗ 
ΓΏΘΓΟΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 ἀσδη}}16 ποιὰ, Βαϊ [018 ΔΗ ΠΟ 818, 88 
νῷ Βἰ18}} Γανμον ρογοοῖνο, ἀ068 ποέ ργθοϊυἀθ ἴῃς μο8- 
δἰ Οἱ ̓ τν οὗἁὨἁ ΠΑΘΓΟΥ οἱ ἰπαϊνί] Φεν8, δπὰ οὗ [ἢ6 Γα- 
ἰροιο ΟΥ̓ ἰηαϊνίατ41 ἀ6η11165 (ν γα. 19--24 

“1 δὲ ψυόοῦ οὗ ἐλὲδ γτεεάμςπι οΥ ἐδ 2λέυΐπ οαἰὶ 
“ον ἐλ6 Οἰὰ Τεδίαπιεμί, ΕἸτβῖ, τῆ Θαυλ) ἰχϑιος οὗ 
655 ἀηαὰ (θη 68 ἴῃ {Ποῦ γο)θοάοη ἰδ ρτορμθδι θα 
ν Βοβοα (γον. 2δὅ). ϑθοοῃά, {{|ΠΔ Θαυδ) Ζαϊοι οὗ 
(δ 168 ἀὰ Φ6 8 ἰῃ ἴῃ 6 ΠΩΘΓΟΥ ΒΟ ἴ0 [Π6 ἰδίαν 
(τοι. 26). {ἱκονίβο, Βα ΐδῃ 88 ργορῃθδὶβά, ἔγϑι, [ἢ 
τοσυοῶοι οὗ 86 ρστεδῖ τηι88 ΟὗἨ [δὰ 6] [0 8 Β[28}} Γϑση- 
Ὠδηΐ, νυἱὺ 81|8}} Ὀ6 βανϑὰ ἔγοι || ᾿παρσιηθηῖ (νΟΣ. 
21): Ὀασὺ βϑοοπά, 186 ὑδγίδἰμν ἐπαὺ δυο ἃ γεπηηδηῖ 
81.4}} αγίβε ἴγοιῃ ἃ ᾿υσρτηθηξ οὐδ βῃογε ὉΥ τὶ ρηθουβ 
ὨἐΠἀη688 (στ σβ. 28, 29 

Μινέλ, Ῥγόοοῦ : ΤΠ οογγοδρυπάθῃοο οὗ ἴΠ6 Θχογ- 
οἶβα οὗ Ὀἰνίπο δυιθοσ! ῦ οὐ ον δῃὰ θη} 168, πὶ ἢ 
τποῖν οἰ ἶσ8] οοπάποῖ, ΟΥ πὴ ἴ[ἢ6 Δη  Β68)8 οὗ δὲιἢ 
δηὰ υῃθο]16ῖ, ΤΠ ςοποϊυβίοῃ ἔσοηι [Π6 ὙΠ0]6 ΟὨδΡ- 
(ὉΣ, 88 ἀσάνῃ ὈΥ [86 δρίτις οὗὐ ἴῃ6 Αροβί]θ (νυ σβ. 
80- 88). 

[4. Τηΐβ ομδρίος οδηποῖὶ Ὀ6 (αἰτὶ δχρ αἰπμθὰ ΟΥ 
ΡΓΟΡΟΥΡΙΥ Ὠοηογτοὰ Ἡ ποὺ ἃ τοοορηϊδίοι οὗ ἴ[ῃ6 ρτὸ- 
ἴουπᾷὰ γι} τ ὨΟἢ 1166. δὴ [86 ἰουπαατίοη οὗἁἨ ἴ[Π6 ἀ00- 
ἐγίηα οἵ εἸδοίζυι, νἱΖ., ἰ[Π 6 ἴγϑα, ὑποοπαϊιϊοηςαὰ σταδθ 
οὗ ἀοὐ. Τ7|ιο86 ὀχροβίζουβ ψῇο ψουϊὰ ᾿Ἰπϊῦ {86 8ον- 
ΘΡΟΙΡΏΓΥ οὗ τ1ὴ6 Ὀ᾿νίηθ Μ}}} ὈΥ͂ ᾿νυτηδῃ ἰγοθάομ, ἐπὰ 
ἀθύυεθ βαδίζῃ ΙΏΟσῸ ΟΥ 1688 ἔγοπὶ ἴδπ6 ογθαΐυγο, 
δὲ ἀο τοῦ υἱοίΐθηοο ἴὸ ἴῃ6 ἰοχὺ {{ [ΠΟΥ ἢ ἰΐ 
δοιυγὰ νι {Π|ΗῸῚ. Βγθίθιηβ. Υοὶ νὰ τηυβὶ συδγὰ 

ἴηβὺ ἴῃ6 ὁρροδβίϊθ δχίγοιηβ οὗὨ βυργα ΒΑΓ ΔΏΐΒΠ), 
μνὶΐοἢ, τι} ἔδαγία! Ἰομίοιὶ οοπϑίβίθηου, τ᾿ Κ68 αοὰ 
[πὸ δυῖθον οὗὨ [Π6 (Ἀ]} οὗ Αἀδλπι, πέος οὗἉ κῃ ; ὑἢ 8 
ΤΟΔῚ ἀοηγηρ ὈΟ) αοαἶϑ ὨΟ]μο88. δπὰ ἴον δηὰ 
[Δ ἢ 8 ΔΟΟΟΌΠΓΑΌΙΙΥ, ἴ0 {πὸ υἱπιαῖο αχυϊησυϊβηπιθηῖ 
οἵ 41} ΠῃογΆ] Πγ. ΜΆΏΥ, ἱπάθοα, πᾶν ἢ 6]α τἷ8 νἱοῦν, 
ὙΠΟυο ᾿ἶνοΒ, ὈΥ ἃ ΔΡΡΥ ἱμπουμβίΒι ΟΥ̓, γα ἔτ Ὀδῖ- 
τοῦ δὴ ἰμοῖὶν {Πθοτῖθβ. ΤΏΘΥ δγγίνοα αἱ [Π]8 6χ- 
ἰτγο)δ ρΡοβοη ᾿πσουρσί ἃ οπο-ἰἀθαὰ οχρ]δπαίίοῃ οὗἁ 
(ἷβ Ραβϑέρδφρθ, δῃηᾶ (Πγουρὰ [ῃ6 Ἰορῖσδα] οομϑοαυθποο οὗ 
“παῖς οοποορίίο ΟΥ̓ τῃ6 Ββονογοί ιν οἱ Οοα δ 8]}]- 
ἀοιοστηϊηίηρ γι}. Βυῖ ἰἦ νὸ σψουϊὰ ποῦ ᾶνο [6 
ΒΙΌΙ6 ργονθ ΔΗΥ͂ ᾿Βίηρ τη πΪΒὮ 68, Μ}| γΓηιδῖ ἰῃ δ. 
τοῦ βἰηρ]θ ῥαββαᾶρθβ ἴῃ μοὶ σοπηθοίίΐοη τ] [6 
ὙΠ0]6, ἀπὰ δοοογαΐης ἴὸ 1η86 Ὡποίοσυ οἱ αἰ. ἴῃ 
(Π|6 ΘΑΓΙΥ ρᾶγὶ οὗ ὑμΐ8 Ερίβι]6 (ομβαμ. ἱ, 18. 11, 80), 
Ῥαὰ! ὑμοαυ νΟΟΔ}} Ὁ ἀθοῖαγοϑ ὑμδὲ αοάὰ ἰδ ποὶ (}16 δὺ- 
ὅον, Ὀὰὺ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ δηα ἰυάρμοα οὗ δν]]} ; υνν, ΓΘ ΠΏ, 
608) ἢ6. ΟΙῈ δ ἤγη 4 βροοϊῆς Ὀἰνίηο Γογοοχζαϊμαίζοῃ 
οὗ βίη δηὰ ρογάϊξίοη Ὁ [Ι͂ἢ οὔδρ. νυ. 12  μ6 ΒΟ 8 
ἢδδὲ τοαδιηρύίΐοη πγου σὰ ΟἸτίβι, 88 ὕο 118 ἱπά νυ ϑ] ἔην 
ῬΟΎΘΡ δη ρΡΌΓΡΟΒΟ, 8 ΠΥ 88 ὉΟΙΏΡΓΘ 6 ΠΒΙνΘ 88 (ἢ 
[4] οἵ Αἄδὰ. ὙΥ̓Τ|ι (18 ἈρΤΘΘ ΤΩΔΏΥ ράββαροβ, βοῇ 
ὄροακ οὗ αο( δ βίποογθ Ὑ}}} [0 8ᾶνθ αὐ τηθῃ, δῃὰ οὗ 
8 Ξόη  Γὰ} (8]}}, Θχίο παρα ποῖ αὖ οὔοο, Ὀυΐ ργδάυδ νυ, 
ἴο 41} (Εζοϊκς. χσχχίϊ. 11. 1 Τί. ἰἰ. 4: Τίϊυβ ἰϊ. 11 : 
2 Ῥεῖος ἰϊ. 9). ΑσοογαϊηΥ, Ῥαὰϊ τηυδὺ μαναὰ ἴῃ 
τηϊηἀ ΠΟΥ δποὴ ἃ βῬ πΠαογδὶ γοργοϊαἰοῃ, 88 18 δἰπον ἃ 
Βο  (ἰπουττοα γαβυϊῦ οὐὗἨ ὉπΌ6] 16, ΟΥ ΟὨΪΥ͂ ἃ πορδιίΐϊγα 
ΡΓΟΡΑΡΑ ΠΟ [ῸΓ ἰπ6 οχίθηβίοι οὐὗἁἩ [6 ρ]δῃ οὗ βα]να» 
ἤοη, Ὑϊοὰ ἰδ Ἰῃοτγοίογο υἱοἰπηδίοὶυ δυσί! οσθ, Β6- 
δἰάθβ, ἴῃ οἸ)δρ. χ. ἴῃ οδδίίϊῃρ ΔὟΔΥ οὗ ἋΠ| Φεῖνγ8 
ἱδ “ἰἰὐτϊθαϊοὰ ἰο τποἷρ σὴ τπδοίϊ6 7, Ποποα ἴο [86 
ὈογβοπΔὶ ραΐ οὗ [86 ογϑαΐυγ: δηὰ ἴῃ οἤδρ. Σἷ. . Οαἰνἐπέβτῃ, ΟὨ]ν 5068 ἐπ π8 ἔκν 1Π βροα 

Τὴ Οοὐβ! ““  οτα Θοὰ, ουὔϊ οἵἉ Η 8 κογοσζεΐρτι, τὰ 
{Ὁ1]6 απὸ ὑπο ΠΑ ΠρΌΔΌ]6 κοοᾶ δ θαδὺ τὰ ἢὰ 

ἔν’ τδἰϑούοη ͵8 γοργοβθηΐθα 88 [ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ. 
8τι.. 8 ἄθοζοο, ἰῃ6 ἴ4}} οὔ [06 268 τοἀουπαὰδβ ἴο 
16 Ὀϊ]οθοίηρ οὗ [Π6 ΟδηΏ]68, δηὰ τῃ6 οοηνογβίου 
οὕ 106 ὀδῃμ]68β υἱεἰπηαίθὶ Υ ἴοὸ ἴ6 βαϊ ναὸ οὗ τπὸ 
δεν. 
ἼΡΟΟΥ ἴο σϑάθοῃῃ Ὠυϊοδυ τυ ἰὰ (Ἰγῖϑι, [ἢ6 βθουῃά 

80 Ηδ 453 ρογῃγιοα [6 [4}} οἵ Αἀδπι, ἴῃ 

᾿ 829 

Αάδιῃ (νϑσ. 12 8); Ηδ δαβ ἱποϊυἀθὰ 411 πὰρ ἐΐ 
οὈΘοΐθηο6, ἐμαὶ Ηδ τηΐροϊ ΠΑ ΘΟ ΤΩ ΘΓΟΥ͂ αροη 681] (Ομ αρΡ. 
χί, 82: οοορ. Ο]. ἰϊΐ. 22). Βυῖς [86 ϑαϊναϊίοη οδὮ 
ὈΘΟΟΠῚ6 δοί.}8] ΟἾΪΥ ρτβάυδι!Υ : ἀπὰ (ΠῸ χταάυδὶ το. 
ἀοιηρίϊοιι οὗ 41} (ποὺ 411 88 ἰυα νἀ α]α, Ὀνὺ {Π|6 τη 84 
ἦν δῇ ογμβηΐο, ποὺ ἃ ὨυΠΊΘΥΪΘΑ] 8686) ΡτΟΒΌΡροβρΥ 
[6 ὑΘΙΏΡΟΓΆΓΥ τγοὐθοιῖίοι οὗ βοιωθ. 

ΤῊΘ ϑδευίρίυγοβ ἰθδοῦ, ὁ. ἰῃὸ ΟὯΘ παπᾶ, 16 ἂν 
ΒΟΪυϊ6 ΟΔΌΒΑΙΠΥ δηαὰ ὑποοπαϊοηφα ρσγασο οὗἩ (οὰ. 
δηὰ, οἡ [6 Οἴ6 Γ᾽, {Π6 τπογὰὶ Ὡδίυτο οὗ τυδη, ἱποὶυ 
ἰηρ' ΔΙ80 ἢἷ8 γοϊδνο γθϑάοτα δῃὰ 1118 γοβροῃϑί}}}0} 
(ὁ. ὁ..,), ὈυσηδῺ βαρ μιν ΤἬΏΘΥ δδοσῖθο σοαριηρίίοη 
Δ) βδδῃου Βοδί!ο1}), 88 Μ6Ὶ] 88 ἴΠ6 οτγθαῖδοι) δηὰ τρδἷμ.- 
[θηδηο6 Οὗ 8}} τὨϊημδ, ἰο αἀοἀ δἴομθ, Ηθ πόσκβ ὑὈυἢ 
ἴο ΝΙ]] δῃαὰ ἴο ἀο οὗ Ηΐδ σοοά ρῥ]θαβαγο (ῬὨ]], ἰϊ, 18), 
ὯΟ τηδῃ οοτῃθὶ 0 {86 ὅοῃ, χορ τῃ6 ἘδίΠΟΥ ἄγαν 
ἴτὰ (Φόμη νὶ. 87, 44); πίζδουΐ (86 ὅοη, Ὀδϊΐονογα 
οδῃ ἂο ποιΐημ (Φοθη χν. ὅ).. Νοῖ ΟἿΪΥ (6 Ὀορίῃ- 
εἶσ, θυ αἰδὸ [ῃη6 ρσορτθθβ αμὰ δοιρ! οἴου οἵ δοη- 
ψογβίοη, γα αἰγὶ υϊοα ἰο αΟοἂὰ (96Γ. χχχί. 18; ΗθΌ. 
χὶϊ. 2: Ιὰκὸ χχὶϊ. 82. Ἐρἢ. ἰδ). 10: 1 Οον. ἰν, 7, 
2 ΤΏρρε. ἰ. 2: 1 Φοῆῃ ν. 4). Ηρδμηοα 411 ὑὕδ]ονο σε 
οομἕδβ8, τι Ῥδὺ]: "ΒΥ ἴπ6 στδθα οὗ ἀοὰ 1 δπὶ 
Πδί 1 8) (1 Οὐτγ, χν. 10), δῃὰ δβογίθε 8]} (86 
ΒοδΟΡ δηὰ ρίονῦυ ἴὸ [9 [οτὰ δοπθ (2 Οον. χ. 17) 
Ιπάθθὰ, ονθῃ 601}, 88 8 ῬὨΘΠΟΙΏ ΠΟΙ, δηὰ δοοοσαΐῃρ 
ἴο 1ϊ8 τηδίδτῖδὶ ἔοτοθβ, σδηποὺ Ὀ6 Θὁχοϊυάοὰ ἔοι (ἢε 
ΔΌΒΟΙΪια μοινίυγ οὗ αἀοὰ. Ηδ διάθμβ ῬΏδγδος δηὰ 
ΓΑΪΒ68 ὑρ ΝΟΌΘΟΠΔαποΖζαγῦ ; Ηθ ογεδὲθβ {116 ᾿ἰχῃϊ δηὴ 
ἴΠ6 ἀδΡη668 : Ηδ ρίνεβ ρϑᾶςθ βηὰ οδοίβ δου] (188. 
χῖν. 7); ἂἀπὰ {Π6 6 1ϑ ΠΟ δν]]} (τη ϊδίογι 6) ἴῃ [16 οἱτν, 
τ8αὺ [86 ᾿μογὰ μδ8 ποὶ ἀοῃμὲ (Απιοβ ἰϊϊ. 6).--  Οα 116 
ΟἾΘΡ παπᾶ, Ὠονόνοῦ, [Π6 δογρίαυγοβ ἤθνον ἔγοϑὶ οἱ 
"8 88 8 ΤΠΘΓΘ ΤΟΙ Ώ 6, Ὀυΐ 88 ἃ ΤΠΟΓᾺ] Ὀοΐησ, Τῇον 
Βοϊὰ ᾧρ Ὀεοίοτα ᾿ΐμ, ἴῃ [86 ΟἸὰ Τοβίδη)δθηῖ, ἴα τγ8, νὰ 
{πὸ Ῥγοιηΐβα οὗ ὈΪοβαΐπς ἢ 6 ΟΌΘΥΒ, δὰ τῃ6 ἰῃγοδΐί 
Θηΐῃρ οὗ ἃ ουγδθ ἰζ 6 ὑγαηέργοββοβ; ὉΠΟΥ͂ οὔδὺ Ὠΐτη, 
ἴν 186 Νὸν Τοβίδιθηῖ, {6 ρΌΒρα), Ὀδρίϊδιη, ἕδἱ ἢ : 
δία πη, τ] ἢ ἔδαγ δηα τσοπιὈ]ηρ,, νοσὶς οὐδ ΒΒ. ΟὟ 
Βα Ἰνϑιίοῃ (ῬΏ]]. 11, 12}; ργϑβοηῦ ἴο ἶσα (86 Ὠΐρῆσδι 
ΠΠΟΡᾺΪ αἰ 68 88 ΘΟΙΏΤΏΔΗΟΒ : Β6 γα ΠΟΪΥ͂, Ὀ6 γ6 ροῦ- 
δοῦ ; δηὰ δοοουηΐ β'ῃ δῃὰ {}|6 γοὐθοϊΐουῃ οὗ βαϊνδίϊ οι 
88 8 ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟΙΔΆΙ ἔδυ, “ΗΟ οἴϊοῃ που]ὰ 1 
αν ραϊογθά γου, 8ἃ8 ἃ ἤθὴ ρσαίῃογοι ἢ ΠΘῸΡ ΟὨΙΟΚΘΠΒ 
ὉΠ6ΘΡ ΠΡ πίηρδ, ἀτια ψὲ οοια ποῖ " (Μαῖῦ, χυϑὶ!. 217; 
μΚ6 χΙὶ, 34). 

, Φ [Εοχῦϑ8 [06 ἰαγ ἄοται [᾽6 ἔχη δασισηίαὶ ἐσ δια οὐ ἐὺ 
ἀϊδῆσυέ δυρ᾽οοὶ : 

“Α}} βοοὰ οτίριπδίοδ ἥτοπι Θοᾶ. 
ΑἹ! ονἱ! οἱ σιπαίθα ἤΌσα {πὸ ΟΥΘΘ ΣΟ. 

ἙΠοσίοι οτἰ κί παίθϑ ἴῃ [ἢ9 ἔγοθ οὔ Θοά. 
ΒΘΡΓΟΌΘΔΙΠΟΣ οτἰ σίσιδῖθα ᾿ὰ ἰὯ 9 ὙΠ} οἵὨἁ τηδιι. 

Το ΟΠ εῖθηεα 189 Ψ80]0 Κ,ΙΟΣΥ οὗἁὨ [η6 δαϊνδέοσι οὗ ἴδιο 

Τὸ τῦδὴ Βδίοη 8 [89 ὙΠΟ16 γΓοΒΡΟΙΒΙ 11 ν οὗἨὨ [86 τοΐπ οὗ ἐδ 6 
ἘΦΡΓοΟῦδιο." 

866 ἢΪ9 ὨὈἱδεογίαιοπ, ὑΡ. 880--47ὅ, 
ΤΒαῦ ἰῃθ86 ἰάοσθ ἃσθ Ὠοΐ σϑοοῃο δ] ὉΥ Ὠθἤγεν, 

Ἰομὶς, ἰ5 ϑνἀϑηΐ ἔγοστῃ ἐπ ἀϊϑουβεῖομδ ἢ [ἢσ Βυδηθοῖ; Ὀμὲ 
τηἷα οαμ ποῖ, οὗἨὨ ἰΐθο|7, ἀἰσρτγοτο ἐμοὶν σα. 1ὲ ἰδ [06 οἱὰ 
δη ἃ ΘΟΥ̓ΘΥΕΣΤΟΟΌΤΣΥΪΙΙ ΤΩΨΕΙΟΙῪ ΟΥ̓ ἴπ6 οσίρί οὗὨ οἱ]. Ἐοχῦσθα 
Β66}8 ἴο ῬγοΥθ ἐπαῦ ὑπ086 ῬοαΣ ΟΠ στὸ σοταραί Ὁ]6 τὶ [86 
ἀοσίτί]} βίδίοσηθῃίβ οὗ ἐμο Ἦ δδίση ἱπϑίοσ Αβεοσοῦθν, ΤΈΟδο 
0 τὶ [86 δηδεροεῖ ῥρσοδοδε ἡδσίδῃ νἱοτβ, την Βηα [Πϑτὴ 
πῃ Ηδ] ἀλη θ᾽5 ἡοΐθ8 οἡ ὑδίβ οπα) θυ. ΤῈ Βγμποὰ οὗὨἩ Ὠοχ. 
ν᾿ Ὠ1οἢ 8 οοπδίοτοα ὉΥ̓͂ ΙΩΒῺΥ [86 ἀξλλνοος οὐγουα οὗ ἢ . 

ἴῃς οὗ [6 χορσοῦδ 
τιαί,, στὸ “μάλ 

ἰπ τἢ ἱ ῖ ἢ ἸΏΘΥ ἤαγο Ὑ110Ὲ|] δ τοὐπλϑν Ὁ [Ὧ9 ΟΟΤΏΣΠΟΣΙ ΤΣ ΒΟΣῪ ἸΏϊο ὙὉ Θ᾽ ΠΑΥ͂Θ 1). 1 
ἀμοξδοῖνο δ, πὰ ποί ἴο ὈΘΘΙΟῪ ὉΡῸΠ [ΘΤὴ γῤμύπγεν ΔἸΤΕ δι 
18} 9 στοῦ οὗ οοι νοσαίοῃ  Ὀυΐ ροστοϊ ρ΄ ᾿μοσπὶ, ἰὼ Ηἰδ δ΄ 
ἡυὰρπιονΐ, ἴο ΤοἸ]ονν {οὶ οὐ ἘΔΥ, δἱ Ἰδβί ἴὸσ [ῃη6 ἀθο]θσι.» 
του οὗ Ηἶε ἡπρίοο, ἰο οοπάθστημι δπμὰ ρΡυμδῃ ἐμϑῖλ 701 ΟΥΟΥ, 
ποῖ οὨΪν οὐ δὖ ομιμΐᾷ οὗ μοὶ: ὑπ δίλοῖ, Ὀὰὰξ αἰθὸ 10) ἰδεὶ 



ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΕ. 

{ἰδὸ Βεαὶ ἔσαἢ τοδροσοίηρ, [86 Δ βοϊυία, ογοδνα 
δαυϑα δ Ὑ οἵ ἀοὰ ἴῃ (Π6 πογκβ οἵὨ ογοδιίοη, γϑάθηρ- 
ἰἴίοη, δηὰ βαηῃοι βολίοι Ὀ6 ἀδμϊοα, τὸ [4]} ἰηΐο [16 
Ῥοϊαρσίαιι ἜΓΓΟΡ, ὙὨϊοὶ ἀδβίγουθ 8:86 ΥΘΓΡΥ͂ ΤΩΔΙΤΟῪ οὗ 
ΟἸ γί δυϊδηἶον, δηαὰ αἰϊεϊθυῖο8 βαϊσαιϊζοη ἴὸ ἴ[Π6 ογοδίασο : 
θυ 1 [0 Βοοοπα οἷα488 οὗ βογίρίιγο ἰοχίβ Ὀὸ ἀσηϊρὰ 
οΥ πιοϑιοὰ, γ͵ὸ ἐγ Ὀτουρῃν ἴ0 (6 Ὀτγκ οὗ {π6 
ἀῦγ88 οἵἁ ἐαία]δη ΟΥ Ῥδηςμοίβιῃ ἢ Τὰ 8 ἀορτδαδα 
ἰηῖο 8 τηθτῸ ἰηϑίγυμηοηῖ πὶ ῃουϊ ἃ ν}}}, δα ἢΪ8 τὸ- 
ΒΡΟΠΒΙ Ὁ γ, χα}, δη Ραμἰβημλθηῦ δὐτομαίθα, ΤῊΘ 
(6 !ς οὗὨ {ΠΠΘΟΪΟΘῪ ουῃβίϑιβ, ποὺ ἴῃ ἰῃ6 οΘϑὐδὈ] ἰθηπηδηῖ 
οὔ οπε οὗ [686 ροϑίυ]αῖοθβ αἵ ἴ)6 οχρϑῆβθ οὗ ἴδ6 
οἴπον, Ὀὰὺ ἴῃ τοοοηο ηρ ὈοΐΠ, δηα Ὀτίηρσίησ ἰηΐο 
εἶροὶ τοδί ίοηβ τὶ ὁδοῦ οὐμθν ἴῃ6 ἰηῆηὶτα δηα δηΐΐθ 
ΘΔΌΒΑΙ ΣΟΥ ἴῃ Ἰοοαΐηρ, ποῦ ἴη οὐίηρ 116 χογάΐϊδη 
κυοῖ, ΤΆ Ϊδ ἰϑ. ἱπάθϑα, οπα οὗ ἴῃ χτϑαΐοϑι δηα τηοϑὺ 
ἀ! σαϊυ ργοῦΪ]θιηβ, πο σδὴ παν ν Ὀ6 [ΠΥ βουϊνοα 
ἔγοτα [ἰἸ6 ,βίαπαρμοίην οὗ Θαυῦ!Υ ἱτπον]οάρο. ΟἾ]Υ 
αἴον ἴΠ6 Δοσοιῃρ ]βῃθα νἱοίουγυ ΟΥ̓́ΣΡ ΟΥ̓ οδπ [ἢ6 
ἄδορ, ἀαγὶς οηϊσιὰ οὗὁἨ 6}, πο [ΌΓῚ8. [86 τηδίῃ 
αἰ ΠΠου ον ἴῃ Ὅ06 ΡγΟΌΪ6πι, Ὀ6 [ΠῚ Υ βοϊνοα. ὃ 

Εον ρῥγδοῦϊοδὶ δῃὰ ρορυΐαῦ 86, ἴ[Π6 (οἸ]οπίηρ τ6- 
ἸΔΓ ΚΒ ΜΠΠ δι βΈ]ο6 : 

(1.) ΤΏοΓο ἰ8 δῃ ϑίδγῃμδὶ ργθἀθβιϊηδίίη οὗὨ Ὀεῖϊον- 
ΕΓΒ Ὁη10 ὨΟΙ 688 δηα ὈΪΘββομβθ, πὰ ἤθῆςσθ ΓΠΘΥ͂ 
᾿πυ8ὲ ἀβοτῖθ6 411 (86 φΊοΟΥΥ οἵ {πεῖν τοἀθηρίίοη, ἔΌΤΩ 
θορίπηΐης ἴο οηά, ἴο [9 υπιηοτίοἀ σταοο οὗ Οαοὰ 
ΔΙΟΠ6. 

(2.) ΤΉΘΥ ἀο ποῦ, ονγοναγ, οὐ 18.198 ϑοσοιῃῦ 66 886 
ἴο Ὀ6 ἔἴγθθ δρθηῦβ, ΓΟΒΟΟΠΒΙὉ]6 (ὉΓ 4}} ἐμοῖὶν ἀοϊηρθ : 
υυΐῖ, 85 Οοἀ ποΥῖβ ᾿ὶ πδίθγα ηοΐ Δ ΡΊΟΔΙΠΥ δηα ἰτ- 
τηραϊδίοϊγ, Ὀὰΐϊ ὑπγουρἢ ὨδίαΓΑΙ ᾿αγϑ, 80 Ηθ νοῦ 8 ἴῃ 
πῃ, Ὀπρουρῇ Ποὶγ 1118, ἄθποθ Τῃρουρὶ ὑΠ|6 πηθαϊι- 
τίου οὗἁὨ βηϊῖ6 οδυδο8: δῃὰ {86 πιυτα ἐμαὶ ρσῦδοο ἰ8 ἀ6- 
γοϊοροά νἱυ μη ἔπ θη), Β0 πηυσῇ [86 ΙΏΟΓΘ 18 [Π16 Ὁ {ΓῸ 6 
ἔγοθάοτα ἀδνοϊομθὰ ; 80 τὶ ρογίδος ΠΟ Π658 δηα ρογ- 
[ϑοὺ ἔγοθάοιῃ οοἰποῖάα τ} θαοῖ οἴμθῦ, Αοοογαϊΐηρ- 
ἴγ, {)16 ἰρμοδὲ ἰγϑθάοιῃ ἴα 1ῃ6 οοιηρίοῦα ἐὐἱ ρἢ ΟΥ̓́Θ 
[ὴ6 601}, δῃηὰ ἰβ ΘΟ ΒΘ ΌΘΠΟΥ ἰἀ ἢ Ὁ 08] τ ἢ (6 τόσα] 
ὨθοοβδτΥ οἵ ἴη6 σοο, ἴΙ͂η (8. βθῆβθ, αἀοὰ ἰβ ἔγοι 
}αϑὲ Ὀδοαυδα Ηδ 15 850] 06 }Υ ΠΟΙΥ. 

(3.) ΤΊογα ἴα πὸ Ὠϊνίπα ἰογθογαϊηκιίοη οἵ βίῃ ακ 
δὲπι, αἰἱποισὶι δ Ὠκ5 Ὀγθϑθθη ᾿ὐ [ΓῸ πὶ 8}} οἴ θγη ν, ἀπά, 

οἴδαγ δ. αΑηᾷ [ἢ 5 5 [ῃ6 ἄθοσγϑο οὗ σορτοδδίϊοη πΐσῃ ὉΥ 
ὯΟ ΤΘΔΠΒ πιαΐεοα αΟοὰ ἴη6 δαΐηοτν οὗ δῖα ((μ 6 γοῦν πριν ς 
οὗ νοῦ ἰ6 ὈΙΑΒΡ ΒΘταγ), πὶ ἀροίλτοθ Ἠΐηὶ ἴοῸ ὯΘ πῃ δινία', 
ἐγσοργο 51 0]6, δὰ εἰ ίθου ᾿πὰρθ διιὰ αυότρογ᾽᾽᾽ (δῆοῃ 
ἱ,, Ατί. χν.). Τα ἰ8 86 ἴα Τ᾿ 89 ΔῺΥ Οὔμδξ (0 ρκο, Ὀθ} ἴΐ ἐμ ὉΥ ὯῸ 
ΤΑΘΒΏ5 ἡ ΓΘΟΟΠ ΟΠ ἰοπ υὗὨ 16 ὑπὸ εἰάθε οὗ Σονθη θα ἐγυϊῃ, 
ΟΓ ΔῺ βίἰ[οπλρῦ 81 ἴἴ.- Ε.] 
ΓΑ ἔου κολο ας τον 6 αἀἀθά ἢ676 : 1. ΤΏ το δτοι οὗ 

βοϊθποῖβα ΓΠΘΟΙΪΟΡῪ ἴοὸ γουϑηα]ϑὰ ἐγαΐῃ, 18 (8: οὗ δβοΐθινοθ ἰῇ 
Κϑπογαὶ ἴὸ 16 σι τἢ ἰδ πσοῖκβ ἴο ουηδεῖδο, Ηδθ.ι06 [ἢ.3- 
ΟἹΟΡΥ δ48 ππβοϊνϑᾶ Ὀγοῦϊο ιι5, 8) ἃ 1.650 ἔχη ΐκἢ 1.6 ΒΌ πι- 
᾿π|9 ἴο τί οΣ ἐπνοδησητη, 2. ΤὨθοϊορν 18 πον ἴο ὉΘ 6001" 
εἰάοτοῦ υηἱττικεογε!Υ τὰ {8 Βοι(ἰοτμοηὲ οὗ στοαὶ αυδείίοηβ, 
Ὀθοδδο δ ΠΊ6Θ ΓΟΙΏΔ1Π ῃϑοϊνο, ΠΟΓ 680 ἴπ6 ΤΆΪ ΓΟ οὗὨ 18 
αἰτοταρίϑ αὖ βοϊαἰΐοτι ἀνα] αἴο οἰ [1105 {Π|6 ῬΟΒ᾽ ΠΟ ἢ 5 ΔΙσοη αν 
ποῦ, οὐ ἴῃ) δοραγλῖθ ἐσαῦπα τ ΠΙΟΒ τ 18 ποῖ τοί τοδιιοοα ἕο 
Δ δυβίθπι. 83. ΤῺΘ τλοάσθαιϊν οὗ γὼ δοίθπδο ἴν88 8, Ῥ]:106 ἴῃ 
υδοϊοχίοαὶ ἀϊθοιβαίοθ. [{ ἐποοϊορίατια οἰαἰτὰ {μπαΐὶ ἐπμοΐτ 
αιοταρὶ δὲ ἴθ 50] εἰἶοῃ οὗ δι. 6 ἃ ῬγοΟΌΪΘπι 43 (παὶ ργθβοπίο 
ἰω τηἰκ οηλρίοσ ἰ8 τ. ΟἿΪΥ͂ οὯ6 ἴδ ι Βηου]ὰ Ὀ6 τηβᾶι, ἴα 
ΟἹ ϑοῖοῦ ΤΑΥ͂ ἴθοὶ] ἐμπαΐ, ἴῃ 50 ΟΟμΗἋ}}]Υ Ορροακίηρ (δαὶ νἱον,, 
ἐιὸ δΒα8 οὐϑγείξγονεη [86 ὑγα ἢ ἐΐβο11, 4. ΤῺ 8 ῬΓΟΌΪΘτΩ 18 ΟἿ16 
ἔδπι απ οπτοϊοχίοι] ἃς ᾿ν6}} δὲ Γμϑοϊορίοαὶ, απ Ὡθησο σπμσί 
6 οδοιροὰ Ὃν γοϑορ γονοίαἰϊΐοη. Αἰμοίδτα ἀνοϊά ἰΐ 
Βοϊ οὶ ν ΨΥ τπιοραιῖοῃ, Ῥηηδη οἶστα ΚΥ̓ δ ἀ πϑον [80 ἰΘΒΌΟΩΥ 
οὔὗὨἨ ΟΣ ΟὟ ὁ νηδοϊο τ 85, ἘΓΠΟΘΥΟΥ ὈΘ᾽ 16 γ65 ἴῃ ἃ Ῥογβοπαὶ 
Θσοὰ δηὰ ᾿ἰβ οὐ ρογβόδα ιν, ἰ σορ γοπίρα πιτῇ 18. ΤῺ 
δδίος ρμοβι ἴοι ἴον ἃ σὨἰ]ὰ οὗ Οοἄ ἴο Ὁ Κα [8 (ηαὲ ψὨΐΟἢ Ἰρανο8 
ἔνο ἀἸηοπ! τ ΠΟτΘ {πὸ υτοαᾶίοσὶ οἸΟΣΥ͂ ἰ8 ἀϑοσὶ δὰ ἰο Ουά. 
Ἡϊϑίονυ βῆονε ὑπδς ἔμοβο τῆο {ΠῈ8 ποίοα τγογθ ποῦ ἴηθ ᾿ϑαϑί 
ροποογηθᾶ ἴο Ἰΐνο παπάθι' ἐμ }1οϑὲ βοῆδϑο οὗ (μοὶν οοοιι 
ΔΌΪΠν, ὙΠῸ ΟἩγτίαείλη Ἰἰΐο ἴα τὴ)π9 ἔα. π6 ΟὨΪΥ βοϊαίϊοι οὗ 
ιΪ8 τοδὶ Ῥγοῦϊοτα ἢ ἃ πΊγβί τΥ ὙΙΘῊ ἰθ. Ῥτδι 4] ΟΠ} τι ΡΟΏ- 
πο οἷν Ὦν οὯο γνοῖ στολίοτι, 86 τι γπίοτν οὗ μοι θα, σοά 
βιδηϊίθοί ἰ) (ἢ. βοκὴ --Ἐ.} 

(ἢ τοϑρϑοῖ ἰοὸ γϑἀοιηρίίουη, ρογιϊἐοὰ ἰδ, τ 8116 οοὴ 
ΒίΔη(Υ ον γτ Ϊηρ ἰξ το Ηΐ8 ρυσροθοα. Ἡρῃοε, ἰδοϑε 
ὙΠῸ ἃγ ἰοδὲ ἃγὸ ἰοβὲ ὑῃγουρῇ 18 6ἱΡ οὐσει ἔδυϊξ, δῃς 
τηυϑὺ ὈΪδη6 [μοὶ οὐ ὉΠὈ6]᾽οΐ, πο τοὐοοῖδ ἐδε 
Τ]68}5 ΟΥ̓ δα] γαϊΐοῃ ὑγοβογοα ἔθου ΟΥ̓ αοά, 

(4.) ἴῃ (Π6 ἐΐγιό ΟὗἨὨἁ 1Π6 σΔἸ ηρ οὗἁἨ πδιίομβ δπὰ ἰξ. 
αἀϊνίάυ}8 ἴ0 βαϊναϊξίοῃ, Οοὰ ργοοθθάβ δοοογάϊωρ ἰὸ ἃ 
ΡΙδῃ οἵ οἴβσμιδὶ πιβάοπὶ δηᾶ ἰοῦθ, Μοῦ τὸ οδημοὶ 
[ἈΛΠοτ ἤθγθ, Ὀυΐ Βιιου ]α δάογο ἴῃ βἰϊθῃξ γουογθῆσθ. 

(ὅ.) Το τίς 86 οὗ Π6 ἀοοίτηθ οὗὨ οἰδοιίυη, ἴδ 
Π6 Βα ὈΠ Πρ Οἱ βἰΠ6Υ8 δηὰ ὑπ οοπιογηρ οὗ Ὀ6- 
ἸΙΘΥΟΓΒ, 48 ὙΓ6}1 ἃ8 Π6 ἰπόῦθδβο οὗ [μοὶσ στβυας ἦρα 
Βαρρίῃθβδβ, ΟἾΪΥ ἃ ουρα Ὁ]6 τοϊβυπ ογηξδηΐηρ δὰ 
τηΐϑυβα οὗ ἰδ δὴ ᾿ἰοδα [Ὁ ΘΆΓΠΔ] ΒΟΟΌΓΙΥ διὰ ἰὸ ἀθ6- 
ΒΡΔΙΓ, 

(6.) Ιπβιβαὰ οἵ τιϑαϊίαιης τυ ὍΡΟμ ἴΠ6 ῥγὸ 
ἰουπὰ ἀθρίῃβ οὗ ἴῃ6 Ὠἰνίπθ ἀθογθθϑ, ἰὰ ἰβ Ὀδίτον [ῸΣ 
Θδοὶ! ἴ0 τι 8 οὔτ ο6}Π}πρ δηα οἰθοοι ΒυΓο, δηὰ, 
ὙΠῸ ἔδαγ δπα (γον, ἴο νοῦ οὐδ δΐ8 οὐ 88}ν8.- 
ἴοη.---Ρ, 8.] 

ὅ. Τα ἰογθθαγαπσα δηὰ οοηβάρηοθ τὰ ὙΠ ἢ 
(Π6 Αροβὺϊθ ργεοῃουηοθβ ἰβ ορίπίου οὐ ἴὴ6 (Ἀ}} οἵ 
ἴδγδοὶ, ἷϑβ ραίγοῦῖσ δηά ἐγ Ϊγ ̓ υτάδη ραὶη (2 Οὐν. χὶϊ. 
7--9), δα ἷ8 ργορῃοίς εοἰονδίίοη δῦονθ ἰδ, γοδοδίη 
ἴο 80}: λ}γ, ΔΓ ομδγδοίουβεϊοβ οὐ {πϊ8 Νοσϑειταϊ 
τηδῇ οὗ Θοά, 

θ. [Ιδγδ0} Β βἱοσυ ἷβ γϑυθαὶϑὰ ἱπ {πὸ οογγολροπὰ 
6066 οὗἁὨ ᾿ἴ8 στοδῖ βοῖιδὶ ὈΪθϑϑίηρβ τ ἢ 1ἐ8 Θἤ ΒΗ ἰῃ- 
αἰνίάυδ]θ. Τα 116 οὗὁἨ δοῦυδὶ βανίηρ ὉΠ] οδϑὶ 05 οὐτογι 
ἴητο τοοϊρτοςὰὶ ορογαῖίο τῖ (ἢ 6 ἐένις οἱ 
16 ἈΓΠ6γ5 ἀύπη ἴο ΟΠ γίϑὺ ἀσοογαϊος τὸ ἴπ6 θ6εὶι, τῆς 
Οἰμαχ ἴη ψὨϊοἢ αν ΠΥ ἀπα Βα Δ ΕΥ̓͂ αηἶῖο. [Ιὼ 
[ουμααιϊομ '8 ἴ8γ86}}8 δαορἕοη, ἰπ ΑὈτδἤδτα, ἴο 50ῃ- 
Βῃϊρ. Οἡ {Π]8 ἴΠ6ΓΟ ἰ8 ἰουπ θα, ἤγϑϊ, ε6 μδιγίατο λα! 
ΔΏ ἢ 6818 οἵ {86 δόξα οΥ οὗ (86 γουθδιηρ δηροὶ οἵ 
Φοβονδῇ, δπὰ οὗ {{Πππῖ ὀονθηδηΐβ, ἴῃ τ ὨσὮ ἐπὸ ἐν δῇ 
661108] 6Ἰαπλθηῦ ἰβ ΡΓΟΡΘΡΙΥ ρ]αοδα ἰῃ δάνδῃςθ οὗ {πὸ 
Ἰοραὶ β]θυ)θηΐ, Θομ ΟΥΠΙΔΟΪ ὕο ἴ6 οἰαγδοῖον οἵ 1ΠῸ 
ραιγίδγο αὶ τουθαϊοὰ τγοϊϊρίοη ; (ὉΘΠα δομθα ἴπ 6 8}- 
ὈςΠοΒὶθ οὗ ἴῃ6 Μοβαὶς ρογὶοά, οἵ [μὲ γι οὐ εἰ ἰεν, 
δηὰ οὗ [Πα βϑυνίοθβ. ἀηα ἤθγο, ἴπ σοη ογ δ νι ἴτιι 
186 ΟΠΔΓΆΟΘΙΟΡ οὗἩ {πὸ Ἰομαὶ δοοποηιν, ἴἢ6 Ἰοραὶ ο]6- 
τηθηΐ ρΓΘοΘάο8 ἴῃ Θνδηρο οι]. Βοιδ [16 ραϊγί σοι! 
δηἃ Μοϑαῖο ΘΟΟΠΟΙΪ68 [Π6η ΘΟΙρΡΙἾ86 ὁδοῦ οἴπον, [υκῖ 
88 ἴΠ6 ΟνΥ̓δηρ 6] οὶ] δηὰ ᾿ἰθρΆ] θ᾽ θυ η18. ἀγὼ σοπιργίϑρα 
ἴῃ {πΠ6 ῬΓΟΙἶβ65 οὗ ἴπ6 ρῥγορμοιὶς ρογίοα. [ῖκ δα 
ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ὈΘΘῚ τοιηγκοα ἰδδῖ, ποιπὶῃϑιληΐηρ {5 
ανἰουϊδίΐοη, οαοἢ ραν συν οὗ [06 αἰ υΐθ 5. τηρη- 
ἐἰοηθα 8 ρΘου ΔΓ ἴῃ ἃ ΠΙΟΡῸ ΠΘΠΡΓΑΙ Β6η86 [0 ἴῃς 6η.- 
κτἶτα ΤΠ ΘΟΟΓΘΟΥ. 

Ἴ. ΟἈγΟ[] αἰθητοη τοῦδ Ὀ6 ραϊὰ ἴο ἴΠ6 ἴδει ἐδιδῖ, 
ἴῃ ὅπ οαἸοούϊοη ἴῃ τοῦβ, 6--18, [86 οοιητηυηϊσαίίοη οὗ 
ἴῃ6 Ὀἰνίηθ ἀθοῦοθ ργθοθᾶθα ἴῃ ὈΪϊππ} οἵ {πὸ οἷ ]- 
ἄγοι. Βυῖῦ, οἡ ἴπ6 οἶμον παπα, ἴῃ ἰῃ6 οτγάϊηδιίΐοη ἴῃ 
ΥΈΓΆ. 14--18, 1ὃ ἈρΡἢ 68. ἴ0 ΟΠ ΓΒΟΙΘΥΒ ΔΙΓΟδαν οχὶϑης 
--ὐὔοβοθ ἀπα ῬΒαγδοῆ ---ἶἰη δοοογάδῃοα τ} {πὸ αἶτος- 
οη νι ΐοῖν ΠΟῪ αν δίκη {Πϑιηβοῖνοβ. [1ἢ ἢΠ|ὸ ο]} 
ἷπ σϑιβ. 19--.ώ4. (Ὠἱβ δσοτητηιηΐσδίϊοη ἤπα}]ν (ὉἸ]οπε 
τὯ6 βἰδῖθ οἵ {Π6 σΆ86 δἰγθιαῦ οχί βίη : Ὑ ὀββοὶὰ οὗ 
πγαΐῃ, γ688618 ΟΥ̓ τήθγον. Ετοιῃ ἴὯ6 πῇ0}6 οὗὨ ιἰν8 
Βϑοιίοη, οἰδρθ. ἰχ-- πὶ. ἴὉ [Ὁ] ὑπαὶ τπΠ6 ἀθόγθοθ 
ὑπο γηρ ἢ 6886 σοιπτηηϊσαῖίθηβ ὈΘΙΟΩΡ εἶδὸ ἴὸ 
οἰογηῖϊγ. Βιῦ {Π6Υ ὈΘΙΟΙΣ (0 ΘἰσγΉ ΕΥ̓ 889 ἀδογθοᾶ 
ψ Ὠΐοἢ ἀτὸ σοῃα  ἰοποα ὑροη ἱπαϊνίάυαὶ οοηασαςὶ, μὲ 
Οοα υΐνουβα!  σοηα Ἰ Π]101}}8 Ὠΐ ΒΟ] ἴῃ ἴπ 6 πιραϑΌγυϑ 
ἡ οἢ Ηδ αἀορῖδ ἰῃ γοίδγοησθ ἴ0 ῬΟγΒΟηΒ [0 ὃ6 εἰοῖεῦ. 
τ 6 ΟΥ ἸΓΘΒΑΥ͂ ἀοιογιηϊηοα, πὰ ἐπ ὶν ΡΟΥΘΟΏΔΙ τὸ 
Ἰαιΐοη8., Τὶ ἄθογθο οὗ οἱεοιίίοη (οΓ οὗ ἰον6) ἴπκον 
τοχηίζδηοθ οὔ πο οἴδοι ουπαϊίου ἴ{π81. ἰωαξ [ἢ 6 ὗε. 
μβἷο ἰπηϊνίἀ κα] Ἰηϑὴ "6 ἀοδηθα κοοοτάϊηρ ἴο ἴδ 6 ογρὴπ. 

Ι ἰαιὰ δῦ τπ6 τηϑηθοῦα οὗὁἩἨ οὐ Κἰηξάοια ἴῃ (Ὠτὲν 



ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΙΧ, 1-88. 
παν «ἀὐὐπιπππα. οαὖὸ - 

Τμο ἀσιτοθ οἵ οτὰἀϊηδίίου (ον οὐἠ τγἰφῃτθουβῃθ88) ἷβ 
οοηὐϊεϊοποα ὈΥ ἴΠ6 ἴδοϊ ἰΠπδὲ ᾿ηαϊ νἀ ι818, ἴῃ {Π|6Ὶ ἴΓΘΘ 
κεἰ (-ἀουδυιηϊιατίοη, πορα, ὈοΌὰ ἴοῦς ᾿μθιηϑαῖνοϑ δηὰ [ὉΓ 
τἰνοὶς γοϊαιΐου ἔοὸ ὑπ6 ΠΟ ὈΟΑΥ͂, θῖν Ὠϊδιογῖοαὶ ἀ68- 
μας δηὰ βρϑοΐδὶ ψυϊάδηοο. Τὰ ἀθογθο οὗ 186 
48}} (οΥ οὗ πἸβάουα) 18. Θομ αἰ οηθα ὈΥ̓͂ {}|6 ἔβοὶ {πᾶὺ ἰΐ 
ἐραϊεοα [6 υἀρτηθηῖθ ργομουμσρὰ οἡ ὑπὈεϊϊοῖ ἰΐθο } 
ΦὩΘΔῺΒ [ὉΓ ϑυὐθδβαγνίης [6 ρτοπχοϊίοη οὗ ἴα. Το 
ἀἰσποϊοι οὗ τἪ|6 οἰμθῦ τῃΘΟ]ΟΖΥ͂, ὠεογείιση γααθ8- 
ἐπαϊίοπῖς, ἀδογείμι σγαίδα, ἀδογοίμηι, ἡμδί γῆς «ἰδοτεὶδ, 
δῶ οομΐηδοα οἰδοίΐίοη δηὰ ογαϊηδίοη --- το Ὧδ8 
ΘΏΘΓΑΙΙΥ Ὀθθμ [ἢ6 οα80 ἴγτοια Απριυδβιϊπο᾽ 8 {πιὸ ἀοΥα 
ἴο ἴ86 ρῥγοϑοηῖ, ΤὨὶβ αἰβείποϊΐοη [Δ8 1 Κοτ86. οὐ τ- 
Ἰοοϊκοὰ (ἢ ἴασί δαὶ {Π6 ἀσογοίμεπι σγαίία οοῃδιυλυαϊοα 
186 γΟΥῪ οδηΐτο οὗ {π8Ὸ αεογσέμπι »γοάρκεϊπαίἑονὲδ 
(Ομγίϑυ ὁ ὡρισμένος, ΑοἴΘ χ. 42; Βοπι. 1. 4). Τδ6 
(ἀἰδογείνπ Γι ρν ὐὐμῳ ἐμὰν 8 τηοϑὶ ἰπὐσηαῖθ! Υ οοπηροίοα 
αι ([Π6 ἀδφογθα γοβρϑοίίηρ ἴ[ῃ6 υοσαΐξο. 

8. ὙὟ}ῶὸ μᾶνθ εἰβονθογθ Ὀγουρῶϊ οὐδ ἴἢ6 ἰγαίῃ, 
Γπδὲ 106 πτοπαργί ἥονον οὗὨ ἴΠ6 ὈΪΌ]1 64] ἀοοίξῖπο οὗ 
εἰθοιίοι, ἴα (Π6 αἷοθ, Βα8 Ὀθθὴ Ἰοὴρ σοποεαίεα, γοῖ 
πῖ0} [18 οὨαταοῖον αδέογηιδ δα, ἴῃ ἰ6 ΒΒΔΓΡΡ [ἢ ϊ8116 οὗἁ 
εἶα δοοϊ οβἰαβυῖςα! ἀοοϊτίηθ ΟΥ̓ ργοαἀοϑιηηιίοη : δηὰ 
(θαι Ὁ 15 ἃ ἀυτγ οἵ ουὖῦ ἀὰν ἴο ἀςαυΐτο, ψ ἢ ἰζ8 [Ὁ]]} 
ἰά6α, [ῃ6 ψ0}6 ἀρ} δηὰ σίογυ οἵ τῃ6 Ὁ ]1ολ] ἀοο- 
ἐτΐ6 ΟΥἮἨ ὈΘΓΒΟΠΆ ΠΥ . Ὀὰΐ ποὺ (0 Β66 1. ἢ0 ὙΘδοη δηὰ 
τοηάον ᾿πάϊδογοιῖ, Ὀχ τῃ6 οἷά [Ὁ θγδη οὐ Αὐτηϊπίδη- 
Ἐοίογιαθα ἀοβη! ἤοη8, [ῃ6 βοϊαὐΐοη Οἱ δὴ δηΐβηηα τὸ 
γ 086 ΓΘ8] 50] 1] 0 ΘΥΟΥΥ ᾿ἰνίηρ ἀϊδάποιΐοη οὗἁὨ ἰηάὶ- 
υἱάυα]α οοπτγ! ὈυΐοΆ, τόσο [ἢ 81 ἃ 8ο ο]αβίϊο ἢΠαίο ΐηρ 
οἵ σοηπίδβϑϊουδὶ δη ἢ θ868 οδὴ 0. ἴῃ 118 γεβρϑοῖ, 
[μλναϊοτ Β ῬΠ ΠΥ ΒΊΟΣ ΠΙΟΙΩΥ͂ ΤΑΥ͂ ὍΘ τοραγάθα δϑ 8 ὁχ- 
ΡΙΒΠΔΙΟΤΥ ΘὨΪαγροθηϊ Ὁροὸὰ Οδἰν πὰ Ζπὶπηρ)!. 
ΤῺ τΥϑίο οὗ ρτγοαοβιϊηδίίοι, ᾿κ6 (μδὺ οὗ τΠ6 
ΔιοΠοιΘηϊ, Διἃ ΟΥΘΡῪ Οἴδον ΟἸ τ βυῖδη Πυγβίο συ, 18 το- 
βοοιδὰ ἴῃ ἰῃ6 τοϊάϑὺ οὗ Ἰϊΐο, 

9. εν. 1. Τ8α ἰπυϊμαδῖθ ργοχί ΠΥ ΟΥ̓ Βα] γαϊίοι 
δα ΒΟΓΓΟῪ (ἢ ΔΡ. υἱϊδ. 89: ἰχ. 1) ἴῃ [86 ΑΡροβι]ο᾽ 8 
ϑἰδῖθ οἵ πη, 65 ἴῃ οὖν ον ΒΒ βίδίθβ οἵ ταϊηΐ, 

10. Κις. 8. ΕῸΡ τόσο ραγιϊουϊαν ἱπίοστηδίϊοι! οἢ 
(86 Ὀδη, 866 ΤΏΟΙυοΚ, Ρ. 412. [8668 8180 Εἰχουγηιϑ 
η ΑΠδίδοι)δ, ᾿. 802... βΚ.Ψ 

11. Το Αροβϑ θ᾽ ραϊγιουίϑπι ἰ8 ἃ ὑγαρῖοδὶ [δ ] ηρ, 
αδ͵οσὶ ἴὸ ἢ ἀομϊπίοη ἐπα Κίηρσαοιι οἵ Οδι18ῖ, δὰ 
ἘΠΘΓΘΌΥ ρ]ογίβοα ἰὸ ἔθ ἰπύθογο ΒΒΟΡῪ [66] ]}ν᾿.---Οὴ 
16 Ξ'μοκίηδῃ (ὠοχα), 866 ἴπΠ6 ποῖ ἰῃ ΤΠΟ]υοΚ, Ρ. 
417. 

12. Ου ἴ86 ἀϊγν]ηἱῦ οἵ ΟΠ γῖβὶ, δπὰ ἴΠ6 τοϊθνδηὶ 
ραββαμοθ οὗ ἴ6 Νονν Τοβίδιηθηι πῃ  ΒΙΟἢ Ηθ ἴδ ἴῃ 
ραγὶ οὨ]]6α ΓΟΔΠῪ Οοα, δηὰ ἱπ ραγῦ ΔΌΡΘΑΓΒ ἴὸ 6 50 
οαἸ]οὰ (Φοπη 1. 1: χυΐ. 28: 1 Φοίνη ν. 30: Αοίβ χσ, 
48. [06 ργϑέθηῦ ραββαᾶρα, τϑῦ. ὃ; Βόῃ). χνΐ. 27: 
ΕΡὶ". γν. ὅ ; 1 Τίημ. 1ἰϊ, 16; 2 Τίπι. ἰν. 18; ΤιϊΩΒ 11. 
18: 1 Ῥοῖον ἷν. 11: 2 Ῥεῖον 1}, 18: Εδν. συ. 18), 
σοΡ ἸΤὨοίυοϊκ, Ρ. 482. ΜῪ ῥοειδυ οσπι., Ὁ. 
160 ἢ. 

18. ΒΙΌ] 1.4] ἀοχο]ορίθϑ: χη. ἱ. 2ὅ . ἰχ. ὅ : χί. 
86: χνὶ, 27, ἃς. 2 Τίπι. ἵν. 18: 1 Ροΐῖον ἷν, 1]: 
Ὡ Ῥοῖον ᾿ἰϊ, 18, δηαὰ Οἱ ΠΟΓΒ. 

14. εν. 6. Νοῖ 411 ἃ ἴβγ8θ] ψῃΐϊοη ἃγὸ οἵ 
ἴμγαοὶ. ΤὨΪ8 ΔΡΡ Ϊο8 480 ἴο ΘΥΘΡῪ παίίοη, ἴ0 ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 
δομίοβϑίοη, ἴ0 ΕΥΘΕΥ͂ ΟἸ τ βύύδη σοπιπλΥ, [5ὲ 88 ἷδ 
ΔΡΡΪ1 55 π᾿ σθποΓα] ἴο ἴΠ6 Ὀτγιηςπ68. ΟΥ̓ 0116 τογβίσαὶ 
τἶπο, Οἢγτῖϑι (δοίη χν. 2). 

15, ΤΊ Ομ] άγοη οὗ [86 δι5»}ν ἀπά [86 ΘΒ] άδθη 
ὙΓ ῥγοιηἷΐβο, ὅδο ἴθ Οὐμεμεδμί, . ὁπ ὅζολη, ἰ, 18. 
Οὐπιρ. Θ'αϊαξίανιδ, ρρΡ. 119, 123.---Π,] 

16. Οπ ἴδιο {πϑοϊορίοα] ἀἰδβοιιβδίοηβ τ ῖ0ἢ γοίθγθηοθ 
ὁ ἔα ἀοούτγϊπο οἱὐ᾽ἠ Ῥγοι οβι παύοη ἴῃ [6 ργοβθηΐ 860- 
λἴοο, 866 ΤΊ)οίυςοϊκ, ρρ. 490--δ06, δπὰ Ὀεϊον. 

17) Ψα), 16. Οἱ τ᾿6 ἰά68 οὗἁἨ ἐὠοηδβίθύθηου πὶ {16 

29} 

Ὠδῖη6 οἵ Φοβοτδῆ, 88 Ὑὁ}1} ἴῃ Ηΐ8 μανίην οορδα 
δἰοῃ 88 ἴῃ ᾿υάρφίπρ, βοα ἴμ6 ἔχοσ. Νοίεε. Ιἰ 8 ἰῃ δ: 
ΤΑΟΩΥ ἩΠῈ [6 Τρ τοουδηοθ8 οὗ ψθθονδ ΒΒ ὀσχϑγοῖθα 
οὗ δυϊπογίτγ, τὺ Θνθῃ ἴη6 ἡπάρτηθωι οὗ ἀθβ}} το- 
ἀουηάᾶδ το 186 [ἰἴ6 οἵ ἐπ6 δίποοτ διὰ ὡστυρηβεϊοπαῦθς 
οὐδ: ὙὮ116 (Π6 σοβροὶ, οὐ Ὁπ6 ΟἾ μοῦ Βδηὰ, ᾽5 ἃ ΒΑΥῸΣ 
οὗ ἀθϑθῇ υηὐὸ ἀθαϊῃ τὸ [86 μουν δυὰ 1086}. 
ἷπσ. Βιυϊΐ ἰδὲ οοῃβίβεθηου οὐ Φϑῃονδῃ ἀ0685 ηυὶ 118 Γ΄ 
8 σλυυγίηρ οὐῦὐ 886 αὐδβίγιοῖ ἀθογθεβ οἵ ΗΪΐ8 οκ" 
Ὑγ1}}. ᾿ΠΒΟΧΊΌΙΥ δηα ἰπ ἀῃ οταοῖ αϊγοοτίοη, Ὀὰϊ πῃ ἢ], 
τοιηδι ηἷπρ ἴΚ ὨἰπΒ6 ] ἢ, ἀπὰ Ἰμογοίογο ἴῃ ΗΪ8 οτθὰ 
Δβδυἶη 8 αἰδδγθης ροβϑ θη ἰῃ τοϊδιίου, τὼ. (᾿ς 
ομδηρθα ροβι(οη8 οὗ τηδη ; νϑὶ (18 ἷ8, οὔ οου!δθ, ἰὰ 
ΠΑΓΙΠΏΟΩΥ 11} Π6 ΘΟιδἰβίθπου οὗ ἐμθ ῥγίμορ] 68. 68. 
1 Ὀ] 8η6 4 δηπα τϑα]ῖσοὰ ὈΥ Ηΐμ. ΤὨθγοΐογο, {1}6γὰ 18 
Ρτορυΐοῖυ ἰὴ βροδιείηρ οἵ ἃ Ὀὶνίῃθ γορθῃηΐδῃου- τίου 
ΘΧϑρ 6, ἔῃ ἰἢ6 ἰκίογν οὗ (86 ΕἸοοα. ΤὨΘ ροβί οι 
οἵ πιδηϊίμα ἰονετὰ αοα μ88 Ὀδοοιθ 80 ᾿ΒΠΟΓΟΌΡὮΪΥ 
Ρογνογίβα, ἰδδὺ {π6 Οτγοαΐοῦ τουδὺ Ὀθοοθ [86 })6- 
Βίγογοσ. ΟΟΏΡ. 8. χνἹ, 24--27. 

18. Οπ [86 Ἐφγριίδηδ᾽ τοι γϑηςοο οὗ τμ6 ῬὨδ- 
ΤΟΙ ὑπᾶοῦ ἩὨοῖὴ ἰβύβοὶ ποηῖ [ὉΥΉ, 866 ἴΠπ6 δυίῖο]θ 
“«Ἐσνυρίέον, ΟΥ̓ μαραϊυδβ, ἰῃ Ἠογζορβ 7λ6οὶ, ῥίπονς., 
δὰ Τποϊυοῖ, Ρ. ὅ16. Οη [Π6 Ὠαταφδηίΐηψε οἵ ῬΏΔΓδΟΙ, 
Οθρϑοίδ!!ν, 866 Εχοὰ, 'ν. 21. βίῃοα [Π6 ἰυάρτηθηιν οἱ 
Βαράμηθεββ ἰ8 Β6γῈ ἀδοϊαγοα Ἂο]]ο νον, 0Π6 Ῥᾶβδαρὲ 
ἄορθβ ποῦ ἀδϑοΐάθ οὐ [86 βιιοοοββίοη οὗ [886 ρδγί ου]αῖ 
ΟὔΘΒ. ΤῈ6 ΒϑὴΘ ΔΡΡ ΐ68 ἴω οὔδρ. υἱ. 8. ΤὨΘη {16 
ΡΑΡΘΌΪαῦ Ὠἰβιογίοα! Ομ 68 9Ὸ]1ὃὸν. ΕἸγβῖ, ῬΏΘΔΓΔΟΙ, 8 
ὨἸδγάθηθα ὈΥ̓͂ ἴῃ6 οουηϊοτβοίϊίοα οὗ τ᾿ πηϑρίοἴδη. 
(ςδδρ. νἱῖ. 18, 22). Α αἰρπίβοδηιν ᾿]]υδιταιίοη οὗ τ86 
ἔγοο νοϊοη οὐ ῬΠδσΟΪ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαίίοῦ ομ86: 866 
οἤδΡ. νἱΐ. 28. ἴπ οἰδρ. Υἱῖ, 1ὅ νὰ τεδὰ : “ ῬΠδγμῸῇ 
Παναθηρᾷ [ἷ8 Ὠοαγί, ἀπὰ Ὠραγκϑηθα ποῖ τπηΐο ΤΠποτη.ἢ" 
ἈΑπὰ ποῦν 818 ποαγὺ Ὀθοο68 Ὠαγαθηῃθα, ουθῃ ἴῃ Βρὶτα 
ΟΥ̓ {[μΠ6 ναγηΐηρ οἵ ἴπ6 ἰοσγβοα τηδρίοϊδιβ; οἤδρ. 
ὙΠ. 196. Αγραΐη, ἴῃ οἤδρ. υἱιϊ, 82: “Απᾶὰ Ῥδαγδοὶι 
παγαάθηθα δ Ὠρανὶ." γε τερδὰ ἴΠ6 βᾶπὶθ ὑπ ρ᾽ ἐμ 
ΟΠδρ. ἰχ. 7. Βυῦ 'π οἴῃ. ἰχ. 12 νὰ τοδᾶὰ : “απὰ 
10:6 [μοτὰ Βαγάρηθα {}|6 Ὠρασὶ οὗἩ Ῥῃαγδοὶ." [ἢ οἢδρ. 
ἶχ. 84, ου ἴῃ6 οἵἴπογ δπὰ, 6 ἀρβῖη τηροὶ πΠῚ) 86}- 
δΒαγαφαΐηρ, Ψ ἢΙΟἢ 18 ἔΠ6 ἢ ἀοεϊιιαϊρα 848 ἃ Ἰυάρτηρηῖ ; 
γψοσ, 8δ. [Ιἢ οδδρ. χ. 27, [86 Ποτὰ ρδὶῃ ΒαΓά ΘΒ 
δΐπι. ΤῊς Βαη6 ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ΟδΔΡ. χὶ, 10 ; χῖν, 8. 

ΑΒ τοραγὰβ {}}|8 ψ ἢΟ]6. βΒουῖοβ ΟὐἨ ραγι ουαγα, 086 
αὐοταϊδίὶς οχερθεὶβ ΟὗὨ δαυ! ον Εἰπ)68 Ἰοὰ ἴο 18 Ὀοΐηρ᾽ Γο- 
βαγάριὶ 88 ἔδιδ) βίος. Βαϊ τ πιυδί, ἰπ [Π6 γβί Ρ]δοθ, 
αἰδϑιϊηρυΐδῃῃ {Π6 Ῥγορ θῦσαι) ἀδοϊαγαιοβ οὗὨ τὸ ᾿υαᾳ- 
τηθηΐ οἵ δαγάθηΐηρ 88 βθηθγαὶ υἱενβ οὐ ἴῃ6 ὙΠ0]6 
οουγβα οὗ ονθηΐβ, ἔγοτα ἴΠ6 ἢἰβίοτί Α] ρΔΡΕΟΌΪΑτα, Α5 
(οΓγ {π6 ϊπύίον! 8] ῬΑΓΠΟΌ]Ωτα, 16 πιυδῦ Αἰ σαν 8 Ὀ6 ΥΘΥΥ͂ 
ΟΔΡΟΙῚ] (0 ποιΐοα {Π8ὲ 16 παγαθηΐῃρ᾽ 8 Ὠοἱ ἃ δίῃ] 6 δεῖ, 
θυ ὁ Ἰοῃρ βυσοοβδίοιι οὗ δοίβ, νοῦ Βυςσδερα το θὴ- 
[ΑΓΥ͂ δίιος ΚΒ Δ Πα ΔρρΆΓΘηϊ ἀν δἰ οηΐηρσβ. Βυϊΐ }1ὸ ροτίοαΝ 
οὔ παγάθηλις ὑπο ΒΘ 68 ἀγὸ ἀἰν᾽ ἀδα ἰηῖο ᾿Ὦγθο ῬαγιΪο. 
ὉΪᾺΡ δοῖβ: 1. ῬΏΑΓΘΟΙΙ ἰ8 Βαράθηθα ὈΥ [86 πιϑρὶοἶδη8 ; 
2, Ηδς Βαγάθηβ Ὠἰμηβοὶ: 8, Το Γοργὰ Βδγάθηβ Ὠΐῃ), 
Ἧν᾽6 τυβὲὶ δΕΓΙΔΘΙ ςΟηβί ον, (μΒαῦ Ὧ6 ΔἸ ΑΥΒ ὨΔΓΩᾺΘΠΝ 
ΠΝ 86} ἰπδὺ ἃ8 ΒΟΟῚ 88 ᾿ ΔΒ σϑοουογοα βα }1{{]Ὁ 
ἴτοπὶ ἰῃ6 Ῥοπαὶ ἰυἀρημοηῖδι Βυῦ (Π6 βοσΐῖθβ οὔ 9 
ΧΡΓΘΙΒΙΟΙΒ οἵ ροπέΐθηοο τουδὶ Ὀ6 γοραγάθα δὰ αγίβ.. 
ἴηρ ῬΑΓΙΟΟΪΑΓΙΥ τῸΠπΏ δα (αἰΐγέζο, ποὶ οοπϑγέο). 
ῬΠΑΤΆΟΠ Ἐ Βίδγορ-ροΐηῦ ἰαὰ ἴη6 ἀοῆδηνς αριοβίϊοιι 
ὝΠΟ 8 {πὸ [μοτὰ ὃ οὔδρ. νυ. ῶ. Τῇ θη ἢς τεαυΐσεβ 8 
μϊγδοῦ]ουβ φτγοοῦ: οὔδρ. νἱὶ. 7-10. Ηὰ ἀοόβ πος 
ἴαϊκο {πΠ6 ἢγβὺ ρίαριθ ἴὸ Ἰιρασῦ, ὈδολυΒα ἴΠ6 πιῆρίοϊδηξ 
ἀο ᾿κονἶβο ; οἰαρ. νἱὶ. 22. 28. Τὴ6 ἔγβὶ βῆοοϊκς κεπὸ 
8 οπδγβοιουίδιο ἐχργοβδίοη : οἤαρ. ν᾽, 8. ΕἾΠΗΪΩΣ 
ΘΙηοιίοη ; ΥΟΡ. 28, ΤῊ βγαῖ ἙΟΉΟΒδίο οἱ αἷῇ . 
ΟΠΆΡ. Ἰχ. 27, 28. ΤἼδ βοοοηὰ, οὔδρ. χ. 16. [ἴὲ ͵ἱ 
οδιαγαοϊογίβεὶς τπδὲ ῬΠΔΓΔΟΝ ΡγΒ ἰοδδὲ αἰϊθυθοη 0 

- 
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5 ρϊασυεθ ἐπὶ ᾿ἰοαδὲ αϑδοι ἢἷπῇΒ δῃὰ ΐ8 Ὠουδθ. 
ΤῊ ἸΠΔΥ Ὀ6 866} ἰπ ἴπ6 ἔγβι διὰ ΓΠὰ ῥ]αρθθ8; Ὀυΐ 
..6 υυθόγναδ ΠῚ} τότ αἰλεμιίου, ὁἢ (6 οἴδοῦ Πδυά, 
{πὸ βροοινα διὰ ἤουγί, νγ ΐο γοϑὺ ἈΘΑΨῚΪΥ ἀροιὶ Ὠἰπι- 
861. Ηἶὸ ἀοφθβ8 ποῦ ὑγουῦϊθ ὨἰΒ6 1 δροὺΐ 106 τηυγ- 
ταῖηῃ ἰδ6 ὈΟΪ]8 δηα ὉΪΔ1Π5 β6ϑ) ἴ0 ΒΌΘΓΟ ἢἶπι ρογβοη- 
Δ) γ. ΤῊ ὑϊυπάοῦ δηα [ν8}}, Ομ ὉΠ6 ΘΟΠΟΓΕΣΥ, ΟΡ 
ὲπ , ἰΠ6 Ἰοουδίβ 8130, Ὀαῦ {ΠππῸ ἀαγίςθϑβ [688. ΕἾΩΜ]- 
ἴν, ἢπΠ6 ἀδαί οὗὨ {86 βγϑι-Ὀογη δὴ (μ6 ἀφοβία ταοϊηθηϊ 
διοεκα (6 ἔγγαιβ ἀαβπηςθ, γοὺ πιιουν Ὀοίηρ 8016 
ἴο οοηνοτγί η. Απὰ ἰὐ ἰδ ουῦ οὗἩ ἐπῖ3 ποῃμαάογι! ηοὺ- 
ποῦς οἵ αι οδδησοβ δηὰ Ὀἰνίπο ᾿υάρτηθηῖδ {μὲ 
ἃ ρυπαθδτγουβ ἔλίδ ϑιὶς ἄθογθθ 888 Ὀδθῃ οοπιγγοα, 
Ὑογὸγ αὐΐϊΐοθ ρταιυϊουΒ} 7 ορροβοβ ΟἸβῆδυβθ: ὃ Ἔχρὶι- 
Ὠδιίίοη, {μὲ [πὸ Βαριἀθηίηρ δϑϑι}π|68 δ [86 ουϊδεῖ (ἢ9 
ΔΙΓΟΔΑΥ οχίδιΐῃρ ὈΘρΙπηΐηρβ οἵ οὐ]. Τμ6 ὃν ϑέλει 
ἀοο8 ποῦ ΟρΡβοβθ ἱΐ, ἴος ἀοα οδη ἰθὶ τηδῃ αἷθ Ὀθίοτθ 
᾿ἰ8 Βατάοηΐηρ, Μογοι, α͵8ο, 4068 ἠοὺ ἔανονς Οδ᾽ουλυβ᾽ 
ἀδἤηϊοηδ οὗ μαγάἀοηΐηρ, ὑμαῦ αοὰ ἀοθβ ποῖ δΒβαγάθῃ 
ἤδη ἐγεργητικῶς, Ὀὰϊ 1. συγχωρητικῶς, ῬγΟρίεν' μέόγ- 
πιϊδεϊοπειη ; 2. ἀφορμητικῶς, Ῥγορίογ οσοαδίοπσηι ; 
8. ἐγκαταλειπτιχῶς ; 4. παραδοτικῶς, 

19. Φυϑὲ 88 ῬΏΔΓΑΟ; μαγάθηθα ἢ π86] 7 ΤΟΓΟ δπὰ 
ΠΟΙ εὖ Μοδορ᾽ ἀθοὰβ οὗ δι, 80 τγὰ8 Μοβοβ δἰ γαγϑ 
δανδησοα δηὰ βἰγοηριῃοηθα ἰπ [δίῃ ὉΥ {Π|0 ἐγ ]8 οὗ 
ἔμτἢ ἢ ἢ σοῦ ργθραγοα ον μΐτη Ὁγ ῬΠΏΑΓΔΟΙ 8 Ππαγὰ- 
ὁπ Π98 ---ἰμαὶ ἰ8,. ὈΥ [6 δρραγοηὶ ἰαϊϊυγο οὐ ἢ 
πλϊγα υΐουβ ἀθθάθ. ΤῊ}8 ἰ8Β ἃ διμαάδιηθηιαὶ ἰδ οἴ 
αοὐ᾽ δ Κίηράοῃ. Τδ6 Κίηράοπι οὗ ἀδγίκῃ6β8 αἰδρίδυβ 
ἰζϑο ΙΓ ἴῃ 8 γϑοΐργοοδὶ δοῦοιι ψί (πὸ Κίηράοιη οὗ 
χηῦ, δα [86 Ἰαιίοῦ 8 8150 ἀἰβρὶγοὰ ἴῃ 118 γϑοῖργοοδὶ 
δοίίοη νὶ0} 086 ἔονΙηΘΓ. 

20. ΤΏΟ]οἰκ᾽ 8 ΟΧΡΙΔΏ ΔΕΪΟ ἢ ΟἹ αν ΐπρ, ΘΟΠιρΑββίοη 
πα δΒετγάρηϊηρ, ρΡ. δ28, πεγιησηΐΖζθν ἩΠῸ} (μ6 οἰα [.0- 
[Βόγλη ἀοριηδίῖοθ. ΜογοΡ Ἐ γοδβμριό, ᾿. 810, 

[Ῥαρχοθ 890 ἶ, 401 οαϊίου. «Φυδβιίοα ἴο 18 δυ- 
[ογ, ὙΏΟΘΘ Οἷἶθαγ δηὰ δουῖθ Ἵσορθίίοα! ἡοΐθθ ἤᾶτθ 
Ὀθθῃ 80 ἔγθο Υ υϑοὰ ὉΥ Ὦγ. ζδηρθ, 88 γῦ}} 88 ἴῃ ἴΠ6 
δἀαϊιίοηδ, γθαυΐτθθ [86 ἰηβογίίοη οὗ ἃ ἰαῦροῦγ ρογίΐοῃ 
οἵ 8 [ΠΘΟΪορΊοΔὶ γόδιρπό {δὴ ἷ8 ρίγρη ἴῃ ἔῃ οσὶρὶ- 
ὨΔ]. 
Τα οοπίδηϊβ ΟΥ̓ ΟὔδΡ. ἰχ, 9-28. ἃ8 [ΠΥ δδνὸ 

ργοδοιῦθα ὑπο ΠλβοΙ γ 68 ρυΓΟΙΥ͂ ὀχοζοσα!]γ, πα ἰδῖζθη 
ἰῃ δηὰ οἵ {πϑηλβοῖγοθ, οὐὁἨ οΘουγθα δχοϊυθ τπ0 ἰάθϑ οἵ 
ἃ ἀφογϑο οἵ αοἂ οοπαϊέέοπεα ΟΥ̓ Ὠυτλδη, τ οΓ8] Βροη- 
ἰΔΠΟΙΟΥ ἕο ἰηἀοοαὰ (ἰοα δ .. δδοίμίς δοιυϊν! ἐγ, οομδβίὰ- 
ἐγϑὰ ἴῃ ἰΐβο! ῦ 88 δυο, σαπηποΐ ἀοροπὰ οἡ (δα οΥ̓ {Π|6 
ἰααϊνίάυ8] : Ὀυΐ 8 [ΔἰΔ] ἰϑιϊς αἀφέδγηνένέκτι, το τοῦϑ 
πιδῃ οὗ ἷβ 86] [-ἀοἰδγπιϊμδίϊοη πὰ ἔγθθ 86} -μοβί ἰπρ 
ἴον βαϊ νδίϊοι, πα κίηρ Ὠΐπὶ [86 ραβαῖνε οὐ͵ϑθοῖ οἵ δ)]- 
νίηθ6 ΔΡὈ ΓΑΓΙ 685, τῆσδ ποὺ Ὀ6 ἀοθποορὰ ΠΌΤ ΟἿΓ 
μρᾶϑαασε 88 ἃ δα ] π6 ἀοοίτί 6. ΕῸΡ {Π|8 γοδϑοη, ἐμαὶ 
εἰ 18 ραβϑαα ἰ8. ποὺ ἴο 06 οοηῃδβίἀογοα βϑραγϑίου ἔτομι 
σπᾶν (Ὁ]]οτγ8 (νοτβ. 80 ΕἾ ; χ, 11), δῃὰ αἷϑοὸ Ὀθολαβο 
(6 οουηί]688 δχῃοσγίδιϊοηβ οὗ ἴῃ6 ΑΡοβί]ο το Ὀαϊϊον- 
ἱπρ οὐδαΐδθῃοσθ, ἰο ϑιθδα(αβίῃθϑβ δηὰ ΟἸγιβιΐϊδη νἱγίυθ, 
“8. π|}] 85 81} ἢΐδ Αγ 08 ἀραίηδι [ΔΠΠ}Πὴρ ἔγοτα στδοθ, 
ΔΓΘ 80 ΨΥ ὙΠ ΠΘΕ86 8. ρΡΆΪη8., {Π18ὺ ΟΓΘΟΓΣῪ Υἱοῦ ὙΓ ὨΟ ἢ} 
ΔηΠ0}8 (μ6 παίυτα οὗὨ Ὠυϊηδη ΤΟΓΑΙ ΠΥ πα ΓΟΒΡΟΙΒΙὶ- 
Ὀδιεν. δου νὸ, πὶ Εοίομο, ΚΟ] ον, ΕὙΠ ΖΒΟΙ 6, 
δηὰ Κυρηΐϊ, βδαρροβο ὑπαὶ Ῥαϑὺ], ἰῃ ἢἷ8 αἰ] θοιῖα Ζοαὶ, 
δὴ ρον θα ὨϊηΒοΪ Γ τ0 Ὀ6 Ππαυτγτὶοὰ ἰηϊο δοϊγοοπέγα- 
ἀ᾽ οἰέονι, "" τὰ που!ὰ Βαγα ἃ βο οοηιγδαϊ οΐοη 80 πηδηϊ- 
(65ι, γοῖ 580 ΘΧΓΓΘΙΒΟΪΥ͂ ἱπροτίδηξ ἀπ ἀΔΏΡΘΓΟΙΒ ἰῃ 8 
οὶ κουβ ἀπ οὐ ἶσα] ἀβρϑοῖ, 80 ΒΔΓΒΉΪΥ Ορροθϑὰ ἴο 
0 ΟΠ γδιίδη πηογαὶ ἰά 648 οὗἨ Ὠίνίπα ΠΟ] 688 δηὰ δυ- 
διδῃ ἔγοθάομι, (παῖ ᾿ξ τογο ᾿ϑαβὶ ΟΥ̓ 41] ἴο Ὀ6 ὀχροοῖ- 
ε4 οὗ ἐλὶΞ Αροδῖϊθ, Ὑμοθ6 δοῦϊθμοθδ πα αἰδ]θοιὶς 

4 [Ἐπ σβοδο, 1]. Ρ. 560 : ““ Ἀ(εἰἐμε εἰδὲ Ῥιαμίωε οον ἐγτιλῖδδει, 
ῳ ΔΑγτιείοί(ε 8. πον Θαπιαϊίοῖίς αἰ γωΐεεοί ") ( Ὑ--Ἐ.] 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΒΕ. 

5.Ὁ}}} οουδὰ συλτὰ εἶτα ραΐποὶ ἰξ οὐ ἔδ6 ὁπθ ἰδεῖ, 
ΜΓ Ὦ116 Θβρϑοίδ!]γ, οὐ 1ἴη6 οἴδογ, εἷβ δροδβίο!ο ΠΠππιΐηϑ. 
τοι δὰ [Π6 ἀδρίῃ δηὰ οἰ θασηοδ8 οὗ ἢἰβ ἸΏ] Οσρθ 
τίθῃοα γιωϑέ ρυλγαὰ Ὠΐτη ἀραίηδι ἰϊ,) “Βυϊ {18 ΌΥ 
ΠΟ πιϑβ 8ι14.68 (16 μου] ηΐηρσ οὗἨ [86 οἶθῶγ διά 
ἀαβηΐνα Ἔχργθϑβίοηβ οὗ (6 Αροβίϊθ ἷπ ΟἿΡ Ῥϑβθδρθ, 
Οοη ἔπμ6 ρᾶγὶ οὗ δηῦς-ργθαθβιϊῃαγδηΐδηη του Οτὶ 
διὰ ΟΠ γγϑοβίοίῃ ὑ80}} πον, ἴο ἴ6 οὔδος τπς 6 
ΤΩΟΓᾺΪ δβοὶ  -ἀοιογη  παιϊοη δα βρυῃίδηοίν οἵ πιδη ἰδ 
1Π6 οοττοϊαϊτίνο ἔβοῖος ἴὸ [86 Ὀϊνίηα ἄθογθθ 719 
οοττοοῖ Ἰυάρτηοιῖῦ οὗὨἨ [π6 ἀοίθγηνπίδιῖς ργοροβί τ 
(νοτβ. 1δ---28} 1168 γἈτΠον Ὀθύθθῃ ἴΠ6 ὈΒνο ΟΙ ΟΙΟΔΙΪΥ͂ 
Δα ΤΩΟΓΑΆΪΙΥ ᾿πηροββῖ}]6 δάτγαϊββίοι οὗ ἃ 96] ςοομῃῖγδαΐ 
τἴοπ, δὰ (86 Θσχϑζοιο} } 7 ἱπυροθβὶ Ὁ16 ἰμ ογροϊδιῖοι ἴῃ 
ἰεΐδ τ , οἵ Ὡιουρθῖδ ἐμθ ἀιγοοῦ ορροβὶϊε οὗ [6 Αροδ- 
116 8 ὀχργδβϑίοῃ. “οι (θα οδὴ Ὀ6 [.8 οΘοῃμούττοηοα, 
80 ΠΟΟΘΒΘΆΓΥ ἴῃ ἰΠ6 ΤΩΟΓᾺΪ] ποι], οὗὨ {Π|ὼὴ ἱπαϊνίυλ] 
ἔτοϑάομι διηὰ βροῃίβηοὶιυ οὗ πιαπ δὰ ῃ6 ΘΌΒΟΪαΙΘ 
βο ζ-ἀοιογηϊῃδίίομ ἀπὰ 8]}-οὐοίθπον οὐ Οοά, 18 ἰῃ- 
ΘΟΙΩΡΓΘὨΘΩΒΙΌ]6 ἢ υμηδη γοβϑοίοη, δὲ Ἰοδϑὶ 8ὸ ᾿ς 
88 ἰ( ἀοα8 ποῖ ἀφβογὶ 186 ἐρθῆοτα οὔ Ολνυέδέέξαπι Υἱὸν 
Δ ρδ88 ἰμίο [6 υμβονῦρίιγαὶ, Ραμ  οϊδος βρῇθ γα ὁ 
Ιἀδπε εν, ἰὼ πιο, ἱπάοοά, ΤΠ6γῸ 18 ὯὩ0 Ρ͵δοθ ἴον ἴγϑθ. 
ἄοπι πῃ ρθιθγαὶ." Ὑ]Πιοπονογ, οἵ ἴ86 ἵντο ἰχαῖδ : 
(οἀ 18 ΔΌΒΟΪυΙΟΙΥ ἔγοθ δα 4}1.οοίθηΣ,, δηα “ τηδῃ 
888 ἱπάϊνίαυλὶ ἔγοθάοχω, δῃὰ ἰ8 αἰϑὸ οὔ ἢΐβ βἰάβ, ἴῃ Ὠἷ8 
οὐπ βο] κἀοἰογστηλημιϊοη 88 γε ἀροηΐ, ἰΔ6 σδυϑον οὗ 
ἢΪ8 8] σαιῖίου ΟΥ ταΐβοΓΥ,᾽ Ὑὰ Ὠδηάΐο διέ οπό, δπὰ [Βδὲ 
ΟΠ6 σομδίβίθ πε γ, δηπα ἤθῃσθ, ΟΠ 6.8. 6 6]γ, 6 Δ.Ὲ οοῖ»- 
Ρ6Ι]οὰ τὸ αρϑδκ αἱ ἐγ ἐλε οἵδιον' δϑεῆις ἰο δα ἐποαϊἑααίοὰ 
ὃν οἷν γεαδϑοἧπσ. Βυιὶ ΟἿ]Ὺ δεέπιδ; ἴον, ἴῃ ἔπεϊ, 
ἔπογο ἰ8 ἴῃ 08 ΟΘ886 ΟΠ]Υ ἃ ἐθΙηΡΟΓΑΓΥ 8Ππὰ ΘΟΠΒΟΙΪΟῸΔ 
αὐδιγμούοη πὶ γοβροοὶ ἴο (Π6 οἱδον." “Ῥδυὶ, ἴΠπ θη, 
ἔουπά Ὠἰπιβ6! 7 ἰῇ {18 6δ886δ. ΕῸΓ ὸ πίβιθὰ [0 ῥτθ. 
βϑηΐ, ἰῃ ορροβίϊϊοη ἴὸ {16 ἴδθου οὗὨ {μ6 Φ6 8 γοβρϑοῖ- 
ἴῃρ ἀοβοθῆῖ δπὰ πόῦῖβ, [6 ἔγθοο πὰ δϑβοϊυ(θ αἱ- 
τηϊροτἶπο88 οὗ ἴθ Ὠἰνίηθ νν}} δῃὰ ποῦκ, διιὰ 41} "9 
τὸ ἀροϊάοαϊγ δηὰ οχοὶυδίνοὶυ τ[16 1688 πο που]ά 
Ιθᾶνα 8ΠῸῚ σρουπὰ (ὉΓ ἴ[Π6 ργδβιυπιρίυουϑ οττον οὗ ἔπε 
δονθ, ἴμαὶ αοα πιμϑύ Ὀ6 στδοίουβ ἴὸ ἴῆθ. Τῇθ 
ΑΡροβί]6 ᾿88 ῃϑγα ρἰδοδὰ δἰ πιβϑὶ ἢ θη ἴγεὶν οα 16 αὖτφο- 
μές βιαπαροϊης οὗὨ ἰδ ἱΠΘΟΡΥ͂ οὗ ἀοα᾽Β ρῦγο ἱπάθρθῃ- 
ἀδῃςο, δπα (ἰδ, ἴοο, πὶϊ 411} ἐπ Ὀοϊάποβα οὗ οἰθδγ 
ΘΟὨΒΙΒΙΘΠΟΥ͂ : αὶ ΟὨΪΥ͂ ἈΠ} 6 88 ἀοῃα ἰπαίῖοα ἴο 
{πὶ ρΡοϊοτηΐο ρυτροβθ. ΤΏΘη Ὠ6 ΓΟΪΌΓΙΒ (Υογβ, 80 δ) 
ἴγοιῃ {Ππαὶ δὐθιγμοιίίοη ἰο {π6 Πυιϊηδηῃο-. ἸΏ ΓΔ] δβίδηά- 
Ῥοΐπι οὐ ρῥγβοιίςθ, 8ο {παὶ ᾿6 στγδηΐ 0 ὈΟΓΏ τηοᾶθ8 
οἵ νἱονν, δἰάθ ὉΥ δἰάθ, {1|ὲ της το ΠῸῪ ΒανΘ 
πὶλϊη [6 Ἰἰτϊϊ8 οὗὐἠ Βυπηλη που, Τη6 νῖεν 
πὨΐοὶ 1ἰἴοθ Ὀογοηὰ {686 ]ἰμαΐ 8, (ἢ 6 τηοίδρ  γ8108] γὸ- 
ἰδιῖοι οὐ 0:6 θββϑηϊίαὶ σομποοίίοῃ οὗὨ [Π}6 ἴπτο ροϊμίδ, 
ΥἱΣ., οὐ͵οού νον Ὠϊνίπ ἀπ 80) οἴ νον Ὠυπιδῃ ἴγοο- 
ἀοτῃ δηὰ γο] ΠΙΆΡΥ δος] Υ., γὰδ ΠΟΟΟΒΒΑγΙΪν ἩΣΒοῦΣ 
δη Ὀογοηὰ Πἰβ Ῥγοβϑηῦ οἰγοῦὶϊ οἵ νον. Ηδς που]Ἱὰ 
πᾶνο δὰ πο οσοιβίου οἰτπονῦ [0 ΘηΓ6Γ ὭΡΟΙ {πὶ8 ρΓγοῦ- 
Ι6π|, βίποθ ἴς ταὰβ ἱπου δὴν ὑροη Ὠἷτη ἴο ἀοῖδας τῃς 
68 ργοβυτηριΐου ἢ Ὀυΐ οπ6 δἰ οὐ ὉΠ13--- 8 
(Π6 δυβοϊ υὔθηθκϑ οὐ αοάὰ. Τμαῖ, οὐ πον ἴδ {πὸ ἈὈΐ- 
νἷπο οἱοοϊίίϊοι ἰδ Ὧ0 αἰεἰδοίμδ πιϊέατγὶδ, Ὀὰΐ δηὰδ ἴἰι8 
ΠΟΙΤῚ ᾿πη] Δ ΏΘΏΓΥ͂ ἴῃ αοα ἢ η86}} (Ὠρουρὴ Β]18. Πο]!- 
ΠΘΒ8, 8ηἃ [18 ΤῊΔΥ 6 Ἑοπαϊτοποα ΌὉΥ̓͂ ποτα] οοπαΐ» 
Εἶοπθ οὐ ἴπθ Ὠυπιλῃ 5146, τοιηδὶηβ 1ῸΓ ἴμ6 ργοβϑϑθῃς 
ΘηλίγοΙΥ ουἱ οὗἨ 6 δοοουηῖ. [δ δηΐθσβ, ΠΟΎΘΤΟΥ, 
αἰτἢ νογὶ 80, πὶ πο τῃ6 οῃοθ-δἀοα τοοϊδποᾷ σέ οου» 
βἰἀογαξίοι, [0] οττθα [Ὁ ἃ {ἴπ|6, 18 σαί οοτηροηβδιοα 
ἴον, δὰ [8Ὠὲ στουμὰ δῇθοταρα [ὉΓ ἃ ἰπη6 ἴογ δροῖο.: 

4 ἰός 1658 ἴτι ταοάσστι ταδί  ἴατα, τ οτο ν᾿ ΒδΣ ἰδ (ΡΣΟὉ» 
Δ᾽ῸΪν ἴΤΟΤῚ ἈΕΡΙῸ ϑα]οὰ τες οἰνι καϊίοιι ἐπ δἰἐσ α οᾶ 
ἰο οἰϊπιαί απὰ 100, οαρθοΐαὶ ἿὟ θὲ) Οὐἴαρϑσο σΌΣΣΟΝ 
Ἰογαΐτο αα παιιϑιαῃι.--Ἐ.} ᾿ 
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[ὡς Ρύτγροθοα, ἴ0 ἴπ6 ἀοοίσίηθ οὗ δΔρδϑοϊυϊθ ἀθοόγθοβ, 
ἰη πὶιπάγωντι."-- 
6 Ορροβϑϑ ἴ80886 ἯΔΟ ΒαΥθ ομαγχζοα ἴῃ6 ΑΡροβί!θ 

τὶ ἃ 10} [-σοη!Γ Δα] ] 0η---ἀοἰοντοϊπδιίοη δὰ ἴγϑθο- 
ὄυπι (Βεΐοϊιο, ΚΟΙΙηον, Ετίιζβοο, ἄς.) ; Ὀαΐ Β6 Ὠΐπ- 
βεὶ ἢ τη κα {μαῖ 116 τη δρ δῖ ο8] το] δεῖοῃ οὗὨ υπὶῖν 
Ὀθεϊσοοη ὕΠ6 8)} ργενδιηρς οἰείοπου οὐὗὁἨ ἀοὰ διὰ 
γρδι δ (τεθάοτῃ 8 ἱῃποοτο γθ ἢ ἢ810]6 Ὁ ΟἸ ΓΙ βιϊδῃ τὸ- 
4ο6οἴου, δηὰ (μᾶὶ, ἐπογοίογο, Ἠ͵ ὍΔ ΟὨΪΥ βρϑακ οὗ 
16 οὨθ, οοῃδβίἀογοαὰ ἴῃ ᾿ἰἰϑο ἢ δίομθ, ἰἢΏ βο ἃ ἯΔΥ 
εΕἰδὲ [Π6 ΟἾΠΕΡ ΒΘΘΙῺΒ Ὁ Ὀ6 τοιηονρθα ὈΥ ΟἿὟΓ ΓΕΘΒΟΏ- 
ἵἱπχ. Βυὶ {Πΐ8 ἰ8 ποῖ [86 σϑ86 ἰξ πῷ βρϑδὶς δἰτπον οὗ 
Ὀυπιδη ἰγεθάομι οὐ οὗ ἀὐά᾽α ἴγθα Κ.1δοθ ἢ ἃ ῬΓΌΡΟΓ 
ΨΆΥ. ΤΠ6 (ὈΥΤΩΘΡ δϑθα 68 ἀοροπάσποο οἢ αοα : [Π6 
Ἰαϊίον γοαυΐγοβ ἴδῃ. ΤὨουρῃ Οοα ΒΒ 4]}. οι θΏΟΥ ἰδ 
ποῦ σοπαϊιίομδὶ οἡ πηδῃ, γοὶ ἰδ σομάϊομβ ἰἰ86} 88 
186 Ρ6γβοηδὶ ὀσογοῖδα οὗ δυ ΒΟΥ ΤΥ ἰπ τγοϊδίΐοι ἰοὸ ΤΏδῃ, 
80 800} 88 6 8 ἀοἰοττηϊηθα ὈΥ οἸοοϊίοι, δοοοταϊΐηρ ἴὸ 
[6 νἕδρο οἵ ἀδνοϊορηηθηὶ ἴῃ ἩΔΙΟὮ τοδηὴ ἷβ, [Ὁ ΤΩΔΥ͂ 
αἰδο ὉὈ6 βαϊὰ (Πδὲ 86 οὯΘ ἄθοσϑο οὗ αἀοὰ ἰβ οχρ δίῃοα, 
πμοοογαΐης ἴο οὔδΡ. νἱ]}. 29, 80, 'ἰῃ ᾶὅνθ ἀδθογθθβ, δηὰ 
[686 δΓῸ ΓΟΟΙΡΓΟΟΘΔΙΥ οοπάϊοηδ), 

ΠΥ τῃ6 ἀθογθ οὗ οἱθοῦου ΟσῸ δὴ δθοϊαϊθ ἀθ- 
ἐογα δυο οὗἨ βαϊνδιϊΐοῃ δηὰ οοπαοιληδύοη, ὑπ 6 γῸ 
που]ὰ Ὅ6 ἼῸ ΡΘΟΌΪ ΔΓ ἀδογρο οὗ υταϊημίίοι! ΟΥ [ιἷδ- 
ἰογίοδὶ ὑτγεαοιδγιηϊπαιίίου : Οοὰ πουϊὰ 0 τῆογο δ 
ἔτθα ἴο ΒΔΥ ἴω Μοβοβ, "1 ν1}} ἤανό ΠΊΘΓΟΥ οἡ Ποῖ] 
Ὑ{}}} Βανθ πη ΓῸγ." Βυῖ ἢ [86 ἄδογοα οἵ ογάἀϊημδίοη 
ἭΘΓΟ δὺΟΘΟΪυΐο, ἰΠοη τὸ σου ΠΟ τη Βροαῖς βοσίουβ- 
ΙῚ οὗ ἃ ΠΟῪ ἀἄοσογοα οἵ (6 681}, δὰ 5{}}} 1688 οἵ 8 
ἔτοο ἰάθα οὗ λμδίξ ποαίίξοη, 138 ἨΠῚ1] 8δ8 οὗ ρίονγ  ποαίίον. 
Τηο Ὀἰνίπο ἄθογθο ἴῃ γοϊαιϊο ἰῸ ἴΠ6 ἤη8] Ἰυάρηιοηὶ 
[48 σοῃαϊἰοποα ἰἰδοὶ ἢ ὈΥ 186 ῃαΐυτα οὗ 4}} [6 ῥγο- 
σοαϊΐηρ ἀδθογθθθ. Αηα ΟὨΪΥ ἴῃ (δὲ8 ὙΔῪ ἀυο8 Θοἀ 
ΤΟΙ δίη ἃ γε ἀοά, π|ιῖ]6, οὐ {π6 οἶον Βαπά, τὸ 
ποιὰ τηᾶκο οἵ 8 ὑποομαϊξιίουμαὶ ἄθοσθο οὔ ργϑᾶθϑ- 
εἰμδόο ἰἴβ6] 7 δ τοδὶ αἰνὶπἰϊγ, πο πουϊὰ μανο 
Ὀουπὰ [Ὧ6 ρογϑοῃδὶ αοὰ, Βαϊ ἰζ [8 αυἱΐα ἴῃ ΠΔΓΠΠΟ- 
ὩΥ͂ τΠῚ} (6 πδίυγο οὗἁ γοϊϊρίοη, {πΠ6 γϑδὶ γοϊδιΐου Ὀ6- 
ἴποου Οοὰ δηὰ τῇδῃ, ἴπαὶ ἴπ6 γα δδδοῦίθ [6 
τηδ᾽ 66} οὐὗὁἨ ἁ ἴΠ6 Ὠϊνίης γἰρην δζαϊηδὶ ΟΥΟΡΥ Ὠυτηδῃ 
ἀττοβϑιίίοη, ΟΥ̓́ΟΓΥ τοὶ σἱουΒ οἰδἶτη δραϊποὶ ἀοα. ΤῈΘ 
ἴγοο ρόνοῦ οὗ οἸδοίίζοη βἰαπμὰβ ἱπ Ορροαίζου (0 (ἢ6 
οἰαἶτα οὗ ἃ παΐυγαὶ Βοίγβΐρ ἱπ αοὐἦδβ Εἰπράοτῃ  (Π6 
ἔγοϑ βοόντοῦ οὗ ζτδοθ, ἴῃ ἰἴ8 ἰδίου Ὁ] δχοιοΐβο οἵ δὺ- 
ΠΟΥ͂, ΟΡΡΟΘΟΘ ἴΠ6 οἷαὶπὴ (0 ἴπ6 τηογὶϊ οὗἨὨἁ ἧ πΟΥΙΪΘΒ : 
ἀηὰ ἴΠ6 ἴγοο ρόντορ οὗ (6 Ὀἰνίπθ 64]} ἴῃ 116 660- 
ηοιηΐο γοϊαύϊομβ οὗ οὐδ Κἰηράομιη ΟΡροβρβ 186 οἰδίτῃ 
(0 ὈοΐΏ. [1 τ1Ἀπ6 ροΐπὶ 'ἰβ γοδοῃοδ πῇογο τηδῃ ἘΠ} 
τΔ 1 Οοἀ σοῃίοσγιη Ὁ] 6 ἴο Πἰπιθοὶῆ, Ὀοίοτο τ ΌΤΙ ἢθ 
φουἱὰ ρῥγδβοηὶ δἰ τη86}Γ ἱπάοροπά θη], γα, ὁ 6 πὨΟΙΩ 
6 {ΠῚ Κα ὑπὸ ἢ6 οδπ Ὀϊπὰ ὈΥ͂ “ τορ᾽ γίηρ, ἀραϊηβὶ "ἢ 
δῖπι, ἴθοη Οοὐα Ὀἰπη86} ορρόδθβ Ὠΐην ἰη Ηΐδ γα ἢ 88 
6 αοα ὙΠῸ δβίδπαβ ἴῃ) δοβοϊαΐ ἴγοα ῬΡΟΝΟΓ ἀῦονο 
Ὠἷπη), δπὰ Ὀθίογα Ἡῃογὰ ἴθ 'β 48 ὨΟΓΒΪΏΡ, ΟΥ 88 [16 
εἴν ἵν ἴΠ6 ῬοίοΓΒ πδῃᾶ. Ὅρ (ἰο ("8 ροΐηλ [16 
ἈΡΟΒΌΪῈ τηυσὶ πμᾶτο ΣΘΟΟΌΓΒΟ (0 ἴπ6 Φ6 5} ΔΒΒΌ ΠῚ Ρ- 
κἶομδ ϑραϊηδιὶ Ὁ ΒΒ τπηαϊοβίν, ΤΠδ ρίοποοῦβ οὐ (6 
βοίοττηδιίοη, Ὀμπδ ΕΓ Ο ΤΥ τῃ.0 ΕΘοΓγΙ Θ᾽ [Π6Π|- 
θοΐνθα, ΤΌΓΟ ἷπ 8 Β΄ ΤΩ Ϊ ΔΓ δἰ τυδίίοῃ : δος αἰ ϑεϊσαὶ ἐγὰ- 
ἀϊιῖοπ μα, 'ἰη 1Π6 Ἰαίῦον οα86, ἰδκϑη {Ππ6 ρ]ης6 ΟΥ̓ ἀ6- 
βοοηῖ ἴγοϊῃ ΑὈτα]ιδιη : οοοϊ ϑβἰϑιοαϊὶ γἰ συ θουδβιθδ8 οὗ 
ποῦ δὰ ἱπκοη ὑπ6 ρίδος οὗἉ ον] δὶ τἰρῃίθουβ- 
8685 οἱἨἁ ἁ ΜΟΓΚΒ; {Π6 βου σῃύθοιιθ σγοδίυγο ὈοσΆη το 
ΡΓΟδΟΡο ἰδ ἴον ἰνἷ8 Ογοδίου, 

ΔΟΥΘΡΟΪΧΉΙΥ δηἋ ῥὑτδὺὸ ἃὸ ΟΥ̓ΘΡΥ ἐπίῃ, πΠ|]6 τΠ6 
ἀτοκχηιοα τἰρηϊ αηὰ πιοτῖς οὗὨ τηδὴ δῦε' ποϊῃίηρ. Βιιϊΐ 
(Ποῖ δυτὶ νἱησ [ἢν τΠθοτΥ--- ΠΙΟἢ Μὰ ΓΘΑΪΪΥ ΟΠΪΨ ΟΠ 6 
οὔδρίον ἐπ τῆοῖν βυδίθιη---ο {Π6 πορυϊΐοη οὗὨ Βαμηδη 
ἔροοάοπι οἵ οἰοσιίίοι (ΜοΙΪαποϊνμοπ, ἴῃ ἶδ ἰαῖον ΠἴΓ6, 

ΤΊ Ἐο[ΟΡΙ οΓΆ, δά-; 
ισίης ἴο [86 ἰγυι, τὩ}8 γανονυαρὰ (ἢ το ιίοη : 04)». 
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δχοοριθά), δῃηὰ ἐποῖν Ὀεοΐηρ 1οὰ ἰπίο οοπιγϑαϊοιίοη τὴ} 
τἰιοῖγ οὐ ἰο8] ῥεϊποῖρ]6θ, πόῦὸ ἴῃ ρματὶ ἃ ἰγίδυϊο οί 
ὙΘΔΚΉΘΒΒ ΜὨΟΘὮ (ΠΟΥ δὰ [0 ΡΔῪ ἴὸ ἐμοὶγ ἱηάθρεῃ 
ἄθμοθ ἔγοτῃ ἐδ διδοῖ Αὐυσυδίϊπα (δίγοηνρ ΟΣρτοδ. 
δίοηβ οἵ Ομὶνίῃ δπὰ Ζπίηρ!!, βο6 ἸΤΠουςΚ, Ρ. 628), 
ἀπὰ ἴῃ ρᾶγὶ [86 8186 οοῃοϊυδίοη ἔγοϊῃ 8 ργοίου αν 
υθβοα τοϊϊσίουβ (δο ηρ. ΤΉΘΥ ἱδιιρῆι, πὶ ροοῦ 
Ετουμά, ἐμαὶ αοα ΒΒ ρονογπιηθηΐ οὗ ἴΐ πηϊ]ὰ ἴδ 8 
δονογητηθηῦ ΟΟΠΡΟΙηρ δῃὰ ρογυδαϊηρ 8}} πιοιαὶ 
Θονθωῖδ, δια ὑπαὶ δύὐϑὴ δἷῃ: 8 Ὠοΐ ΤΘΓΟΙΥ ρογ τ θα, 
Ὀυΐ δοοορίοα ἀπὰ ἀδιοετηΐη δα 88 8 ἴδοι ἴῃ Οοα ἶβ ρῥἷδει ; 
ΟἾΪΥ (ΠΟΥ δὰ οὶ γοὶ ἔουπα---8ϑ βορδδβίϊαιι ΕὝΘΔΙΚ, 
αὖ τ18μεῖγ τ), δηᾶ, δ ΘΘαΌΘΏΠΥ, δυοῖ τί βοάοχ 
ἸΘΔΟΒΘΓΒ ἴῃ ἴ[Π6 ΟἸυΓΟΣ 8ἃ9 Βτσοϊηρον, γ οἰ, δὰ 
οἵδ οΓΒ---ἰ(δὸ αἰδιϊποιίοθ Ὀθίπθοη δ 88 ἃ πίοϊε 
ΘΟΌΏ86] οἵ τ[Π6 Βοαγί, [μδὲ τ ογ ΪΥ ρρογίαἷηβ (0 πιδῃ, 
δηῃὰ βἷῃ 88 ἃ [δοὶ ἴῃ πο ἰηαγὰ δἱῃ ἰδ 18 δἰ γον 
ἐγοδιθὰ στ ἴΓΟΏΥ, οδριυγοὰ, δηὲ ἱπάροὰ (566 Ῥτον. 
σχτὶ 1 8). Τηθ ΑΡροβιῖϊ εἰμηβοὶῖ, ὁ ἴ06 ΘΟΠΙΓΑΓΎ 
[8 υῃϊοὰ ἐδ ἀοοίτίπα οὗὁἨὨἁ [μ6 δοβοίαι ὑυάϊοὶ 
Ροπονῦ οὗ Οοὰ πὶ} Π6 ἀοοίτίηο οὗὨ ἐδδ ἱτωρογίδῃοε 
οὔ ἔμ, γοῦ ραγιου δῦ τὶϊῃ ἀΠ6 ἀδοϊαγδίου ἐδιαὶ 
Θοὰ [88 ἀοϊαγοὰ Ηΐδ Ὠϊδίον δ] ἰυάρηνθμὶ ἴῃ Ἰοτρ- 
ΒΌοτγίηρ, δηὰ [88 τοδὰθ [06 δγεδγυ οχίβηρ ἰυἀρ- 
τηθηὶ οὗ ΒΑΣάΠ 668 ἃ τηραϊυπῃ οὗ σοτηραδβίοη."---ὐ ἡ ΤΏα 
ῬΘΟΡΪΘ, οἶδ ἴῃ ἐπ ροιϊοσ᾽β μβδηα,᾽" 8. ἃ [γϑαυ 
τοσυγγίηρ ὈΪΌ]1 64] οχργοϑθίουῃ ὅ66 ΤΈΟΪΌΟΚ, ν. δ80 : 
αἰβὸ ἴῃ 6 Νοῖθ οὐ ". ὅ82 : Ἡκοπίβα ῥ. δ86. 

21. ΤΏ οοποδίθηδέΐοῃ οὗ ᾿πἀσιποιξ δη ἃ ΘΟΠρ88.- 
βίοη ἩΔΙοΝ ἀρρθοδῦβ ᾿Ὠγουρδιουὶ ἴῃ [ἢ 6 ἴδοι οἵ Ηυν 
ϑογίριυγο, 88 τοὶ] δ8 ἰῃ 118 ἀοοίγῃθβ, 86 ποῖ Ὀδθη 
Βυ ΠΟ  ΘῪ σοι ργοποηάθα δηᾶ τοδὰθ 086 οὗ ὈΥ̓͂ 1118 
ΡῬορυΐαῦ θοο  οϑἰδβίοδὶ οοποορίΐοῃ : δὰ {818 18 αὶ ὑγΐῃ- 
αἷραὶ δοῦγοθ οὐἤὁ ἰἰ8 Πἰμαγηοοβ δηὰ ἱπρογίοοις η8 
ἘΠΩΙ ΘΟυΒΠ 688 δὰ ἸΟΘΓΟΥ͂ ΔΓῸ γοραγ θα δϑ οο]]αίογαὶ 
Τη0468 οἵ σοα δ γονοϊεὐΐου. ΦΔυάρτησης δηὰ σΟΙρβ8- 
β'οῃ δΌΘΟΪ 6] ργθοϊαὰο οαοὶ οἶμοσ, Βαυὶ ἴδ. δ΄ υ]ρ- 
ἴυγοβ υηΐΐα ὈοΙἢ ἰδοῖδ 'ῃ ναῦῖουβ ἩΔΥΒ. 

Εἰγβῖ, [6 γροοδοὶ ἰδίου; ΟΥὮὈ τθὴ ᾿Ὠθτη θα ν Β, Ὀο1}} 
ἙΟἸΙ]οοὔἴν ΟἿ δηὰ ἰηάϊνί ἀυ}}ν, ἱππυδγὰϊγ 88 τὸ}} 88. οὔ 
ὝΔΓΑΪΥ, 8 τιλὰθ οοπαϊοπαὶ ὁ ἃ Ἰυἀσιποηϊ πῇΐοὶι 
Βαρδγαῖθϑθ 86 οἷὰ ἔτοῃῃ ἴμΠ6 ποῖ 16. ϑοοομάᾶ, τῃ9 
ἀἰδβρίαυ οὐἨ γοἀριηρίίΐοῃ δηὰ ἴΐ8 ἱπειϊτΐομα, οὐ 1Π|6 
{ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἀπὰ οὗ {π6 ΟΒυτοῖι, ἰδ σοπαϊ οποα Ὦγ ͵ πἀϊΐ- 
οἷαὶ δοὶβ {ποὺ βοραγαῖθ {π6 οἱὰ ἔγοπιῃ ἴῃ 6 ΠΟῪ βίδίθϑα, 
Τηϊγά, ῥπάρτηοπί, ονθη ἴοι) ἴπΠὸ βοοὰ ἀοπηπατγα, 
βοραγαῖθβ 8) οἷα ἴγοτῃ ἃ ΠΘῊ γᾶσο, δῃὰ Ὀγίηχα ἴ0 ῥϑ888 
(Π6 τοἀριηρίΐοη οὗ 186 Ἰαϊίον. ὈΥ ἴΠ6 81}}} οοπαϊἸοηὴὶ 
το͵οοίίου οὗἁ (ἢ6 ἔοττηοσ. Ενϑῃ ἴῃ ἴῃ 8π8] ᾿υάριποηῖ, 
ἴΠη6 οοῃδυμητηδοη οὗὨ Ὠθδνθη ͵κ τηϑο σοπαϊί μα) ἡ 
Ὧ6 βορδγδίίοῃ οὗ τὸ νίςκοὰ : Μαῖί. χὶϊ. 48. 

22. ΜΝ ΊΟΝ τπ6 σορ βίοη τη] θα δθογνο, ἴΠΟΓΘ 
8. Α1580 οοπηρείρα {πὸ [δεῖ [δὲ τἰσ! ΘΟ ΒΏΘΕΒ [Ι88 ΟΥΘΓ 
ὈΘΘη ἴο0 τς ἢ ΓΟρδγαρα 48 16 ΘχΊΓΟΙη6 ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ 
οἴ τῖσογ, Ὀυΐϊ ποῖ αἶδο ἴῃ ἴη6 Ἰρ)νΕ οὗ ΤογὈθαγαποθ δηὰ 
τα ἀμοβα, ΤῊ ΐΒ Ἰαϊίον ἰάθα οὗἁ γἰρ)  ἰΟΌΒΙΘΑΒ ἷ8 [0 6- 
αΌΘΗΝΠΥ ἰαυρῆῦ ἴῃ (Π6 δοτρίαγεοβ (θα Μαῖϊ, ἴ. 19: 
1 Φοδη 1. 9), δη6 80 αἶβο ἰὼ πὸ μργθβοῆς ςπερίοτν, νΟΓ. 
28. ΟὈπΡ. αἷβὸ οἰνδρ. 111. 26, Ρ. 180. 

28. ΤῊο [11] ἀπὰ ἀΐγοοῖ ἔογοο οὐ (Π6 ραββαβο ἴη 
ΨοΓ, 3] ἰβ ΟὨΪΥ͂ γορο πο ὃν ἀσοορίϊηρ ἴ[Π6 τοδάϊΐηρ ἢγδ» 
[οιτοὰ ὈΥ̓ υ8. Τῆι δον τη ϊδουβϑηθδδ οὐἨ ΜΟΥΚΒ, δ 
Βυοἢ, νᾺ8 ΠΕΥ͂ΘΡ ζ{Δ1{}}{π} τὴ ἢ ΘΟυβη 685 οἵ πόγῖβ, Ὀαὶ 
ἃ Υἱρηϊθουπηθβα οὗ δοκδιΐης οὗ ἴπ6 φτγδοίίο οὗ κίδι 
ἴρα. δῃὰ ἱμογοίογο ἰὑ 8 ἃ [δ] ]υγὸ 10 ΟΌΘΥ [Π6 (ΤῸς 

ΦΊΑ τοΐδειδθῃοο ἴο ἴη9 ξυσσ. Νοιρα πὶ} δον ὃὮον Ὧνσ, 
ἸΔΌΚ Βηἀβ {πἰ8 τη  ἰρματπς Ιὰθα οὗὨ Ἰοπρμ-δυζογλιρ ἘΠΙγοῸ ἢ. 

6 οῃηρῖοσ. Αὐἀζηὐπηρ ἣν οοττοοῖποδε οὐ δὲβ οχ 
(τ Ὁ ΤΩΔῊΥ Μ|]]] ποῖ Ὅθ Ῥτο ματος ἴο ἀ0), ἱξ ἰα 61.}}} ἀπ τὐα], 
τ οίποῦ 19 οχρ αηδιίοῃ οἵ [Π6 πη  σπ π6.} αὐοδίϊοι ἦν 
Ἡδηὰ ἰβ ΒΗΥ͂ ΠΊΟΙΘ ΒΑ ἰδήβοίοτυ 1}}..: {πὶ οὔ Μογοϑτ.- -ἜἝ..] 
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νόμος ἰἰ661, ἴῃ ἃ βἰ τὰν βύη 86, διη68 Ῥογίγαυβ [80 
ΟΥΙΒΟΟΟΧΥ οὗ (6 Φεῖννβ (806 [ἢ6 ΟὈΠΙΠΙΘΏΪΔΙΥ ὁπ 
ἰοοο). ΤῊΐβ ἰϑ 4180 τη6 6886 νεῖ ἢ ἢΠ6 Θοοϊθβίϑιΐοα] 

Θκπίλοη : αἰ νίῃ Ὀσδυ ΠΥ διγκ8: “1 ἰα τοὶ 
οΟὨγδαϊούογΥ ἴο ἐμ ΐ8 'ῖδιι οὐ (6 ᾿Διροβίίθ, ἰδὲ ἢε 
Κῆρ οὗὨ ἃ ΒυΓΟΙΥ ἴπδὲ οἶδ Βα] γδύϊοπ ΕΥ̓ Θοα δ οἰθοίΐου 

εἰχε οουληθδθ οἵ ποῦ ἰῃ ἐμ6 ΜίιἀἀΙ6 Αρϑϑ:; ἰζ ᾿ οου]ὰ ποὶ ῥγουθ ἃ ἀοἰυβίοη. ΕῸΓ 88 βυοὴ ἃ μίονίπῃ 
ποϊχῦ ἀο68 ποῖ 116 πῃ ΒΘ] 10 τὸ ἐπ6 ἰατσ, ας ἴῃ τὉη6 ] ἸΟΥ͂Θ ΔΙ ΤΆΥΒ ὈΌΓΠΒ Οὐδ τη γῸ Υἱο ΘΠ Υ, 80 ἀ068 δ δι’ 
ἔληυαιῖοαὶ 2681} ἴ0 ὀχρί δίῃ δηὰ βῆδγρϑη ὑπ δίδιυϊθβ ἰο ἱ Ὠοιίηρ δὰ οἂγθ 90 ποίδίηρ ὄσχοορὶ ἰΐ8 οὈὐθος' 
Θχοθδδ. Αηά 80 ἴπο οὔδβοάύοχυ οὗ (6 βουθηϊθοηι ἢ 
ΘΘΏΓΟΣΥ Ὑ8 ποὶ Ββίγϊοἴῃμθββ οἵ οοῃξοβθίοπδὶ δά οιϊίν, 
Ὁ ιὖ 208] [ὉΓ τἰ16 ϑίδιί ΟΥΥ Δι ρ  Βοδιίίοη δὰ δΏΔΓρΡΘΩ- 
ἱπρ οὗ σοι οβϑϊομλὶ ἰοῦ] 48, Οδμ τ ρᾺ] ἀονίδι ἢ 8 
δοιυ (πο οοἰϊοοιῖνο [ἀπ λπιοηΐεὶ Ἰπουρῇϊ δηὰ οτὶρίηδὶ 
ουπιδῖι; ἐνογυῆθγο γοναὶ] οα, 

24, ἴϑγδλοὶ, ἴῃ ἰϊ8 συ Ὑ δὰ δοουτγβοὰ ἀδδιίηΥ, 8 
ΑἰΙδῸ ἃ ἴῦῃρα οὗὨ ([ὸ τί ἀοβογνοα οἼΓΒΟῸΒ ἰη (Π6 ρ0- 
εἰτἴσα] δ νγ οὶ 88 ἰπ [Π6 6οο οϑίαδιίοαὶ 116 οὗἨ πδίίομβ. 

ὅ. ΟὍδρα. χ. δηὰ χὶ. δΘ δὴ δῃηϊδλγζοιηθηΐ ὈρΡΟΏ 
οἶαρ. ἰχ. 

ἩἨἩΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

ΟΒ.ΔΡ. :σ. 1-ὃ. 

(ΗΟΜΕΙΒΤΎΙΟΔΙ, ΒΙΒΙΙΟΘΈΕΔΡΗΥ ΟΝ ΒΟΜ. ἰχ. 3: ΈΕΜΕΑΕ, 
δ., ΟΓ με Η ρλεεί δερνεε φῇ Ζουε ἰο Θοιί ; 4Ὲ ἐἑίοπ, ἄος 
γοὶ. '. 48; ΓΙΟΘΉΤΡΟΟΥ, 7., 8). Ῥιιωδε ῬΡιεΝ ἰο Αεομνκοα. 
Ῥγονκε, τοὶ. νἱὰ. 81}; Θκεξ, Β., δεπιαΐπε, 2; Ὕττεισα, Ἡ,, 
Ὦε νοίίνο ἀαπαίλοῃπαίε Ῥαμῖι ; ἈΠιδοεϊίαπ ει, νοὶ, ἰὶ. 41:  ἀτπὰ- 
ΖΑ Ὁ, ἢ., δι, Ῥαωυβὲε ΓΙ ἢ Ἐνρίαίϊπεα απα ἐμ μειγαίεα, 8:εν- 
“οη8, ονγκε, Ὑ0]. ἰχ, 262; Ὁουῦει;, Ἦ., ΤᾺΕ ΠΣ ογία πος 

ἐλε Ολνίβέίαη, Ῥαΐίλ, Συεἰγταίεὰ πῃ δε Ξνρίαπαίίον 4. 8. 
μὲ ΩΝ φ' δεὶπο Αοοσμγεοα 70. Ἀἰα Βνείδγεη, Οχί σὰ, 

1168, ἄππιτνο, Β. γε ύεφοομγδεξ ὁ ϑί. αιμ᾽ Ἡ ἰδὴ, 
: 1766; ἔξαδον, Ὑ7., ΟἈνγίείίατ, Ῥαϊτιοίέετι, Ἡδονκε, 

φοῖ. ἰν. 106; ΤΌΡΙΔΌΥ, Α. Μ΄, Τλουράίε, ὅτο., Ἦρογκε, νοὶ. 
δ. 418; ΒΒΟΟΝΒΙΌΕΒΕν ΤΈΣΤΕ, Νο. 1., 7. Ο. Κηΐρηι, Κιιῖο᾿Β 
ζΦοιγηπαί, Ἰαὲ βογίθα ; Νοα, 10-18. Ὑπὸ Ιοἐίατα, ὈΥ Α. αν ὰ- 
508 κυά ἘᾺ 6. Καϊρηῖ, ὁπ ἐ86 δῦονϑ ἱπέοσφσοίδ σα, 7δία. 

ΤῊο Αροϑῦ!ϊθ᾽ 8 ΒΟΙΤΟῪ (ὉΡ εἷθ Ὀτοίγοη : 1. 
ἢ ΒΟΙΤΟΎ, 80 [δὺ ἢ6 πὶϑῃοὰ ἴο Ὀ6 Δοσυγθοα ἔγοπι 

Ὠρῖϑὲ ῸΓ ἔθη; 23, Α ὨδίυΓΑΙ] ΒΟΓΓΟΎ, Ὀδοδυδβο ΒΟΥ 
(α.) τὸ μἰβ Κἰ πϑιῆθῃ δοοουάϊηρ (0 (86 Π6βῃ : (ὁ.} δὲ 
Ἰϑγδο] 68 τὸ πῦοπι ρουγίδι πο [Π6 δαορίίου, ὅτ. (ν6ΓΕ. 
ι-ὅ 

χὰ ΔΡΟΒιΟἸ᾽οαὶ δϑϑονθγδίίου (νον. 1).---Ἰ ορὰβ ΟἿ Υ 
δνα ϑιγοηρι πΠΘη Οὐγ ΘΟὨΒοίοποθ ὈΘΆΓΒ 8 ἩΪΓ ἡ 688 
ἴῃ 6 ΗοΪΡ αΒυπὺ ἐμαὶ νὰ ΒΑΥ͂ ἰῃ6 ὑγυτῇ ἰὰ ΟΠ τἰβὲ 
(νον. 1). -Ἴε τ 088 ΟΥἨὨ Θὰ οοπβοΐθηοθ ἴῃ [86 ΗΟΪΥ͂ 
ΟΠοβὺ ἰ8 αὶ ψὶπθδη [ὉΓ τ18. ἴΠδὺ γὀῸ 8540 ἴΠ6 (τυ ἴῃ 
ΟἸνίβο (νοῦ 1). ποι ρηπηϊ ποῦ ἰοα ν]Π688 ἃ πα τᾶρ- 
πη πο 8. μα (νοι. 2). ΤΊ ΑΡΟΒΌ]6᾽8 τοδάδϊ ἤθὴβ ἴῸ 
δα Κὸ ἴ6 ἀοηγοβὶ μροθησβαίοη [ὉΓ ἰν8 Ὀγοιῆγθη (νοῦ. 
8). -- πὸ αἰἥρσθιοο θούνγοοη Ιθγα ἢ 68 Δηα {68 {6 Γ, 
4).--νπμδῖ ὁ δυο 68 ροβδοθθ 1. ΤῊΘ νῇο]6 οὗ 
16 ΟΙα Τοβιαιομι, τὶ ἢ 4}} 118 σονθηδηῦ ὈΪΘΒΒΙ ΡΒ ; 
4, Το διῖῃοῦθ; ὃ. ΤΉτουρῃ τἴῃ6. ἴδύμογα, Ομ γίβι, 80 
[ἊΓ ἃ8 Πα υπιὴπ ἀσϑοοηΐ ἴ8 οοησογηρα, ὈΘΙΟΩρΒ 
υπἰοῆν τὸ ἴπ θη (Φο  ἱν. 22) (νογβ. 8--ὅ). 

ὄὅγαβκε, ὑκαμκκ: [ἢ ἱιηροτίδηϊ τηδύΐογβ ἴον Οὐ Β 
ΠΟΒΟΡ πὰ 06 ἀνα Ποο Θηϊ ΟΥ̓ ΟΡ ποι ἢ ὈΟΥΒ᾽ 86} γἃ- 
δίοη, Ἠὸ Τὴν θυ Ὁ (81. χίχ, 18: Φογ, χὶϊ, 6); δεῖ 
0 ἩΔΏΙΪΟΏΙΪΥ δἰ νι ἃ ἱπίησ "οίοτο (ἰοά, 18. ἃπ᾿ ἀθι86 
οΥ Θοα δ πάις (ἔχοά. χχ. 7) (νοῦ. 1).--Ἴα βαίηιβ 
ΔΙῸ οὶ δίοἶσαὶ Ὀϊοοκθ οἵ ποοὰ ([); ἱπογοίογα νὰ 
Βῃου]ὰ αἷβὸο ποὸρ υἱτἢ τΠπο86 ὉΠ γθαρ, δηᾷ τγαοὐοϊθο 
1} (086 {Ππῶἴ τοϊοῖοο {ν 6 Γ, 2). πῖον Π45 οογίαίη 46- 

Δα οὔ ά ΤΩΔΥῪ ννἴ0}} ἃ ροοά σοηδοίδηοο ὑγείδγ ἴῃ 
ΟΥ̓́Θ ἷἱδ πδίαγΑ] (τ 6 π 8 ἀπα Ὀϊοοὰ τοϊαζοηβ ἰο Οἱ ἢ ΓΒ 
(νον. 8).--Δουα Βιδίι, Τὴ. : Νοιπίηρς ρτίονοθ ρίουϑ 
ΠΘΟΡΪΘ τΏΟΓο 1Π8ῃ ἴΠ6 γιϊΐηῃ οὗ 186 υπροῦϊγ. Ῥατγίϊοα. 
ΑΙ ἃ ἰσὔϑ 3ῃορῃογὰ οὔη ἀρ ποιμιίπρ οἶδα ὑπδῃ βρϑαὶς 
οἱ ἰθθη τὶν ΘΟΙΤΟΝ δηὰ ἰδθᾶτε (νοῦ. 3).---  ρινακπ 
Τοΐδ ἰο ἰοτο ' ΟἿ, ἐμαὶ τὸ λα ὄνθῃ ἃ 1688 ἀθζτθα 
Μ ἰε1 Εχοι. χχσχ᾽ϊ. 83). 

᾿ 
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(νετιβ. 1-ὅλ. 
[ι8σο : ΤΏ6 ΑΡοβίϊθ 8 ΒΟΙΓΟῪ δἱ [ετδρ}} 8 υπθοϊοῖ 

68. 1-ὅ). ΕἼ ΟΠ τῖδὲ ΘΥΟΡῪ (Ὠΐπρ νὰδ ρἰογίβοα βῃὰ 
Ὁ181}6ὰ τνρΐσἢ ΙΒΓΔ6] δἰγοδαυ ᾿δὰ : ΠΟῪ ἱτηρογίδηι, 
{ΠοΡοΙΌγο, ἰὑ 88 ἴο ὈδΙΐονο ἰῃ Ηΐπ πῇομ ἴῃς δηῖ!- 
ἴγθθϑ δὰ δηπουηοορα, δὰ πῶο Ὀτουρηΐ ζραοο δηὺ 
(τυ 1 Φοδη ἱ. 16, 17. 

Βεῦβνξε : αββονογαϊΐοη οὗ ἰὴ Αροβιῖο 8 ἰονθ 
ἴον εἷἰβ Ῥ6Ορ]6 (νϑῦβ. 1--ὅ).--ἶ ἴχ 2] ἃ πρὶ γὶς ἐδησις. 
βοὰ ὉΥ ΘοαΒ στδοθ ἰμδὶ οδὴ Ὀ6 συ ουθὰ δἰ (6 βρί γῖτ- 
υδὶ [Ὁ}} οἵ οἴμογβ. Τ1|16 ἀποοηγο ρα τηδῃ ἰδ ἱπα 1 
ϑῃΐ ἴυ {Π6 ΤΩΟΓᾺΪ ΤῊ ΒΟΡΥ οὗ [3 πρϊσμοοσ. ΤΒ6 Εοὶϊὶ 
οδὲ ΒΟΓΓΟΥ͂ 18 (Ὁ ΟἴδοΓΒ (νοῦ, 2 

Βεββεξ: ΤὨγουρῆοῦς 1ΓΠ6 ΗΟΪΥ ϑογιρίυγοβ ἔθ γα 
8 Ὠοῦ ΔΠΟΙΠΟΓ ρΆβδαρο ἩἤΠΟΓΘ, 88 ἰὴ (6 ργϑβεῃὶ ἴῃ- 
βίδῃοο, ἴῃ6 ταρϑῦ ῥγοΐουμα ἀδγκη 685 οἱ βυῦγὸν 18 ἴῃ 
)αχιαροσίιίίοη πὶ [86 Ὀγίρῃῦοβι ϑυη οὗὨ ογ. Ῥαὺ] 
88 βδϑοοπηαθὰ οὐ (ῃ6 πίηρμβ οὗ ἰδ ἴο ἰδ6 δοῖρδι 
ὙΠΟΓΘ 6 8665 ἴἢη6. πῇοϊο Κιηράοιω οἵ ἴα ποτὶ ἃ δηά 
ἴη6 ἀν} ᾿γίης δὖ ἰβ ἔθοϊ ; δῃὰ, βδοϊογθὰ ἴῃ ἢ 
τοοκ- τους ἴονα οἵ αυὰ ἴῃ “3681: Ο;γίδι, ἢ6 ἢδ» δύηρ 
ἃ ὑὐϊυρ}Α] δοὴρ ἴῃ ὑπ6 ὕῥρὈῈΓ οἰοῖγ. ποτα πὸ 
Ῥά 868, δα 88 ὁη6 ἯὮΏΟ ἰβ 8[}}} ἀπο ηρ ἴῃ τ[λ6 Ἰαπὸ 
οὗ ραΐπ8 δηᾶὰ ἴθδαγβ, 7.8ι δὲ τἷ8 ροΐηὶ π6 αἰβοίοθϑβ ἴυ 
δΐβ Ὀτγοίῃγοη, τὶ, τη6 ῥγοίουπα δηὰ σομῃποθα] δὰ δοῦ.: 
ΙΟῊ οὗ Ὠἰ8 16 ὈΥ̓͂ 8 Βοϊοωη δϑβϑύγαποο οὗ ἴδαι οἵ 
πθΐοῦ Πα που]ὰ πᾶν σα αἰ80 ουπεοίουϑ (γον. 1).-- 
ΤΏ βαϊηϊοαὰ ΒΚΝΟΕΙ, ΒΔΥ8 : “ 5005 σι Βαανα ταδάι. 
ΠΟ ῬΓΟρΤΌ88, 40 ποῦ σοργθθθπα Ῥαὺ} ΒΒ νὶϑὴ 6 
Βῃυυὰ ποὺ ἸἰΣΙΥ ργοπουποθ ἡυάρτηθηῦ ὕροπ ἴδ 6 
ΤΘΆΒΟΤΟ ΟΥ̓ ἰΙονα ἰῃ Ἀΐοβοβ διὰ αυ]. 786 τηοὐϊουπ, 
οἴ οἷν ἐπουρῶ(δ οὗ Ἰονϑ '8 ἴ0ο0 8ι:}8}} Ὁ υβ ἴο ἀο 80: 
7.80 88. ἃ Ὀον 4068 Ποὺ δρρτγοοίαία {πΠ6 Ποτοὶς αρὶγὶς οἵ 
ἃ βθῃογαὶ "ἢ (νον. 8).-- Νοῖ υαοοδέξεα, Ὀὰϊ Ζεγαοίεί δα, 
ΡΟΒΊΟΛΒ Ὑϊ ἢ Οοα, δὰ σδ] οὰ [86 ἀοδοθηάδηῖβ οὗ 
(16 ραϊτγίαγοι, τῆο οὐιαϊποὰ οὗ {πὸ [μογὰ ἃ Ὀ]οβαὶησ 
ΡΟ [8 866, {πᾶὶ (ΠΟΥ͂ τηὶσῃῦ Ὀ6 ςΔ]1ο δήδ [ἷβ 
ΠΔΙΏΘ, δηἃ {Π6 πϑηι68 οὗὨ ᾿ἷ8 ἰδ ΠογΒ ΑὈγϑμδὰ δηὰ 
Ιβαλς (νθσ. 4).- Εἰχον Ὀ]οαβίηρβ οὐ σά Ὠοτβο 
αηϊϊοὰ ἴῃ ἔουγ ραΐγϑ (γ τ. 4, ὅ 

[Βυκκιττ: αοἀ δ ρῥἰασοά ἃ σοηβοΐθῃοα ἴῃ ΟΥ̓ΟΣῪ 
Π8}), ἭΠοΘ6 ΟΥοα ἴὰ ἰβ ἴ0ὸ ὈδθδΡ τϊΐποϑα οὗ δὶ} ἢΐα 
ὙΟΓΒ Ἀηα δοίη : γα, οὗἉ 411 ἷθ ἡποιρσθνὸι δὰ ἴη- 
παρὰ Αδοιϊοβ. Οὐπβοίθηοα ἰδ οὐδ γορίδίθῦ, ἴὸ τὸ- 
οογὰ Ὑῇῃαΐθνοῦ ΜὶῚ ΓΚ, ΒρΡΘΕΚ, ΟΥ δοῦ : δηα ὨΔΡΡΥ͂ 9 
Βα ποδα σοηβοΐθῃοθ ὈΘΑΓΒ ᾿ἩΪΏ 668 ἴον ἢἷπι, δὰ ἀο} 
ποῖ ἰοΒ0}Εἔῦ ἰηϑὲ Ὠΐπ).-ον. 3, Νοῖδ: 1. δαὶ 
ΔΓῸ [Π6 ἀἰδταῖς οὔδδβοὶβ δἀπὰ ἀγοδά δι! οομθοαυσῃοδδ οὗ 
οὈδίϊπαῖο ὑπθο] θοῦ, πάθον ἴΠ6 οἴξεοτβε οὐὁἠ ἈΟἾἠείδὲ ἰθη.- 
ἀδγθὰ ἴο ρϑγβοηδ ἴῃ πὰ ΕΥ̓͂ ἴπΠ6 ἀἰδροπβαϊίζου οὗ [}16 
Βοβροὶ, πιιβουῦ Εἰππο] } τοροπίδησο ἢ 3 ΤῈ {γιὸ 
δΒρίτγὶυ οὐ ΟἸ γι βυ δ ΕΥ̓͂ 18 0 ΤΆ ΚΘ πῆθῃ ἸπΟΌΓΏ ἴον τΠ 6 
Β'Π5 δῃὰ Οδ᾽δι 168 οΟὗὁἨ ΟἸΠΘΓΒ ἴῃ ἃ ΝΘΓῪ 80 810 ]6 διὰ 
δϑοοι᾽οηδίθ τῇϑῆποῦ, ἀοοάὰ τπθη οὐ ῦ ἴᾶῦο ὈΘΟῚ δη 
ΔΙῸ Ὠ6Ὼ ΟΥ ἴδπαοῃ δηᾶ σοπιραβδίοπαῖθ αἷβ γοβ 0 : 
ἃ Βίοϊσδὶ δραῖδυ, δ ἱπαοίθμοθ οὗ ᾿οαγῖὶ, ἃ τδηὶ οἵ 
πδίυταὶ αὐδθοιίζοη, ἰβ 80 Ὡγ ἴγοιῃ Ὀδίηρ ἃ υἱσῖθς, οἵ 
τοῦ οὐἨ 7υϑὲ οοιηπηθησδιίου πίο ΔΗΥ͂ ταδη, ἰδπδὶ 
[16 ἀοοροβὲ ΒΟΓΓΟῪ δηὰ πολνίπρος οὗ 8080] ἴῃ βοῖῃε 
6Ά868 ἯὙ6]1 ὈΘΟΟΤΩ6Β ῬΘΙΒΟῺΒ Οὗ ἴΠ0 στοδίθϑὶ ρἰ θυ δοὰ 
τϊϑάοπι: 8. Ογθδῖ ΒΟΓΓΟῪ δηὰ σοπίϊ 1] Ὠϑδνίηθϑε 
οΥἩὨ μροαγὶ ἴογ [86 τηΐϊβογίοβ οὐ οἰβοσθ, ποῖος ἱγοτνὶ. 
ὨθΩϊ Οὗ ἱπουσιηοηϊ, Ὀὰῦ ΘΒρΦϑΙ δ ον 1.6 δἷηδ οἵ οἷν 
ΘΓ, 186 δὴ ὑυπαουϊιοὰ ἀγρυτηθηῖ, βσῃ, δηὰ ονϊάδωοι 
οὗ ἃ βίγσοηρςῷ δῃὰ υνϑποιρης ἴον "οὐατὰ (Βρω “-- 



Ὶ 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1-δυ. 

ξκπκυ: ο οὐρῶϊξ (0 ὃὉ6 ἰῃ ἃ ΤΩΔΏΠΟΣ ΟΟΏ- 
οεεποὰ ἴον [86 Βρίτίλυ] σοοα οὗ οὔν τοϊδίξοῃβ, οὐῦ 
Ὀεοίγθ δηὰ Κίμϑτηθη. 70 ἰδβϑῖῃ Μθρύ 116 ὑηὰ ον δρ6- 
οἷα] οὈἸ χαϊίοηδ ; ἀπὰ ΜΘ ἤν ΙΏΟΓΘ ΟΡΡΟΓΓΌΠΪΥ οὗ 
ἀοΐῃς ξοοὰ ἴο {Ἰοπὶ; δηαὰ τὰ τηυβῖ, ἴῃ ἃ Βρθοίδὶ τμδι)- 
πος, κἰτθ δοοουῃΐ οοπμοθγΐηρ 6πι, δα ΟΡ υ868}}}- 
685 ἰ0 ἰδοῖῃ.---Ηουνσκ: ΕἾΝ ΠΥ ἀοοθ8 ποῖ ΓΡαΌΪΘ 
ἐμαὶ νὰ Βῃου]ὰ τηδῖθ [6 τυ} 88 οὔδῃιιδίγο δ ροβϑὶ- 
816. ΟἹ (86 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ἯΘ ΔΓ Ὀουπα [0 Θηάἀδδνοσ, 88 
Ῥδυὶ ἀἰά, [0 ΔΙᾺ 4} ορροδίηρ οἵ ἰπίταΐοδὶ (θη μ8 ἰῃ 
ἐδο πιϊηὰβ οἵ (βοβα το ΤῸ δᾶ άγραβ, δῆ [0 δον 
ἴδ0 ὑγυῦῃ, υπἰἱτηροάοα ὈΥ [86 Θὀχμί Ὀἱ οι οὗὨ δὴν τ ϊηρ᾽ 
οὔξδηβένο ὁη ΟΣ μασί, 10 ἀο ᾿ἰ8 ψοτὶς ὉρΟη ἴδ6 Ἰιθδσὶ 
δὰ οοῃβοΐθῃοο.---ὦ. Ε, Η.] 

[ΞΌΒΑΣΕ : ὕοια. 4, ὅ. ΤΏεθ6 δανδῃίαμοβ οὔ Ϊ8- 
τϑοῖ, βκοίομοα ὈΥ [86 Αροβίϊϑ, δῦ δὲ ὁὔδθ ἴγρθβθ δπά 
Ργορ ποοΐοθβ οὗ ἴἪ6 ΐσμον ὈΪ]θεβδίηρθ, τ δῖο σοπτίϊηυθ 
ὈΒΣΠ ΟΓΓΌΡΙΊΘΑΙΪΥ ἰῃ τ86 ΟἸγβείδη Οδυτοῖ, δηα ἀγὸ θῃ- 
Ἰογϑὰ ἀδεν δηὰ Βουγὶν ὈΥ͂ 411 Ὀδ]οσοτθ. [ΙἋἢ {Π6]Γ 
Ρ 8 186 δἀορὕοῃ δηὰ μοι γϑιιὲρ οὗ ούθγπαὶ 116, {11|6 

οομλίηυρα ργόϑοηοα οὗ ἰπο [οσὰ ἴῃ [86 τρθϑη8 οὗ 
ἔτδοο, [6 οὐθγαὶ οονθπδηΐ οὗ σΚτΤαοθ ἰπβιεδα οὗ [ἢ 6 
Βυσοοβϑῖνθ ΘΟΥΘΏΔΏΙΒ, 86 ἔνος, [Π{0-αἰνίηρ βρίγὶι, ἰῃ- 
βίθδά οὗ 116 ΚΙ] ἰηρ Ἰοιΐον οὐ τΠ6 Ἰατν, [86 πουϑὶρ ἴῃ 
αρὶγῖς πὰ ἴω ἰσυτῃ ἴῃ 41} Ρίδοοβ ἱπαίθδα οὔ 1Π6 8εγ- 
νἷοο οὐηδηρα τὸ Φαγυθαίθ, ἔπ ΔΓ ΤΏΟΓΘ ῥ]αίη δῃὰ 
ρῬγθοίουβ ργοιηΐϑοθ οὗ ἴπθ ὨΘΑΥΘΩΪΥ ΟἝΏΆΔη ἈΠ ΔΙη8- 
τατὨΐη6 ἸΠΠουϊἴδησο, 6 ἱποοι ρα ]6 οἰουὰ οὗ νὶϊ- 
ΠΟ β868, ῬδυγίΡοΒ, ὈΓΟΡὨΘίβ, ΔΡΟΒΙ]6Β, ΤΩΑΓΥΤΒ, δηὰ 
ΘΟΒΙΘΗΒΟΥΓΑ͂, ΓΟ 81} οἰἰτηθ8 δηὰ τοηρῦθδ, ἐπα, 88 [86 
ϑιιπ οΟἵἉ 8}} Ὀ]οαδίησβ, ὅθβϑυ8 ΟἾγῖδε, εἰ αυάοηδῃ δηὰ 
Δαν ΟΌΣ, 0 8 θ68ῃ οὗ ουὖῦ β6βὶι, γε, οὖν Βγοῖθοσ 
δηὰ Ετίθηα, δηὰ γοῖ δχαϊ θὰ ἀῦονθ 4}}, [}16 ΘἰθγΏ Δ} 
δἰοτοὰ Ηδαὰ οὗ 86 ΟἸνυγοῦ, σοῦ Ηδ 64}}8 “ Ηΐδ 
υοᾶγ, ἔθ ἔμ] πμοαΒ οὗ Ηΐ σμοὸ Β]]6 1} 4}} 'π 4}. 

Εεπ8. 606-38. 

α. ει, 6-18. η0 δἃγὸ ἔπθ γὰρ [βγϑθ]}068 3 
1. ΒΥ Ὧο πιοδῃβ 811] ὙΠῸ δὲ οὐ ἴβγϑϑὶ, ΟΣ δ (16 
βορὰ οἵὗὁἨ ΑὐτΑΠαΩι, ἀγὸ οἰ] άτγοι δοοογαΐϊηρ ἴ0 [80 
βΒυβἢ ; Ὀυΐ τϑι]νοῦ, 2. 786 ΘΠ] άγθ οἵ ργουΐβο, ΏΟΙΩ 
Ηδ 88 ἔγθο! Υ οβοθθῶ δοοοράϊηρ ἰ0 Ηΐ8 ρύυγροβθ (Υ6 ΓΒ. 
ὅ--18).--  αὐολιίοῃ οὗἨ Ὀϊνίηο παορίίοη ἀ068 οὶ 
ἀοαροπὰ ἀροὴ πηγαὶ ἀσδβοθηῖ, Ὀὰϊ ἀροη {Π6 ΤΩΘΤΟΥ͂ 
ΟΥ̓ 186 ο8]}, πίιμους (Π6 τηρεῖν οἵ νόογκβ (νογϑ. 6--18). 
-Οοὐ᾽δ ποσὰ (ρξοιηΐβθ) ἴδ8 Ὡοὶ ἔα] 6 Ὀδοαιδθ ΤΏΒΩΥ 
ΓῸ ποὶ [δγϑο]}166---ἰΠδὲ ἴδ, ΔΥῸ ποῖ ρῥϑγι οἱ ραίογβ ἰὼ 
(Βὸ ῥγοιηΐβα (νογβ. 6--8).--ΝοΙ ον. 886 αο4᾽ 8 πορὰ 
[Α]]οα ἴο ᾽18 ὈΘΟδαΒ6 ἸΔΗΥ͂ ὙΠΟ ΔΓῸ (8116 ἀ Θνδηρο  οαὶ 
ΓΘ ποῖ δυδηρΌ 168} (νογα. 6--8).- -Ηον Ῥδυὶ, (δ 
Αροβῇϊε οὗἁ ἴδ τἱριθουβηθαβ οἵἠ ἔδι τα, τοτηΐϊμ δ Ὁ8 
οἵ Φοῖῃ (6 Βαριϊϑι, 186 ρύθδο!θν οὐἁἨ τϑρϑηῃϊβῃοο 
ΟὐμΡ. νϑσβ, δ- ὃ πὶ} Μαῖὶ, |ἰϊ. 9.--τΠ 6. οἰ άτθη οὗ 
(Π6 Ρτγυπιΐβο : 1, βα80, ἴη6 80) οὐ Αὔγδίδπ; 2. 
Φδοοῦ.Ἰβγϑοὶ, [86 δο οὗ Βδῦθοοδ (νογβ. 9, 10).- 
ΤῊΘ ΙΩΥΒΙΘΓΥ ΟὗὨ οἸοσίίοη πὰ τοργορδίοῃ (το 8. 10- 
14).-ἶνοῦ ὈΥ {6 τιοτῖν οὗ σόγκβ, θυΐ ὈΥ [86 ΤΊΘΓΟΥ͂ 
υΥ Ηΐτὰ πὸ οδ ἢ 1 Α Ράβϑασο; 1, ΕῸΣ ον Βυ- 
αἰἰ πιο . Ὀυὶ α͵8ο, 2. ΕῸΓ οὖν οοηδβοϊαἰΐοη (ν 6. 12). 

ΘΊΔΑΚΕ: Θοα ἀοο8 ποὺ Ιοοκ αὖ οᾶσῃδὶ βοῦνίοθ 
Δ οχίογηδὶ δανδηίΐίαροθ 8η6 ὈΣν]] π [6 ἀἰαιτί- 
Ὀαδοη οὗ ΗΪΒ ΤΠΘΡΟΥ͂ δα δρίγιτυδ) Ὀ] οδδίησδ: 1 (ὍΣ, 
αν. 10 (νοῦ. 12).- - ΠΕ ΡΙΝΟΚΒ : Οοα δ πογὰ δ᾽ νὰ 8 
μοο ἴιΘ {]Β]πηθηῦ ἴῃ οἰ ΠῸΓ Ο6 ὙΔΥ͂ Οὗ 106 ΟἾΝΟΣ; 
δοι. χαχὶϊ. 42 (νϑγ. 6).--- Βενασο οὗἨ ἔουπάϊηρ γοὺγ 
ΒΟΡΘ οΥ̓ δα! γαϊΐοῃ οὐ ὈΙγῖλ, οὐ ἴπ6 τνἱδὶ Ὁ]6 Ομυγοῖι, οὐ 
ΦΏΘΣΟΙΥ δϑοιΐημ ποῦ. Οπὸ Ιηυϑὺ ἰΠΑΓΟΪΥ Ὀ6 8 
ΠΌν ἱβεΐδη δὴ ̓  ΑΌγδ μα πὶ Ὠοῖν (ν6γ, 7). 

ΞΡΕΝΕΗ ΒῪ 118 ἰηδίδησο (τότα, 8. 9) δι} 88 

Βυδοίο εἶν Βθονῃ ἐμαὶ βαϊνδιίου ἀοθθ ποὶ ἀσροπὰ οἱ 
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Ὠδίυγαὶ Ὀΐγ;, δηὰ (μα, ἱπογοίοσγο, ποὶ 41} (86 ἀδ. 
βοοῃάδηϊβ οὗὨ ἴ8Γ86} στο ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΪ ἰ86 ρΘοΟρὶα οὗ 
186 οονθῆδηῖ, Βαυΐ Ὀδολυδα ἰδ τηῖρηῦ ᾿ανο Ὀθθη βιΐα 
[αὶ ΙΔ )861] νῶβ Ὀογ οὗὁἩ [860 ὈυπαπΝομλ)δι), δα ἰυν 
ΒΌΓΒ δὴ ΠΟΠΟΓ ἰῃ σΟμϑοαῦθηοα οὗὅὨ Ὠἷδ νἱ οκοα 116, [αὰ 
Ὧδ6 νὰϑ ἃ βϑιοδνυ, Ῥδϑὺὶ ργοοθοὰβ ἴο βῇον, ὮΥ (;6 ὃχ 
ΔΙΩ0]6 οἵ Εδβαὰ δηὰ Φαςοῦ, μδὲ ἰὺ ἀοροηδοθα υὑγοι 
Οοάβ ἴγοο ομοῖὶοθ δ8 ἴὸ βοΐὴ Ηδ νουἹὰ δ} 0 ΟΟὲ 
ἰαἰῃ βρί γί [8] ΟΣ ὑθῦρυγαὶ δἀνδηΐαροθ δὰ Ὀθη6Βίμ, ἰν 
ἩΒΙΟΏ οαθ6 Ηδ ἀο68 ποῖ Ιοοκ δὲ πόγκβ (τοῦ. 10- 18). 

Βοοβ: ΤΏΘ οἰ] άγοη οὗ [86 Ὀχοιηἶΐβα ἃτὰ δυοἢ 8. 
Ἀνθ Ὀθοοηα [86 ΟΠ] ἀἄσθη δηὰ ἰσθο βοϑα οἵ ΑΓΔ ΒδτΩ 
ὈΥ Ὀο]ἰαΥ ἴῃ Θοα᾽ ΒΒ ῥγοχηΐβα (νϑσβ. 8--11).-- ι οἶθο. 
ἄοῃ ἄἀοθϑ ποῖ ῥσϑοϊυάθ ἰῃ6 ἔοσοκηονίθαρσα οὗὨ ζαϊ}} 
διὰ ποῖ, Ὀαΐ, ΟἹ [86 ΘΟὨΊΓΑΓΥ, ἰὑ ΔΙΤΔΥΒ ΡῸΘΒ ἶἱπ 
δάνβδῃοο, Μ 8116 δἰ ἀπ σοοὰ ποτ ΦΌ]]οῦν δἴἶοσ- 
στὰ, Τμυ8, ἃ βο]αἷοῦ 18 Ομ ΟΒΘῺ ὈΘΙΌΓΟ Ὧ6 ἢὮδ8 δ. 
δα ἃ ὑγοοῦ οὔ [ὶβ ὈΓΑΥΘΙΥ ; 8 οὨ]ὰ ἰ8 ἤδη ἔος - 
δαορίίΐοι Ὀδέογο ἢ6 [88 ρίνϑῃ δνυϊάθῃοο οὗ 8]14] γγδιὶ- 
ἴυ46. ΤΊι6 οσ ἰ ἰ τίου οὗἨ ἁὈΓΆΥΘΓΥ δῃὰ ρταιυἀθ ἷ8 
ποροὰ ἴον. Βυὶ νδὲ ἷἰβ σωϑδῃ  Β ὮΟρθ, ἰ8Β α0α Β ἔοτε- 
Κυον]οαρο. Ὑοὶ ἰδ τηυδί ποΐ ὯὈδ καϊα {παῖ ἴῃ Ὠλε]ε- 
πᾷ δὴ οἱϑοϊϊοῃ, [18 ὁπ Ν]ΙΟ ΘΏοΟΒοΒ .)Ὰ8 Ὀδθῃ ἰηθυ.- 
Θῃοθα ὈΥ̓ πΟΙΚΒ ἐλιᾶὲ αν δΙγοδὰν οοουττοα. [τ ν88 
ποῖ ἔγοϊη ΜΌΡΚΘ ΒΙΓΟΔΟΥ͂ ΡΟΓΓΟΡΓΙΩΘα ΟΥ̓ ὅδοοῦ (δαὶ 
αοὐ δ ῥγοιηΐεθβ γαϑ θα, Ὀυῖ ἤγοση [6 Ἰονίηρ νὶ}} οὗ 
Οοὰά, νῖιο βίδιιὰβ ἢ ποοὰ οὔ ποίησ, Ν]ΟΠ ΠΟ οΓΘδ- 
(ΓΘ ΟΠ ὈΪΐδοο Ὁῃὰον ΟὈ] ραιίοη, πὰ τπῆο ἀοοδ τοὶ 
ἱΠΎΔΓΟΙΪΥ Ῥ88Ὰ ἴγοῖῃ ᾿δίγοα ἴο ἰονὰ (γ ΓΒ. 11- 18). . 

ΟἜΒΙΛΟΗ : ΑΒ ἴδθ ρῥγοίθγοηοα οὗ Φδοοῦ ἰοὸ ἔκδυ, 
διὰ οἵ ἴῃ6 18γδο 68 ἴὸ ἴπ6 Ἑαοτηΐΐοβ, νὰ ἀδοϊαγοὰ 
ὉΣ αοἀ Ὀδΐοτο ἴ86 Ὀΐγι οἵ [86 νχο δῃηδοβίουϑ, δὰ 
τ[Ὡ8 πηδὶ Φδοοῦ δὰ ἴῃ δάνδῃοα οουἹὰ ὈΥ ὯῸ πιθϑῃβ 
ἀδροηαά 0801) 8}Υ ροΥνΣορο ΟΥ τιοσὶῦ οὗ Ὀἰτίϊι, 60 18 
ἔγθθ ζτδοθ ἰδθ Ὀρθίοναὶ οὗ [υβι1Βοδιίίοη ἰῃγουρῇ 
ΟὨγὶβί - ἱξ ἀοθβ ποῖ ἀθροπμᾶ ὕροῖῃ δοϊοἰρδιθα υἱγίιθθ 
ΟΥ ϑουνίοοθβ οὗ τα ἩΠῸ γϑοοῖνοθ ἔῇοῖη : ἰδ δαυηΐ8 
να! ὰ οἰαἰπηβ οὗἨ δὴῪ Κἰπὰ (νογβ. 11--18). 

1ιδοῦ: Τη6 Αροβι!ο᾽ 8 ρυτροβα ἰβ ἴο ὑγονα (μαι 
αοά, δγ ἴτοσῃ 8}} δγ ΓΑ ΓΥ δυποΥὶν, δηα τὶς τς 
τηοδὺ οχαϊ θὰ ἴονα, ἰιο] ἤθβα, δηὰ πίβξάοτω, τδουσὶι 
νἰτπουῦῦ Ὀἰμάϊηρ, Εἰ θ6 } ἢ [0 παίογδὶ ἰατνϑ (ργϊπθομοηΐ- 
ἴυΓ6, ρΟΒίουΥ οὐἁ ΑΓΔ 81), ΟΥ ἢ0 88 ΠΔΙΤΟΝ [ἰη}}18 
ΟΥ̓͂ ἃ σογίδίη ἀοβορηῖ, ρσοοθοᾶβ ἰῇ Ηΐ8 συϊάδηςο οὗ 
ΔΙ ΟΠΒ, Δηα ΠΟΙ͂ 68}18 {Π|8 ὁη6 δπαὰ ὨΟῊ {πὸ ὁπ6 ἴὸ 
(06 χοβροϊ, }ιβῖ δ. Ηὸ [ΟΣ ΣῪ οΔ]]οὰ ἴο ἃ βῆϑγε ᾿ἢ 
186 ρῥείν!]ορσοβ οὗ ἴμ6 οΪὰ οονοῃδηὶ ρθορῖθ. Τδὸ 18- 
ΤΆΘΙΪ 6, 88 δι, πδὰ [ἰορ8] οἱαϊπηβ ἰο βαϊ] γαιΐο) ἰπ 
ΟἸγίβο, γοῦ ποῖ οῃ δοοουηΐ οὗἁὨ ἷ8 πίῃ γαὶ ἀθβοθηῖΐ, λ8 
8 ϑῆοννι ἔγοῃ Ὁ (Π6 Θχαιρῖοβ δἀἀποθὰ. Ἐνθῃ 
Ἐξ 8 ἀοβοοῃάδηΐβ, δηά, ἰπάθθα, 4}} ποδίῃθη, ᾿ᾶνο 
Ὀδοῃ οδἰϊοὰ ἴὸ βαϊνδιΐοῃ ἴῃ Ομ γίϑυ: ἱπογοίοσο ονἱ- 
ἀοηΥ Ἐδαυβ του οι) 8 ΟΥ̓ ΠΟ ΙΠΡ8ΠΒ ΓΟρΆΓαΘα 88 
οἴογηαὶ, δα ἐπα οὈ]οοὶ οὗἠἨ Φ6οο᾽ 8 ργοίδγομοθ ἰβ {Π|6 
ΤΟΠΙΡΟΓΆΓΥ ΒΑ σῇ οὗ ἴἢ6 παίίοηϑ ἀδβοθημαθα ἔροσῃ 
Ὀοῖῃ Εδαὰ ἀπ Φαοοῦ (νογβ. 11-18). 

ἨΣΟΒΝΕΒ: Ὅ 6 τουδὶ τηδϊπίδίη : 1. ῬδΌ}᾽ ἘῈ Βρθϑοῖν 
5. Δτοχοίπον ἱπάϊν! ἀυ8] οὐ ποιίομαὶ, πὰ ΔρΡΡ 08 8016 
Ι͂γ τὸ βγεῖ, ἱπ ογάθυ ἴὸ ρτοβίγαϊβ [βγ8 6} 5 βεσυθγδε 
ῥτίάθ 2. Τη:6 αὐθϑ!! 0} ἰΒ ποῖ ΘΟΠΟΟΓΏΪ ΩΡ 8ῃ οἰοττιδ) 
οἹοοιίοῃ δὰ τοργορδύοῃ, αὶ ἴ86 σΑἸ] Πρ οὗὁἨ ἃ ρθορὶβ 
ὈΥ 186 οχίσδγηδὶ οδ]}, Ὁ. σου οἰδίίομ, δὰ σοῃουτἷηᾷ 
116 Βυρϑοαυθηΐ τολοοϊίοη οἵ βυρἢ 8 68}} {γεῖβ. 6--18) 

ὃ. Ὑοῖβ. 14-18. [18 ἀοα υῃτὶρῃπίοουθ Ὁ ΤΗΐδ οὗ. 
ἠοοίίου 8 τοίαϊο ὉΥ Ῥαὺ] : 1. ΒΥ γϑίθγθηϑθ ἴο Θοα᾽ 
ἀδοϊαγαϊδζου ἴο Μοβοθ; 2. ΒΥ τοίδγοησθ ἴὸ βΌ0ἢ} ἃ 
ἀροϊαγαϊίου ἴὸ ῬΠΔΓΔΟΩ (νοτβ. 14--] 8).---Μ08568 δπὰ 
ῬΡαγδοὺ : 1. Μοβϑδ, 8ὴ Θχϑρ]θ οὗ (ἘΞ ὨΙΕΓΟΥ διὰ 
οοιηρδββίοῃ ; 2. ῬῃδιβΟῦ, ἃ ΘΧδσηρὶθ οὐ Ἰαγάθυΐης ; 
8. ΒοΙΒ ἰοχοίθοῦ δτὸ δχϑιῃρ θβ οὗἩ Θοά ἴγεο 9 οὺ- 

᾿Ὶ 



86 ΤῈ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΜΑΝΒ, 

ἔοι (νορ. 14--Ἰ8).---Οἡ τπαὺ ἀο068 οὖς βαϊ ναϊΐζοῃ ἀ6- | -- -Ηδγάθηΐηρ 8 ὑπαροΐοτα Ὡθνον ἃ Ὁ πα ϊγ δοδο υἵα, 
Ῥεμα 1. Νοὶ ὕροῃ ΟἿγ Μ]]Πἔπρ οὐ τυπηΐηρ : 3. Βιιὺ ] Ὀὺϊ ΑἸΤΤΑΥΒ ἃ τἱρῃίθοιιβ ἄθογθο οὐ αοα ου ἔποδα νῃ 
ρου ΟΟ4 Β ΤἸΔΘΓΟΥ͂ (νοῦ. 16). 

ϑταβκκ: 6)Ὃ)] 18 δπὰ 6γϑν τοιηδίῃβ τρὶ ἴοουϑβ, 
θονανοῦ Ης αἀΐβροβοθ ὑΒΐηρ δοσογάϊηρ ἴο Ηΐβ 8βον- 
ἐγοὶση ΜΠὶ᾿᾽᾿͵ ἀηα ροοα ρ]θάβυγο (νογ, 14).-- ΟἹ, τ86 
τοδὶ δῃὰ Ἂσοθθαϊηρ' το 68 οὗ αἰνὶπ6 ΠΘΓΟΥ͂ Δα ΘΟΙΩ- 

ἴοι, ὈΥ̓ πἰιο ἀοα ρογίογιῃβ 4}} (86 ροοά πῃ θὰ 
6 ὈΘΔΟΥ͂Β οἡ τηδῃ, πἰζῃουῦ τοζαγὰ ἴ0 ΔΩΥ͂ ΒΟΥΨΙΟΘΟ, 

φτοδίηθθβ, ΒΟΠΟΓ, ΟΥ ΔρΡρΘδγΆποο ἱ (γον. 1ὅ.}--Ηκὺ- 
᾿Ν ΘῈ: ΟμθΒ οὐ γυπηΐηρ, ποτκίησ, οχουηρ Ὠΐμ- 
βο][, ἀον βίην βογνίσθθ, ἀοίμρ ροηυϊτοπού, δπα ἰηβίοι- 
ἱπρσ Βουυγσίὶπς ΟΓΑΜΠ ΩΡ ἰμῖο οανοβ πὰ ρυϊηρ οὔ 
φιοοκοίοι!ι, δοουτρ! !8ῃ ποϊπίης ; αοα τηυδῦ ρθη 186 
᾿ιδασῖ, δὰ, πη Ηθ Κποοῖκβ, οροὰ ἴο Ηΐπι 1 Ηδ [δ8 
ἴΠ6 ΚΟΥ ἰπλβο6 } ἢ, δηὰ γυῦ δανο ἔγοτῃ Ηΐπ {π6 Πα Β 
ῃαὰ {Π6 ΡΟΙ͂ΤΟΡ (0 [ΠΓΟῪ τιὶὰθ ὀροι ον Ηΐβ οι γΆῃθα 
(νον. τὰ ἐπ ρων νήρτο ἷΘ ἃ στοαὶ ἰυάρτηθηῖ, ΜϑΩΥ 
476 ἰῃνοϊνοα ἴῃ ἰδ, ἀῃαὰ γοῖ (Π6 ν ἀο ποὶ Κηον ἰδ (γον. 
17). ΠΟΡΕΝΕΕ : ΤΏυΒ Θοα δ Ἡ]]} 15. ρογ δ οΥ ἔσθο δηὰ 
Ὁποοηβηρα ἰη 18 οῃ νοΐ, δμὰ Ηδ [88 6 ροποῦ 
[0 ΒΠΟΥ ΙΏΘΓΟΥ ΟΥ ποῖ, 080 48 Ηα γ}}}, πίτουδ ΟἿ 
ἈδΠ|Πιν ἴο Βπα δυβίοίθηι ουδὲ ἴογ (ῃ6 αἰδόγθησο, 
δουρὶ Ηθ6 δἰ πι86} ἢ, δ [86 τοῖβθ δηὰ ΠΟΥ Θοά, ἀο68 
πο δίηρ, τὶ Ποὺϊ ἃ ΠΟΙ οϑΌδο, 80 ταὶ ὄσϑὰ Ηΐδ ἔγοοϑὶ 
ροπον νγῖ}18 ἀπἃ ἀἋ068 ἴῃ δυο ἃ ὙΑΥ δϑ Ηΐβ τίϑαοιῃ 
Ῥαογοθίνοθ οοπάυοίνα ἰο Ηΐβ σίου. ΕῸΣ 88 πιϑὴ οὔ 
πη αοΥϑίδηαΐηρ ἀο οί 00} 88} δὰ του ΠΕ] ΘΘΑΙΥ 86 
τμοἷν ἴγοθάοπι, ὑὰΐϊ ἀο ΘΥΘΡΥ͂ [μη ΘΟπδί ΘΓ Ὁ δηὰ 
ΝἰΓἢ ἃ γαϊοπαὶ οποῖςθ, ουθὴ πθη (Β6Υ ἐγὸ ἰῃ [86 
επὐοντηθῆῦ οὗ (Π6 τηοϑὶ υηξοίίοτοά ἰτϑοϑάομῃ, ΒΟῊΝ 
βῃουϊὰ τὸ ΒΌρροθο ἴπδαὶ {1:6 8}. ν]ῖ86 αοἀ 68 ἤᾶνο 
ΔΘΓΟΥ͂ ἀηὰ Παράθη πίϊμουῦ ΠΟΙ Θά 868, ΟΥ ἰῃ ΔῊΥ͂ 
ΟἾΒΘΡ ὍΔΥ [880 8 ἴῃ ΠΑΤΙΠΟΩΥ ΜΠῺ Ηΐ8 ΖοΟάΠ688, 
εἰσιϊοουβηθβα, απ τηα᾽οϑίν, τμουρὰ δῦουθ ον ὑπᾶθγ- 
διδηϊηρ Ὁ ΤΐΒ Βῃουϊὰ Ὀ6 Θηοιρἢ ἴογ ὺ8: ΤΏΘ ΒΟΪΥ 
διὰ γἰμῃίθουν (οὐ, ΤῺΟ ΠΟΡῸΡ οάη πὶϑ ἰὸ ἀο ΔΏΥ 
Καΐηρ ονὶ!, ψ11}}5 ὸ το Ὅ6 ἴΠ 8. 

Βοοβ: εν. 16: Μοιβοδ ἀεδδίσοα ἰοὸ βο Οοαδβ 
ΕΟΥΥ ; Ὀϊκὺ δῖ5 ἀθεῖγα νου] ποὺ μανο οὈϊαϊποα (ῃΐα 
Υἱοὺν ὉΥ ἴογοθ. Μοῖθ ἔμδὴ οὔςθ Μοβϑβϑ δϑοθηδαϑὰ ἴὸ 
186 ἴὸρ οὗὨ Κ΄᾽ηαἱ, Δα οδπ)6 ἀἄοντ ἀρδίη ; Ὀὰΐ ὨΪδ τυη- 
πἰηρ ἀἰὰ ποῦ ΘΓ 88 ἃ τοναγὰ πδὺ πῃ] ἢ6 ργηγοὰ 
ἴου. αοάὰ πιοὺ ἷ8 ν]]ἰσ ΟΥ̓ σοτηραδδίου : οὐ οὔ 
Θοπιραδδίοῃ ΗθὌ σγουρὰ Μομβοβ᾽ δϑοθηὶ οὐ Μουπι 
Βίηδὶ ὈΥ̓͂ Ἀῃ Οχίγδουι ΠΛ Ὀ]οϑβίηρ. --- ΟΕ πΙΆΘΗ : 
γον. 16: Ῥδὺὶ οἰδοσμογα ὀχῃογί (1 ον. ἰσ. 24-27: 
ΡΒ]. 11, 12--14} ἴῃ [Π6 τηοϑὲ ἀθοϊἀοα τὰν ἴ0 Μ|}}} δηὰ 
ἴο τη ; Ὀυΐ ἴἰὑ 18 ἃ σι Πρ Π086 βου] ἰΒ 6Οα᾽ Β ΤΘΓΟΥ 
ἰοναγὰ βίη ογϑ, δ. ἰῦ ἰ8 ἃ τυ πηΐηρ ὙΠΠΟΘ6 ῬΟΎΘΥ ἴ8 
ΟοὐΒ τοποσίηρ βταύθ. 

[1800: ΤἼ6 ἰαβὲ δπὰ οὔἱν σγομπα οὔ ραᾶγιεῖρε- 
ἴοπ ἰῃ Οαοαβ Κἰηράοπι 8 ἀῃ!α δνοῦ γοιηδὶη9 (οα8 
ὭΏΘΓΟΥ (νον. 16).-- Ὰᾳ}] οὗ ῬΠαγαοἢ 8 οἤοτγίβ αἰὰ ποῖ 
ρήοσοῦς ([Ὧ6 Ἔχϑουτο" οὗἩ [ῃ6 Ὀ᾽νίηθ ραγροβοϑ, Ὀὰὶ 
6 ΒΙΏΒΟΙΓ Ὀσολπιε, ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 ἢΐβ Μ1]}, ἀἢ ἰηβίγ- 
τηθηΐ ἴον {Ππεἶἰτ ὀχοοιπίοη ; Δοοογαϊ ΡΥ, αοα Μὰ8 ρἷο- 
υἰθοὰ ἰῃ τπ6 ρόγνοσθο ἰκΐηρ, ψίνο αἰαὰ ποῦ δβοῦρε Πἰβ 
τ χὈϊοουβϑ ρυηίβῃιηοπὶ (νοῦ, 17).- -Τ 8, τἴμ6η, οὐ 
ΒΗΟΝΘ ΗΪ8 γιεγον οἡ ἩΠΟΙΏΘΟΘΥΟΡ Ηθ ὙΠ τι τπ- 
Βινϊιοά τοθάομῃ : δηὰ Ηδ ᾿αγθηβ ῇποιηβόονοῦ Ηὰ 
Μ|}}}---αὐ δἱ 'ἰβ, Η 8] οτγβ ΗΒ πι ΡΟΥ 0 γοαουῃᾷ ἰο {π6 
καὶπ οὗἨ τοὺ ψῇο, ᾿ἰκ6 ῬΠΑΓΔΟΝ, ἅτ ἱπιρουνίουθ τὸ 
811 οἵ ΗἨΪΐβ ἰπβιγυσίίοηθ ἀηὰ συϊάδησα; κἀπαὰ (9 ἰῦ 
δ8ῃ ΑἰΞξὺ δοίη ἴ0 ρ488 ἴ0 ἴῃ υῃθο! ονῖηρ ὅθ νβ, (Πδὶ 
Θοα ν|}} σιτπμάγανν Ηΐθ ΠΠΘΓΟΥ͂ ἔγοπλ ὑπ θπὴ ἱβ ἴΠὸν 
Ἰοῦγῃ ἢϊΐφ σοϑρε!, ἰυ8ὺ α Ῥῆδγαος οὔσοο ἀοϑρίδβοιὶ 
Θου δ πὶ}} (νυ. 18). 

Ἠξύβνκε: Νὸὼὸ ρϑορὶθ σδῃ ρον (παὶ ἰὺ ψ.}} Ὀ6 
Θοαδ Ῥεορὶε (νοῦ, 16).---ΤΊα Βαμα] ϊδύίοη οὐὗὁἨἁ ρῥτο- 
δυτορεύουδ ἰΥβϑηῖδ ἰΒ ἃ γ᾽ οτὶ Βσαιίοη οὗ αοἠ (νον. 17). 

ἰνανα Ἰοὴς τ μβιοοα 8}] οὗ ΗΪ8 ςα}15, ῬὨδγαο; πυυϊά 
ποι νὸ θθθὴ δαργάθηφά, ἱΓ Εἷθ ΤΩΔΗΥ͂ οσ οὶ ο8. λὸ 
ποῖ ΑἸ ΓΘΗΟΥ͂ ᾿ιηγάσμεα 118 Πολὺ (νυ 6, 18). 

ΒΕΒΕΕΒ: ΤῸ δι ρ, 8 γΥκ ὑσπεν ({Ἡογζα, νοὶ 
χχὶϊ. ρ. 746): “ Ενεῦυ τίς ἴ8Θ ΒρΟΚΘἢ ἀρδίηδὶ 
Ργουὰ. “ΗΠ ἴὸ σοι 1 ρὶνα δ.18}} ἤανθ ἴϊ, δῃὰ γου 
Β..8}} πού ἴδκα 1 γοιῃ τὴ ΟΥ̓ γοΟὺΓ μοὶ πε88.᾽ Ὁ μδὶ 
ΤΏΟΓΘ ΒΠ41} ἢ6 ἀο ἢ Ηδ Ὡδνογί 6 }6 88 βδυβ, ου 6)4}} 
αν ἷύ, Ὀὰ ἱἢ γοὺ δοοῖς δηὰ τῖῦϑηῃ ἴὸ δανο ἰῦ ἴογ 186 
ΒΔΚ6 οὗ γοὺΓγ ΓΙ ΘΟΌΒΗ 688 αη γοὶγ ρῥἱοῖν, 1 σδηποί 
δὰ 51}} ποῖ “]ονν γοὺ ἴ0 δᾶνὸ ιἢ : 1 ΜΠῚ ΘΟΟΠΘΓ ἴθδὲ 
ἴ0 ρίθοος δῃὰ ἀθδίγονυ ἜΥΘΡΥ ὦ ἡηρ, ὈΟΟδ ῥτγιθβιποοῦ 
δῃὰ κΚίνχάσμι, δηὰ δυθὴ ΠΥ αΡτὶ ἰαν, Βυϊ ΒΠΟῪ της 
ΤΩΘΓΟΥ͂, δηἀ γοὺ ΒΠ}}} πᾶν ἐν (νεγ. 16).--- Ηο τῆ ο 
ΟδΔῃ 8}}}} ἴαϊκα ὕρο Κἰμπηδοὶ( [0 βὰν, “"" ἀοα δδ8 }ιδὰ 
ΘΟ ΘΒΒΙΟἢ ΟὨ Πη6 δάσατδα ἵ Δ ποῖ η8 ΡΏΔΓΔΟΙ ΜΔ, 
.'δ8 ποῦ γοῖ τοδὰ ἰῃς Ερίδιϊε ἴο ἴδ Βοιωβῃβ γί μι. 
ΤΊΙΟ τονογθο ἰϑ [6 ο886: βοοαμϑδὲ Οοα [8485 πα ΘΟΠ)- 
Ῥδββίοῃ οὔ π|6, 1 δπὶ Ὡοὶ ἃδ Ρ]ιδιδοὶι, δας δ8 Ἰδοθϑε 
(νος, 18). 

ς. Ἄετβ. 19-.29. ΝαΥ, Ὀυϊ, Ο πιδῃ, νῆο δεὶ δου 
τπδὶ γορ ἰοαῦ ἀραίηδιὶ αἀοα ἢ 1. Εοπιειηθονῦ ἴδ: Ποῦ 
τὸ ΟὨΪΥ (πὸ ποσίς, θυ Ηδ ἰβ ἴ6 Μδκεῦ; 2. ΤΏοτο- 
ἴογθ βυθτηο ὑποοπαϊ ον ἴο Ηΐϑ βονυθγεῖστι κ}}} 
(νογβ. 19--21).-ὙΠαῖ ἀοοβ αοα ἀδδβίζηῃ Ὁ Ηΐδ υη- 
οσοπαϊοηδὶ δηα ἔγθο οἱθοίΐοη ἢ 1. Οὐ οὔθ μιδηά, ἴὸ 
ΒῇοΟν Ηΐ8 τγαῖῃ ἂἀπὰ τὰκ κοντα Ηΐδ ρόποῦ; 3. 
Βαϊ, οπ ἴπΠ6 οἴπον, ἴο τηϑῖζο Κπόον δ᾽} ἴμ6 τογο, ὈΥ͂ 
ἐπΐ8 τηθϑη8, Π6 τγίομθ8 οἵ Ηἰ8 ρίουυ (νοσγα. 32--99).-- 
ΤΏ6 ν6886}8 οὗ τγϑῖ}} δηὰ ἴΠΠ|6 γ6886}8 οὗ ἸΊΘΓΟΥ (γα. 
22--24).-- Ἴἷ ;ο ἅγὸ ἴΠ6 γν6886]8 οὗἁ ἸΏ ΓΟ ἢ ΑἹ] νψῇοὸ 
8.6 σΔ]]6α : ηοΐ δἰἴοῃς, 1. οὗ [6 Φοπτδ, Ὀπῖ, 2. αἶδὸ 
οὗὨ [86 Οφμι]68 (νον. 34)... -Ηοδϑα πα ᾿βαϊδῇ δὲ τ]ϊ- 
Ὠοβ808 οἵ Οοα δ Κτδοο, ΒῃΟἾΙΏ ΤΏΘΓΟΥ ΟὨ δηὰ οὐ ΠΩ 
Φονβ δὰ Οδηῖϊοβ: 1. Ηοβϑα.. 2. [βαΐῖβὴ (νϑγα. 2 
-29 

ἐν ξος ΑἸεδουρὶ 1πΠ6 στοδίου ραγὶ [8}} ἅν αν 
δηὰ τοιηδίη ὑπο]ονίης, ΗΘ π|}} Π ον τιἢ 6}689 ποῖ ἐεί 
αἱϊ ζαϊ!, Ὀαὶ ΠῚ δυρροτί [Π6 τοϑὶ, δῃα ΒΥ ἴθ πὶ 4]} 
186 τοῦ δυπδη!  αἰββοιϊηδὶθ ΗΐβΒ ποτὰ δηὰ 
ἔταςο, ἴῃ ογάον (πδὺ ὑΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ ὃθ τἰσηΐθουβ δπὰ ρὶο- 
ΥΙΟῸΒ (νοῦ, 28). 

Κὅταβκε: ΟΘ04, ἴῃ ᾿οδαϊηρ ᾿ηδῃ ἰ0 βαϊ νγαϊίοῃ, ἀοθ8 
ποῦ ἀρθ41] πίῃ εἶτ ἀσοογαϊΐρ ἴο ὑπ6 ἁποομαϊιοηδὶ 
Ῥυγροβο οὗἁἨ Ηἰἶβ μῇ}} δηιὶ στ πη] θα ροόνοσ, Ὀυὶ 
ἴῃ ἃ σογίδὶ ἢ οὁγάθῦ, ἴῃ πῃΐϊοῃ ἸΠΟΥ͂ τὩΟ ΔΓ θη  ]οὰ 
ΟΥ̓ 86 ταϊοηα] 800] ἤᾶνὸ οὈϊαϊησα ἴῃς ἔγοθάοπι ἴὸ 
ΟὟΘΥ͂ ΟΥ ἴο Ορροϑθ (γ6ῦ. 329).---Α180 ἴδδοίιοσθ δηὰ 
ῬΓΘΒΟΠΟΙΒ Πηυϑὺ ΘΧὨ οἷ ἃ) ἀρρτγορτγίδιθ ρθο ] 61} 88 
ΜὨση σδηϑυγίηρ ἴπΠ6 υὑπροαϊΐγ, πὰ τηυϑὲ οὶ αἵνανν 
Βοαοί [06 ταγοϑδὶ πσουντὶβ οὗὐἠἨ δυο δηα γοργοόϑοῖ, ἴο 
Ρουν ἐπϑῖὴ οὐὔὖῦ ἀροη {{Ππ|210 [ἱκὸ ἃ ᾿ιΡΑΥῪ ΒΏΟΤΟΡ (ὙῸΡ, 
26).--.(0ὸ ποὶ ἀδδραῖγ, ὑπουρ} γοὰ 6 τ ΒΟΓΔΌΪ [86 
πιγοῖ Ἢ} δα σταοίουβ οτὰ ο8ῃ οαυβ6 ἃ ᾿ἰἰρὶνο το ἀγίϑο 
αἰ τη σοὺ ; Ῥὰ, οχί!, 4 (νοῦ. 2ὅ).-- -ΠΕριν κα: οὰ 
6 Ῥγαϊβοὰ (Ὧν Ηἰ5 Ἰοηρ-ϑυβοῦί 1 Ηονν πᾶν ἰδοῦ. 
δειλά Ὀγαη (8 οὗὨ 1.61] ἀοαῦ τποὰ ὈΘᾺΓ ψῖὰ ἢ ΤἼυὰ ὅτν 
ΔηΠ ΟΥΟΓ τοιηδίηθβ, ΤΥ τἰβμίθουβ ὅος } ὰ. οἷ! 8 
(ν τ 22). ΆΝΘΕ : Τ γοὰ νουϊά Ὀ6 ἃ ἴγὰθ νϑϑϑο) 
ΟΥ̓ πηθῦο), τΟῖ Πηιϑὲ ΟΓΑῊ στάσου [ὉΓ σγᾷσα ἔγοϊῃ {16 
ζυϊη 688 οἵ δεϑυ8 (Φοῦῃ ἱ, 16). -ῦωου τΠ6 Ἰονα οὗὨ οὐ 
Ὀ6 ρουγοά ουῦ 'π νοῦν Ποδγὶ ὈΥ ἴπὸ ΗοΙῪ ϑρίτῖι (οἢηρ 
γ. δ᾽: δὰ ἴπ ογάον ἴπαὺ γοὺὰ τπᾶν Ὀ6 υϑοία! ἴῃ τἢΐ 
[τα 8 Ὠουβο, πὰ ἃ νϑ886] βαποῖ βορὰ τὸ Ηϊδθ Ὠοποῦ, 
Β06Κ ἴο ὕὉ6 ΡῬυγβοα ἤοτῃ οουϊδοὶ τῖτἢ} 4}} ἱπρΌΓΘ νϑϑ. 
86}8 (νοσ, 28). 

Ξρενκῃ: ΤῊ6 Αροϑβϑίία βαγβ οὐὗἨ ἴΠ6 γϑβϑοὶβ οὗ πιϑρ. 
ΟΥ̓́, ἐπὶ Οοἱ λαν ργοραγϑὰ ἴμοῖη ἴοῦς ρσίοτγ. Ἐὸ ἰὰ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ τΠπ οἷν Ογθδίορ, θυῖ ἐλεὶγ δείησ (ὃἂφ νεφιεῖὶς ο᾽ 



ΟΒΑΡΤΕΗ ΙΧ. 1-88. 

Ἡδ νιογον ἐε Ηΐκ οἱδη ργεραγαίοι. Βαϊ ἢ6 ἀο068 ποῖ 
ει δὲ οὗ ἴ.6 γρβθεὶβ οὗ πγδῖι, (δαὶ Οοἀ »γεραγεα ἴΒΘτὰ 

ίος ἀοδβισυσοη, Ὀυΐ ἰμαὲὶ ΤΠ6Υ αγὰ Μέίϊορα ἐρο αδδίγιο- 
ἥοπ ἯὮΟ αν βινοα ἀπὰ σοττυρίθα {Πποιηθοῖνοβ ἴ0 ἰῖ, 
80 ἰπαῖ {πος οοηἀοιηηδίίοῃ ἀοδὃ ποῖ Θοῃ26 ἔγοτῃ σα, 
Ὀαΐ οπἷν τΠδξ Ηδ Πὰ8 ἰἸοὴρ Ὀογπθ ἩΐΠΠ ἰἤθιῃ ρδἰϊθηῖ- 
ἰγ, [8ὲ ἃ Ηδ αἷὰ ἴο Ῥθάαγδυὶ, δηὰ {πὶ Ηθ ἤπα]ν 
ἀθϑίγουβ ὕΠπ6τὴ ΣΡ ἃ}1 1ΓΠ6 ὩοτΘ νίοϊθμθοθ, ΒΥ [Ὠΐ8 
ἈΓ6 ἀεροϊετοὰ Ηΐ8 σἸΟΥΥ, μόνο, σοϊηρδβαεΐοῃ, πὰ 
εἰ ϊοουβηθβθ, πιθοῦ ΟἿ 6 οοπιηρ ἰῃ σοηβίοι ψ 80} 
188 οὔιοσ (τϑσβ, 22, 28).- -οοβ : ΤΏ ρτϑαῦ Ἰοηρ- 
δυϊοτίησ οἵὁἨἠ πίοι Ῥαὺϊ βρϑϑῖβ, ὑσονθθ ἴῃδὺ αοα 
(665 Ὧ0 ρἰοαϑυγα ἰπ ἔθ ἀσβισιοιϊίζοη οὗ ἴΠ6 ν688618 
οὗἩ πτδῖὰ : ἴον ἱἦ Ηδ [δὰ νίβῃβα, Ηδ οουἹὰ ἃῦ ΔῺΥ 
εἰπ}6 ᾶνο ρσίνθῃ (Βθηὶ Ὁρ ἰο ἀδδβίγυοι! ἢ ΒΟΟΠΘΓ ὕΠ8} 
ΗΘ το ]}}]ὺ αἰὰ ; Ὀπὶ {πὸ οἰ οδοίουβ 981}, τ} }ο ἢ ΔΡΡ 68 
ἴο ἴῃ6. νϑββοὶβ οὐὗἁ ΤΠ ΟΓΟΥ͂ υοῖ!; οὗ (6 Φονβ δῃὰ ἀβθῃ- 
ἴοι, ῥσόυθβ ἰθαὶ αἀοα ἄοοβ ποὶ ἱπάυϊχο ἃ Ῥγϑοοῦ- 
δεῖνοα Ὠδίσοα οἰἴπογ οὗ (πὸ Φοπίθ ΡΘΟΡ]Θ ον οἵἁ ἴ6 
ἀφηῖ]6 παιοιβ, δὰ ἱξ 18 ΟὨΪΥ ΗΒ 684}} ὑπαὶ ΤΔΚ 68 ἃ 
ἀἰβδνγθηοο Ὀούθοῃ ἐΠ|6 γ6886}5 οἵὁἨ τ͵ΑΓ δα Οὗ ΓΠΘΓΟΥ͂ 
(νεγβ. 22--24).---ΟΕΒΊΑΟΗ : 7.6. τηυδὶ αἰ ΤΑ Υ8 ὈΘΑΓ ἴῃ 
οἰ, ἐμαὶ πθη αοα ἢδ85 Ἑςοπηρδβϑίου, δῃὰ πῆθη ΗΘ 
ἰιἰατάθηβ, Η6 δοίβ ἰῃ αἰ γοηΐ ΜΔΥΒ; ἴῃ (6 ΦΌΓΣΤΩΟΣ 
ε886, Ηὸ ργοάυοοθδ ροοὰ ἴῃ ἴῃ6 υγηδη Προατὶ Ὀγ Ηΐδ 
οοτηρββδίου : δηὰ ἴῃ [6 βδιοηὰ, Ηδβ πὶ πάγαῖνβ ἔτοσὰ 
τη Ηΐδ αἀἰνίηθ ᾿ἰρῃϊ δῃὰ ᾿ἰΐ8, γοῖ ἀο068 ποὶ δ ΚΘΩ 
ΘΥ1] ἴῃ πίπη, Ὀυὺ ΟὨ]Υ͂ δον [6 ΟΥ̓] ΔΙγοδαν οχἰβιϊησ 
ἰο Δββμη)6 Π6 ἔοττη δηὰ ἰδ (86 οουγβ πῇ ΐοῃ, ἴ0 
Ηΐτη, ἰβ δου  ἀθη ΠΥ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ [ὉΓ [86 βαϊναίίοῃ οὐ [86 
ποιὰ. ΜΝδῃ δ παρα ΠΡᾺ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἃ8 Ὑ6]}] 88 ἰῃ Ὠδγάθῃ- 
ἵῃσ, 8 ΡΟΓΙΘΟΠΥ διτηῖαῦ οροζγαιίου οὐ Ο04---ΠΑΙΉΟΪΥ, 
Ηΐδβ οὐ ΔΡΌΪΙΓΑΓΥ δυϊῃογὶ γ---ἶδ οἷ6. οὐσῃ δυ], δίποθ 
[6 οἴοθεβϑ Ὠἰτηβϑὶ ἢ ἀραϊηβὶὲ αἀοα᾽ ΒΒ οοτωραδδιομμία ἰόν 
ὉΥ Ἰιΐα ονσῃ οἰαἰπιδ (νον. 21). 

[μκ8σοὸ: ΑΙΙ Βυπιδηΐ ν, δηα ποῖ Τρ ΓΟ 8186] 
(νυ ο μποίοα ᾿ἰ96] Ὁ {0 58), 8. ἰΚὸ [)26 ΟἷΑΥ ἔγοϊῃ 
προ αοά, οὗ ΗΒ ον ἔγϑθο οποΐοθ, σΘΏΟΟΒΘΒ τηἴὸ ρᾶγ- 
Εοἰραύοη ἴῃ ἴ86 Κίηράοιηῃ οὗ θανθῃ ; δηὰ Ηθ ἴδ ποὶ 
Ὀοπηὰ ἰο Ιβγϑοὶ ἴῃ βυοἢ ἃ ἯΔΥ ἴπδὺ Ηδ ὁδηποῖ 8180 
δρροΐηι (9 Θσπε θα τὸ {Π6 βαῦλο ρυΐ!]οσα (νογβ. 20, 
2] 

ΒΠΕΓΒΝΕΚ : Βοίοτο αοα τγοὐθοῖβ ἃ ρϑορὶθ, Ηδ ρᾶ- 
θηι]ν ρῖνϑδ ἰδ {π|ὸ ἴοτ γτορϑῃΐδηςα (νοσβ. 19--28).---- 

Δ} Οἡ ψϑΡ. 19: ΤὨθ6 υπΐνογβαὶ οὈ]θοί οι οὔ 4]} 
ἡἀοἱοττηϊηἰβίβ, ἔλία 5ἴ8, ἀπ δΌβο] υἱβἴϑ, ἱβ ; “ ον οδη 
Τὴ δὸ ἴγρϑα, Βῖπ66 ἴῃ) δὶθ Οχἰβίθηοο, δηὰ ἴῃ [Π6 [Ὀγτηϑ- 
οῃ δηαὰ ομδηρο οἵ 813 τηϊμα, ΒΘ 1Β ΤΟΙΔΠΥ ἀσροηάεηϊ 
οῃ Θοα ἢ" Τΐβ ἰ8 ἤθγῸ τοργοβθοηϊθα ἴῃ ἃ βρϑοϊδὶ 
ἀϊγθοίϊοη, ἴδ08: “ΗΟ οδη βίη ὈῈ ἱτωρυϊοα ἴο ΤὴΔῈ ὃ 
ΨῺΥ ἀοο8 Οοα δ ρυῃὶβῃπιθηΐ οἵ ἷπη Θηταρο |}1πὶ ὃ 
Ηδ ἴβ ΟἿΪΥ ψηαὶ ΘΟ πιαῖτοα ὌΤΒΟ σδὴ Ορροβθ 
Θοα ᾽᾽" Τηΐβ οδ]θοϊο '8. 860}}} γα ΘΠΌΥ Πραγὰ ἴῃ 
“00 ἢ} πη] ΠσαυΪ 08. 828 ἴΠ686: “Μ8η ὈΘΟΟΙΏΟΒ ΘΥΟΡῪ 
τΐηρ,, ᾽υδὺ δοςογαάϊηρ 88 ἢ 18 ἱγαϊηθά, δα ποιτοα, ἀπά 
ὈΪϊδοοα ἴῃ ἃ ἔα ογ Ὁ]. ΟΥ υπέλνονβϑ]ο βίαι ἢ) Ὑ 6 ΤΥ 
ἌΠΒΜΟΡ {Π|6 ΟὈΪ Θοἰΐοη Βοιπ 6 ὙΠΑῖ 88 [Ὁ]]Ο8 : ΑἸΤΠΟῸρῚ 
δη ἀ068 οὶ Ὠἰπηβ ΙΓ σΟὨ ΡΟΪ Πΐ8 ἀΘΒ ΠΥ, πὰ Α]- 
τΌΡΉ {18 ἀΘΒΕΠΥ͂ ΠᾺ8 8η ἰῇ ηοο ὕροη Εἷ8 ἀσδνε]- 
οριηηοηῖ, γαῖ ἰὺ 'ἴΒ ὈΥ͂ ὯῸ ΠΙΘΔΠΒ ΘΟΙΩΙΡΌΪΒΟΓΣΥ ; [6 6Χ- 
βεγηεὶ ποῦ] ἀο68 ποῦ Οροιαῦθ ἰγγοβίβι Ὁ]Υ ὑροῦ ΐπι. 
-πΟΥοῦ Ῥαὺὶ] ἀοθδ ποῖ δχβοῦΥ ΔΏΒΓΟΡ (08, Ὀὰϊ ΒαΥΒ, 
γον. 26: “Ὑοα, ἀοδαν πιαπ,Ἶ ἃς.---Ὗ ον. 21: ΤΏΪ8 
δοιρδη 0) που]ὰ ὈῸ ἱὨΔΡΟΤΥ ἀρρ δὰ ἴΠ ᾿ὰ τοτο σΘ- 
Βλταθὰ 1.8 δῇ ᾿ἰγγοβίβιὶ Ὁ] 6 ἔοτγτηδίίοη οὐ οπαγδοίογ: 
“ (δὴ Οοά ποὺ τηδἶο ουἱ οὔ ἐλὲδ τῆλ ἃ Ὀδὰ οἱ, δῃὰ 
ουϊ οὗ ἐλαί ἃ ροοὰ οπο Ὁ" 76 αὐσϑηοιν 18. ΟἸ]Υ {ἢ} 
Δοϊδττϊ"διίοη οὗ [Πη6 δυίογημαὶ βίαια ΜΠ ΙΟἢ ΟΡΟταῦθϑ 
ΟἿ Ιη8Δῆ. ὁ Οὐπηοῖ Οοά, δοοογαΐϊηρ ἴὸ Ηἰβ οσῃ Ὑ]]}, 
αἀϊγθοὺ 0 ὀΥΘγῪ ὁη6 δἰ οοηαϊτίοη δηὰ 41} Ὁπ6 οἰγουπν- 
δίδῃοοδ δαὶ ορογαῖθ ὈρΟῺ Ὠἷπι ἡ" [ἴ 8.1} ἀδρϑπὰβ 
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ΟὨ ταδὴ ὙὙΒΘΙΒοῦ ἢ6 Μ|1 τοδῖχθ 86 οὗὨ ιἷα ΘΟ! οἢ 
πη τηἷ8 οὐ ἐπδὲ αν, δηὰ ἴῃ πῆδὶ βῃδρα ἢ 11} 81}0} 
ἰπη86 1} τὸ Ὀ6 Ὀ6 ἰοτιωθα. Οομρ. 23 ΤΊπι. ᾿,. 20, 2]. 
Ιῃ Δαν. χνὶϊ!. 6, (μη6 γρα οὗ [86 ΡοΟῦδΟΣ Δ0}]1659 ἴὸ 1Π9 
οὐθηΐδ ἰδὲ αοα ΔΙ1|ὁν8 ἃ Ῥ6Ορ]Ὲ ἴο δχρογίθῃςθ, Ὀὰϊ 
ποῖ ἴο {86 ἀοὐοττοϊπαιίοη οὐ {Π6]ν βαϊ γαίῃ οὐ ὁ6 
ϑίγυοίζοι. 

ἀ, ὕετβ. 80-838. Τη6 ἴδἢ οὗὨ [6 αφηζ]οβ, δὰ 
[86 ὑπο] 6 οὗὁὨ τἈ86 Φονβ: 1. Τἴπ ΘβλὈἸΒτηθηϊ (ἡ 
(018 ἴδοῖ 2. ΤΊιο Ἔχρ δπδίίοη οὐ ἰϊ8 οτἱρίῃ (ν6Γ3. 
80.--38).---Ἴὰ [86 τἱρῃϊοουδηεβα ΟΥ̓ [α}1}}, τπ6 Ἰρπ οἱ 
τἰρ! ὐδουβηθββ ἰϑ γϑαὶὶν [Ὁ}8]16ὰ (νογβ. 8η, 81).-- 
αἰαῖ ἴο ἴΠ6 ἰανν οὗἁἨΘ γἰ ἢ θοῦβη 88 Ὁ ΑΚ} τΠπο 8.6 Κ 
1:9 []Β᾽τηοηΐ, ποῦ: 1. ΒΥ 186 πόγκβ οὗ ἔῃ αν, υυϊ, 
ῶ. ΒΥ ἴδ! (τοῦδ. 81, 83).-- ΤΠ6 δίυμ ]  -δίοι! : 
1. ΕΓ Ββοῃθ 8 τοικ οἵ οἴδῃοο; 2. Εογ Οἴδιοτα 8 
τΟΟΚ οὗ βαϊναϊοη (γοσ. 88). Ομ. 1 Ῥοίον ἰ!. 4--10, 

Εύῦτηκε : ΟἸγδὺ 8186 8 πἰϊμουῦΐ πνόογκβ; {ΠῸγ 
ΜΠῸ ἀὁ ποῖ Ὀο]ϊενο Βϊπη, τὰ ἀραϊηβὶ Ηΐτω δηὰ βίιτη 
Ὁ]6 (νον. 82) 

ΚΡΑΒΕΕ : Ο ἔποῦ ἑοιηρίοα βου], πη ἃγὺ δυο ἴῃ- 
αυ]ρίης ἴῃ ἴδαγί} (Βουρηίβ, μου 808} οογίδ  Ὁ]Υ τοὶ 
ὍΘ Δϑηῃδιηθα 1 (νεγ. 88.) -ΟἜΆ ΜῈ: 1 ὁπ6 βιου]ά 
βοοὶς ὅγε ἰῇ ΒΗΟΥ, οὔ 'ο6 ἰῃ ὅτο, ἴθ πτου]ὰ ποὶ πὰ ἰϊ 
80 6 0 5668 ᾿}ἴδ, τὶ θουΒηθ885, δηα βα νυ οη ἴῃ 
(6 ἰανν, δῃὰ οὶ ἰῃ Ομ γῖβι, Μ1}} ὭΘσΟΓ γοσοῖνο ὑπο ῖη 
(νον. 82). 

Ξρεν εκ: Θά ]Ἰαϊὰ βυοῖ ἃ βίοῃθ ἴῃ Ζίοῃ δ σου] 
οὗ ἰϊδι Ὀ6 ἃ βίοῃο οὗ ἢδὶρ, ἃ ἰτοὰ δῃὰ Ῥγβοϊουβ 
οοτγποι.ϑίοηθ, οὐ Ὑίο ἴῃ6 ΖἈ]16η σου]ὰ δῃὰ βἰιου]ὰ 
τἶδοδ. Βυΐ τη 8 ὙΪΟΙΘΟΠΘΕΒ, ἄτο., σδυβοδ ΤΥ ἴ0 
δίΌΣΩΌΪΘ ἀραϊηδί ἰϊ, δῃὰ ἐποῖν [8}} 18 τῆογθ ἀδηρθγους 
[δὴ ἱξ βυοὴ ἃ βίοπο δὰ ποὺ Ὀθθῃ ρἰδοθὰ {Ποῦ 
Υεῖ ΟοαΒ βανίηρ οουμβο] τηυβὶ ποὺ Ὀ6 ἴῃ νὴ [ῸΓ 8]], 
[ὉΣ ἴθ6γθ δῦ οἴδοσγβ, οὐ (Π6 οἵδορ βαπὰ, νῆο Βυ]ὰ [0 
τ τοοκ, δηὰ Ὀδιΐονα οἡ 8. Τθοθ6 Μ1}1 ποὶ Ὀκ ἀ6. 
οοἰνοὰ ἰῃ τη 6ἷγΓ ΟΡ, ὯῸΣΓ ΟΟΙ.6 ἴ0 ΒΏδΠηθ, 85 ἴΠ6} 
Ὑ11 ἰΔκ ἴγοσὼ ἰΐ ἴπδὲ νοι [ΠΟῪ Ὦδνα Ποροά ἰον--- 
βαϊναϊίοη (τοῦ, 88 

ΕΟΟΒ : Α8 Ῥδὺ] [δὰ ργανυ  ΟΌΙΥῪ τὰς ουοσν {ΠἸπΠῷ 
ἀοροηάθηῦ ΟὨ 81 Π}Ρ]6 ρ,δσθ δηὰ ΠΊΘΓΟΥ͂, πὰ οἡ (οι}᾽5 
ἴτβϑ Μ|}1) 80 ἢ6 ΠΟΥ͂ ΙΔ Κ6Β ΘΥΟΣῪ ΤΒΐηρ ἀΘροηαε}, ἢ 
(μἰ1ἢ. Οατδοο δῃὰ δι, {π6 ΜΠ οὐὁἨ σὰ δπὰ ἔμ ἢ, 
Θογγαβροπὰ ἴο οὐ τηϑοῦ δ ο ἢ οἴμεγ, ὕὅτϑος ἰδ ἴῃ (ἡοὰ, 
[αἴ 18 ἴῃ πδη (νοτβ. 80--88).---ΑκΆ ΙΑ Η : Οοἀ αἰἷά 
ποΐ θηΐοτοο Ηΐδ τὶρὶνδ ἀραϊηδὺ ἴ86 υπθοϊἱανίηρ [8186]- 
ἰΐαβ, ποῦ Ὠδγάθῃ ὑμοὶγ Ὠθαγίβ, ποῦ δὲ (μθῖ ζῸΓ α6- 
βιτυιοίίΐοη, Ὀδοαυβα Ηδ ρῥγοαοβιϊῃμιθα (Ὡθ [ῸΓ ἀθ- 
βιγυιοίοη Ὀοίογα ὑπο ῖγ αχίβίθποο, Ὀὰ} Ὀθοδῦθο ΠΟΥ͂ 
“ἐ γρορ! θα ἀρϑίηδὶ Οοἄ " (γ6 18. 18--22). 

1|8500 : ΤῈ γεάποη ὙὮΥ [5γδ6] γοίυβοβ ἴο δοοερί 
[8π6 ροβροῖ, δι) ἰδ γο]θοϊθα, ἰβ Ὀδοδυβο {ΠΟΥ͂ Βθεὶζ ἰὑ- 
γἰσιθουλῃ 688---Ὀοίογο αοά, ηο οὗ 32αἰξῶι, Ὀαὶ ὃΣ ἀο. 
ἴῃς {π6 τοῦ ργαβοῦ θα ἴῃ (ἢ ἴα  δηὰ ἱμουεῖογε 
(Π6Υ οχρογίθηρα {πΠ6 ἠυάρτηρμῦ οὗ ΚΠΠ[ἘΠπὴὴ ἀραίπδὶ (116 
βιυτ ὈἰΣπρ-κύοηο (νοτ, 82). 

Ηεύυβνεα: ΝῸ ῥθορίθ Οὗ ὯΟῸ Τηϑῇ ἴ8 80 ΘΟΓΓΊΌΡΙ 
αὶ αοα ὀδμμοῦ 68}} δπὰ βανο ἰἔ (Π6Ὺ Μ|}1] ΟὨ]τ Ὁ6- 
Ἰΐον ἴῃ {πΠῸ χοόοβρϑὶ, δῃὰ Ὀδοοῖὴθ ΒΘηβῖ]6 οἵ {ΠῸ6]ΓὉ 
δυῖϊὺ (νον. 80).-- ΑΨ} τ ποτκβ ὁ). ὙὨΪΟὮ τδ τεῖϊος 
οὐ πηοῦ ΒΆγ6 ἢΐπι, Ὀυΐ ταῖῃεγ Ὠἰηάον δίτη (λα χὶϊ. 
24). ἸΤΠοΡγοίοσο [6 ῬΆγΘΟΣ : [0 πουϊὰ Ὀ6 Ὀδίίον [ὉΓ 
ὨΙΔΩΥ͂ ᾿ἢ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΜΌΓΕΘ (νον, 82). -ΟἸἴ60 αἱ 
ΟἸ γϑὶ 18. ου]ρΆ}]6 : ἰδ 8 ομ6 ἐϊιδὶ 18 ἰδίζθῃ, δῃὰ ποῖ 
κίνοη (νον. 88). 

ΒΕΒΒΕΕ: [ἴδον (Ἡρογῖς, τοὶ. υἱΐ. Ὁ. 821) βιτι. 
ἱρὴν σΟΙΏρΑΓοθ {Π6 ᾿ΔῪ ἴο (Π6 Βοϊά ἴπ πΐο! Ομγίες, 
1ΓἈ)6 ΤΥΘαΒΌγο, ἰδ Ὀυτὶοα, Τὼ6 ὅδονα δὰ 116 Βο]ὰ, 
δηὰ ὄνϑη {16 ἦς τὶ στοδὶ μαϊηβ, ὑπ [Π67 αἰὰ ποὶ 
866 (Π6 Ὀυγίοα ἰγοδβγο: Ὀυΐ 16 Θση 66, οἢ τἢ9 
ΘΟΠΊΓΆΓΥ. Βἴποα {Π6 Υ ἰουαηα ΟἸγίβο πῃ 16 ἰανν, πο η 



ον [ογ Ὀεγοπὰ ἴΠ6 αν, δηὰ 80] δνθΌΥ (πΐησ πιο ἢ 
ἴΠ6 Υ δᾶ, δηὰ Ὀουμρπξ ἴμ6 Βε]ὰ νὶτἢ 1ΐ8 ἐγθδδαγο--- 
{πᾶν ἴα. [Π6 Ἰατ ἢ ΟἸσῖδι (νογβ. 80, 81). 

ΠΆΝΟΕ : ΤΏ [ὈΓὈΘΆΓΔΠΟΘ δηἀ ἀφδοϊδίου πεῖ} πηἰ οἷ! 
1.}9 ΑΡοΟΒΕ]6 ἜΧΡγΘΒδ68 ἴ[Π6 ϑβιίσγίοὶ ᾿υἀσηηθηΐ οἢ [ατδοὶ, 
19 Δ ΘΧΑΙΏΊΠ]6 [ὉΓ υ8, θη Οσσαβίοη ΟοουΓΒ, [0 ροδκ 
αιηρἰεαϑαιιθ τΡυ 1 }8.--ἼῊὯοΛ Αροβυ! οἷ δά 61} Υ ἴυ [86 [8- 
ΡΑΘ 162 18 ὁσῃαϊθοηοα ὉΥ εἷ8 ΒΟ 1 ΠΥ το {π6 ᾿οτὰ . ΟΣ 
(}.8 ἀΕΥ͂ δηὰ 1] πιϊἴ8 οὗ ραϊσϊοὐΐθιη.----ἰϑγϑο] Β 14]1 18. δῇ 
δίς σαὶ δάιαολἰξίοη ΤῸΓ οἰνγοί θα, βίδῖθθ, δηὰ παίϊοηβ. 
-«Τ',ρ ρεθεαῖον [86 ΊΟΥΥ οὗ ἃ σΟΙΠτου ΠΥ, [86 ἄθαροῦ 
.8 [95 (Ὁ}1.- το βγαοὶ, Ὑῃὶοὴ γῶ8 ομσθ βαγοα, ἰ8 ΠΟῪ 
ἡπἀροὰ ἴῃ ΟἸγῖϑι 1.5 Η6δα.---Ο0α5 ἰγϑϑήοπι ΤΠ Γὸ- 
δροοῖ ἴο Ὠυϊηδηΐῦ : 1. Ηον ἰὰ 8. Ὀουπὰ ὮΥ ἰηδίϊτι- 
[ἴοι δηαὰ ργοπιίβοθ ; 2 Υοῖ ΠΟΥ ἰδ 4150 γϑιηδίηβ ἔγθο. 
--Πἰ 5 Γγθούοτ ἰῃ ΗΠ 8 ἀθύθγιῃ πῇ 8: 1. ἴῃ [Π6 ἀθ- 
Δογ δι ο ΟΥ ἴΠ 6 ρΟΓΒΟΠΔ] 168 τῃδιηϑοῖνοθ 2, ΟΥ̓ 
[Πεἶν αἴθ, δηὰ 18 οἴἴδβοι; 8. ΟΥ̓ (Π6]γ 081} ἴο [π6 Κίῃρ- 
οπ|.--«Τὸ ἔγοθάοτῃ δηα ουῃβἰβίθθοῦΥ οὐ Ὀίνίηα βου6- 
ῬοΙΚηΙΥ ἴῃ {86 πδπι6 Φαθονδῃ.--- ΤῊ δη }}Π16868 : [8γ86] 
δηα ἴβαδο, Φδοοῦ δῃὰ ἔβαυ, Μοβϑβδ δῃὰ Ῥηδγαοῦ, ΤῈ6 
λυάρτηοηῖ οὗἁἨ ᾿άγαρηΐηρ οἱ αοἰἀαῖοὰ Ὀγ ῬΠΑΡΒΟἢΒ [118- 
[ΟΓΥ.-τὐυσρηιοηῖϊβ οὔδηροα ὈΥ ἴΠ6 Βούθτοί Ὁ οὗ 
(τοά ᾿: 861} ἴὸ ἴΠὸ σον βοδιίοη οὐὗὁἩ Ηΐβ τ, 6ΓΟΥ.-- 
(ὁ οα᾽5 αὐ ρτηθηΐβ ἀγα οὐδ βῃοτί ὉΥ Ηἷδ πίϑάοιῃ πὰ 
σνᾶοθ, -Ἔ Ἴ 6 ἱπιρογίδηοα οὗ ἔα! ἴῃ Δη Ὁ} 6818 ἴο ΟΓ- 
ἠϊνϑΠ668.-“ἼΠ6. ὑμνοίοϊὰα οραοτγαϊξίοη οὗὐ ἰῃ6 ςΟΓΏΘΙ- 
δίοῃο, 

[ΠπἸ σΗΤΤΟΟΤ: Υογ, 8.  α οὐἼῪ ομαυ τ [0 ΘΥΘΕΥ͂ 
ὁη6 Ὀδόδυ86 οὗ [ἰδ 8δοὺ]. [ΙΓ ἃ 8οι], ἴῃ 118 οϑϑοηΐίαὶ 
ὁοηϑεϊυυίοη, Ὀ6 ποὺ ὈθΘδυϊ[υ! ἀηὰ Ἰον ον, Νδαὺ ὈΠίτην 
“ΡΟ Θαγἢ σδη 0 δοοουηΐϊοα Ὀδαυτ[α] δὰ ἰονοὶν ὃ 
Α 8011} υΠνᾶῦ σδυτίθβ [86 ἵπηιρο οὗ ἀοἀ ἴῃ [18 ΥΟΡΥῪ οοῃ- 
δε τα 0η-σῦθαν 8 ΚΘ τὸ {Ππ6 ἡϑῖαγα οὗὨἨ δῆρε}8 ἴπ' 8 
Φ δ6ι16 8 πα Ὀοίηρ---ἴπαῦ ἰ6 οαραῦϊα οἵ ἀἰνίπθ πδίυγο 
ἀπὰ οἔ ΘἴογπΠαὶ ΠΠ 6 δπὰ ρίοτγ---ἸΓ 0} 15. Ὀ6 ποῖ Ἰογοῖν, 
ὙΠΑῚ 18 [0 8 ἃ ργοαῖ ρίθοο οὗ νίβάοι ἴο βίυαν 
βου ὶν, δηὰ ἴὼ ΟΌΒοσνο ὉΠ6 πδϊΌγο, πογίμ, ῥγῖσα, δὰ 
ΧΟ ΘΙ ΙΘ ποῦ, ὈΟΓ(ἢ οὗ οὖν οΟἾη δηδ οἴμοθὺ τηθῃ 8. βηὰ 
ἴθογ ἰ8 Ὡοῦ ἃ ΟΓῸ ΖΘΏΘΓΗΪ δῃηὰ σΟΠΡΓΘΘηΒῖνο 
οα86 ΟΥ̓ τὰ ταΐῃ οὗἁὨ δβου]8, [88 τηθη  Β ἰσῃογθηοθ 
οἵ δῃὰ υπδοαιιαϊηίδηοο πὶῖἢ τ οἷνρ ονῃ βου 8, 854]} 
Ϊ Ὠλία ΔΩ Πη8ὴ Ἐ 8011} [Ιξ ΠηδΥ͂ ὃὉ6 υπὶίοὰ ἴο Θοά. 
Ημῦε ΔΩΥ τηδη δ ὈΟΔΥ [Ι( ΤΙΔΥ 6 ἃ ἰθιηρ]6 οἵ 
("6 οὶ αμοϑὶ ΑΏΥ͂ ᾿η8Πη 8 ρούθοη } Ηδ ΤΏΔΥ 
"6 δὴ ἰῃμοῦίοΥ οὗὨ Θύθγμαὶ ρίουυ. βοοσ ΟΣ ΡΟΟΥ 
Φόβορἢ ; ἴον 411 ἷ8 τὰρβ δηὰ ἱπῃρυβοηταθηζ, Ὦ6 ΠΩΔΥ͂ 
ὉΩΠπῚ6 [0 δῦ ὉρΟΩ ἃ (τοῦθ. Ὠοδρίβθ ποῦ ροοῦ [μ82- 
ἈΓΌΒ; [ὉΓ 4}} 8 80Γ08 ἀηὰ ἰδίίογβ, ἢθ ΤΩΔΥ Ὀὸ σδΓ- 
γἰοὰ ὈΥ δῃροὶβ ἰπίο ΑὈγαμδπι ΒΒ ὈΟΒΟΙῚ.---ΒύυΚΚΙΤΥ: 
[δαγη: 1.  παῦ ἴ[Π6 βίποθγα Ὀθ]θνοῦ 8}4}} ποὺ Ὀὸ 
ἈΒΠαπηθα οὗ: α. Ηδ 58184}} πονοῦ Ὀ6 δϑῃαπ)ϑὰ οὗ [ιΐ8 
σποῖοο, ὁ. Νὸν οὐἨ 8 ῥτοίδβδβίοῃ : 6. Νοὸῦ οὗ τΠ6 
ὀπα86 δῃηα ἰηϊογοαὶ οὐ ΟΠ γ͵»., πιθοῦ Ηὰ ᾿δ88 οσποαᾶ 
ἀπαὰ νἱηΠϊσαϊοά ἴῃ ἴἢ6 νογίὰ : ἃ. Νοῦν οὗὁἨ ΔΩΥ {πη 
Β' ΠΟΘΓΟΙΥ ϑροηῦ ἴῃ ἴΠ6 πογῖς δηαὰ βογυΐοο οὗ Οἶδε : 
ε. Νὸοῖῦ οΥ̓͂ ΓΟργόδο 88 δπα δυβογίηρβ, ὑγἱ θυ δ οηΒ δηὰ 
ρογβοου(ἰ Οἢ8, [ῸΓ {Π|6 8αἰκθ οὐ ΟἸγίδι αὶ ΝῸΡ ἴῃ οἷθϑγ- 
ΠΕΡ, ἴδδὲ ἢ6 Πονοῦ ἯΔΘ δϑυδιηθαὰ Ὦθγο οὗ ΟὨγῖϑ δῃὰ 
Π|5 κυδσροὶ͵ Ηΐε ποιῖς δῃιὰ δοενΐοοθ, ΗΪβ οδῦϑθ δπὰ ἰπ 

; 

ΤῊ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙ, ΤῸ ΤῊΚ ΒΟΜΑΝΆΗ. 

ἥοτοοί, 3. οι ἰδ Ὀοϊΐονοῦ 8}}4}} οὶ Ὀ6Θ δοϊιυ)σδᾶ, 
α. ὮΘΩ 6 ἰ8 οδ1δὰ (ὁ ὍΘΔΡ ἰοϑυ ον οὗ Ομ είδὶ 
Ὀοίοτο [86 πουὶὰ, δὲ (Π6 ἤοὺν οὗ ἀθδίῃ, οὗ δὲ [6 ἀδὺ 
οὗ ἠυάρτηοηϊ ; ὁ. Νος τ6 ἠἀγοδα ὍΪ οδα οὗἩ ἴ[ἢ6 ἀδῪ 
ὯΟΓ [86 τηϑ)] δὲν οὗ 86 Φυάρο, ποῦ ἴ6 πυῖηθοσ οἱ 
[26 δοσΌθογβ, ΠΟῸΡ [86 ἱπρασίδ ἢν οὗἨ 186 δοπίθῃοθ. 
ὯΟΡ [6 βαραγδίίοῃ Ἡδίοῃ βἢ}8}} ἰὩθη Ὀ6 τῃηδάθ. 8. 
ΤΥ [Π6 ὈοδΙΐονοῦ 811}4}} Ὡόυοῦ ὉΘ δϑδῃδιηθᾶ : α, βίη, 
16 σδυ8ϑ οὐὗἁὨ δβθδϑηγδ, ἰβ γοῃονθα: ὁ. Τηοδο ΟἿ] 
ἔγοτη ΝΏΟΤΩ ἢ6 σδη ΓΟΘΒΟΏΔΌΪ [68 ΒΏδηηθ, ἘΜ] ἤϑνοῖ 
Ὀ6 αϑιιδιηθαὰ οἵ Ηΐτὰ ; ὁ. Ηδ οδὴ ἰοοῖκ Οοἂ δυὸ 
ΟὨεῖϑι, δΐ8. οὐγῃ σοηδοίθηςθ δηὰ ἐῃ6 πθ0]6 πον] ὰ, 
4Π6 ἔδοο, πιίβουϊ βῃδιηθ δῃηὰ βυβέογίιρ. ΠΕ ΝΕΥ: 
Ὕμαῦ ἀοο8 Θοὰ ἀο [ῸΡ ἴμ6 οαἰναϊίοη οὗἨ Ηἷδ οἰιὶϊ. 
ἀγθη ῦ Ηθ ργοραγοβθ ἰποῖὴ Ὀοίαγρηδηὰ (ὉΣ ρίογγ. 
ϑαποιυ βοδιίοη ἷἰβ [Π|ὸ ὑγοραγαΐΐοη οὐ [πὸ βου] ἔοι 
Εἴογν, τηακίηρ ἰῦ τηθοϑῖ ἴο ραγίαϊκε οὗ (6 ᾿ἰὩουξδηοο 
οὗἉ ε||8ὸ βαϊηἰβ ἴῃ ἰρηῖ, ΤῊ ἰ8 Οοα 8 νοσὶς ; τ ὁδῷ 
ἀΘΒΙΓΟΥ͂ Οὐτβαῖσοβ ἴδδι δηουρῶ, Ὀυϊ πὸ σδξιποΐ δδυέ 
ΟἾΓΒΟΙΥΘΒ : Β'ΏΠΕΓΒ δὲ ΓΠΘΏ) ΒΟΥ 8 [ῸΓ ἰ)6}1, Ὀυϊ ἱϊ ἱ 
Θοά {πα ργθρᾶῦοβ βαϊηϊβ [Ὁ ἤϑδυθῃ.--- ΑΤΈΒΙΑΝΡ: 
ΤΏΘΓΘ ἰβ ἃ ἀσρτθα οὗ ὈἾΥ͂ δηὰ τοραγὰ ἀὰθ ϑύθη (6 
ΥΘΡῪ 1] τῶ, ἴὸ ὉῃρΌαϊγ, δηὰ ΒΙΠΏΘΓΒ; ποῖ ἴὸ ὃ 
Βῆο ΟΥ̓ οαγοβϑίηρ ΤΠ ΘΠ δηα δι] ησ ὑροη θα, Ὀὰ] 
ΌΥ οδγηδθδὶ δπὰ διγάθηϊ δϑάθανοσβ ἴο γοοϊδὶιν ΤΏΘΓᾺ 
ΤΊοτο 8 μοὶ ἃ τοῦ ἰὈΣΪΟΓΏ ΟΥ τ ΐβογαῦ]α πτοῖοὶν ὑἢ 
ἀδν ποάνθὴ {πῃ δὴ ΟΥ̓ΘΡΩΤΟΤΩ δίῃηογ, Ὀθοοιηθ τηϑα, 
ἀρδθρογαῖθ, δῃὰ ἰῃοῦγα Ὁ ]6 ἴῃ .ἷ8 δ'ηβ. Εὸνγ τπουρὶ 
ΒΘἾ ῬΟΙΒΟΠΒ Γοραγὰ ἠοὶῖποσς αοα ΠΟΓ ΠΊΔΏ, ΠΟΙ Ὦδτο 
ΔΗΥ͂ ΤΏΘΓΟΥ͂ ΟΥ ΤΘΠΘΓΤΏ688 ἴῸν ἔγϊθηὰ οὐ Ὀτγοίδοῦ, Ὀυὺϊ 
που]ὰ 52ὸὺ ΔΥ ἸΘηρΟΠΒ ἰῃ ταϊβϑομίοῖ, δπα ϑοῖ (Ππ|ὸ ποσ]ὰ 
οὐ ἔγο, ᾿ὗ ἴθ ἰὰν ἰπ τποὶν μοῦνον, γοῖ γ͵ὸ νοῦν νο}} 
Κπονν, 41} {π6 πρὴϊα, ἐπαὶ ΠΟΥ δ8Γ6 ποῖ δηα ἱἰπρο- 
τοηῖ, 8η6 δῖὸ ὑπάον Ὀγῖά]6 ἐπα γορίγαϊηῖ, ΤΊ υἱπιοσὶ 
ὉΠΟΥ͂ ο8Δῃ α0 8 ΟὨΪΥ ἴο δἢϊοἱ δἀπὰ ἰοστοθηΐ ροοα Τη68 
[ὉΓ 8 {πιο ἤθγο, ν 116 {πα γ ἩΠποηϑοῖνοθ ᾿ΐ6 ὀχροθοὰ ἴὸ 
ΘΙΘΙΏΑΙ γΘηρβΘΆΠ66, [0 ἰοτΠ ηϊ8 ον θγἰδδϑιϊῃρ ὨΘγοδ ον. 
-- ΒΟΡΡΕΙΡΟΝ : ἮΝ ΚΠΟΥ͂ ἃ ἀδβοθη  ην, 8 γίϑοη 
ἀθοπγοῦ. ΗΕ 86}}} γ᾽ βϑὶβ υ8 ἰῃ Ηΐ8 σοϑρθὶ, 81}}} ργοβδοῦ- 
68 ἴῃ ΟἿΡ 5860} 165, ἐπα βιγοῖο θα ουὔῦ ἃ σου] δηά 
οοπηραβϑίοηδῦθ παπὰ ἴ0 ἰθ8α 8 ἴῃ [86 ὙΔΥ οὗὨ διδρρ'- 
Ὠ688.---Ἦ ΠΟΘ ΝῈ Β66 8 Ζ68] [ὉΓ αοά, 16 8 ΡΔΤῪ Α]} 
ἀυθ τοραγὰ ἴὸ ἰΐ) δηἀ οοπιραββίοηδία (παὶ ἱρτιόσγδησα 
ὙΈ]ΟἾ ΤΩΔῪΥ ΒΟΙΏΘΙΪ 68 Ὀ6 πιΐϊηρίοα νυὶτῖ 11.-- τ ϑοοτε: 
Μοάδβίγ, οσαυϊοη, Βα πλ ]ν, πα ργοίουπα ἀνα οὗ 88 
ΒΟΙΥ πιδίθϑιυ οὗ ἀοά, Βμουϊὰ τοβίγαϊη δπὰ σιμὰθ [ἢ9 
᾿οηαθ8 δηα Ρ6Π8 οὗ 8}} 0 δροδξ οὐ εῖδ οὐ ἴῃς 
Βτοδῦ δι ᾽)θοίβ οοηποοίθα Ὑὴΐ βαϊνδιίίοη, ΠΟΊΝΟΤΟΣ 
βα 88:6 δ} 0), ΠΙΘῚ ΠΊΔΥ Ὀ6 ὙΠῸ {παῖς οσσῃ νΐεπε οὗ 
{ποιὰ ; διὰ δΥΘΓΥ βοηΐθηοθ πΠ ἢ ἰθ πτϊτδη οὐ ΒρΟ- 
Κοη πὶ ᾿προϊαουβ ἰη)υδεῖοθ ἴο αοὰ, ἰα ἃ πγυοῦ οἵ 
[Π6 ῥγίάδ δηὰ ἱγτονογοποο οὗἩ (πα τεὸν ΟΣ βρϑδκοσ.-- 
Ηοποκ: ὕεοτα. 1δ--19, [τ βῃου!ὰ Ὀ6 δβϑυπηθά δϑ ἃ 
βγϑὶ ρυϊποίρ!ο, (μὲ αοα οαπηοῦ ἀο σπτοῖς. [ἴ Ης 
ἀο68 ἃ τΚΠἱπρ, ἰδ τηῦδὶ Ὀ6 τἰρηῖ. Απὰ ἰδ 18 σϑῦγ 00} 
βαΐδυ (ὉΓ ὑβ, ὁοττυρὶ δηὰ ὉΠ πάρα πηογίδὶθ, τη ἴῸ 
ἀῦσιθ, ἴδῃ ἰο ρυΐγϑὰθ ἰδ6 οΟρροκὶῖβθ οοῦγβα, δηὰ 
τηδὶἰαΐη ἴμδὲ Οοα ἀοο8 ποῖ εἰς ΟΔμδοὶ ἀ0 80 δυό 
ΒΟ, ἰδ οὖν ὑπάρστοσιϊ, ἰς που]ὰ Ὀ6 ν΄ - 
2. Η.] Ἶ 



ΟΗΑΡΤΕΒ Χ, 1--.3]. ὦϑ.. ᾿ 

δοροιῦ Βκστι08..--λίονε ἀδοῥοά ἐχρίαπαίδοη, ΟΥ̓ ἐλ πεγείονέομε 76οαβ. ΤᾺε 7ζοίἐλ ο' ἰδὲ Ονρηἶδοο ομὰ (Δ 
οἷς δ νη ν ἐτεδσιην ἀμ 

ΟῊΛΜΡ. ΣΧ, 1-31. 

Α. δοϊξειίρμίοουδποδα, δὰ ἐδο εἰρ λοουδηοα οὗ ζαξξ (τότε. 1-.1}}. 

1 Βιοίβσθῃ, ΤΥ ΒοαγιΒ ἀθεῖσο [ογ, σοοᾶ-111, δὐδοκέα] δηᾶὰ ργδγοῦ' ἴο Θοὰ 
[εγ86] [οπ Ὁμοῖγ Ὀ6.8177᾽ ἴ8, (δὲ 80 Υ πιΐσῃῦ ὍὈ6 βανϑᾶ [{ῸΓ ὑποῖγ βδὶ γα ] 

2 ἘῸΓ 1 ὍθΑγ ἴμοὰ τϑοογὰ [τ] 668] μ8ὺ ΠῚ δνθ 8 208] οἵ αοά, Ὀπ΄ ποῖ 8000] α: 
8 ἴηρ ἴο Κπον]θᾶρθ. ΕῸΓ ἴῃ ογ, Ὀϑίῃρ ἱρτιοσδηΐ οὗ Οὐ Β τἱρηὐθοῦβηθβε [ποῦ Κπονΐην 

((. 4.» τοἰδῥαϊεσια) ἢ 6 Τρ θοῦβηθβα οὗ Θοἀ], δὰ ροΐηρ δρουὶ [βύγι νη] ὅο ΘΒίδὈ]Ἰβἢ 
τοῖν οννη τὶρὐθουβηθββ," μᾶνθ ποῦ Βαϊ 6 {ΠΘΙΏΒΘΙΥΘΒ ἀηΐο 116 τὴἱρηῦθουβῃθβα 

4 οἵ αοᾶ. ΕῸΓ ΟἸιγὶδῦ ἐδ [86 οπᾶ οὗ (86 ἰδὺγ ἴογ [ππῖ0] στρ ὐθουβηθθβ ἴ0 ΘΥΘΓῪ 
δ οὔθ μδὺ Ὀ6]ΙΘν ΒΒ." ΕῸΣ Μοβϑβ ἀθβουϊ οί [πυιύϑί ἢ! οοποθγπίηρ] [86 τἱρμίθουθ- 

685 ὙΨΈΙΟΣ 18 οὗ τῃ6 ἴανν, Τηδῦ 186 [βογίπρ, [6] τηδη Ὠ]οἢ ἀοορί [8086 ὑπίηρβ 
6 [ψῇῆο Βαϊ: ἄοπρ ὉΠ61}} 884}} ᾿ἴνθ ὍΥ ὉΠθῖὰ [ογ, ἴῃ 10]. Βαυΐῦ (86 τἱρῃύθοπβηθββ 
ΒΘ ἢ ͵8. οὗ ΤἈ}0} Βρϑδκϑῖῃ οἡ {π186 ττῖβο [08 08],᾿ ὅδ. ποῦ ἴῃ ΤΠ 1πὸ Ὠθαγ, Ὗ ΒΟ 8}8]]} 
δϑοθῃὰ ἰηΐο βϑαυθῃ ὃ ({πᾶὺ 8, ἴο Ὀγίηρ ΟἾγβῦ ἄονη ὕγοηι αδοῦθ ἴοι δ ρρῖο 

Ἴ αδου67 Ὁ) Οὐ, Ὑὔηο 588}} ἀθβοθπᾶ ἱπίο τἫἢ)6 ἄθβρῇ ([μαΐ 18, ἴο Ὀγίηρ ἂρ ΟἿ τΙδί 
8 αρδίη [ον ἀραὶ] ἔγοτα [Π6 ἀ644.) Βυῦ ψΠδὺ Β8 1} ἢ ὍΘ ψογα 1β πὶρῇ [Π66. 
δυό  οπιῖι τυ}: ἴῃ ΠΥ τπηουῖῃ, δηὰ ἴῃ ΤΥ θαι : [ῃδὺ 8. [86 ψοτᾷ οἵὗἉ λ10}, τ ΒΙΟἢ 

9 τὸ ῥγϑδοῦ: Τδεῦ [Βρϑολ086] 1 τὉΒοὰ 8.)810 δοῃἴθββ ψ Ἰἢ ΤΠ του (Π6 Τιογὰ “Θδὺ8 
[ογ, 688 88 [οὐ], δηᾶ βμδ)ὺ Ὀδ]ῖονο ἴῃ ταῖπο μοαγῦ (ῃδὺ αοα Βαΐῃ [οπιέε ἢ40}] 

10 ταϊϑϑὰ δῖτα ἔγοτῃ {π6 ἀφθβᾶ, ποὰ Βη810 Ὀ6 βανθρα. ΕὟΣ ψι} [06 Ὠθαγῦ τηδὴ Ὀ6]16ν- 
οἵ [1Ἀ10} 18. δχϑιοὶβθα 7." ὑπο ΤΡ ΘΟΌΒΏΘΒΒ: δηα ἢ 086 τηοῦϊἢ ΘΟΠΘΒΒΙΟΠ 18 

11 τηδᾶθ ὑπίο βαϊ ναίίΐου. ΕῸγ [86 βογρίυγο βαῖῖ ἢ, ὙΥΒοΒοθνον Ὀ6 θνθῖ ὁ Ηἶτα 88}4]] 
ποῦ Ὀ6 Δ8ῃδιηθᾶ [ρΡαὺ ἴο ΒΠ4Π|6]. 

Β. Τθο ὁΘα16] οἰαδίπι οὗ δονοθ διὰ Θϑηιοα ἰο Δ, Ἠδηοθ ἴμ6 Ὡθοραδίἐν οὗ πρίΐνοσθδαι ῃσοδοδίηβ. ΤῊΘ ὈΣΙΘΩΌΔΙ ΣΟΘΌ] 
οὗ φσϑϑοδίῃρᾳ (τασβ. 12-18). 5 

12ΖΌ ΕΣ ἴμ6Γ0 ἴβ πὸ αἱ θγοῃοθ Ὀούνθοη {86 6 δὰ [6 ατϑοῖκ [αἰβΌ ποίοη ὈΘ- 
ὕσθθη 9600} δπἃ ΟΥΘΘΚ] :᾽ ἔον 086 βϑηβ 1οτὰ ΟΥ̓ΘΡ 41} 18 [18 Τιογὰ οὗ 81|].] "ἢ τοι 

18 πῃΐο 8]] ἰμδῦ [γ7}}0] 6811 προ ἶμ. ΕΌΣ ὙΠΟΒΟΘυΟΓ [ΘΥΘΙΎῪ 0Π6 ὙῈ80Ο] "᾽ 8}8]] 08] 
14 ἼΡΟῃ {86 πδιθ οὗ [Π6 Τιοτᾶ 8}8}1} Ὀ6 βανορᾶ. Ηον ἴβθη 8881} [σϑ} ὑ8 6} 68]] " 

ΟὨ Βἷτῃ ἴῃ ΠΟΙ ΤΟΥ δᾶνο ποῦ Ὀο]Ἰονοα ἢ δηᾶ ΠΟΥ͂ 8]18}} [68}}] ΤΏΠ6ΥῪ 6] ον ᾿" ἴῃ 
δῖπι οὗ τσ βοτὴ ΓΠ6ΥῪ πᾶν ποῦ Βοαγὰ ἢ δηᾶ ΠΟΥ͂ 8}}8}} [68}] ΤΏΘΥ θαγ " στ ουΐ ἃ 

1δ Ῥγθδοῦθῦ ἢ αἀπᾶ ΒΟΥ 888}} [08}] ὑΠΘΥῪ ῬΥΘΘΟΙ, ἦ Θχοθρύ ΠΟῪ ὍΘ Βρῃΐ ἢ 88 ἴύ ἷ5 
ὙσΊυΐθη.." ον ὈΘΔΌ [Ὁ] ἀγὸ 186 θοὖ οἵὐἨὨἁ ποτὰ [μδῖ Ῥγϑδοὶ [Π6 σοβροὶ [Ὰ18086 7 ο 

16 Ὀτίηρ οἰδᾶ 1ἀϊπρ8] ΟΥ̓ ρθ866,᾽" δηα Ὀτΐηρ ρἰδα ]αἴηρβ οὗ ροοῦ {Πρ Βαῦ {Π60 
δΥθ ποῦ 81} Ορογϑᾶ [Π6 ροβρϑὶ [ἀϊᾶ ποῦ 811 ἢθδγκθη ἴο ἴδ6 ρ]δά {1Δἱηρ8]. ἘΕῸΓΣ 

17 Ἐδαῖδϑ [18818}} βδιίἢ, Τιογᾶ, σΒο. Βα [οπὼ Β40}} Ὀο]ονθᾶ οὺσγ τοροτὶ ὃ" 80 
[Π6η [10 σονγιοίδ, ὉΥ ἴοξ 7 Βοαγίηρ, 8ηα βϑδγίηρ ὈῪ [του ρὮ] {π6 νογᾶ οἵ Οἷς .᾽" 

8 Βαϊ 1 βαγ, Ηδυβ {Π6Υ ποῦ μοατὰ [Πα (ΠΥ ποῖ μ681.]} ΥὙ88 [ΝΥ] νυν, ὑμοἷν 
βουῃα νγϑηῦ [οὔ] ἰηΐο 811 186 ϑδγίῃ, δπᾶ {μοὶγ οσγὰβ ππΐο {86 Θπαβ οἵ {86 που]ά, 

α Το ὑπο} 67 οἵὗὨ Ιετδοὶ διιὰ ἔδο ϑ 1 οὗὉὨ ἐνο Θαπε] 66 ΔΙΣΘΘΑΥ Ῥσορμοοὶθὰ ἐπ ἐμο ΟἹὰ Τοδίδεβοηὲ (γόγ. 19-31}. 

'9. ΒΒααῦ 1 880, Ὀ[ὰ ποῖ Ιβγϑοϑὶ [18γ86] πο] ἢ Κπον ἢ ΕἸἾχθ Μοβϑβ βδί (ἢ, 1 νὴ! 
Γυνοῖθ γοῦ ἴο ἸΒΕΊΟΌΟΥ Ἐγ ἑλόηι δας [1 ἐλοδα τολο] ἃτθ πὸ ρϑορῖο, σαηα Ὁ 

δῦ {π|6΄ᾷ.(}}] 8. 100] 18} Ὡδάοῃ 1 Ὑ1}} δῆσον γοῦ. Βαυΐ Εδεαΐδβ [18814}}] ἰβ νϑῦγ Ὀο]ὰ, Ἴκ 
ΚΑΊ 0}, 1 ττὯ8 ουμπᾶ οὗὨ (δοπὶ τμδὺ [ὍΥ [Ποβ6 μνο ἀρυο  Ιὴ0 ποῦ; 1 νγᾶ8 τηδ(8 

21 τηϑληϊϑϑῦ πηΐο ἰμθῖὰ (μ8ὺ [1Πο86 ν 0] δϑκθα ποῖ δἴϊσ ῶθ. Βαῖ ἴο [91] [βγϑϑὶ ΒῈ 
Β4 10}. Α]}] ἄλγ Ἰοῃρ 1 ᾶνϑ [οπιὼῷ ἢδν6] βίγοϊοῃεα οτῦδ ΤΥ Βδηᾶβ υηΐο ἃ ἀΐβο 
ἀΐοσ " λυὰ σαϊπεαγίηρ Ρϑορίο. 



840 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗΣ ΒΟΜΑΝΒ 
........,.-................ .. -.-....-.-.-.  ,....ὕ...υ...ὃ-.....-..- -μ-. .---ψὑὌο..΄ὖὖᾧὦἝἷ.. .-......--- ππππππν 

ΤΕΧΤΌΛΙ, 

ὁ ΨαΣ 1.--ἸΑδος δέησις, Κ.1,. Ξεο. ἰἸηδοτί ἡ, ἀοξοινδοὰ ὈΥ ῬΑ ρΡὶ ; οταϊ εὐϑὰ ἴτὶ δὲ. Α. Β. Ὁ. ΒΕ. Θ-.., ὉῪ [δοβπθληδ, 
Τἰοομποινάοτῆ, ΜογοΣ, ΤΒοϊθοὶ, ΑἸΐοτα, 68. ῬΙΟΌΘΔΌΙΥ ἱπδβοσίθα Ιἰυυνϊὶ πρὸς Τὸν θεόν ἴο δέῃσιᾳφ, ποῦ 8 
μηνὶ γα ἐσηρσουοῦ ἘΟΘΟΠΗΘΟΕ ἐξ τὶ εὐδοκία. Οἱ ἴδο τλοδηΐης οὗ ἐδ Ἰαδι-πασαοᾶ χοσχᾶ, 846 ἰπνοϊγο 1 ἐδ οὐἱ τ: 
αι οπ.0Ώ, 866 . Νοῖσ. 

ἃ Ψα. 1.--ἰδ. Α. Β. Ὁ. Ἐ᾿ 6..,ὄ 81] τοοάστη οἀϊΐοτβ, γτοδαὰ αὐτῶν, ἰἱποίοδὴ οὗ τοῦ Ἰσραήλ (. Τὶ Σε..). Το Ἰ..,’ ἐσ 
σϑα β ὐδἰϊῖ ΔΒ ἈΠ ΘΟΧΡ. ἸΠΔΊΟΣΥ ρἴοθδ, ΜΓ Ἐ1ΟὮ 'Ῥτγδ 6 ΤΏΟΓΘ ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ, 88 ἔμ 8 γ τὸ Ὀῤβθ) ἃ (ΒΌΣΟΣ ἔξαδι ἃ {ἰ“π., ἡ 
ἰεγϑϑι (0 ἥβης βαρ ὰ ἐδ 561 36) 8 πϑογίϑα Ὀοΐζοσγο εἰς σωτ. ἰῃ Πέσ.,) οὨ ἦδ6 Δυΐδοῦν οἵ δ. ΚΕ. Τὰ ; τοίϑ "θὰ ὉΡ Ἰῶολ τα 

ΤΒ βΟΈΏΘΓΙΤΑΆΙΪΥ. 
8. Ὅν, 1.-Ἴ ες. (κ 5. Ε΄. 1,..) ἰπβασί ὄστιν Ὀοΐοτε εἰς σωτηρίαν. ΤὨΪΒ ῬΓΟΌΔΌΙ Ἰοὰ ἐο ἐμ6 ῬΑΓΔΡΏΓΣΩδο οὗ (ἢ Ἐς Κ΄ 
4 ον. 8.--ι.. Β. Ὁ.,), ἃ βυμλδογ οὗ νοσζεΐοσβ δτιὰ ἔβξῃογα, ὅπ! δικαιοσύνην εἴϊον ἰδίαν. (8υ ΙΔοβτηδπο, ΤΊδθς]} 

δηήονζ,  οχάβιτνογ, ΤΊόρο]]6 6.) Ιὲ ἰδ Ἰουπὰ ἰῃ ἂς. Ε. Ε΄. 1,., Βγτίδο, ὅσο. αἷδο δος ζητοῦντες ἰῇ οὔθ Οστχαῖνο. [ἰ"ν 
τοϊδ θὰ ὃν Μογοῦ, δηκο ; ὈΓδοκοί θα ὈΥ ΑἸίοσαά, πῦο, ἱπ οἷ ποίθβ, 66 τί! ἰδ0 οὐἴδοχε δὲ πατηοά, ἐπὶ (Βἰ ἰσδτιρ; τ} 9 
τορεεπ το Ρ6 οτἱρίπδὶ πὰ ὁταρδαδδο, θὰ} ΘαϑΣγ ἀθοσηθὰ 5: ΡΟΓΒΟΌΒ ; Ὧθι.08 [86 οπιἱ οί οι. 

δ ον. 4.--[Ὁζχ. Τρ 60᾽8 το ἀοτίηρ ἰδ ἡνωτα ἄεὶ εδη ἄαε Ῥπάειοὶ ἀδε Θαδείενα ἱεὶ: ΟλγίειιΣ κὰν Ο-τεομιρκεῖί 78.» 
ἤιάτφη, ἀἐν σίαιδι (ἘοΣ ἴμ6 οπὰ οὗ ἴμ6 ἴατε ἰβ : ΟὨγδὲ δα τἱ ρα θοῦθειθδα [ῸΣ ΟΥΘΤῪ ΟΠ6 ἯὯΟ Ὀοιΐονοθ). Τα ΒοΣ᾽ 8 γόσαιοσι ἐξ 
ΤΟΙ 8 ῬΒΣΒΡΏΓΑΒΟ: 2έηπη Ολνιϑίως ἐεξ ἀεε Θεεείξες Επαδ ; τ0στ αἢ ἄδη σίαιδί, ἀεἦ ἐξέ σεγοολί, 

Ψοσ. 5.--[Τ186 Ε'. Ψ. δὰ ἐσωπδϊαϊθαἃ ὅτι, πὩ] ἢ 18 ΠΟΤ ΓΏΘΓΟΙν ἃ ααοίδεοσ-τ τὶς (ὅτι γεοίίαπέ δ). ΤΌΘ αθονο 
δτρθηἀδίίοῃ 18 6 Ἐοτίδίοι ὈὉΥ Εἶτο Απρὶίοασι ΟἸογαγτηθι. ΤΒο ὅτι ἱκ ἰουμὰ Ὀοΐοτα τὴν διεκ. ἰπ δι΄. Α. )}}.---ι 
αἸτογϑεΐοιν Οὐ δοοουμΐ οὗἩ ἴῃ δοουεδιδνο αἴοσ γράφει.--ΤῊο ααοίαιΐϊοι ἰδ ἔγοσαη Τονΐξ. χυἱἱ. δ, 1Γ [86 σοδάϊηρ οὗ [Ππ6 
ὐρε δὲ «ὐοριοὰ, [δ ΟὩἹΥ͂ νασίδεΐομ ἱδ ὁ, ἱποίοαά οἵ ἃ; 8 οὔδιιβα ὨΘΟΘΕΒΑΙΤΎ (οὸ δάδρι {δο οἰϊαϊίου ἰο 15 ροεϊοη Βσθ. 86ὲε 
86 οἵο. 

Τ γον. ὅ.--[Ππὸ οοττοοῖ τοράϊπρ ἴα ἀἰδίήου!ε ἴο ἀούοστοϊθ. Μοσὶ οἀΐξοσβ ποῖ τοίαίπ αὐτά (ες... ἃ. Β. Ἐ', Ο-., τροσὶ 
τοσαίοσι δῃὰ ζαίμοσθ). [ποϊραὰ οὗ ἐν αὐτοῖς (Εσ6.,, δὲ. Ὁ. Ε, 1... ϑοῖλθ γοχείουβ απὰ ἔδέμθσα, λέογου, ὙΤοτάσποτι, 
Τρ μθ), ἐ8δ9 τοδαΐϊπρς ἐν αὐτῇ ἰκΒ Ἰοπηὰ ἰπ δὶ. Α. Β., ΤΏΔΩΥ γοσαίοηξ, δῃᾶ ἰθ δοοορίϑὰ ΌὈΥ͂ 1βοῦτηδητι, Ὕεῖῖο, ΑἸοτὰ 
Ττοβο 1.6. ὍΠῸ εἰηαυασ μεν (ἢ 6 ὃ νασγίαϊίοσι ἔγοσα ὈΟΪ (ἢ6 ΤΥ Χ. απὰ ἴπ6 ἨΘΌΣΟΥ ; γεῖ (μὲδ Ὀπὶ τοπᾶδγ δὴ δ] οσϑίίου 
ἴο 9 ν᾽ τα] (ἴον ἐμ βακθ οὗ σοπζοστω Ἐν) [9 τοῦτο Ῥσοῦθ Ὁ]6. ΟἹ ἔδπο ΟἴΒασ μαπὰ, Μόνο ὌΓΡ6Β ΒΕΓΟΠΡῚΥ ἔδαῖ ἐδ ο Ρ᾽ υ ΣᾺ] 
αἰδσιὰδ οὐ Ὧ.)}6 ψχὶΐὰ αὐτά, σὩΐοδ ἰᾷ ΠΟῪ ΠΟΠΘΓΔΙῪ δος . ΤῈ6 το δα δας ἡτὲ ΤΩΘῪ ὮΔΥΘ ὈΘΟῚ ΣΩδά9 [0 ρτιατὰ 

τὴ9 γα] αν οὗ ἔπ τὶρὐθουδηθαβ οὗ ποσῖα, δϑ ἰπἀοϑὰ Α. βυρεϊξυϊοα πίστεως ἴὉΣ νόμον. ὙΕΏ δόζθθ Βοδί ἐδίϊου, 
1 δο]ὰ ἴο ἔῃ τοδάϊτνς οἵ [Ὧ6 Κεο. 

8 ΨοΣ. θ.--Ετοότὰ (Ὠἷς νοὶπε ἰο ἐΠ6 το ἃ]6 οὗὨ γϑσ. 8, σα Βανὸ ἃ ἤγος οἰΐαβεϊοιι ἥγοτο ἴδε ΤΥ Χ., Ὅσδυν. χχσ. 12-[4. Ῥασγίε 
οὗἨὨ ἐδο νογβοα ἃζὸ αποίφθα, Ὀπΐ ἔΠΟΤΟ ἰδ ΟἿΥ͂ ΟἿ Θ δοηδίἀθγαὉ]θ γαχίδιΐου (αἱ 6 Ὀορ᾽πηίτις οὗὨ νὸσ. 7). Α8 8ὸ ΕΥ̓ ΣΧ, ἀοοε 
ποί ἀἰθας τρισίν ἔτοπλ (π6 ΗἩΘΌΓΘΥ, νὸ ρὶνο ΟἹΙΥ͂ [80 ἰαχί οἵὗὨ [86 ἵΌΓΙΏΡΥ : ἄγε 11, ἡ ἐντολὴ αὕτη, ἣ ἐγὼ ἐντέλ- 
λομαί σοι σήμερον, οὐχ ὑπ ἐστιν, οὐδὲ ν ἀπὸ σοῦ ἐστιν.) 132. οὐκ ἐν τῷ αὐξη: ἄνω ἐστί, ν" τίαε 
ἀναβήσεται ἡμῖν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ λήψεται ἡμῖν αὐτήν, καὶ ἀκούσαντες αὑτὴν ποιήσομεν ; 18. οὐδὲ πέραν τῆς “ 
ἐστί, λέγων" τίς διαπεράσει ἡμῖν εἰς πέραν τῆς θαλάσσης καὶ λάβῃ ἡμὶν αὑτήν, καὶ ἀκονστὴν ποιήσῃ αὐτήν, καὶ 
ποιήσομεν ; "1: ἐγγυε᾽ σὸν «ἐστὶ τὸ ῥημε ρα ἐν τῷ στόματί σον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σον, καὶ ἐν ταῖς χερσί σὸν ποιεῖ» 

οβίδχαοῃς ἰοχὶ ἐπα ΤΟΙ Δ ΥΪΔΌΪΥ Μγ0}} ὈΔ1ΒῃΘἃ ΣΕΣΟΏΡΠΟΙΣ. 6 ψαγίδ: οηβ ἤγοι 189 ΣῈ ποξοοή 

᾿ς ἂἃ9 ΨΥ, 10.--[1Π6 Ε.. Υ. Βα5 ταβὰϑ (8 σοσῦ ἀσέίνο, πὰ ἐπ βοοοῃὰ οἱῸ γο. Βοίἢ ἃῖὸ ραδαῖγο. 11 ποῦ! θοαὶ ἂὲ 
ἀ{ τΆἷδ του ἀϑιΐηρ τὰ Ὀυστονγοὰ ἤγοτῃ (86 ϑγίπαπ : πιαπ σίιαμῶί, τ ι ἢ Θχηοείν χργοδδϑθθ ἴδ 6 ἴοτοῦ οὗ ἔδο Οτθαῖς. 

Λα. ΟἸοσργτηοει. 
13 γον. Ὁ’ ΤΑΠΗΘ τοιάσδε : ὥεπη δίπεν ὠπὰ ἀετεεῖδε ἱεξὶ ἩΤΥ υοη Αἰϊεη. βδὸ ΝοΟΥΘΒ: ῬῸΥ οπα απὰᾶ (λ6 ξαππ ἐς Ζρτά 

οὐεν αἰἰ. ΕνΘ , ΟἸοταγτθθα : Τὴ καθ ἴθ Τ᾿οχὰ ΟΥΟΣ 8}}. ΤΏ Ατὴον. Β[01]6 Τωΐοι δὲ δῦοσθ. ΤῊΐδ ἰδ σαοδῖ ᾿ἰξεταὶ, 
ΑΙζοσὰ, ἱπάοοά, οὐ᾽θοὶβ, “ὁη βοουιμϊ οὗ ΓΠ8 δΒίγδβΕ688 οὗ ὁ αὐτός τῆυδ δέαπᾶϊπιρ ΚΟ π6; Ὀπὺ ἐμὶσ ἰδ ταοί Ὁν Ὁ.᾽. 1αιημε 
ἐπ (0 Εχερ. Νοίεα, ψΏΟΓΘ Ὠ6 οχραπᾶθ ἐδ 9 ῬΏγαδο ἱπίο : θης απὰ ἰδ ξαπῖὶς Ζργα ἰς γα ονεν αἷϊ. ϑιαδτ : ὕλετε ἐς (δ 8 τη: 
6: πη ΐοῖ ἰδ ἢδσβη. Οἱ ἔδο ψ8ο]6, [ξ ἰα Ὀθαὺ ἕο πὰ ἐδθ ῥγϑαϊοαῖθ θγθ, διὰ ποῖ δΌρΡρΡΙΥ ἐξ πὶξὰ σιοὶ, 88 ἐδ ἀοῃ ἐπ τὰς 

29 Ψον. ἐν Ἐπ τὐγν ἦδ εἸπιοδί ποτὰ ἴον σοσὰ ὥζοια (6 χχΧ., δορὶ ἰϊ. 33 (Η6}. 1. δ): καὶ ἔσται πᾶς, ὃς, κιτιλ. 
Ἐν γΈρις διν ἱπιχοάοθ 86 ρὑχοοῦύ. [ἢ Αοἷβ ἰΐ, 21, ἴ)6 οἰϊδίϊου 15 τῶϑ 6 ουθσι ΣΤ ΟΤΘ φώρυς ὃ ΤΒ6 τλβῶς ὁ “2 ..} 
οὗ (86 ἘΕῚΒ χοϊαϊποὰ ὉΥ͂ Σϑπἀοτληρ, ἐϑέγῳ οπς Ἡ Βοθοονοσ (ΑἸζοχὰ, Εἶνο Ασρ. ΟἸΟΓΡΎ 160); Αὐλοῦ. 1019 ὅποι, Νογον: 
[2 οἠῷ 10,2. 

ἐΐ ες. 14.--| 1 ὁ608} οὗ ἔδο ἴουγ ἰπίοστομαΐϊνο βοπέθποοθ οὗ τοσβ. 14, 1ὅ, {η6 ὀχϑοὶ ἔοιτα οὗ ἴμ6 ἰοδάϊησ νϑγὺ 16 ἄου θὲς 
7.1. ὙὨΘ Ζέεσ. ἰτι ΘΥΘΙΥ͂ 0880 κίνοβ ἰδο πξγο τπὰἰοεξίνο, ὈὰᾺϊ μὸ πο ῖ8] ΔΌΣ ΒΟΣΙΓΥ ΠΌΡΟΣ {η0 δοτῖκί κυ) σίγα, πὸ 
ἀεἰϊνεταιοε ΟΥ οοηὐποίίθε δοχῖθδ. ΤῊΘ ΜΒ. δυϊμοιιν 18 αίνϑῃ ἴῃ ἴδ. δϑρασϑῖθ ποῖθα. Ηϑτο ἔπ ἤεο. πὲ ΚΕ. 1ω., ἀπὰ 
βοῶν ἔβίμογε, β: ἀπικαλέσονται: δὲ. Α. Β. Ὁ, Ε.α.: ἐσικαλέσωνται. ΤΏ δαίιχο ἰδ δυρροτίοά δῇ ΜόογοΣ, βηὰ 
ΒΡΡΑΓΣΘΏΤΙΙ ᾿ δοοορίϑα ὈῪ Ὧγ. δπρο. μὲ δοχίβὲ ἰ8 δδορίοὰ Ἐησουρ οι ὉΥ̓͂ ταοϑῖ ογέτ[68] οἀϊίοτα. ΤΊαρ61168.} ΑΔ ,1}8 
γασίδῦ οὰ. ὮθτΘ ἑηγο 68 ΟὨΪΥ {11|6 σἤθπμα οὗ ὦ ἰηΐο ο, ἰΐ 18. τα Δ] Υ δοοουπιϑα ἔοσ. ΤΉ Εἰ Ὗ. ρῖνοϑ 8 οογτϑοῖ ΚΘ ΔΟΣΊΩΖ οὗ 
ἐμο ΖΤαξαν 6, Ἐν ΐ 6 ἢ, ἱπιοϑᾶ, ἴπ ἴΠ686 ΟΉ8658 ἀἰ ΒΌΓΣΕ {616 ἐπ τηθδηὶηρ ἔγοσα τπ σοπ͵πιιοενο. απ ἰ8 δανείιξυθα ἴο Θχρτδτο 

186 ἕοτιο οὗ 8:6 σοστυοί τεθαΐπρ, ΑἸπου ἢ ἰΐ ἰ8 ῬΟΓΏΒΡα ἃ βῃϑάθ ἴοο αἰσοῦα. ΓὯ6 ΑἸχοσ. ΒΙΌ16 πίοι οσαϊΐα λασε ἴῃ ἴδ 6 
το]δῖίνο οἴλαδβθη [του ρμουΐ ; Ὀαΐ, ΔΙΕΒΟΌΡΕ ἰμὲβ ἰβ 8. ᾿ἰῦθτα! τοπάθγίπ οὗἩ (ἢ δοτγίδι, 1ὺ ἈΘΓΘ ΟὈΒΟαΓΘδ [Ὧ6 τηοδιιΐηρ ὉΥ̓͂ 
ἀρεδίγον πς τῃ6 10’ σε. ΑἹ! οἷδον Ἰαΐοσ Ὑυθί οΩΘ ἘΓΟΡΟΙΙΣ τοίαϊη ἴμα ΕΠ κα ΙΒ ροχίοοί, 

1δ᾽ ΨαΣ. 14.---ἰει,, Α. ἘῸΤ, : πιστεύσονσιν. δ. Β. Ὁ. Ε. α. πιστεύσωσιν. ΤΉ δε ἔτγο Ργεὴσ [Π δσρυτηθη:. 
1Φ Ὑ6Γ, 14.--ἰεα., 1. : ἀκούσον σιν; δὶ. Ὦ, Ε΄. α.: ἀκούσονται ; 3. 3.8. :ἀκούσωσιν : ἴδ ἸδέϊοΣ, ἐπβΟΌΖΉ ποῖ 

90 Ὑ61} Βι ρρογίθα πῷ (Πτὸ οὔμοῦ δοχίϑίπ, 18 ῬΤΟΌΔΌΪΥ οογτθοῖ, βίτιοο ἔμ θγο 18 ὯῸ σθββοῖ 70 Β ΘΒ τ ρῸ οὗ ἴ6Ώ.86. 
11 οτ. 15.-- [22εε. (πὸ Μ|55.): κηρύξον σιν; δὲ. Α. Β. Ὁ. Κι 1..: κηρύξωσιν. Τηὶδ τοὶ] -συρροσιθα δοχΐπε δϑοῖῶβ ἴδ 

ἀοοὶὰο [0.9 οὐ ΘΓ σπ868. 
18 Ψοσ. }8.--15.. 1. 7. ΤῈ ᾳφαοίαείοι 18 πυΐ οχδϑοί, (Βοῦρα μἰνίπς [6 Βοῖδ6 οὗ ἴι 6 Ἡθῦσον. ΤΉΟ ΤΣ, ἰδ ξοΒσ οι 

ἐοἸἹονσὰ "ἰ 41}. φρο ἔχιρ. Νιοίες. 
ΗΜ Ψος. 15.--ἰ71}6 νόοσάβ : τ Ὑγελεξο ἐγ ον ἘΙβΉΡΗΡ. τῶν, 841 οτηϊ 6 ἴῃ δὲ]. Α. Β. Ο., ὌΥ Βοτῶϑ γιτοΐομα 
διὰ {δ μπογα ; γοὐοοῖοα ἘΥ͂ ΤΟ Ὠτηβ ἢ, ΤΊΒΟΒοπαογί, ΤΟ 6.168; Ὀτβοϊκοιίοα ὮνΥ ΑἸΐοσὰ, ὙΒΘΥ τὸ ἑουπὰ ἰπ δὸ3, Ὁ. Β Ε. 
ἸΔΔᾺΥ͂ Ὑϑυδῖο.: ἃ] ΓΥΠΘΓΒ; τοίδιηϑὰ ὮὉν Μόνο, ὑγοτγάθποσίῃ, Τδηζο, οἡ ἴδο ρτουπᾶ [δεὲ ἴ8ο τοροῦΠοη ταὶρῃς ΘΆΘΗΣ 
ἴο (δ οπιβεῖοθ. ΤὨΐΕ νον Μ1}} τοδαστ Ὀ6 ἰ]οποὰ ΟΠ ΒΩΥ 916 Ψιοὸ ἐχϑαπλίμοθ [86 εἷποθ ἰῦ 19 ΘΒΘΥ ἴ0 τοϊσῖα κο ἐδ 
Βιπὶ οσοῦγγοιιος οὗ 80 ἰοημ 8 ψοτὰ 10. ἴ.86 δοϑοοῃὰ. 6 οτἱρίπαὶ ρϑβϑαρκα, οὗ ὁοῦτθθ, ἔιύοσθ ἔμ6 ΓοΙΘῺ ἔἶ..--- ΤΏΘ τιποῖδὶ 
ΔΏΓΠΟΣΙΥ ϑραϊηβὶ τά {26} Ὀδίοσι' ἀγαθά, ἷβ ἀοοϊαῖνο. ΤΠὴ6 ΕΒ. Υ΄. ἴδίζθβ ΔΎΔΥ ἌΝ Οσδοῖ ρ δι) } ο δι ἘΥ υὐϑνα ιθεδερι- 
εἰσΎγελ εν μένον γα αὐ οχομέ ΡΏχαθο ἰῃ δῖ οἰδῦθθ. Α ΡΔσδρἢγαδθ ἰ8δ ὨΘΟΘΒΔΘΥΥ τ ΒΏΥ͂ 0386, ἔγοτα ἴ:.6 ῬΟΥΘΣΤΥ 
9: ἸΔῈ Θ, 

80 ζοχ, 16.--τ γε 8160 ροορεὶ 5 ἴοὸ γοϑιγοἐθᾶ. πὸ θονο οπιδπαδίϊου ἰ8 δἀορίϑα ὈΥ Απιογ, Β101]10 Τηΐου, Νογαι, 
Ῥλιδ Ασῳ. ΟἸογαυταῦσ. 

41 Ψογ. 16.-: [4.8 ποτ οὗ 189 τροοάογη ψοσαίοηβ δ Υθ δ᾽ υτοὰ ΓὨΐδ οἰϊαἰίοσι, ἰὺ ἰκ ΑἸ υποᾶ ἴο τοσαδὲῃ, ὈᾺΣ ἐμ γτοδδενς νὴ 
Βιὸ ἐν [6 ζετο. Δίείεε ἴδ νον οἵ Εοσχῦθα, ψ Ποῖ του] ὍΘ [5 ὀχργοθβοὰ : ἔσλὺ (οὗ 0.6) λυὰ δείτεσεὰ ιολαὶ ΄τ΄ὸε Ἀεαταὰ ἢ 

33 ψοΥ, (7.-'͵ὶ Ἀ1, Β. 6. 92}. προ νοχαίουβ (πολυ άίτις ἐ.6 Νυϊριῖο) Χριστοῦ; δἀορίοα ὉΚΥ Τδοδταδληπ, ΑἸέογὰ, ΤΟ 
3.8. ΤῺΦ τοδί ἘΔΕΊΟΤΗ οὗ ἔδο ζαΐδοτα, οἵ τηοῦθτγῃ οοϊαιμοηίϊαίοτα δυβίαίῃ ἴδ. τοδάϊπρ οἵἉ [Ὁ 6 “ὦ. (δ. οοτῖ. Α. ΟΡ, Καὶ 
ἐφ Β016 γοτεϊουδ). ΠΒοάθ; δεὶ σλγύεί, ΑἸήογὰ ἄθοιεδ ὑἾο γϑοοΐνοα γοδα τς “ἃ γϑίἱοπ! χίπρ οογγοοίοι,᾽" Μ1.}160 ΜΥ͂ΘΟΣ 

Γις ἸΧδιίο. δηᾷ πιοξῖς τπτηἰς τὴ6 ΟἾΠΟΥ 88 ἃ ἰδίου ροϑα, τ Πίοἢ 8 ΤΌΤ ὉΤΟΌΔὈ]6. 



ΟΠΒΑΡΤΕΒ ΣΧ. 1--.1. 94) 
ΠΤ ρμροροὁΨἔοΨἔνσποεορομ ΜΝ ΜΜΜΔ ΝΥΝ ΜΔ ΩΝ ΤΗΝ ΩΝ ΜΩΣΝ το ΣΣ το ΣΟΣΝΩΣ, ἀμ ΩΝ ΜΗ ρππον ἐπ τέκος πόλον ππρἔπππος πον ΔΎ Σ 

88 Ψὰα1. 10... [{ππ0 οτὰοε οὗἩ [86 Μεσ. 'ε Ῥύοει ἀπιρροτιδᾶ, δὲ. Α. Β, Ο., δῃὰ οἶδοτδ : Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω, δδορίοέ 
ΟΡ ἢ ὧν αἴθε} οἀϊΐοτα. ΤῈ δι σου ἰΏ ἘΠ ο οὗ (86 ΜΠ κἢ οί ἰ5 δυδι δἰ θὰ ὈΥ͂ το 67) ὙΘΥΒΊΟΏΒ, 

32 γαγ, 20.--[1}6 ΗΘΌΣΘΥ ἰοχέ οἵ ἴεα. Ιχυ. ἱ, 84 ΤΔΣ δδ οἱἰθὰ ὉῪῚ Ῥδῃὶ], ἰδ 

ΟΞ δὲϑ9 ΩΝ ΧῸΣ ἡϑδι 9 δι 150 ἜΙΩ ὙἽ) 
ἘΏΟΙΧΧ.: ὁ ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπε 
Μ δὸ οἰαῦοοα, α᾽΄ ἃ ἐγενόμην, ἰπεϊροδά οἵ 
ὐρέάέθῃην, ἰδ Β. Ὁ. Ἐ' ; Ὀγδοϊοιιοὰ 

86 Ὑερ. )].--[Τ8ὸ οσάὰδε οἵ 189 «ἷδ : ἐξανέτ' 

ὥσιν, εὖ τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. ΤΠὸ γνασίϑεϊοσιδ 8:1Ὸ α ἰσασισροαὶέξουν 
. Ἅδὸ ΗδθΌΓΣΟΥ ἐδ ἰο]ιογοὰ πὶ οχδοίμοδα.--- Ἔν ἰ6 ἐξιϑογιοὰ οἴω 

ὉΥ ΑἸογὰ δπὰ Τγοκο! θα. 
δ: ἃ ασα τ. χ. μ. ὅλην τῆν ἡμέραν ; ΟἸΠΟΥΤΙ80 ἐδο αἰϊδίέοι ἰδ ἀχϑοὶ, ΤΌ 

«οἱ ἀντι λέγοντα ἰδ λη κἀἀξτίου οὗ (80 ΧΧ. ΤΏΘ Ηθῦτον αἶνοῦ θὰ ὁπ0 δα οοιϊδνο, “ἡ 1Ὁ, νγεδεϊέοωι.-- 70 Σεναοὶ, 
ἴα δοὐ οὐττεοί ; το γὲ 

τφ Αχῶϑρ. Βὶ0]9 πίοι, --Ε.} 

ἘΧΈΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ϑισηηιανν.---- Τὴκά 7αεί ὁ ἐλ ρμανγίϊαί δἰ μοὶ ον ὁ 
μφαοί͵ ἃς. ΤῸ ἐπε ἐπ τὰ ἃ ἰδιδι δες ἄθογθο, "ᾷ 
4)6 Αροκῖϊα ὈΓΔΥΒ (ὉΓ ἴδσβοὶ, πὰ Ὀθαῦθ Γοοογὰ τὸ 
ΔΠΟΙΡ 268] : ΤοΙβ. 1, 2. [ζ γοβὶβ γαῖποῦ ὁ ἰδθ ΔῊ- 
ὩΠΠδϑδ ὈΘΊ ΕΘ 86} {ρλθούβηθβα 85. {6 Ῥγοϑυμτηθα 
νἱφιϊοουβϑηθ88 πῃ ἢ ἰ8 οὐὗἉ [Π6 ἰδνρς, δινὰ {86 τ ηϊδουβ- 
"1658 ἩΔΙΟἢ 18 οἵ ἰαἰ(ἢ ; νογβ. 8, 4ἅ. Τῇ τὶρῃιθοιιβ- 
“1.688 οὗ [αἰ τ, ΔἸΓΠΒουρἢ τί ϑίησ ἴτοσι ἰβγδοὶ, 18 ργονϑὰ 
ὮΥ ἴ06 ῬΤΌΡΒΘΟΥ οἵ ἴῃς ΟἸὰ Ταβίδιηθηὶ ἴο Ὀ6, ἐοοοτα- 
ἰηρ ἴο ἰΐϊ8 ἢδίυγο, δοσαβϑὶὉ]6 ἴο 81} ἴηθη, δπὰ ἢοὶ οοῃ- 
ἀησά ἴο 86 Φεν 8) πδιίοη. [{ ἰβ ἈΠΙΊΎΟΓΒΔΙ  (Πδὺ ἰδ, 
φοοϑββί]6 ἴ0 αἱϊ ἰπ ᾿8 ἱπίογμαι! ομαγδοίορ, Ὀθύδῦδβο ἰΐ 
18 ΑἸ]οὰ ἴο 1Π6 ἴῃ ΝαΓαὰ παίυγο οὗ πιϑῃ : γὑϑῦβ. ὅ, 9. 
ἴτ5 υῃίνογβδὶ ν 8 ΘΟΠΒττηθα ὈΥ̓͂ ὀχρογίθῃοθ ΥὑΘΓΆ, 
10, 11. [ὁ ἰ8Β ρῥργυεϊαϊηοα ὈΥ τ86 ΟΙὰ Τοδίδπιοπὶ 
Θογρίυγοθ, πο ὈΓΟΙἾΒ6, ἴθ ΟἸγίδι, βαϊ να τοπ ἴὸ 
ΟΥΟΥΥ θη. ἸΤΏΘΓΟ δΓΪ868 {Πογοίγοτω [Π6 υπΐνογβα! εν 
οὗ 1 0}}---ῖτῃς ἐγοράοιιῃ οὗ [αἰτῃ ἴὸ 76 }0:18 δηὰ Ορηι]εβ : 
το. 12, 18. Τῆΐδ ἰγοϑάοιῃ οἵ [δἰτὰ ἰ8 πιαὰθ δοῖταὶ 
ΟΥ̓ ἴῃς ππίνογβα! ΠΥ οὗ {πΠ6 ργεβοβίηρ οὗὨ (πὸ ἐρερεὶ 
«αηὰ οἵ [86 Δροβίο]ϊο τηϊββίοθῃ : σὑϑῦα, 14, 15. ὕμπδο- 
ΜεΥ '8. νοϊυπίαγυ, ἴκὸ ἤἢ, ΤΉῸ ρμοβροὶ ἰβ σοη- 
αἰτοποιὰ ὉΥ͂ (ΑἰἸἢ ; νόγα. 1θ6-18, Βυΐῖ τΓδὲ (αἰ οἵ 
1Π6 Οοη 65 18 ρυορμρδιθὰ ἴῃ 86 ΟἹ Τραίδιηθηϊ, 88 
πο] 88 [86 πῃ] οΥ οὗ ἐῃ6 Φονα : νοσϑ. 19--2]. 

[ΤΏ 6γὸ 6 {{{||6 αἰβόγοποα οὐἨ ορίπίοη δπιορ ΘΟτ- 
τηΘηΐδῖοῦϑ γοβροοιϊίηρ, ἐπ6 τησβηΐηρ οὗ [μἷ8 ΟὨδρίον 88 
ἃ οἷο. Ὦγτ, Ηοάρφο οοἰηοὶά68 τηοδὺ ποαῦὶγ πὶ Ὧν. 
[μδηρα ἰῃ ᾿ν͵8 αἰνίϑίοπΒ. Ἰποϊποῖ, ῬΗΙρΡρὶ, Μονεν, 
ΑἸ] Γοτγά, τηαῖο ὑπὸ βεοΐοηβ. (1.) 16 ιγῦῃοῦ ὀχροαί- 
εἰοῃ οἵ [δὲ ἔδοὶ ὑπδὶ [πὸ ὁχοϊυβίου οἵὁὨ ἴβγβοὶ 18 ἔου πὰ- 
δα οἡ {ποῖ οὐ ὑπῃθ6] 16; νοτα. 1-8, Αἰογὰ: 
“ΤΊ,6 Φονβ, ὑπουρῇ Σοδίουβ ἴον οα, ἄγ γοὶ ἱφπογδηὶ 
οἵ Οοα᾽β γἱῃιθουβηοβθ (ΤΟ ΓΒ. 1- 8), 88 γονθαϊθα ἴὸ 
(6 πὶ ἴῃ (μοῖρ ΟὟ οι ριυΓ68 (τοτα. 4--18). (2. 
Ῥτοοῦ ἤοι βοσγίρίυγο οὗἩ [ῃ6 βδίὴθ ἴμοϊ ; γουϑ. 14--2]. 
ΤΒΟΪυοκ : “ΤΊον οουϊὰ ποὶ ὀχοῦβα ὑδοιηβοῖνοθ ὈΥ͂ 
48, ἰπαὶ αοα δὰ ποῖ ἀοῃα Ηἰΐδ ραγὶ ἴὸ τρακὸ ἢυ- 
ὩΙΔΪῪΥ ΚΠΟΥ͂Σ [Π6 ρΌΒΡΘΙ, οὐ {πῶ ἱξ δὰ ηοὶ γοδοῃϑα 
416 τὴ, οὗ ΓΠδὶ [Π6ῪΥ οουἹὰ ποῦ ἴᾶγα δθοπ ψΐναὶ ἐλεὲν 
δουάθοὶ τὶς γα ἴο ἰς δηὰ Θοα᾽ δ ἀοδὶηρη τὶτἢ 
6 Θοπ. 1168 που] Ὀ6.) ΤΊο οοηποοῦύίουῃ τὶ ἢ οἰἸΔΡ. 
ἰχ, 88 ͵δ ΤΟΓῪ οἷἶοδα : δῃὰ 88 {ῃ6 Αροεβί!θ ἰ8 δοσὺξ- 
ἰστηθα ἴὸο τοροϑῖ, δὲ ἴμ6 οἰοβα οὐ 8ῃ διρυτηθῃϊ, [Π6 
4 Ὃροσϊἑοη σοι προ μ6 δἰαγιθα, (ἢ σϑρριίηοη οὗἁ 
ἔνθ αυοϊδοη οὗἁ οἤδρ. ἶχ. 88, ἰῃ νετ, 11, ἕδλνοτα ἰπ6 
ἑἰνίείοπ οὐ Ὦτγ. 1 δῃρε.--- . 

αίλ, νοτβ, 1, 8. 71ε γαοὶ ἀδεογεὀεαά ἐδ πο 
ἐμα δέξο ἄδογοε. 

εν. 1. Βχοίδσου [Χ3δελφοὶ. Βοηρεὶ: 
4)» υκςε σμαεὶ ἐμρεγαία ρμγωρεήφηζέε ἰγαοίαζἑοπῖ, 86- 
«ογίξαίε οοριΐεν αἀρρεϊίαέ γγαίγε4." Οομρ. 1 Ὅος 
αἶν. 20: ΘΔ]. 11, 1ὅ.---Ε,}] ΤΠουρμῇ ἐΠἶ8 8. δὴ δάᾶ- 
ἄϊοδα (0 ΑἸ] γϑαάθγβ, γοῖ ἰὲ ἷβ αἰγοοϊθά πῖῖἢ δρθοὶα) 
ἴδε] ἴὸ τἢ6 710 π εξ ΟἸ γίϑιίαηβ, Ἐοροιἴοη δὰ 

ίο, ςοποεγηΐηρ, ἴ6 [86 τοϑασληᾷ, ἩΒΙ ΟΣ, μονοόνοσ, ἰ8 δι δ οοη εν ἱπαϊσαῖθὰ ὉΣ φῇ; δὸ Εΐνο ἀξ 

ΠΕ ἱπρ οἂὲὐ οὗἨ (86 ῬΦΙΒΟΏΔΙ Γγοΐδγομοο ἰῃ οὔδΡ. ἱχ 
1 α΄ 

ἹΜΥ οασὶδβ ἀοαίτο, ον, ζοοά Ὁ} [ἡ μὲν 
εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρὸέας]. Α τοῦὶ δι 86. 
88 (0 186 μέν ἷδ οοπίαἰηοα ἰπ ἴῃ6 ᾿ιαρτιδηῦ ραϑθοῦ 
ἴῃ γον. 8, [8366 ποτ, Ρ. δδ8δ ; πλιὸ (λὲπκβ [.6 )Ὦ»- 
Εἰ μοοὶβ τγδ8 ἴοο ραϊῃῆυ ἴ9ὸ 6 Ἔχργοβϑθᾶ, ΑἹ] δα. 
τοὐῦ ταὶ τ[η6 ᾿Ἰῃουρυν ἰδ ἰοαπα ἴῃ γον, 8.--Ε.] Μεγ. 
Θ᾽, ΘΟὨΊΓΔΕΥ ἰῸ ΟἸγγϑοβίοι, ΤὨοοδοτοῖ, δῃ ἃ τοδὶ οἵ 
[1:6 ΘΑΙῚΥ νγίου, 88 ἯὙ0Ὶ1 δ8 "6 Ἦ εἐΐθ δῃὰ ΟἸδῆδυ.- 
86, δοὶἀβ {Ππῶὶ εὐδοκέα σλμμποὶ τηθδῃ ισίχλ, αεδίαε. 
γέωρι, Ὀὰϊ ΟὨΪΥῪ δεπευοίεπες (Ὑ υϊρσαῖοθ, υοἰωπέαϑ; Ατ΄ 
δυβιίπο, ὀοπα νοἰμπίας͵; Οαἰνίῃ, δενευοίοπέα). ΤΠο- 
ἰυοκ: "ΤΉΘΓΘ ἰδ, ἰηάοθά, Ὡ0 ΘΧδΙΏΡΪ6 88 γοῖ 1ὴ πὨοῆ 
εὐδοκία ἰΒ Ἔχδοὶν θαυαὶ τὸ " νίθ.᾽ Βυῦ πον οου]ὰ 
186 Αροβι]ο ᾶνε βδίὰ, "ΜΥ μουὰ ρῥ]οαϑιιγ δηὰ ΤΥ 
ῬΓΒΥΟΣ ἴον ἴῆοτὰ ἴο Οοα δὲ ἀϊγοοίθα (0 ἐμ οὶγ βδ]νδ. 
τἰοι.᾽ " ΥὙοῖῦ Π6 γοζδγαβ ἰΐ δάνυ 8816 ἴ0 δάσο ἴὸ 1ῃ}6 
ἐγαῃβἰδιίοῃ : ΜῪ σοοα οἱ ἴος το. [ΤΠ|6 Ἰοχίοδ᾽ 
οδ᾽οοίοι ἴο τοηάδοσίηρ εὐδοκέα, ἀεδῖγο, ἰδ ποὶ κἢν 
Οπ [6 οἴμεν Βαηπὰ, [6 τοπαοείῃρ σοοάιοῖδί ον τα 
ἰς ἄοιῃ (Π6 οοηίοσχί. Τὴ6 ᾿πϑουίοῃ οὗ ἥ δἷοὺ δέησις ΄ 
ΗΒ ὈΓΟΌΘΌΪΝ δὴ δίζοσηρὶ (0 δγοϊὰ (ῃΐβ αἱ βου} 1Υ. 
ΑἸ υγὰ βυρροδὶθ ἃ “ἃ τηἰχίυγο οἵ οοῃβι ΓΟ] 008 : 186 
ΑΡοβι])ο᾽8 εὐδοκία που]ὰ 6 (δοῖὶς δαίναέίοη ἐΐδεῖγ-- 
ὨΪΒ ῥέησις, κιτιλ᾽ ᾿νῶϑ εἰς σοντ,.," 6 Βοϊ]ὰ ἴο 186 
ΤΏΟΓΟ ὑε06] Ἰτηδδηΐηρ οὗ (86 ποσὰ. Ὑοσγάβπνσγι 
ῬΌΒΙΟΒ ἰδ 88 [ἊΣ δ [ΐ8: “ῬΓΟΌΔΌΪ π6 868 (ἢ 18 
ποτὰ Ὀεζδυβο 6 π|ικῦθβ [0 γαργοϑοηῦ [Π6 βαϊγαδίίοη 
ΟΥ̓͂ πὸ 68 8 ἃ (δίηρ' 80 οΘοηβοηδῃϊ ἴ0ὸ (068 πὶβί)θδ 
δια οουηδοὶ, (Ππδΐ, 88 ἴων 88 Ηθ 18 οοῃοογηθά, ἰῦ ἷβ 88 
δορὰ 88 ἀοη6: δηἀ {6 Αροδίϊα ἀο] 8 ἴῃ Ἰοοκίης 
ὈδοΚ, πῃ ἱπηδρίπαιοη, ὉΡΟῚ ὑπ δὶ ὑ]εββοὰ γοϑὺ]ς 88 
ΑΙΓΟΔΥ Βασοι)Ὀ 64. Τθογα ἴ8 11|160 παγσδηὶϊ ἴῃ 
16 πογὰ ὁγ οοηϊοχὶ ἴον δ00}} 8ῃ ἱπίογργοίδιίου.---.] 

Απὰ ὑσχαγοσ ἴο Θοὰ [αὶ ἥ δέησις πρὸς 
τὸν ϑεόν. ἸΤΏΘ Ἰδαῖον ρῆγαδο οδὴ ὃς Ἰἰτηϊϊοα ἴὸ 
δέησις πὶιποιῦ δαορίϊηρς [Π6 ΡῬΟΟΥΥ δυρροτίοα ἡ. 
ΤΏς “ῬγδγοΓ  νὰβ ὑπ ου ιν “ οὗὨἨ ͵ἷ8 Ὠφατγῖ,᾽" Ὀσὶ 
[Π6 ΓΘ 8.6 ΠΟ ζτϑη 8108] ΓΟΆΒΟΏΒ (ὉΓ σοπηοοῦηρ [πὲ 
Ῥῆγαθο στ (ΠἸ6856 σοτάβ, 4“έησις ἷδ, Βί ΓΙ ΟΥΥ, ρείϊ. 
ἐΐοη, τεφμεεί.---ἢ}] γὸ6ε τοῖον χαὲὶ ἡ δέησις 
ὍΔῸΚ το καρδίας, ἀῃὰ τΠ6} ΘΧΟΙ ΔΙ ΟΙΥ ἴὁῸ πρὸς 
τὸν ϑεὸν. Ἀ Ὠθατὶ ἰ8 ποῖ ΟΠὨΪΥ []] οὗ σοοα-}}} 
ἰοπναγὰ ἴμ6 Ψονβ, ὈὰΓ ἰδ σδὴ δἷβδο σορέξυγο ἴ0 ἰῃίοῦ- 
οοά6 ἴον ποθὴ Ὀεΐογα συἀ---ἃ ρῥγοοῦ ἰδ αὶ ἴμον ΙΒ οἷν 
Τοβασὰ 6 88 (ποὶγ δάάνογεαιυ--ηοἠὰ 1 πᾶν ποὶ γοεὶ 
εἰἴνοη ἂρ {86 Βορα οἵ ἐποῖν βαϊναϊΐοῃ. ΤΪ8 δ]ϑὺ “0 Π) 
Ὀτίβοβ ἃ μἰοάρε οἵἩ Ὀίνίπθ σοτηρδβαίοῃ. [830 Βϑηροὶ 
“ Νοη ογαδεεί Ῥαμίνα, δὶ αδεοίμίε γοργοδαίξ φϑεπί. 
--Ε. 
ἿΒ ἐμοῖσ Ὀθδαῖ ἰα ἔοσ τδοῖὶνγ πβαϊναδίίοσ, 

ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. ΤΒδα οοττοοῖ 
τοδαϊηρ δονθ ΟΝ οἷοδα (π6 οοπηροίίΐοη Μ ἢ ἐδ Ρ 
ἷχ. ἰβ. εγοῦ: “Σωτηρία ἰδ ἴτᾷε ἐπα ἩΔΙΟὮ ΤῺ 
εὐδοκία πουϊὰ δνα ἴονῦ ἴΏθσω, απ ΠΟΥ ὈΓΔΥΘΓ δρκι 
ἴον 186γ1. ΤὍΤΠὸ Εἰ. Υ, ρίνοβ (ῃ6 οογγδοῖ δ6Π88 

Ι Ἰπουρἢ ᾿π ἃ ραγρῆγηἷβο. 



42 
᾿κο παρραικκεμμμμακαπμννσαμεον) 

γει. 2. ΕΣ 1 Ὅθας ἰπθὰ τυἱ ποι [μαρ- 
ἐὐρῶ γὰρ αὐτοῖς. [Γ᾿ άρ ἰπίτοάυοοθ ἴῃ6 γο8- 
50) [ὉΓ ἔπ6 ῥγθοθαϊηρ ἀθοϊδγδαίίοῃ,-- 3] Ηθ 80}}} 
068, ΘΥ̓͂Θ) ἴῃ [Π6ἷΓ ΟΥΓΟΓ, Βοιροθί ηρ σοοὰ: ἱὑδον 
ᾶνθ ἃ 208) οὗ Οαο [ζῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν. 
“δαὶ 705 ΘΟοα, τοὶ σγεαί Ζεαί, οΥ σοάίψ Ζεω(]. (Αοἷπ 
τχὶ. 20: χχὶϊ. 8; (ἀ4]. ', 14: Φοδη ἰΐ, 17.) ΤῊΐ8 
“ὶ}}, ἰηιἰοθα, ποῖ ὕὈ6 τ᾿16 ΟὨΪΥ στουηὰ οὗ δἷθ εὐδοκέα, 
θη} ἰθ 86 στουπὰ οἵ [86 ΟὨΘΟΥΆ]688 οὗ [ιἷβ ἰηῖθν- 
οθαϑίοη ἴοῦ [Π 6}. 

Βαϊ ποῖ δοοοχάϊΐηρ ἴο πουϊοάρο [ἀλλ᾽ 
οι: κατ᾽ ἐπίγνωσιν. Οὐπιρ. οἰιαρ. ᾿ἰϊ. 20, Ρ. 
128 ; Ο0]. ἰ. 9 (μᾶς θ᾽ 8 ΟὍπιηι., Ὁ. 17).---ΗΕ.] ΤῈΘ 
ἐπέγνωσις ἰΒ ἴη6 Κποπ]οάρο νυ οί, Ὀδίης τ86 ᾿ἰνίη 
Ὀυϊποῖρ]6 οὗ ἀἰϑεθιπιηθηῖ, ἱπρ6}8 αν Ὀογο μὰ [8.6 ΤΏΘΣΘ 
δἰδίοτίοι! γνῶσις. Μογοτ᾽β ἀοβηϊίοι: ἐπὶ σοπδοφμόηοῦ 
97 (τ ἐπέγν., ἰδ ἱποοῦγοο. Τὸ ἀπε Π 688: κατὰ 
ἄγνοιαν, Αοἰϑ ἰἰϊ.17. ΤΏ Αροβι!]θ᾽8 "ιδὐδπιθηῦ ΔΎ, 
88 41} ὀνθηΐίβ, δ6 ἀθϑσηθα τὸ 8]] νῆα 18 ΟἤΓΖΘ. 
Τινο Ὀείῃν κι νν6}} ἃ8 186 ἀδὺκ 846 οἵ ἴῃς το] ρίουβ 
268] οὗ ἴ6 Φ6 .)8 νγὰ8 δῃα 18 αὶ ρου ἶνῦ ΡΠΘΠΟΙΏΘΠΟῺ 
π {{|ὲ ΠΙΒύΟΥΥ ΟΥ̓ (6 ποῦ], [Τ|1|6ὸ οὐ͵δοῖίίνο δάνβῃ- 
ἰαζθϑ οὗἩ ἴ86 δονγβ γογὸ χίνϑη ἰῃ οδρ. ἰχ. 1-ὃ ; ΠΟΓΘ 
Μ6 ἰᾶνὸ [6 ἀπ ͵ θοῦνο το ρσυϑηθβε, τν ΐο!} ΘΟΓΓΟ- 
5ρΟΠαΒ, αἰὐπουρῇ ἀσροηθγαίίης ἰμΐο ὉΠ πὰ ἰδπαιοΐϑιμ. 
Υοῦ νοι ἱσίουβ ἰἈπδι οἶβιπ, γγ6 ἰπ δῦ ἔγου {Π|8 ρᾶββαρο, 
ἰδ ργϑίθγδ]θ ἴὺ γοϊσίουβ ἱπαϊ δγε εἴδη. Ὑπθγα ἰς 
βου ρ᾽ ΤῸ ΠΟΡΘ ἔοτ, ἃ ψτουπα [ὁγ χοοά-ν}}}, πε] θία 
1Π6 ΓΘ 8 ΘΓ; ϑιῃ688.--- ἢ, 

γοτθ, 8, 4. ϑοίγοιγισλίοοιδηοιδ, ἀπά ἐλὸ γἱσλί- 
μδη.685 Οὗ ζα ἐλ. 

γεν. 8. ΕΣ ἴδον, ποῖ Ἰκπουσίης (πἱκ δ κί κα) 
[80 χα ϊθουδηθεθ οὗ Οοἂ [ἀγνοῦντες γὰρ 
τὴν τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνην] Ἔα ἰἀϊκθ 
Ζτουηά, ψΣἢ Ὀς οί, αηπ ΟἸΒΟΥΒ, ἀριϊηδὺ ΜΘ γοι, 
0 ἀο68 Ὠοῦ 566 ἴῃ ἴη6 ἰάοα ΟΥ̓ ἀγνοοῦντες ἴπ6 6ἷ6- 
περι οὗἉἨ πιἰϑίακθ, Ὀὰ τη ΓΟΙῪ [6 ἀφοϊαγαιίοι οὗὨ ἐσνο- 
γαποο. [Μδγον ᾿υϑι 1868. ἢἷκ ροβι ἴσῃ, ΟΥ̓ βαγίπρ τμλϊ 
[Ὁ] νγᾺ8. ΟἾΪΥ ργονῖηρ τῃ6. “ ποΐ δοςογάϊηρ ἴὸ Κη0νΝ]}- 
"656." --Β.1 Βαῖ ϑιιηρὶα ἱφπόγάμοθ, σπουῦ συλ], 
ὑου]ὰ Πᾶνα 0 ᾿τηϑϑηΐϊηρ γῃδίανογ ἴῃ [Π6 ργοβθηϊ ἰῃ- 
ψ(8δησὸ  δηᾷ 80}}} [688 σου]ὰ ἴδ Ὀ6 ἴἯη6 οδυϑιε οὗ νἱοκοα 
Γαβαα. ΤΠ 86π|6 ΠοΪά8Β σοοὰ οἵ 6}180. ἰϊ. 4: 1 Ὅον. 
χίν, 838 ; 806 αἷβ8ὸ Ἰ)ιοϊαοῖς, ἐπ ίοοο. Τμοὶν ἀγνοεῖν 
ἰϑ8 {π6 ὁ41186 οὗὨ ὑπαῖγ βθθἰκίηιρ 0 δβ Ὁ} 88} {Ἰοῖγ ον ἢ 
αἱρηυθουβηθββ, Πα ΘΟΠΒΘΟαΌΘΏΟΥ ὉΠΟῪ αἰὰ ηοὶ βυδιμϊν 
ὑμοπηϑοῖσεβ ἴὸ (Π6 Ὀίνίηοσ τἰρη θουθῆοδϑα γονθαϊθαὰ ἴῃ 
"6 ρΌΒΡΟΙ ἴον ἔδι, Ὁ 

Αὐὰ κἰχίνίπα, ἴο ϑεῖδὈ δ ᾿λοἱν οὐσῃ σίρῖ- 
Θουθηθ58 [καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζη- 
τοῦντες στῆσαι. 8686 7εχίμαὶ Νοίε 5]. Ἐδδθι- 
Ὑἴ4}1γς Ὁ ἰθ τ Β816 48 πὸ τ σῃιοουβηθ88 οἵ ἴἢ6 Ἶανν, 
δοσογάϊηρ ἴο ῬΆὨ]], 111. 9θ, ΕΟτΏ ΠΥ, 0Π18 Ἔχργοβϑίου 
ἰ8. Βιγοηροῦ, Ὀαύδιβα ἴζ ποὺ ΟὨΪΥ͂ εἰρη! ῆθθ σοσιῖν ὦ 
τ Ρἢτθονβη 688 ἰπ αἰδιίποοι ἔγοπη ἴμαὺ νοι ἰβ ἠέ- 
"'οισοΐ͵ Ὁὰῦ ἃΒ 6 τϑὰὶ ρῥυὶποῖρὶα οὐ ε}νῖ8 δοαυϊτοά 
τἰσῃ οΟἸβΏ 688, ἰδ ἀρποῦθϑ οπμοἶΒ. οὐ Οἰοΐυθ, ΡΟΨΌΓ, 
8Π6 0}}}} 85. τῦ0}} ἃ8 Πη8Π᾽8 ΟὟ ΜΠὴ ἴῃ ορροθβίζἰοη ἴῸ 
(204᾽8 οιοῖςθ, σγϑᾶσθ, ἀπὰ ογσάθσ. [76 ροίΐηϊ οἵ (μῖ8 
ἀϊπιϊηοῦίου ἰβ Ἰοβῦ, ἢ [Π6 ρῇγαβθο Ὀ6 σοπβιρυ θα 88 --- 
ἐλεῖν οὐσῆ 7ωϑιὶϊ βοαξῖον.---Ἐ.] ἸΤΠοτοίοτθ τ} 18 οἴοτγι 
τΟΠΙ ΐΪΠΒ ἃ ΠΟΡΑΙΟΤΥ ζητεῖν στῆσαι (ο,Δρ. 111. 81: 
ΗΦΌ. χ' 9)... Το στῆσαι ΘΙργοβθοθ (Π6 αἰθιηθηΐ 
ἐξ ρμεῖάα ἴῃ οἷν ἜΒοτι, 

. ΤΌ ΔΗ, «πὰ οἰἴογθ, ἴΔΚ6 ἐδ ΡὮΓΆΘΟ γιϑλίεοιιδηεξε ὁ 
“σοὶ ὮΘΓΘ 85 Ξξ Θυσὴὲ τιϑίλοι 4,7 δι βοαξίοη. Ἡστ ἰποοῦ- 
}ιπὲ Ἐπ 18, ὙΠ} ἌΡΡΟΑΣ ἔγοτῃ 8 γϑίθγθῃσθ ἴὸ ῃ. 4 Β, Ὧν. 
Βοιϊμὸ Βα γϑ, ΤΥ ΡΡΞη : “ΤΙ ἰβ ἐῃδξ οὉ ΜΠίομ ἴ..6 908» 
ἰδῶοφ Οὐ )υϑι8ςαίίοπ ἰδ ἰου ἀθα."" ΑἸϊοσά : “δὲ γιρλίε- 
ομεησδι, ὙὨΪΟΝ ἀγ}}8 Ὀθίοτο Θοά, σοῦ Ὀθδοϊλοδ ΟἿτΒ ἴῃ 
παιλβοιτίοη.""--Β.] αιυτα κα τυτετονυταλεη μεν  τκαααν παίασστατ τ τασνιασακνοεκπσσωατα αν οτασικα τακαρασασαι στα ηγακ αμην ττόμασσπεσσοςτο μα ττταμι»,-----τ- τα τεκια γεν, σαιυκαστναο τ τοκαν ἀνπαστυτυραν. στπσταστατττο αι τωτοτοισα, ας οὐυπατοιυμν κυ το τυτοτι οὐνταν σνὼτοτυτοο ......0Χ0Χὕ0.0...0....0ζ.ὲ.0ὕὔὃὔ.ὺὉ---...........Φ0.-0.....00..ὕ...........................ὕ.......0...-.0..0........-....0..-........................β..............ὕ.........ὕβ..ὲ Ἅ ... ..... ................. ...-........................... 

ἸΒΒΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆ, 

ΔΈΝ Θ ποῖ πυρτηϊ ἰϑὰ ἐδποιηδοῖνοα, ἃς, τη 
δικπιοσύνῃ ... οὐκ ὑπεταγησαν.} Μενώ 
γοραγὰβ (6 ὑπετάγησαν 88 ρῥαϑδῖνθ, ἃ5 ἴῃ οἶρ 
ΨΙΪ, 20: 1 ον. χν. 28.(. ἸΤποϊυοῖὶς, οα τμ6 ΟἿΣ Βδηα, 
ΘΟΥΓΓΘΟΙΥ ΓΟΡΓᾺ Β ἰξ ἃ8 γεβοχίνο" 

γεγ, 4. Εἰοσ ΟἸησίδὶ ἰβ ἴ)ὴ9 πὰ οὗ ἴὴ9 ἴδ 
τέλος γὰρ νόμου Χριστός]. Εἶτδι, τέλος 
τηυϑὲ Ἠ6 Ἰοῖν 1η [18 [Ὰ}] δἰ χη βοδίίουι, δὰ ποῖ Ὀ6 οοῦ. 
βίο πιργοΙ  ἃ8 ἴμ6 ποζαῖῖνο οδηὰ ὈῪ πδίσοἢ [86 
ψόμος ἰδ τηδᾶς νοϊὰ ; βθοοῃά, Χριστὸς ἰΒ ΞΞ Οἰγίαι 
Ὠὐτηβοὶ, ποῦ δὲ ν ἰλ6 ἰουπαδιίου, ἴΠ6 [υπααταθηϊαὶ 
Ἰαν οὗ Ηΐδβ ὉὈῃΘοογϑοῦ (Μ γθγ), οὐ τη ἀοοείγέπα (γε 
(ϑοοϊπίρηβ, δῃὰ οἴδιογθ). [1 ὈΟΓἢ οδ8685, ΜΟΥ ΘΓ 8 ὁΧ- 
Ρἰαπδθο ᾧ ψουἹὰ ἀδβίγου ἰπθ ζ}} πιθδηΐϊῃρ οὗ {πὲ 
ἴοχι. ΤῈ βαίθὸ ἰῃϊηρ ἰβ ἀροϊαγοὰ ἰῃ γθα] ν ὈΥ τ06 
Ρδδδησοβ, Μαῖι, ν. 17; οι. χὶϊ!. 10: 64]. 1. 24; 
ἘρΒ, 1. 16. Οο]. ἰϊ. 14. Τα επὰ οὗ ἴΠ6 ἰδὰντὰ νὰ9 
ΟὨσῖβι, ἤθόδυβο ΟἸγίϑυ 88, ') ἃ ροβίῶνε ἔογῃ, {86 
Δα] θηΐ οὐὗἁἨ (6 βρίγίιυδ], φαβθη 8] ἱπιροτὶ οὗ [δ 
ἰᾶνν, ἀπά ἱμογεΐογα Ηθ νὰβ, αὖ 016 βεὴθ (ἰτὴ6, (δ 
τιακίηρ νοϊὰ οὗἨ ἴ6 ἱπρογίοοϊ ΟἹα Ταβίδιρθης ἔοστω 
οὗ 1ῃ6 ἴα. Οορ. 1 Τίπι. ᾿. ὅ : 1 Ῥοῖον ἱ. 9: ον. 
Χχχὶ. 6. χχίὶ. 18. ΤΏ6 σεηῖγο οὗ τΠ6 ἰάθα 15 εἰ 6 6. 
ἔοτο πα αἷπι, ῬωγΡοῖε, ατιὰ δπὰ (ΟὨνγϑοβίοι, ΝΜ. 
Ιαπομίμου, Οαϊ νη, πὰ οὐποτϑ). ΤΏΘΓΘ 18. πὸ φορὰ 
ετουπὰ ον αἰγϊαΐηρ 0Π15 Ἔχρ᾽δηδιίίοη ἰηίο ὕπο αἰ δι. 
Θηΐ οηθ8. ἡ οπ6 ἰιδηὰ, Εγηβιιυθ, Ἦ οἱ ἔ, δηὰ οἰδοτα, 
πᾶνθ ὑὈγουρὶν οὐἱὐ τ6 ροβὶεῖνα νἱον : ΕἸ] Βτηθπὶ οἵ 
1η6 αν. Τπ6 αἸνοτηδίϊνο ἤθγα: οδοαϊενέδα ας ἔνα, 
ΟΥ οδοά, αοἰΐυα διιὰ μαδεῖυα (β66. Μογοῦ), πηιυϑῦ Ὀ6 Γδ- 
τοονθᾶ. ΑΒ (Ὁγ ἴπ6 πορϑίϊνα νἱ ον οὔ ἴῃ ἰά68, Μογ- 
ΟΓ οἱἴθ8 8 ἰαωσρθ πυιιῦθν ΟΥ̓ δυο 6 β. 80 ᾿νπτπο- 
ηἶΖζα ν ἢ Ὠἶτα ἴῃ ᾿ἰπιϊυηρ Ὁ το 1.18. χοῦ 6 ὁδὶ παγά ]γ 
Ῥῆονα τεἰἦϑ Ὁ Αὐυγιυβιηα, ΟἸΒηδυθοη, δὶ πϑπν οἵ} 
ογβ.: ἘΕσθῃ σοῦ, 4 ρ δἰ ΉΪΥ βαγα {ὑπαὶ ΟΠ τῖβῦ '8 ἴῃ ἀ0 (ᾺΣ 
τέλος νόμου 88 Ηε«ε ἰ8 πηῖο χἱρϊδοῦυδηθβα ἴο 

5 ΑἸοτὰ ἀοίοπαβ ἰὴ Ῥαδαΐνθ βοῆϑο, 85 δαρχοδεῖπρ [16 
τέδιι οπῖν, ᾽ξ ταῦ Ὀ6 ᾿Ὀρδοῖγοβ, οσ κολ οὗλον ἐμδ8ῖ διιῦ. 
Ἰοοῖθα {μοτη---ἰ πο ΕἰΞξιοτίοα)] οὶ τα δ, (ΠΟΥ τοεγέ ποί δ μΜ, οἂ. 
πὶ 88 ἐπιὶδ ΥΘΤῈΘ ῬΓΘΒΘΙ 8 Δ} ΒΩ ἐκὶ8 ἴο μέν (νοῦ. 1); ἀπά 

36 {Π6 ψΠοΪὸ οὔττοιϊ οὗ ᾿ποῦσδι ἐπ ρ᾽168 ἐμοὶσ Ῥδιβδοῦδὶ 
κοΐ, 106 τα θ 50ῆ96 18 Ῥχοίοσγδ "10, πιὰ ἱβ δὰ ὉΡ τ} Φ 
τρα]ουῦίν οὗἨ οοτησθηϊδίοσα.--- ἢ.) ᾿ 

ἘΓΜΟΥοΣ ἰλπ|8 ῬΡΑΣΘΡΈΓΩΒΘΘ: “ ΕῸΣ ἱπ ΟἩ σὶϑὲ [πὸ τνδ]ὰ 
οὗ {Π6]}}ὺ7΄ὺῸὐ 868 ΘΟΙΏ6 (0 81 οπά, ἐμαὶ τὶ ΘΟΏΒΠ 096 δ᾽ κι] 
ῬοοοτΩ8 ἴδ6 ρογίλος οὗἁ ΘΥ̓ΟσΥ Ὀοϊ ον" 056.᾽" -ΑΙ.}) 

: [ἢ τ. Ἶ τίονγ ἰδ, ὁ ἐῆθ ψὯ0]6, ἴο ὍὈ6 Ῥχοζοστος : 
δαὶ Π6 ἀοοβ ποΐ οἱ τὶν δίλίο 180-6 οὗ ΟΥΕΡ οοταπιοηειίοχεα. 
9 δρροπᾶ, ἐδποζοΐοσθ, τμοὸ Ὦσοο ορ᾽ πίοι ταοϑξ ἰὼ ἔινες, 
1.) σδσχίαὶ ἱᾳ ὑπὸ αὐνι ς ε΄ς}) οἵ 1πὸ Ἰανν. (80 ΟΠ  βουΐοτα, 

Ἰνίη, Βοζη, Βυπροὶ, ΑἸίογα, ουδίον διὰ ΤΥ ΣἸΚΙ πον, πὰ 
οἴδιοσθ) ΤηΪΐ νἱοῖν τρθδιιΒ οἱζθογ (α,}) ἴπ6 δηᾷ οὗ ἰδο ἰὼν 
ὙνᾺ8 ἴο τΔ}τ6 τηθῃ σἰίοοιβ, αἢ ἢ ἰἢλνι οηὰᾶ 'ἰ6 Ἀδοοταρ διε 
ἐῃ Ομσίεί (ΟΠ σγβοοΐου, ϑιήυδτι, παρὰ ΟἹ ΠΘΓΆ) ; ογ, (ὃδ.} τῃ)ο ἰὰπ 
θά ἰο Ηΐτ, 139 βομιοοϊτηαδέι : (( αἰ νίη, δ οἴμοτα, Τ ΠΟΙ οἷς 
ΤΟΘΟΠ68Β 1Ὠΐᾳ ἴσο ΠΟΥ ΠΟΥ ροΐϊπῦ οὗ νἱοπνὺὴ. 2} νι κα 1᾽9 
μι λΙνιση! οὐ τὸ 4 (τόλος -Ξ πλήρωμα). ῬΨἘΠῖκ ἱπ, 'πάδοὰ, 
ἴσαι, αἴ ΟΊ ΓΟΘΙΥῪ ταϑοῖβ (ἢ6 γοαυϊγοιαρηίβ οὗ [8 ᾿ 

1Δ}}ψν 17 ἰατσ Ὀι Ἰιιϊνοὰ ἴο (πο οδθγοιηοηΐαὶ ἰανσ. (3.} 
ΟΜΗ δὶ ἰ8. ἴπ6 Τογρεῖπα οι οὗ [86 ἸαῪ (Αὐρυπίπιο, Ταἴδπεσ, 
ΤΠοϊυοῖς, Μογοσ, Ἠοήμο). ΤῊ ἰᾳ 18)6 σΠτυποϊοβῖοδὶ υἱὸν, 
ὙΠΟΩ Ὅτ. λπμο 04116 ὑπ 0 ποραέΐος 056. ἴπ πμδδῇ κοιιβὸ "ὁ 
ἦᾳ τ6 ἰοιταϊπαίίοη οὗ ἴμ6 ἴατν, 18 αἰδὸ ἃ τοδίϊογ οὗ ἀϊδρυΐο 
(ςΘσθιροῃἶα), ΟΓ πλοΓᾺ] δ. ϑόῖπθ ΟΠ δῖοι Θχὶϑῖ8 ἱῃ ταοσΐ 
οΟΙΔ ΠΘΠιδείθθ ἰπ δ οἰπα' οὗ δυϊπογίεοα. 1Ὲ ἔλσί, Ὦχοδ9 
ταοα τη μΒ ἰασχοὶν τσ ἰπίο ὁΘοἢ οἴμοσ. [δ ἴβυοσ οὗ (06 δὶ, 
ἐξ ΤΑΥ͂ ὉΘ υτχοῦ τὲ (τ ΑΡοδῖ]ο ἰθ ἀσλνί ΒΌΘΝ ἃ (ΟὨ ΣΉΝ 
Ὦθτα Ὀούνορῃ [Π6 τἰρη ίοουδηθϑε οὗἨ ἔδθ ἰατ αὐὰ ἐδ σεἰρῃὐθ» 
ΟἼΗ 688 οὗἉ {ἈΠῸ (σότη, 5, 6), 85. σϑαυΐγζθθ 6 εἰσοῦρ οἱ 
ὈοΐτχϑθοῃὨ ἔδα ἰὰν ἐπὶ ΟἸγίνδ; Ὀυΐ π}16.5 ψὸ ἰητοσζγοῖ : 
“«Ώη6 8} ΟἸιγίϑε οαπιθ, το οἹὰ ᾿ἰοραὶ δυείοα 84 δοοϊἑβἢ 
πρὰ 8 ποὺ σα οοτϊητηθηορᾷ " (ΗἨοαρθ), ἰδ 8 δος οαὶα 
ποῖ Ὀ6 σοττοοῖ. Ὑαοί ἴΠ6 ἵποὶ δέ Ῥαὰ] αυοῖοθ ἔγοσα ἴ89 ἰᾷΨ 
ἀϊδοὶῦ ἰο ΒΌρΡ οτι ἔθ οἰαίτιβ οὗ [89 ΓΕΒ άΘΙΟΝ, οὗ δεὶ 
δϑόῖμβ ἱποοηδιδίοεϊ πίνῃ τηἶθ νον. ( Ῥαϊοτσ) Νος 
ἐξ ὍὈ6 ονἱάθῃϊξ δον ὑμὶν γ σϑθ ἱπίσοσ 608 Ὁ Ῥγοοῖ οὗ 18. 6 08» 
δ Ὀχηϊδοΐοιι ΟΥ̓́ΤΠὁ δότε τὸ (π τἰχῃξεοῦκχοβ5 οὗ Θοἂ (νοσ. 
ὉΏ1668 ἐξ δορογα ᾿μδὺ [Π6 Ἰὰτν ᾿Ἰϑὰ ἴο (γσὶδὲὶ, ταίτοῦ τ. 81 
ΟἸσὶσὶ δυο δηοᾶ [ἢ 6 ἰᾶνν. ΑἸ] ἴσϑο νίοτε πᾶν Ὀ6 ἐπιοηδοὰ 
υαίῖ {Π6 σαί [8 6 πόσο Ὁσομλϊμϑηΐ 0Π6.- -Ἐ} 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΣΧ. 1-8]. 
“κῶν τΆξεα ὐπακκαπεραπάδα. ραισκαῖν 

υΟΥ Οὐδ ᾿ἰδαὶῖ Ὀοϊουοίῃ, εἰς δικαιοσύνην 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, διὰ ἔπ6 γαρ ἰἱπῖγο- 
ἄυσεθ ἦπιδῖ τ6 ῥτγοοῦ (δῦ [ῃ6 ον αἰὰ ποῖ βυῦτηϊέ 
τοιβοῖνοθ (ὁ ἐλε τὶρλίδοιιδιηοκε οὕ Οοά, σᾷαΐοῃ, 
πονγονοῦ, 88 πηδηϊεβίθα ἰῃ ΟΠ τυ δ] πηθηὶ οὗἁ 
16 Ἰὰνν (σου. οἤρ. ἰχ. 81), Τη6 ᾳποδιίοῃ οὗ [86 
οχίοηι οἵ Ρ΄"οπΐμθηοο ἤθτὸ ρίνοῃ ἴοὸ ἴΠ6 ποραίνο 
4.)- οὐ ἰὰς τέλος, ἰ8 οοπμηθοίοα πὶ Γ[ἢ6 Θχρ]δ- 
ὨΔ'Δγ)η ΟΥἨ ΨΟΓΒ. ὅ ἐπα 6. [ϑιπατί, [οἸ]ονίπς ΕἸδιὶ, 
ΓΘΏΔΘΙΒ εἰς, οὐδ γακρεοί ίο. Ιὰ 18 Ὀδιῖον τ0 ἐδκα ἴδ 
Δ8 ἰηἀϊοδίληρ γενέ οὐ ϑΏΓΡοδο. Τὴθ ἰοστηϑῦ Ὑ11}1 Ὀ6 
Ριοίογγοα, τ τέλος Ὀ6 τοηἀογοα αἷσι; ἴΠ6 Ἰαϊον, 1 ἰὲ 
Ὀ6 Σρησογρα ἐργγκίπαδέοα. ΤῈ Βοηδ6 {111 16 Ὁ6, 
οἶμον : ΟἸγίαι 'ἰ8Β τπ6 αἷγη οὗἩ 186 ΔΓ, 80 ἐμαὶ τρῃῦ» 
ΘΟΙΒΊΊ6ΞΒ ΤῊΔΥ͂ 6ΟΙ)6 ἴ0 ΘΥΘΡΥ͂ 086, ἄσ. : οὐ: ΟἸ νῖϑι 
ΔΌΟΙ ἰΒῃ6α (ον 8116) 1π6 ἰᾶατν, ἰπ ογάδγ ἐπδί, ὅσο. 
Τι6 ποτὰ γρλέθομιϑηδδα 868 ὨσγΘ (ἢ [1}}}] Β6ΏΒΘ, 
“ πἰρμξοουδηθδδ οὗ ἀοὰ - ̓" αὶ ἴΠ6 ΘΙΩΡ ἢ 4518 γθϑίβ Οἢ 
δεϊἰευεέλ.---Β.] 

γεῦθ. ὅ-9. 7Ὺ6 ωνπῖϊυογδαϊίέν οΥ̓ {λ6 γἱσλίφοιδηθε8 
οὐ ζαϊέλ 8 ργουεὰά ὃν ἰλε Οἰὰ Τεδέαπιθηί αἰϑο. 

Οὴ Ἰὰς οἱέαέϊοπδ. 11 8 Θνϊἀθηΐ [πὶ νογϑ. ὅ δηὰ 
ἢ ῥσοβοηῦ δὴ δη{ {Πθε18 Ὀούτθοη ἴῃς ἰάρα οὗ {πΠ6 τί σα» 
ΘΟΌΒΏΘΗΒ ἩΏΪΟὮ ἰβ ΟΥἨ τογκ8 δηὰ [86 ἰηναγὰ ΘβθθΏ 6 
οὗ τἱιυθουβηθαβ. Βυὶ ἴὑ ἰβ οἶδα ἔγοτῃη [ἴῃ []8Δ06 
οὗ ὑπ6 οἰ 8, ἴπαὺ [18 Δη ΟΣ Πα θ ΤΟ 8. ΠῸ 60Π- 
ἰγααϊοϊΐοη Ὀδύγθθ ἴπ6 ΟἸὰ δμὰ Νὸν ἸΤαοβίδιμηθηὶ, 
ΤῊ6 αυοϊκείυη ἴῃ νον, ὅ ἰ8 ἰδίκεῃ ἤἄοι) ἴον, χυ]ὶ, ὅ : 
(Π6 αὐοϊλίοη ἴῃ γοσ, 6 ἔγοιῃ Ὠουῖ. χχσ. 1]1-14, [0 
6 οὐἱάοπι, ᾿μογοίογο, (ἢδὺ 186 ΑΡΟΒΙΪῈ Ρ͵δοθθ [16 ἵτο 
51.468 οἵ [6 ἴανν ἴῃ σοπίγαδί, ομ6 οἵ ἩΠίοἢ 18 8ἢ 6Χ- 
ἰογηδὶ 96 8} ἰὰνν οὗ πόσῖβ, αηὰ [06 ΟἾΒΟΣ 18 8 ἰῃ- 
πατὶ ἰανγ οὗἨ [6 τἱρη θοῦβηθ 88 ψ  ]οἢ ἰ8 οὗ ἰδίῃ, ΟΥ ἃ 
ἴανν ἀεβίμηρὰ ἴον ἴῃ6 ἰηπαγα 16. [ῃ6 ομθ ͵8β ἔγδῃ- 
δἰθηῖ, ἴπε οἶμον ρογτιηδηθηῖ. Ἰμογοίογο, ἰνθ 18..68 ἢΪ8 
βΒτϑὶ βιδιοπηθηὶ ἔγοι) 1 ον συ8, ἀπ ἔγοπι πα ρατὶ οὗ 
ἴς τί υτ ἴΠ6 Ἰαγίηρ ἄονῃ οἵ ἴΠ6 Μοβαῖο οὈὐβίβοϊ 68 ἴο 
πλατγίασε 8 ἰηἰγοάποσρα : {6 δοοομὰ, οἡ ἔΐθ οὐδ 
δαηὰ, ἰ5 θη ἔγοτῃ θα θυ ΠΟΙΩΥ, τ ΙΟἢ ΘΑΓΪΥ ἰπ)- 
ρατὶβ ἃ ρχοίουπαϊν ργορῇῃθιο8] τθαπίπρ ἰὼ ἴπ6 Ἰαν,. 
Τιιοτγοίογο γγὸ τοδᾶ, ὅγθι : Μἴοδϑα ἀδδβογὶδοίδ, οὐ νογέϊείλ 
(απὰ νι ηᾶὺ Ὠδ6 ττίϊθϑ ἰβ ἃ Θοτζῃτηδηά) : Ὀαυὺ ἴμθη, 76 
γίηλίροικηιοδ τολίοὶ ἐδ οΥ ζαϊίλ, βροα οἱ (Δα τ Βαῦ ἰὰ 
ΒΕΥ͂Β 8. ἃ ΡΓΟΟΪδιηδίίοη). ἸΤπουρὴ ὑπ Αροβί] Ποῖ ἀ8 
ὈουϊΟΓΟΠΟΠΥ͂ ἴο ὉΘ 88 ΠΥ Μοβαΐς 88 1ουϊίοιβ, γοῖ, 
π πὸ [οστηοῦ, Μοβθβ δα ϊηἰβίουβ ἰδ οἥοθ 88 ἴῃ6 Ο]ὰ 
Τοβιδηθης ἰατερῖνον οὗ 6 Ψ6 8, π81]6. ἴῃ 16 ἰδί- 
ἴον, [Π|6 ρτορῃθίς βρὶεί οὗἨ [16 τὴ ὐδουβηθ688 οὗὨ ἔτη 
βΡΟΔ ΚΒ 88 ἀδοϊἀοαϊγ ΓΠροῦυσ Ὠΐτὴ 88 {{ ἰῦ δἰ ο ΘΠ 6 Γ 
ἰοοκ 18 ρἴδοο. ᾿ 

γον, δ." ΕἘῸΣ Μοδοβ υχίϊοϊ ἢ! γχοβρϑοίξη 
ἐμ9 τἱρμῖθουσηθαβ, ἄς. [Μωυσῆς γὰρ γρά- 
φει τὴν δικαιοσύνην, κιτιλ. ἘπΠ6 δοουβδεῖνθ 
ΔΙΟΡ γράφειν ἷβ οἰἴῃον ρογογηθὰ ὉΥ [16 σοῦ ἰῃ [6 
ἰγδηβιἶνο Β6ΏΒ6: ἔο Ἰογέίθ Οἵ, 0 ἀφδογῖδο, οὐ 18 {Π6 
γοηοΐθ οδ]οοῖ, τπαὶ σοῃεογηΐηρ; Μ ΒΐΟΝ τ 186. πυϊύθη, 
ΤΊια τομπαουίηρ : ὠεϑογίδοίδ, 8 Ῥογιαρθ ἴἰοο βίγοηρ, 
{πουρᾺ Ἰο χα} ν δαπιἰββὶ 0 16.---Ε.}1] 1Πράφει, Φοδη 
ἰ,46. Τμο οἰϊαϊίου 8 ἴτοπη μου συ, δοοογαϊηρ ἴο 
[6 ΩΧΧ', Ὀαὰι οΥ ἴ[Π6 δδχθ ρυγροσί δὲ ἴδ6 οὐὶρίηαὶ 
Ιοσί. 

Ὗε ΣΙ ΠΟ Ρ τοβα : Μοβοβθ τείτοῖ ἀοΟἾΠ, ΟΥ ΘΟΙ.- 
Ὠδηάδ: ΤΘ τλδὰ το αὶ ἄοηθ ἴδοι [ὅτι 
ἔἕ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος] Τ8μ6ὸ ποιή- 

ΦΙΤΒΟ ἰσαπβιηῖοῦ Ἰουπᾶ ἰξ ΠΘΟΘΑΘΑΣΥ͂ 0 ΤΙΩΔΚΘ Βομ6 
θδτιζοα ἴῃ ἔπ ΓΟ οὗ [Π6 οτἱρίημη]. [ΤῺ τρδ κί ηρ {86 Δἀα]- 

4 πὸ ἰουπὰ ἴἰο ὑῦὉθ ἱτηροδαΐῦ]α ἰο δνοϊὰ οοηΐαπίοσι, 
σἰϊμπους Τατγέμον ἰγαπδροαΐϊ οι. Νοξεὶπρ π 88 Ὁ66: οταἰ  ἰοα, 
δὺῦ τ Βα9 ὕοθη 8 ὉΠΌΠΒΙΑΙΙΥ αὐ σαὶ! ἰδεῖς ἴὼ Ὀγοβοιιΐ ὍΓ. 
αι ρκο᾽β ποΐθρ ἰ 6 Κρ [πεΐ σοι] ἡ οογτοθροπι ἴο ἴΠ ΟἹ Ἰ6Γ 
μἱ 11,.. Αοντ16᾽ 8. “Ὅν --οὴὐ,} 
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σας ἰδ Θιηρ δες, γοῖ ἰξ 8 δίῃ ΒΟΔΏΟΥ σοπηροίοὰ 
πὶ ἄνθρωπος. «Δὑτά, ἰθὺ πο ἰδ πυϊξίθη, 
1:6 ΘΟΙΩΙΩΔΙΘΙΩΘΗΙΒ: ἴΠ6 ἰανν, ἴῃ {Π6 Θη Ι γ 08] ἴὌΤες 
οὗ οοτηχηδπαιηθηῖθ. ΤῈ6 δ ρΡὨΑ 818 ΠΟΡῈ γοϑίβ ὁπ ἐλέ 
αοίπσ. “Βυΐϊ (6 γἰρμύθουβηθθθ ΜὨΐοἢ ἰ8. οὐὁἁ ἔαιῶι 
ΒΑΥΒ: “ΤΏ ποτὰ 8 ἰρὴ ἴΠ66, Ἔυθ ἴθ [ὮΥ ποὺ 
δηὰ ἴῃ {ΠΥ Ποαγῖ . ΟὨΪΥ οΟὨΐδ88 ΜΪΠῸ (ΠΥ το υ}}, ἂὺ 
Ὀ6] ον ἰῃ (ὨΥ Πρατί.᾽ " 

8141] 1ῖνο Ὦν ἴδοια [ζήσεται ἐν αὐτοὶς 
866 7εσπίπαὶ Νοίε,. 1’ αὐτῇ ὃ6 δἀοριεὰ δ8 ἐδε 
οοστοοῖ τοδαΐηρ, ἰὲ τέο (0 [86 τἰρηὐθουδβηθ 88 δεόσγι: 
ἴῃ ἤῸπι 0.6 ἀοίηρ οὗ ἔπ οοτπητηδηατηρῃῖδ (ΑἸίοτα). 
Ὦτ. 1δηρθ τοπάεῖβ ἐν, αἀωγοῖ, Ὀσὺ {Π18 18 ἴοο ΒίΤΟΠΕ ; 
ἐπ ἐδὲ δἰγοησίλ οὐ, ἰ8 Ὀοῖϊον.--Ε} Τθ6 αἰβογομι 
Γοδ ἰηρ8 ΔΡΡΘΩΓ ἴ0 ἤδΥΘ δείβθη ΠΌΤ δὴ Δρργο μι θηδίοη 
ἴθι 106 ΑΡροβίϊο ̓ Β ΘΧΡΓοββίου πλϊροθδ οδ086 Ἀ ΤΙ ]811}:- 
ἀδγειαμαϊηρ, ρογμαρ8 δὴ δοιδρίαι ἢ οὗὁἨ ἴῃ 6 ΡΟΒ810]]- 
ΕΥ̓ οΥ̓ εἱρῃυθούυθηθθβ ΟΥ̓ νοτκϑ, Πθηο6 {}}6 ΟΠ) Βδίοῃ 
οἵ αὐτά, ἀπὰ [δ6 τοιαΐηρ ἐν αὐτῇ (“Ηδς 8}1}}} 
Ἰῖν ὈΥ τὶ ρῃϊθουβη 688 ἰ.86}}}. Οὐοα, Α. Ἔνθα ΓΘΔαΒ : 
τὴν δικ. ἐκ πίστεως. Α ῥτοοῦ ΠΟῪ ἀδοϊἀ ρα] 1068 
ΘΑΡΪΥ ΟὨυγοὶν τοὐοοιοα ἰμ6 τἱρη θουπηθθθ οὗ πογκΆ. 
ΤῊ6 ἀββυγαπος οἵ ᾿ἰἔδ ἂβ Ὀθθῃ ταΐοετθα ἰὸ ([Π6 [1{ὸ 
ἴῃ Ῥαϊοβίηθ. Βυῦ ἴ[Π6 βίοτος 4] δβἰαπαροίϊμί οἵ [}|6 
Μοεαὶς ΘοΟΠΌΩΥ ἱπαϊοαΐθβ βοχηθι ηρ ἔτ ο᾽ ΤΠ 80 
ἴῃς νὐΐα χγοϑρεγα. Ῥτοοῖ: 1. Τὸ υἱἱα φγοδρέγα ἴν 
[86 το δ] 8686, ΟΥ 88 ἰῃ6 ΝοΙΐδγο οὗ ἴΠ6 Ῥθορὶς, ἰδ ἃ 
Βροοίδὶ ρσοιἶβο ἴον οὐοαΐθηοο [0 ραγθιῖΐβ; Εχοά, χχ. 
12. 2. Τίνα πιοϑὺ αἰγθοῖ τηραπίηρ οὗὨ (8 ρϑβϑαρθ ἰὴ 
Ιιονιτἰουβ 18, (πδὲ ἴΠ6 ἰγαηδβργεββίοη οὗ (6 [0] ον ν 
Βιδϊυῖοβ ἰ8 οοπηρφοϊθα πΐτ (Π6 Ῥυπἰβηθῃὲ οὗ ἀθδίὶ : 
σὔδρ. χυὶ!. 29. ὃ. ΤΟ ραββαρ ἱπ Ὠθυῖ, χχχ, 10, 
ποῖ ἴο πηθηϊοηῃ ΕΖοὶς. χχ. 11, ἱπαϊοαΐθβ βοιηθί ἰηρ 
ἔαγῖμοΡ ΓΠ8 16 ποθ υἱέα 27 " 

ΤΏΘΥΟ ΔΓῸ ΠΟΙ {0  δη  Π6868 : σδι, {πὸ οὐἨ 1τ}.ὸ 
ΟΧΙΟΓΏΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ (ἢ}5 ἸαῪ δῃὰ ἐῃ6 ἱῃνδγάῃθβα οἵ τἢὸ 
ΒοΒροὶ ; βοοοηάᾶ, {Ππδὶ οὗ ἀοΐῃρ᾽ δη ἃ Θχροσίθποίϊηρ. [ἴῃ 
1Π|6 ἔγβι οαβ6 [86 ῥγοπιΐβο γοδὰβ: δλαίΐ ἰέυε ὃν ἰλεγω; 
Ἀπα ἰῃ [Π6 Βοοοῃὰ οδδα ἴμοτο ἰἴβ 6 ΒΒΌΓΘΩΟΘ: δ 6 
δλαϊΐ δὲ αἀεἰδυογεα, δ᾿αϊ δὲ δανεά, 76 Ὦανο αἸγυδαῦ 
οὈβογνοὰ ἐπὶ ἴδ6 Αροβι]α ἀΐὰ ποὶ νυ β ὕο δᾶ. ἰδ 
ἜΠ6ΓῈ ἰβ ἃ σορ᾽γααϊςοι θεῖν δθη (Π6 Μοθε8Β οὗ [ονἱὰ- 
συ δηὰ οὐἁἉ ὩδυνΓΟΠΟΙΩΥ͂ ; Ἧ ΤΩΔΥ͂ ΠΟ 851ς, π ΘΙ 
86 [88 ἰπϑιϊιυΐο δ ἰΓΡΓΘΟΟΙ ΟἾΔ 0]6 οοηἔγαδὺ Ὀθύνν οἢ 
1π6 ἔνο μαββαρθϑ, ΤῊΪΐδβ ἰβ ΥΘΡΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΔΌΪΟ, ἰξ Δ ῸΓ. 
ὅ Ὅδ6 τγοραγάθα 88 ἃ Ῥυγοὶυ Πυροίμοίϊοα] ἀπα δ]πηοκὶ "Ὁ 
ἱγοηΐοδὶ ὑσοιηΐβα : Ὁ οὴα 118] 4}} ἴΠ6 ΘοΟπιτηβηε το} 18 
οὔ ἰῃ6 ἴα, ἢ6 πουϊὰ σογίδί ]Ὺ να ὈΥ τπόπὶ: ὃυῖ 
Βἷποθ ὯῸ Ο)6 18 ΘΟ ρ80]} 6 οὗ 818, ὩῸ ΟὯΘ οδῃ δα [|}{8 
ὈΥ [06 Θοτοιηδηάῃ θη. ἘΠογοίογο, δνον νογ. ὅ, {πὸ 
ἕοβροὶ μοΥἹ (8Κ68 16 ρδοα οὗ [86 αν. [80 Ηοάμο, 
δηᾶ ὍΠΗ τθ} Βυι {Ππ|8 σμηοῦ Ὀ6 [86 ΑΡΟΒ(]6᾽8 πιοδι- 
ἱῃρ. ον, ἔγβῖ, ἴῃ ὑπαὶ ο886 (ῃ6 ἰὸν που]Ἱὰ Ἰανθ Ὀςειὶ 
Ὁ8 6] 686 ἴγοῦὶ ἴπΠ6 Ὀσρὶπηΐϊηρ. θοοῃα, δι) Ἀπαϊ τοδὶ 
ΓΒ] πηθηῖ οὗ {πΠ6 ἴᾶνν πον] ὰ 6 ἀφδίριδίθα 85 81}- 
᾿γιῖϊσαὶ, ΟΥΓ δὶ Ἰθαϑὶ ἃ8 ἃ ἐῃογοιΐοαὶ ΜΔῪ Οὗ [ἰδ ὈῪ τὴ6 
βῖαα οὐὗὁἩ [6 ῥγβοίῖϊοδὶ, «“ῃὰ ἴππ8 ἵνοὸ Κίηαβ οὗἁὨ τὶρὶ 
δουβηθεϑ ΤΟῸ]ὰ Ὀ6 οοποοίνδο θ, ἃ8 61] 88 ὕπο Κὶ νὴ 
οὗ ὄὥῇεο, Βαυῖ, ἷπ οὖ ορίηΐοῃ, γ6ῦ. ὅδ 18 ποῖ Βιθι 
ἀοβίχηῃοά ἴο ῥγονθ ἰδμαὺ ἰΠ6 ἰδν 8 αὖ δὴ δῃά, Ὀυὺϊ {Ππᾶὶ 

; [ἴ8β μὰ [88 οοῖηθ Ὀδοδυδο ΟΠ γῖβὲ Ὧδ58 ὁοπιθ. ΤΠογὸ 
ἔονο ἰ86 οχργϑβϑίοῃ ἰῃ νϑῦ. ὅ ἢδϑ δὴ δηϊμιηδίϊ αὶ ότπι, 
88 ἰπδὶ ἴῃ 1 Τίτ, ἢ. 16. ΜοΒβ68 ᾿πβοῦῖθε8 [8 ὕγθ 
οορίϑ ἐδυβ Τὴ6 δὴ ψῃΐοῦ ἀοοῖῃ ἰπο86 τδΐηρε--- 

5. [Το 11κ5 σῶον 6 βαἀοὰ ἰμ6 οχαὶἐθὰ βϑόσδο Ὠΐοἢ ζωή 
[85 ἰἢ ἔθ ΝΟῪ Τδαιατοοηΐ. Οοξρ. ἘΒοΟΙυοκ, Τ͵ΓοποὮ ἰτθ- 

᾿Ἰοστίης ἴο ΟἸ Γβι}8 ἐέγες εἶ Ἐϊπη)5617 ἡ ῥυῇ): ΝῸ ΨΟΒΟΦΣ, 
18 6ῃ, ἐμδὲ δου ρίασο δδου]ὰ Κπον οὗ πὸ δίχμον ποσὰ ἐμ δὴ ζωΐ 
ἴο δοὲ Ζό στὰ δὐΐμοσ [86 Ὀ]οδβο μοδδ οὗ Οοα, οΣ {86 Ὀ]ΟΒε Θά θΩΝ 
οὐ (6 ογοβῖιγο ἰὼ σοτασαιιιοι πὶ σο." ὅψη. Αω Ζιδίω 
“μι τς ὶ ἈΧΥΪ), --Ξ} .} 
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ἐμαὶ ἰ6, γΏΟ ἀρ γ [118 ὉΠ ΘΠ)“ 8}4}} ᾿ἶνθ ὈΥ [ΠΏ 6 πὰ. 
Το Ἰ'νῈ δβυγο, ἴῃ6 τροϑῦ αἀΐγθοὶ Φονγβῃ βοοὶαὶ 86 η8α οἵ 
{|9 ἀδοϊαταιίίοηυ νγαβ, (Ὁ ΓὉΠ6 οὔδοτῦνον οὗὨ [Π6 σοι- 
τηδιιπηθηῖβ βου] ποῖ Ὀ6 Βι 766. ὕο ἀδϑί!, Ὀυῦ ἐδ 6. 
Βυι ἰπ ἰϊβ τοὶ σίουβ τηθδηΐηρ, ἢΠ6 ἸΔῸ ἯΔ3 88 ἃ ΒΡΉΏΨΙΙΧ, 
πίιοβο τ α]68 ΟΥ̓ΘΓΥῪ [βρ 6 1116 9ῃου!α αὐτοιηρῖ ἐπα (γν 
Ἰιαγὰ ἴὸ δοῖνθ ἘΠῸΠ ἢ6. σϑὴθ ἴο 86 {-τἰρσ! τΘου δι 6 88, 
ἀπ0}} τΠ6 ρϑυρ]θ Ὀθοδπλθ τηδίαγοα, πὰ ὑη0}} τὰ6 έωπ 
δΆϊΠ6 Ἧ80 8οϊ]νϑᾶ [80 τ 616. [Ιη [μον ουϑ 186 βὶρ- 
βοόδλποα οὗ ἴδ ἔοτιῃ οὗὨ ὑπ6 ραβϑασθ ὑπάϑὺ οοηβί ἀθγ- 
δἰἴίοι, “ [Π6 τηδὴ Ἡδο ἀοθίῃ ᾿ΛΠ086 ὈΠΐΏ ΡΒ 888}} 1ἴν8 
ΣΥ͂ τπ6πι.᾽ Δρρϑατβ ἴῃ (6 Δαάϊοη: “1 τη ἐλ 1 ογα," 
Το [οτὰ ΒΟΪὰΒ ἃρ [86 ῥγῖζθ, διιὰ ρ᾽θάρορβ ἰξ ; ΟἾγίδὲ 
Ὠὰδδ πὴ ἴθ. ΤΏυδ τοῦ. ὅ᾽ Πη6 88 ποῦ ΟἾΪΥ {μ6 ἴδοι 
[πᾶὶ ΟΠ τῖβὲ πὰ τηρᾶθ νοϊὰ {π6 ἰὰνν ὉΥ ἰμὸ ΚΜ] Β]ταθηὶ 
Οὗ τΓ86 Ἰανν, Ὀυϊ 880 τῃδι ἢ 6 [88 ἰγβῃβροϑοα πη [ΓΆΠΒ- 
[οτπιοὰ ἴὰ ἔγοπι 6 πΏΟ]6 τηδϑβ οὗὁἨ δχίθγ8] ῬΓΘοορίβ 
ἴ0 8 ῥυγϊποίρὶς οἵ ἴῃ ἱηπαγα 18, ἸΤ]ιγοίογο [ῃ6 
Αροϑέϊθ οδι ἱποτηθαϊαίοΙ Υ ἀβϑιηθ, ἴῃ στὸν, 6, ἰδμδῖ 
Οὐγῖϑο 18. ἰσῆόση δηὰ 8 ΠᾺΡ ἴο Ἀ]}1, δῃ ἃ Δοοογα ΡΥ 
ΔΡΡΪν ἴΠ6 βίδιθιηθηΐ οὗ θουΐ. χχχ. 11--14. 

γον. 6. Βυΐ ἴδο τἰχϊθουπθδα τυίος ἐδ οὗ 
αἰ [ἡ δὲ ἐκ πίστεως ἡ κάξοσι 7} δυδι 
8 Μοβθ8 ἢδ5 γοΐουγοα ργοβρθοί νοι Υ τὸ ΟἾ γῖβὺ ὈΥ 186 
Ἰη᾽, 80 ἀοθ8 [Π6 τγἱρ ιθουϑηθβδ νυ ἰοἢ 18. οὗ αἰ τη, ΟΥ 
ἴ16 σοϑροὶ, τοῖο γοοβρθοίνο Υ τὸ ΗΒ. Τα οὐη- 
προιίοη οΥ̓ τῃ6 ἀδοϊακαξίοη ἴῃ ΠουϊοΓΟΠΟΠΙΥ 18 48 [0]- 
ΙΟΥΒ: ἴῃ οὔδρ. χχῖὶχ. [Π6 ουγθθ ͵ἰ8Β Πγοαύθθα {πὸ 
ρΘΟ} 6 ἰ ΠΥ ὈδοοΙηθ δροϑίδία : ἀπεὶ ἴῃ οἴδρ. χχχ. 
ΠΙΘΓΟΥ͂ ἰα. ργοτηϊβοα ἵῃοῖὴ 1 ὉΠΟΥ͂ Ὀ6 συηναγιθα. Υγ. 
ιυ: (ἸΠιὸ [μογὰ μὴ} Ὀ]688. 0166) “1 τποὰ ἕπτ αὐῖο 
[16 τὰ τῃγ οὐ π|0}} 411} τΐηα ἤοδῦὺ δηὰ τ ἢ 41] 
[ἢγ 900}. Τῇοι, 06 στουηα οΥ̓ [Π6 ροββὶ ὉΠ οὗ 
βιιοἢ 8 ΘΟΏΨΕΓΘΙΟῺ ΟΟηΒἰδὲ8 ἰπ [6 ὨδαΡ ΟΠ Π685 ἴῃ [ἢ 6 
γθὰ] βρί εἰ] πλΐιγο οὗὨἨ ἴῃ6 αν, νὨΐοῆ ὙΠ Δ᾽ ΑΥ8 
γεδϑϑοιῦ δηᾶὰ ρῥγοόοῦθ ἰἰβο]. Τῃὸ ΑροΞῦϊα [ΠΥ ἀ6- 
ΟΊ ΟρΒ 1119 ΟΠ Βιο] οί 4] χθῦτῃ ὈΥ͂ ΔΡρΙ γος (ἢ 6 Ῥγοτα- 
36 οὗὁὨ τῃ6 τἱρῃίθουδηθβθθ οὐ ἔμ ἢ ἴτοιη ἰῃ6 ἰΔἮ ἰο 
τὰ μοϑροὶ. Τα ἀσυϑιοριμθηῦ 18 Ἀ8 [ΟἸΠΟὟΘΒ : 

1. Α8. ὉΠ6 ἰητσαγὰ οπάγμοῖον οὐ ἴΠ6 ἴα γὰ8 πἰρῃ 
διὰ 1 6} 1 0]6 ἴο ἐπ6 Φεῖν8β αἱ ὑπδῖ {ἰπ|6, οὐ ἀυγῖιν 
4Π6 φγενίουβ ρογίοα ἴδ βθηθταὶ, 80 πὶ δηὰ ἰηϊοὶ- 
{κυ 16 υϑὺ ΟἸγῖϑι, δ ἴῃ6 δηὰ οὗ {6 ἰανν, ἢ 6 ἴο 
τ οΙη. 

2. Α8 Μοβοβ, δὲ ἴπδῖ (ἰτηα, γοίοιτοα ἴὸ δὴ ιτἢ- 
Ὀ6]16Υ τ ῆΐοῃ τοραγάθα ἰῃ6 ἰδ ΔΒ τ ΓΟΪΥ ΟΧίθγηαὶ, 
ἈγΟϊγαγν, δηὰ ἱῃογοίοτο ἔογοίρη, ἔδγ- οὐσ θα, 80 ἀο068 
{ΠπΘΓ6 ΠΟΥ͂ βίδα ἰῃ {6 ἬἮΔΥ δὴ ὑῃθοϊϊοῦ, τ ἢ) τη ΐ8- 
ἰακοᾳ πα τοραγὰβ ἐ8 δὴ οὐὰ δῃὰ ρϑου δῦ Ρῃδποπιο- 
ΠΟἢ (Π6 πραρΡ ΟἾ γδῦ, [Π6 ΠΘΆΓΏ688 οὗ ΟἸπεὶϑὶ, ποῦ 
6.8 ἰῃ ΗΪ8 δδηο τὸ ἴ[Π6 ἱῃπιοϑὶ ῃδορββ 68 οἵ {πὸ 
πραγ, 

8. δ αὐ τπᾶὶ τἴη6, {πΠ6 ὑπθοϊονίπρ ον οου]ά 
κὰν, “ΠΟ 884}} Ὀγίηρς ἄοπη ἰδ ἰανν ὃ "--ηδιηοὶν, 

Ἐν, Τϑηχο ἔμ αἰΐαταρίδ ἴὸ ανοϊὰ ἴπ6 ἔπττο ὑΡῆοβια 
σίον (1.} 18} δὴ δοΐπα] οὐ ΟὈΘαΐθπιθθ τ 88 [Ὁ ἀν δὲ 
Ἰνν ἀΛΠΙᾺ] ἘΟΙΏΡΟΣΆΙ Ὀϊ παῖδ, δηὰ ἐπδὲ [18 τπ5 411 Π6 δλν- 
ἰὰσ οὗ Μοβοβ τρϑϑῃΐ; (2) ᾿τπῖ [ὴ6 ἰδ Ὁ υὐρη θὰ ἴο ἃ οογο- 
πιηὶ οὗ ποτῖκα, (ἢ6 σὐπαξοΠε οΥ̓͂ ΜὨϊσΝ οοὐἹὰ ποΐ 6 δλ}- 
ΔΙ. Ὑὴθ ἢσθὶ 15. Ἀ]οχοῦποσς οἂΐ οὗ δορί 
Δρμοκίϊο᾿ δ ἂἃΓ 

ψιὰ ἐδα | 
οῃηΐ, ΤῈ ϑοοομὰ ἤϑόῦὴδ ῖο Ρπΐ ἐδ ἰᾶνν ἦι ἃ ᾿ 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΕ ΒΟΜΑΝΒ 

{πὲ Μ Ϊοα τὰδ ομο6 πορ]οοϊοὰ ἀπά Ἰοοϑί---ἔγοιῃ δῦονε 
τπαῦ ΠΊ6ΔΏ8, ἱπ {06 ἰαηρυαρσο οὗὨ ἴΠ6 ῥγεδβοπῖ, “" Ὑ]" 
53|1)8}} Ὀτῖῃρς Ομ τὺ ἀονσει ἔγοτα δῦονυο ἢ ἢ δἰ μουρὴ Ης 
ἢὰ8. οΟἸη6 ὕροὴ ἴϊ δασίῃ, δῃἀ [88 πϑῖβ δηϊδῃϑὰ Ηΐμ 
Πρ, διὰ ἱησογρογαῖοα δἰμηβ6} πὶ πυγλφη ιν. 

4, 1ἢ δ (αὶ τἰπιθ, 1Π6 ἀπθοϊϊονίησ ΦῸΝ πβδιά: 
“Ὁ ἽἾὟ1Ο 8588}} ρὸ οὐδοῦ ἴῃ 868 [ὉΓ ὑ8, δῃὰ Ὀτγἤτα (δ 6 
ἰὰνν ἴο ὃ ἢ" -πιδαῖ ἰδ, 88 τη υοἢ 88 [0 ΒΑῪ ἔγοιι [86 ἔι. 
ἴαγα που ἃ, [Π6 ἸοΤ ον γορίομη---ἰ δὶ 4 8:00) 18 ὨΟΝ.. 
“ὙΠῸ 8..4}} Ὀγίῃρ ΟἾγιβῦ τὸ 118 ἔτομι [6 ἀδδα ὃ " 
διιμουρὴ ΟἸγδὺ μ88 τίθοῃ ἔτοιῃ [86 ἀθδα, εν ἰὰν 
δβοαϊοὰ Ηΐβ γοϑαυγγοοου Ὁ (0 ουἱρουγίηρ οὗ Ηΐς 
ϑρί τίς, 

ὅ, Βαϊ ἰυδβὲ 885, δ {μδὶ τἴθιθ, [86 Θβδθῆοθ οὐ ποι 
οὗἁὨ 1Π6 Δ 88 ᾿πβη 6 }7 ποῦ ἴο [δγϑοὶ 88 δὴ ομέξένε 
οὗ 1ζ3 τοοϑὺ ρογβοῦδὶ δηὰ ἰπνγαγαὰ πδίυγο, 80 ἰΒ ΠΟῪ 
ΟἸυγῖδι, οὐ πΠ6 ροόϑρϑὶ ὉΥ Ηϊΐπι, 81}}} τροτο ὑπδῃ (ἰι6 
{Ὁ1ΠἸπιθὴξ δηὰ οοτηρί[οἰίοη οὗ [86 τηοβὶ ἱπταγαὰ διε 
οὗἨ τρϑῇ [0 τἰκηὐθουβ 685 μη βαϊναίίου. Εογ ἰζ 186 
ἰανν 8. ΔΙΓΟΒΟῪ ρίοτίουθ, ἤονν 8}4}} ἢοῦ [86 ψοβρεὶ 
Θχοσθα ἴῃ ρίουυ ᾧ 2 Οονυ. ᾿ἰϊ. 7-11. 

Βροαϊκοίδ ἴδυα [οὕτως λέγε.ι}. Τῆ ΑΡὸο 
1108 ἀφοίἀφὰ ἰηϊοηϊίοη οὗ Βπαϊΐηρ 1) ἴπΠ0 ραββασὸ ἰὴ 
Θου ΘΓΟΠΟΣΩΥ͂ ᾿ϊ86 1 {πΠ6 τϑαί ϑθῆβο ὙὨΐϊοῃ ἢ6 ἔΓΙΒΕΟΥ 
δχρουηάθ, ἰθ ουϊάθηῦ ἤτοι [86 ἔδοϊ τθδὶ ἢ6 δἱϊομνε 
[Π6 τινι θουβηθθα ψΒίοη 8 οὗἩἨ ἔαΐτῃ, ρογβοπὶβοα ἰκ 
{ἱπαῦ ραβϑαρο, ἰ[86] ἴὸ βρθαῖ. Τὴθ τη] ΓΙ ΟΌΒ 801 
ὈΓθο Οχρυοβϑθα ὈΥ̓͂ ΘΧροβίϊογβ οὐ {π6 Αροϑῇ!θ᾽ δ οἷΐα 
ἰο 8. οἰ οΗῪ ᾿ἸΓα ΘΔ Ό]6 ἴ0 ἃ ἀοίδοϊς να σοηϑιΓΌ ΟΣ. 
οὔ 16 ρδᾶβᾶρο ἰῃ Που!γοποῖγ. Ασοονάϊηρ τὸ ΜεΣ 
6γ, ἴΠ6 τηθϑπίηρ οὗἨ 86 Μοβαῖο Ῥαββδαρθ ἰβ: Τὴ6 ΟΠ) 
τηδηαιηρηΐ 18 ποῖ ΠΣ ἴοο Παρὰ Ὧοῦ ἴοου ἴδε : {πὸ μθο- 
ΡΪ6 βρϑδαῖς οὗ ἱϊ, δηὰ ἰῦ ἴ8 τωργεβϑοά ἰῃ {Πποῖν Ποαγίδ, ἴῃ 
ΟΓΡον ταῦ ἰ0 πιὰ Ὀ6 ροτογπιθα. ὃς οἴϊα δάορια 
{πὸ ϑᾶπ6 νἱον, Αοοογαϊΐηρ 0 ἸΒΟΪΊΟΙΚ, 1Π6 ποιὰθ 
πουϊὰ Β8Υ: ΤῊΘ (δι 7π] ΟὈδβογνάηοα οὗ [μὸ [ΔΝ ἰξ 
Ἰηϑδ 80 ΘΑΔΥ ἴ0 Τὴ δ [86 γϑνοἰδιίΐοῃ ἰμδὲ ἴδε 
ἰδίζο ρἶδοθ. Βυῖῦ ΠΟῪ σδὴ Μοθεβ βᾺ 0 ἴ0 [06 ΡΘΟΡΪαΟ, 
ὙὮΟΘ6 ΔΡΟΒΏΙΘΥ 86 Ὠγροΐου 4} } δβϑβυϊηθα, ἴῃ (Ποὶσ 
ἈΡΟΒΙΆΒΥ : ΤΏΥ αοα Ὑ1] ἀραΐη δοσορὺ δα ἰδ ἴποῦ 
(υγη ἰο Ηΐτα, ἴον δου δαβὶ ἰδ ᾿ΔῪ ἴῃ τΠγ τηουϊἢ 
δηὰ ἰπ [ΠΥὦ Ποαγί--τἶῖη [86 Θ6η86 ἴὨλῦ 1Π6 ρΘΟΏΪῈ ἄγ 
81}} ἱνίηρσ ἴῃ [6 ηοσ]οᾶρο οὗἨ ἴθ ἰαψνν, {Πππι (Πα 
ἸΑὟ 8. 8}}}} ἰὴ τμ οἷν ποαγίβ, δῃὰ {Ππ| {πον οὐἷν πϑοὰ 
ἴο ρεογίοσιη ἰ) Τμὸ οχρδηδίιοη οὐὗἅἁὨ νϑσ. 14 Ἰ16ε 
ΤΑΠΟΡ ἴῃ νοῦ. 1ὅ:; ΤῊΘ ἰδ 18 τῃ6 ἴσιο [16 οὗὨ τδῃ 
ΕἰτηΒ6 1 ἰξ ἴδ ἢΪ8Β τθὰ] ροοὰ. Τῇδ ὑγαπερτοβαίοα οἵ 
[86 Ἰδὺν ἰ8 ἀθαΐ!) δῃὰ αν]. ὙΟοα οδῃ ἰπογοίογο ἀο]ῖτοι 
ΤΏΔῺ ἴγοπι ἴΠ6 ἰγαπαρτθϑδίοη οὗ ἴῃ6 ἰδ, Ὀδοδυβο ἴδ 6 
αν ἷἰβ 88 80) ἰΠΔ] ΘΏΔ 016 δρροϊηϊπιοπῦ ἴῃ ἷβ Ὠοδτί, 
δηὰ Ὀθοδυϑθ ᾿6 τούυγηβ ἴο Ππἰβ αοὰ ψῇθη δ6 ουπηθὲ 
ἴο ἰιη36}} (Κ6 χν. 17). Βϑοῦυβο οὗ {8 ἰῃνεαγά. 
Π688 ΟὗὨ {Π6 ἰὰνν ἴπ ἰίβοιῦ, ἴῈ σὰ Ὀ6 τι θη ὉΡΟΣ 
ΤΩ ΒΠ 8 ᾿Πδατ (866 Πρυΐ. χχχ, 6): ἰδ σΔῃ ΑἸ ΤΗΥΒ γατῖνο 
Δίγοβϑἢῃ ἰπ πὶ. ΤΌΘ ἸαῪ 18 ΠΟΓΘΙΌΓΘ ποῦ ΤΘΓΕΪΥ τὐ- 
οοαϊθα ἔτοπι, Οὔ ἰογοΐψῃ ἴ0, τηδῃ : ἰδ ἰ8 ποΐ βἰιηρὶν 
Βοιηθίΐηρ ροβίτῖνα ἔγοιῦ ἤθάνοῃ, προ ΤὴλΥ αρζηὶῃ 
Δἰϊοροίῃογ νδηΐϑῃ 0 ἤϑανθῃ ; δηὰ ἴῦὺ π᾿ ὯὨῸ δἰπιρὶθ 
Ῥγομ δ οὐ τὨγοαῦ ἔγοιη ἴμ6 αΐυτα ποι], οὐ ἔξζοιῃ 
ἴπ6 τϑϑ] μὰ οὗὨἨ [8 ἀδδᾷ, “" ἔγοπλ οὐδῦ ἔΠπ 68," πεϊςὴ 
ΤΑΑΥ͂ Ὁ6 ἰογροίϊίοῃ ὑπ} ἀθαΐῃ. Βδιμογ, ἰὸ ἴα 88}}} 

Ν ΤΟΙ Ῥολθοὴ ὑ 1ογ [86 ἴατγ, ΔΙ ΓΒΟῸ Ἢ πιδὰθ αὶ τθτο οχρτοῦς ' Ἐπὶ ΟἿ, ΕῸΓΡ ὑπαουδυρα! γΥ ἴῃ6 Αροϑιὶθ πὶ ἢ ποὶ 
δἷοι; οὗ 89 οοῃάϊποῃ οὗ ἃ ἸορῺ] στρ θουβηθαβ, ἰ8 σϑὰ]ἷν 
δοπι ὨΐὩρ ἌΓ ΤΊΟΓΟ; ἰδ ἰ8 ἴπΠ6 Βοῃοοϊχοδδίον, ἄζο., οοταρ. 
884)». Υἱῖ. δηὰ ΟΘ4:. Π], 19-25, Το δη  μοϑβ οί ΘΘα ν γβ. 
«ἃ  ἰ4 ποῦ ἈΡθοΙαἴα, Ναὶ σοϊβδεῖνο. Ενοπ τὴο ἀοϊηρ πη. 
τίσ, ο Ομ τῖδί, τὰ 1018]1οἃ ἰπ ΟἸσίδε ; τ ῆο, ὃν 
ἂ τ νἱοατίου ἀοίπρ απὰ Πνίῃβ, τιδῖσοϑ ᾿θ 1ος απὰ ο.--Ἐ.] 

 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΒΑΥ͂, ἴῃ ΨψοΥ, 8, Εαὶτι ἷἰ8 8ὸ πἰρῇ ἰ0 τὴθϑιν, Ὧθ. 
οαυ86 ΟἾγὶϑὶ 8 ργοδοῦθα ἴο ἐϊπθῖη 88 ἴπὸ Οη6 πιο 
ἮδΔ8 ὈΘΟΟΙΏΘ τηδη, πα ᾿8 τγίβοη ἔγοτη ἴἢ6 ἀδβὰ : Ὀαυϊ 
Ὀδσδυβα ἔπ6 {τυ οὗ ΟἸν 808 ἰπολγηδεοη δηαὰ τϑβυγ.- 

᾿Ἅϑιαδτες ν: θὲ} λωδίβοαίίοπ ὑν ζαϊῶι δρδαῖείν ἰλμς, ' ΤΘΟΪΟΏ ὁ8η ἀηΐία, ἐν {Π6 (Αἰ οὗ μοῖρ Βϑατὶ διὰ ἷπ 
Γμν Β01}58 β [86 ΒΆΣΩΘ Ἀ8 [0 ΒΕ : ̓ΟὯΘ ὙΠῸ ὈΓΘΆΘΙΘΘ [113118- , ἔῃ6 οοΟηϊοβϑίοῃ οὐἁὨἨ ὑποῖγ τιουΐἢ, ἴῸγ 1ῃΠ6 οοηιρίθιίοη 
ΠΌΡΟΥ ἘΠ τὸ πὴ ΠΥ ̓  ἊΡ ΤῊΐδ " ΡΟΣ δΙΟΥῸΣ δ δαϊναϊΐου οὐ ὑποῖν ἱππιοϑὲ πδαίαγο. Τη6 τγζίοδὶ 

κὐξρεν σαν» μονάς, μωρὸ ΟΡ Θ ΟΣ ΟἿ ΟΓ ΡΡΟΡΉΘΟΥ͂ ΟὗὐἹ [Π6 Μοβαῖὶς ραβϑαρθ, πηϊοὰ Ῥαυΐ, δε ἴδ ροιϊοᾷ οὗ Μοβοϑ᾽ τογίδ, θοβλ θοῦ ὕαπας ἃ Ἰ᾿ἰπιίίθ δηὰ ΠΣ Κα χῆσι 
τυ χοῦ ΠΘΠὩΡ ΡΟ δικαιωσύνη.--- ἢ] ᾿ ΒΊ ΘΑΤ τ 5ΤΟΥ, 88. 5 ΚΙ ΏΡῚΥ Ὀτουρσῆς ουὐϊ, 68. ἐπ "ἢ 



ΟΗΑΡΤΕΒ 
-ὉΨΟΧἘ͵Ἃ «ἱῷὸ ᾿βιακαχουννκησθακακει, 

μος ὑδὲ οοηνογαίου ἴὸ ἐΠ6 ἴα ἷΒ 186 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
ἰϊδ ΒοΔΓΥ τϑοορίοη, Ὀυΐ ἐμαὶ αἰ} ἰη [86 φζΌΒΡΕΙ] ἰβ 
ἷωα οοταρίοου ; οσ, οὈ͵εοοίίνοὶ ἀοβηρά, ᾿μδὺ ἐῃ6 ἰδῪ 
ἰδ [06 δ ΠΔῳοῖν οὗὨ τ6 ἰηνδγαὰ 11 ἴθ, ἀπὰ ἐμαὶ ΟἸγίϑι 8 
[86 ᾿ἰἴα οἵ {6 "6 86}, 

0 δὲ ἀἰϊδγθηῦ πνΐϑιι ἀογϑιδ ἀΐηρβ οὗ [818 ὑγρὶ- 
6Ά] ρτΟρΡΠΟΟΥ͂, 5.6 ΤΟ] οἷς, 8 Βροαὶβ οὗ ἃ »γογζομπά 
γαγοάν, Ρ. δ51 8Ξ Ἐχρίδπδιίοῃβ: ΟἿ]Υ δὴ αρρίτοα- 
ἔοι οἵ ἰδ6 πογὰβ οὗ (6 αν ἰῃ τ[Ὡ6 ΟΙ]αά Τοδιδιηθης 
((πγγϑοθίοσω, Ἰποουάογοῖ, ἄς., ἀονη ἰο Ναοιθαει) ; 
ἀεοοπιριοαάαἴίο (Ἰοτηδδίυβ, βθι}]6 τ); ὑπόνοια (6 τοὸ- 
[υ.6) : αἰϊμείο (ΑἸ χίι4) : σμαυϊδείηια ραγοάϊα (61: 
Εοὶ, «πὰ οἰ Βεοι5)}." 

Τοο οχρίδπδιϊομβ ἀἰνίἀθ ἐποτηδοῖνοδ ἰηϊο ὑπὸ ῥγΐῃ- 
εἷραὶ οἶδββεβ, ἀοοογάϊΐησ ἴο ομθ, Ῥδὺ] ἢ88 τηδὰθ 86 
οἵ 186 πογὰβ οὗ Μυβοβδ [Ὁγ οἰοιίηρ ἷ8 ἰῃουρσλιδ, πὶ τῇ 
(μ6 κηπον]θάχο ὑπδὶ (ΠΟΥ, σοῃδίἀογρὰ ἴῃ τ Θτβοί γ 68, 
οχργεδθθὰ βοιηοίηρς δἰοζοῖμπον αἰδδγοηῖ, ῬὨΠρρὶ 
6818 ἰδ “4 ΒΟΙΥ ἀηὰ Ἰονο ῦ ρἷὰν οὗ Οοα 8 ϑξρί τς ἀρο 
εἰ νογὰ οὗ 86 [κμογὰ." Βιυιῖ πουϊὰ ποὶ ἰμδὶ Ὀ6 ἃ 
ΨΘΥΥ͂ ὈΠΙΟΥΘΙ͂Υ ΡΙδΥ οἵ [86 ΑΡροΒβί]6 ὕὑροῦ ἴϊι6 πογὰ οὗ 
6 [τὰ ἢ [[ἐκονίβα ΤΠοϊυοὶς 8 οὗ (Ὧ6 ορίηίοη, [Ππδὶ 
ἴΠ6γὸ ἤδά ὈΘΘῺ ἃ ἔμ! ]υΓῸ ἴ0 ὈΓΟΥ͂Θ ΔῊ ΒΡΡ᾿]  σΑ.ΪΟΏ ὁΟΓ- 
τοβροπαΐϊησ ἴο [πΠ6 τιρϑηΐηρ οὗ ἴπΠ6 ἰοχί, δηὰ, 81}}} 
6588, {6 ἰάθη Υ οὗ ἴΠ6 ἰδίογῖοαὶ τηϑδηίηρ τὶε [86 
Ῥαυ]ΐης ἰηϊοτργοίδιίοη, Ναιυγα! γ, ὉΠ 6 ουπδιγυοί 0η8 
οὗ [18 οἰα88 δι ὈΑΓΟῪ οὗἁὨ ἃ οὐ 08] (6 ῃ}] 6) ἀμὰ 
ΡΔΓΠΥ οὗ δὴ δρυϊοροιῖςαὶ πδίαγο (ΒΘΏρο]). 

ΤΏς οἰδιοι οἶδϑ9 δοοορῖ, ἐμαὶ ἴῃ ἴἢ6 ἀθοϊδγαί 0 
οὗ Μοβϑα ἴ):6 Αροβίὶὶθ ᾽)88 γϑα]ν ουπὰ [ἢ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 
ἀδοϊαγοὰ ὉΥ ἢΐῃ. Βυῖ ιμἷ8 ἀραίη αἰνί98 ἰηΐο ὕνο 
βιθαϊνίβίουΒ: 1. Ηδ γγαϑ ἴΠ6 ὀχροβίϊοῦ οὗ ἱπαὶ μ88- 
βαρ ἰπ Ὠΐα βρί γί ἴ08] {ΠΟΤ 0 88 δὴ ἀροβί]α; 2. 
Βδλίδογ, ομ6 ἰπεμηδίοὶΥ δοαυδίηϊοι τὶ τἢ {Π|6 ΓΑ ἱη 168] 
μοττωθηθυῖῦοβ. ΟδἸνίη, ἀπ ΟὐΠοῦβ, ΠΟ ὈΔΙΟΩΩ (0 
ἴδ Βγϑὶ ευρνάαϊνἰϑίοη, Ὠοδὰ ε᾿ᾶὺ ὠπέσεγδβα αοοίτίτια 
τεγδι αὐυΐϊπὶ ἴθ τηραηί ; Κῆδρρ, ἴμ6 σομπηπηδηαπ)ρηῖ 
ΟΥ ἴον ᾿υνατὰ αοά; Ηδοκβραῃ, πα οἰποσα, [Π6 
τηδϑβίδηὶς Ῥσυπἶβα ; υΐπον, το ͵ἰ5. ἰγΘαΌΘΥ Πθδὶ- 
τατῖηρ, Ὀοἰοηρβ ἴο ὈΟΐ᾿ οὗἨὨ [π6 ρῥγίποἷραὶ οἰαϑϑου (ΤΊ ο- 
Ἰυοῖς, Ρ. ὅδ8). ΤΏδ οχροιίζογβ οὗἨ {π6 οΟὐοῦ βυ 6 ]- 
νἱβίοη Ῥαυ ΒΒ ̓Ὠ ΟΥργοίδ 0) 88 8ῃ Δ᾽] ρογί δὶ 
οχοβοβίβ--οὐαὶ Ῥδα, υδίηρσ [6 Φον 18}) ΘΧΡΟΒΙΝΟΣΥ δεῖ, 
δη8 διϊορογίζοα (86 Ῥᾶββαρθ, δῃὰ [δ ἰουπὰ ἴῃ 'ΐ ἃ 
ΜΙόταϑὶ,, ΟΡ βοοσεῖ τηϑδηΐϊηρ. ΜΘΥΟΣ 6 80π| 
ΟΥ̓ {π6 ΟΥΑΟΌΪΑΓ πιθϑπιηρ ἴ0 Ὀ6 18: “Βα ποῖ υπῦθ- 
Πονίηρ, Ὀὰς Ὀοϊονίηρ 17 Α Μ|άγαβῆ, ἱπάθθά, ποι 
αὐΐχην τ ὸ}} Ὀ6 ἀγαῦσῃ ἔγοπι ΘΥΘΓΥ γυοσϑο οὗ (Π6 ΒΙΌ]6. 

[Τ6 τηδ)οσίον οΥ͂ Θοπιτηοηϊδίοσθ δαορὶ ἴπ6 Υἱ ον, 
πὴ Ῥαὰ] ἀοαβ ποὶ οἶτο {Π᾿πὴ πογάβ οὐὗὁ Μοβϑβ δβ βιι σῇ, 
Ὀὺὲὶ ΠΠΘΓΟΙΥ δαδρὶδ [ἤθτὰ ἴὸ ἷβ ργροβο. Βυϊΐ [86 Ροβί- 
ἰΐοπ οὗ ἢγ. [ληρζο 8668 ργΟίογ 6, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδοδυδθ 
{Π18. “ δἀαρίιδίίοη Ἶ ΟΥ "“ δΔοσοτητηοάδίίοῃ 7 ἰΒ ποὶ πἢδὶ 
Ὅὸ π 00] ὀχροοῦ ἔργο 880}} ἃ ὙτίλοΓ (8 Ῥϑυ), Ὀυΐ Ὀ6- 
σαυδ6 ἴπ6 ΟΥΠΟΡ υἱοῦν 18 ΤΟ ἰὼ δοοογάδηοθ ΜΠ} [06 
“οηϊοχῖ, ΑΒ ΕὐγΌΘΘ Μ6]] ΒΑ γ8: “81, Ῥϑ0} 8 στοαὶ 
ΟὈΐδολ ἴῃ γοαϑοηίηρ ἩΪΠΓῺῚ ἢἰ8 ΘΟῸΠΕΡΥΠΊΘῺ 18 [0 ῬΓΟΥ͂Θ 
ἴο ἴθι... ομέ οὐ ἐλεὶν οιἱση Θεγίρέμγεδ, (ἰμαὶ (0  τυᾶθ 
οἵ δβαϊνδιίου, ἔγοτῃ ἴῃ6 ὅγεῖ, "δὰ Ὀθθῃ δἰ νᾶγβ [Π6 βϑῖὴθ 
(δἰπιρὶο ἔδὶν ἢ ἰῃ ΗΪ 1), δμα ἐμαὶ τΠοἷν [Δ 88 Ὀυὶ 

ΔΏΘΌΔΒΟ 0 {81:0 ΒΑΣὴο ἰάὰθ8."" 
γαὶ Ὠρῖυτο οὗ ἐπε ἱπηδρόγυ, ἰῃ [ἢ 9 

τοδίσι, το 16 δὶ ἐ ἴο ἴδ9 ῥΣΡΟθο ΟΥ̓͂ 16 ν΄γίϊαν. 
ῬΡΘῸΪ τ Ά 8 ΘΙ ΤΠΡΙΥ͂ ἴυ αἴθττῃ (μδῖ, 1ζ. Μοδθβ οουἹὰ ἐγαν ΒΑ 

ρῤμθαίκῳ ΤΕ Ε ΠΕΊΡΙ8 δθραὰ δοοοδαεὶ 6, ἔδο ἀοσέσί 0 
Ὡ 

αἰ ᾿ΐο 
τόδίμεον εν ὮΥ δἰ Ὁ ΟἾΤΙΕΕ 5. 56} πιοῦν δὺς Βηϊ 

τοοϊδοῦ οὗ τοβασάϊηρ τ89 6 8 ΟΡΘὮ ἴο Υ γ0 
)ῈΟδοοϊδοτα. [ϊ χοκϑσδ ᾧ καὶ 88 ἐμαὶ ἐρεξδαθν 
5οο οὗ βοείρίυξο, “ὉΥ ᾿τΔῪ οἵ ΟὩ,᾽" ὙΔΊΟῈ ἰδ 
ον Δα ΕἾ ττοηρ, ἱπιάροα Ὦγ ἰξδ ον! οἴδοο! 8 ἢ Ῥτθθοδοσς αδὰ 
ψοορῖο εἶ [1.0 Ῥτϑθϑαί τὰ ΟΥ̓ ΜΡ 

Χ, 1--21. «20 

Ῥτγον βίου δὶ ἀἰβρθηβαϊίου, ἀοοὶκηοα (0 ργορδγο ἔυς (ἢ 
υπΐγογβαὶ Θοϑροὶ, νι ϊοἢ ΜΔΒ ἴ0 ΘΙΏΌΓΘΟΘ 4}} ἐαυδὶν 
Οδη 1.8 88 νν 6} δ ὅεν8. [8 ἷὲ ᾿ἰκοὶγ ἐμαὶ [Π6 δγχὰ 
ΤηΘ 8 δἀάποραὰ ἰ0 Ῥεγβυδαθ ἐΐὸ δον οὗὨ {πὶλ ἔγοι, 
ἐμοῖν πὴ βογίρίυγοβ νου], αὐθη ἰῃ ρᾶγίὶ, Ὀ6 ῬΟΓαΣ 
τὑγηθα ἤτοι ἐποὶν σὰ τηθδῃΐην ἴῃ ἰμδ6 4οπἰκὴ δ σρ 
ἴαγεβ"" Ὑοῖβ. 2 δῃὰ ὃ ΒΟΥ ΠΟῪ ΠΘΟΟΒΕΔΙΣΎ (ἢ ΐ 
Ρτοοῦ ἰβι0 ΤῺϊ8 νἱϑνν δοοοσάβ, ἴοο, Μ 1 γϑν. 4, δῇ 
1ἢ8 Τ64] ροδίτίοη οὗὨ {Π| αν. ΑἸΐογτὰ : “Τὴ δ ρι." 
116, γορδγαΐπρ ΟἸὨγτίβι 88 ἴμ6 ἐπα οὗὨ (6 ἶδν, [18 ξτοεῖ 
ΟΘὨΓΓΑΪ δἰτὴ δηα οὈ͵θοῖ, φυοίο8 8686 νογὰβ οί πιοῖὸ 
ΙΥ 88 δυ  ηρ Ὠΐ8 ράγροϑθ, Ὀὰϊ 88 Ὀθαγίηρ, ΏΘΓΟ οτίρὶ. 
ὯΔ}Υ υὑϑεὰ, δὴ ἃ ἡογέογε δρρ)οδίοη ἰο 611} ἰῃ Ηΐῃ; 
ΜΌΟ ἴθ [6 ἐπα οἵ [}|6 ἰαν, δῃὰ ἴ0 (86 οοτησηδῃαποηὶ 
ἴο Ὀοϊΐονα ἰῃ Ηΐπ, πμΐοι ἰβ ον ὁ ΘουἾ δ οοπιπιαηῶ. 
γπιϑζ. 1 ϑροίκοῃ οὗὨ ἐλδ ἰαὶσ 8δδ ἃ τηδηϊζοϑιδίΐοι οὗ 
Οοά ἱπ πιδηβ μοαγὶ δηὰ τοῦ, τ ἢ Τρογ6 ΤΟ 
ΠΟΥ δροόκθ οὔ Ηΐπ, πῆο 18 Θοά πιαπὲγεεέ ἐπ (λ’ 
"οκὴ, ὁ ὁπ 977 ἰδε ἰαιο απὰ ἐὴλα ρῬγορλείδ.) “1 
{18 ῥῬαβββρα ἰὑ ἱ8 Ῥϑ} Β ΟὈὐ͵δοΐῖ οὶ ὨΙΘΓΟΙῪ τσ ἀεδογὶδε 
{16 τἰ ηυθουδθηθθ8 Ν οὶ ἰ8 οὗὨ δι τ ἴῃ ΟὨεὶρι, Ὀὰϊ ἴο 
δἤοιο ἰὲ ἀεδογε οά αἰγεαάν ἐπ δε τογάδ ο77 ἰλ6 ἰαυ." 
ΤὮυΒ (6 ΟΠ ΘΟΙΟΩ 88 Ν6]Ϊ δ ἴΠ6 οοηί δῖ υἱ ἴδν 
ἈΠᾺ φΌΒΡΕΪ ετὸ Ῥγοβοσνθᾶ. ΤΠ νἱοὺν βυΐϊδ (86 Ῥγο- 
οἶδα οἰγουμηδίβῃοοθ οὗ {μ6 οΥγὶρὶῃδ) αἰΐογθηοθ (860 
Ἑοτγῦθοδ, ρΡ. 866 81). Τλαῦ τἴ86 ναγϊβοη (ἴῃ σον, 1) 
Δ (Π6 οΟπμϊβδίοη οὐὗἨ ραγίβ οὗὨἨ ἴΠπΠ6 οτἰμίῖπδ), ἀο δι 
ἰηϊογίοσο πῖτἢ ἰδ, ἰ8 οὈν ου8.---Ε.] 

ΒαΥ ποῖ ἐπ ἰλίπθ μϑατὶ [μὴ εἴπης ἐν το 
καρδίᾳ σου. 1,ΧΧ.: λέγων; Ηθθτεν, τ ΝΣ, 
ΤἼ6 ῥδββαρο ἷβ [Δ Κθῃ οἷ οὗ [18 φγιαοχηδίΐοα! οοῃποι- 
τἴοη, δηὰ “ ἴὼ τδΐηθ ποαγὶ ἢ δα θὰ, 85 ΐϊχηῦ π6}} Ὁς 
ἀοπθ. Τὴ6 ρῆσγαθθ 8 -- ἐλέπαὶ ποέ (ΑἸίογα).---Ε. 
ΤηΐΒ 8 1π6 ΘνοΥ-Γοουγτίρ, βοοῦοῖ ΟΣ ΟΧργοβδοὰ ἴδ}. 
ξύλο οὗ {πΠ6 υῃθα]ίονον. Βονοία θη ἰδ ϑοπιθι ΐην 
ἘΠΟΓΟΟΡΏΙΥ Βοιοτορθηθουβ δα δίγϑηρο ἴο, δῃὰ ἷῃ 
αἰβαστθοσοθηῖ ἩΪ0}, ἸΩῪ πδῖυγο, ΤῸ [86 ποχγὰβ δα 
ποί, Ῥδὰ] ἰιὰ8 βααφὰ ἐπ ἐλιπο λεαγί, Ῥοτυθαρ8 ἴὸ Ὀνΐπν 
ουῖ πα οοηϊγβαϊοοῃ, ἴμδὺ ἃ τϊΐηθϑθ Οὗ ἔαὶτ ἢ 681" 
βϑοτὶ 66} ἦν [86 Βα ὀδαγέ ἴῃ νμίοῃ ὑπθσ ἰε 
ΒρΡΟΒΚΒ ποραίίνοὶ υ. 

ὝΟ 58.811 δδοθῃὰ ἰπῖο βοανϑῃ2 [1 ὲ. 
ἀναβήσεται εἰς τόν οὐρανόν; Τὰ ἡμῖν 
οὗ 106 ΧΧ,, 8 οὔνἱτῖ6 4.1] ΤῊΪ8 ἔΟΥΤΩΘΕΙ͂Υ τηθδηΐ : 1! 
8 τυ ροβϑὶὉ]9 ἰο Ὀτΐης ἀονῃ ἴγοση Βθαύθῃ ἰἢ6 ἴὰϑ 
(1[αὺ νης πὸ ἤῶνθ Ἰοβῦ, ὈθιύδΌβθ ἰὺ νγὰβ (Ὁγοί χη ἴυ 
08); αὶ ἴδ ΠΟῪ Τηθ8η8: ΒΟ 5881} Ὀγίηρ ΟἾγτίδι 
ἀονη ἤγτοταυ. ἤδάνοῃ, ὑπαὶ ΗΘ ΤΥ Ὀδοοῖωθ πιδὴ ἢ {6 
ἱποδυπδίίοη οὐὗἨ ἴΠ6 βοῃ οὗ Θοὰ ἰβ ἱποοπορίνδιο. 
ΤΏυ8 ἴΠ6 δοίυδ] ἱποηγηδίίοι) οὗ ΟἸγίβὶ 'β, ὑο αι], {})6 
7}} οομβοαυθῃσα οὗὨ [16 τλογαὶ γαῖ οὗὁἩἨ ᾿Ώς Μοβεΐὸ 
αν. 

[Τμᾶὶ 15, ἰο Ὀσχίωρ ΟἸσίδὶ ἀοῦση, τοῦ τ᾽ 
ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν] Ὑῃηὸ τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἴαγβ ἀονῃ ἴΠπ6 τηρδηΐηρ οὗ ἴΠ6 Ο]ὰ Τοβία- 
τηϑηΐ ἰαῆψυδρα ἴῃ (80 Νον Τϑβίδιηθηϊ δθῆβο, ἡ 
{πὸ αἰδοτοηὶ ἜχρὶὨΠ]ΟῺΒ οὗ ἰδ, βο6 ΤὨΟ]υοἷς,, Ρ. δ6ῦ 
[πὸ ἵπο Ἰοδάϊηρ ἰηϊογργοίδιϊοῃ ἀγὸ (].) 772αἐ 4 ἰο 
προ Φ.., ὝΏΟΘΥΟΣ 848 [ηἷβ αὐθβιίοῃ,, 88 ν8, ἴῃ οἴΐϑοι, 

δο ΠῚ Ὀτίπς ΟἸνίβὲ ἀοτπ ἢ πὰρ ἢ ἀσηΐθβ ἴα 
Ηδθ 88 ὁοη6 αἰ γοδαγ-- 8 Κ68 οὗἁ {Π|6 Ιπολγηα τοι) δὴ 
᾿πωροθα ὈΠγ. (Ξο Ἐτγδβιυθυβ, Οαὶνὶυ, ῬἘΠΙΡΡΙ, δηὰ 
οἴδογβ.) (2. ὁ ἴδ, ἐπι ΟΥ̓ΟΘΡ' (ο ὄγίννσ (Λγίεί ἀοωπ. 
ΤῊΐΒ ρσῖνοβ (Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οἵ (Π6 ἀβοθηῃαϊηβ. [Ι͂0 {Π2 
γίον, τοῦτ᾽ ἔστιν δ ΞΞ ἴΠα γα ὈΐΠ10Ὰ] ΠῚ. ῬΠΐε 
ἐπηρ ξθϑ α͵8ο ἃ ἀθηΐδὶ οὔ ἴΠ6 ἱποαγῃδοῃη. 8566 ΜΌΟΣῸΡ 
ἴῃ ἰι8 ἔδνον ἰ8 ἴπ6 δεῖ, [δὶ ἃ δηα] οδιβα ΦΌ]]οῦτα ᾿τ 
ῬουϊονοΟΏΟΩΥ. ΤΠ6 τγοΐθγοπος ἴὸ 106 Ῥγθϑθῆϊ μοβὶ. 
Ὥοη υὗ Ομ τίβι δὲ τΠ6 τίσῃλ παμὰ οὗἠἨ ἀοὐ ((ἰνίῃ 
Ἐοΐοθο, δὰ οὐμθγβ) ἰΒ ουἱ οὗ Κουρὶηρ πὶ} (6 σου 



Π 

840 ΤΗΕ ἘΡΙΡΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟ ΑΝ5. ' 
πρασνας. ΠΤ ἘΞ ΞΡ ἸὄἔἜἸἨὙὄὈὄὀὄὀὄὈὌΌΎΌὌΎΤΌΤΕ “πῇ ππΦΨρΦρππρῆΦφΨἕΨΥΦ ΝΜ ΝΜ ΜΝ ΜΝ --.-...-. - 

ἰοχὶ, δβρθοΐδ!γ [πὸ ογάδθν ἴῃ νοῦ 9. ΤΊ Ῥαδβᾶχθ ᾿ δουβῆθ88 οὗ (Ἀἰ(ἢ ; Μογοῦ ΟὈ] ογαῖοϑ ἰξ ὈΥ͂ ἔστι ΠΕ 
ὮΔΒ ὈΘΟῺ ἰογίυγοα ἰπίο ἃ νδυϊ ιν οὐἁ βρθϑοΐδὶ ἀρρίϊοϑ-  γοΐογγίῃρ ουύθὴ ἴδ Θχργοβδβίοῃ σοποογηΐηρ [μ6 τίσῃν 
κἰοηβ, Ὀαὺ [6 τηδ᾽ου ἐν ΟΥ̓ ΘΟΙΩΠΙΘΠΙΔύΟΥΒ ΠΟῪ ΒυΡροτσὶ ᾿ δουϑηρ688 οὗ ἔδίἢ (0 “ΕῸΓ Μοθβεβ 'ινυτίτοιι." [ΤῈῸ 
[Π6 γΓοίδγοησο ἴὸ {π6 Ιπολτηδίίοη, ἐπουσῃ αἰ δουίηρ 88. ἔοτιη εν ροαϊϊοη 18 δἰπηοϑὲ ἰβδθρδγδῦ]θ οτὰ ἴδ νἱον 
ἴο 1ἴΠ6 Ῥγϑοῖβα ουδγαοῖοσς οἱ ἴη6 χαοδίίοηδ (866 Ὀ610}). ] οὗ νοῦ. 4, διὰ οὗ ἴ86 υ86 οἵ ΟἹα Τραϊβιηθϊ ἰδηρπαρα, 
ἴς 5 ου]ὰ θ6 ποιίορά, ἰμαῦ 0} }8 νοῦν δββυπι68 ἐΠ}6 οθῖ» 1 ὙΠ ΟΠ [Π686 ΘΟΠΙΠΠΘὨ ΔΙΟΓΒ ὨΟ]α.---Ε.] 
ταίῃιγ οὗἨ τΓ16 ργϑδχίβίθηοα οὗ Ομ τίβι.--- Β.] ΤῊθ τυοτὰ ἰβΒ πἰρ ἴμοοθ [ἐγγύς σου τι 

Ὕ78ο 5141} ἀοβοϑηὰ ἰμῖο ἔπ ἀ00Ρ7 [ἢ Τὶς ὑῆμα τ} ΤῊΘ ἐγγύς σου ἷθ ΒΙΓΟΙΙΔΟΙ 
αεαβήσεται ε: ἐς τὴν ἄβυσσ υν; ἴχχ. ἀρπσ ἷς στ γ0 ἐγ) ε δυς ΕἾ5 956 πϑχῦ τὸ {863 4 

τίς διαπεράσεν ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς ϑαλάσσηκῖ. ποῖρς ΠῚ Ε τοἰαίνα οἵ ὑδῖπθ. Τ86 ορϊηΐοη οὗἨ Ο]ιγτ. 
Αἵ ὀχρίδηδίίοη οὗἩἉ [6 Μοβαῖὶο ραββᾶρὸ: βεψοπ βοβίομῃ, ἀτοιίυβ, ἀπὰ οἴδιογβ [Π6]ὰ ἴο βοπις ὀχίθηϊ Ὁ" 
ἐεα [ Αοοογάϊηρ ἰο βοθυϊζΖ, (ϑενεγονιονπΐμηι), Β.- ᾿ Βιααγί, ΗΠσάρε, ἀπ Οἰ6ΓΆ], ὑπαὶ (μΐβ νθγβα ἰὰ ἈῺ δϑ 
9." ἰλὲ «τα τοῖοτβο ΟὨΪΥ ἴο {16 ναϑὺ δχίθης οὗ ἴδ ΒΌΓΔΩΘΘ ὨΟΥ͂Γ ΘΑΒΥ͂ ἴζ 8 ΛὉ0 ὈΘΟΟΙΏΘ τὶρ  ΘΟΌΘ, ᾽8 0. 
8θ6Ά. Τα που]ὰ Ὀ6 ἰδ ΟΪ ΟΜ ἰῃ τοϊδῦοι ἴο {π6 ἔογϑ- ᾿ δἰβτι 0 06 οοπίοχί. 8 πηυβὲ ποῦ Βὰρροβθ τῃδὶ [818 
Κοΐπφ. Τὸ Ὀτίηρς ἴτοτη Ὀαγοπὰ [86 868, οὴπ αἶβὸ ποῖ 1 8 ἈΠ Θχργθββίοῃ οὐὁἨ ἁτηϑγθὶν ὕΠ6 ἰβίογϊ αὶ δοαιυδίην. 
πιθδ8} (δοοοτάϊηρ ἰο γ᾽] γίηχΑ), ἰο Ὀτίορ νον ἔγοτα ἴδ ' ποῦ ΕἸ ΘΛΕΈΠΑΣ ΕΣ ὥρια τον “ Ολξς, ϑΝ 

: ὁ" οου]ὰ ἴζ Ὀ6 86] 6 ἀουδίον δπὰ ἀπο ΐονοσ : [τ ἷς 
ΟΥΕΕΒΕ ΤΑῚ μὰ ἐξ ὑκε ἊΝ τλνῤκρν μενα "ἢ Ὰ ἤῃ ἐπ ΤῈ πλοῦ ἀπὰ ἐπ ἰἣν ϑασὶ 7 (ΤῈ Αροβιὶβ 
ἄβυσσος, μμδ ἐλλοδο ἡ ἈΡΙΠΟΏΣ ΟΣ ἀπθ: Βθρισξκ, ΘΥἀΘΏΓΠΥ Ποῦ βΑγ8, ποὶ ἩΠαὶ ἐδ, Ὀαΐ γμἴ παν ὅσ, 
Εἶπ, Βυὺ ΞΊΓΙΤ, 18 ποῦ ἘΠ, δπὰ οὐδῦ 186 868 ἰδ ΑἸύο- [ ἐμ: 45 ἤ(οβθβ ἢμὰ ἀοπα (ΤΒΟ]00Κ).---.] Βαϊ 88 [86 
ἘΘΊΒΟΡ ἃ αἰβεγθηὶ ἰάθ8 ἔγοτῃ ἐμέο ἐπ ἄθερ. Τιθ., πογὰ οὔ Ἰϊἴδ, πίοι βμοα!ὰ θ6 ρθου ατὶν τὰ ἐμ6 τηουῖν 
ῬΓΟΌΔΌΪα βοϊυϊίοη οὗ ἔπ ἀἰβδιθηοο 8, [μδὺ 86 ἰά688 Ιδηὰ ἰὰ [π6 ποδί, ἰς 8 δἰϊθϑύθα ἴῃ ἃ ἱποίο]α παγ.Ψ 
ουόν ἰδε οοέαπ ἀπὰ δεπεαίλ ἰδ φαγίδ οοἰποίἀθ 88. Εἰγδὶ, ἰὲ ἰδ ἰὴ στοσὰ οὗἉ ἐαϊῖμ," τυ} τσϑ, (ἢ 
ἀοδἰ βπδιοηΒ οἵὁἨ [Π6 γϑαὶπὶ οἵ [86 ἀεδὰ. Τὴη6 Ογθεὶς ᾿ὶ βροβί!θα, λβ Θά β μογαϊὰβ δηὰ Ο γίβι᾿ 8 πίϊηθβϑοα, 
Ταγίδτυβ 8, ἰπάθοα, ὑῃᾶον {6 δαγῖ, Ὀὰϊ ποί 8 γϑαὶ Ῥσγϑαοῦ. ϑοουμὰ, 18 οὔδοι ἷβ, ὑπαὶ ἢ6 στ ῆο Θοῦ. 
ΟΑΥ̓́ΘΥΙ ὑηά ον [86 Θατί!. ΤῊΘ Οτθοκ ΕἸ γβίατα [168 ἴᾺΣ  ἔββοοθ Φεβϑὺβ τί {6 τηοὰ ἢ 648 μἰθ Γοτγὰ, απ Ὁ6. 
ουῦ ἴῃ {86 οσεβῃ, οη ἴπ6 [6]ε8 οὗ ἴΠ6 ΒΙοββθά. Αἶθο, ἰ Ἰΐβνββ ἐπ ἢἷ8 βασι ἐπαὶ Ηθ 18 τίβθη ἔγοινν τῃ8 ἀοδὰ ἰὸ 
ἴῃ ([Π6 Ῥγθϑθηΐ ράββαρθ, δι] μα8 Ἔν 6 ΠΕΥ ἔουπὰ [86 4. μ]οβερὰ Ἰἰἴδ, 888}} Ὀ6 βανϑὰ, 
τοαῖπὶ οὗ {16 ἀθδα ἰο δ6 ἱπαϊοαξθα ὈΥ [Π6 πογὰβ δ6- γεν. 9. Βοοδδο [ὅτ,. Τῆς Ε. Υ͂. (οἰϊονε 
ψοπά ἐλ6 δοα. Ἰϊτοῖϊατ ποϊίοῃβ δχίβιθα διβοηρ 86) Βρσχα, ιμ6 Ψαυϊραῖα, ἄτο., ἴῃ τομάδγίηρ ὅτι, ἐλαΐ, ἰῃ» 
(δἰ 19 ἀπά Οθιταθμα Μουον αἰδινῖβθεβ [86 ᾳυεβίίοη ἀἰοαυύίηρ 6 ραγροτὲ οὗ (6 σνογὰ ργϑαοβοὰ, Ὧν. 
πῃ ἃ σὰ πη 6806 ἸΔΏΠΘΡ, ὙΠΟ ἢα ΒΑΥΒ: ΤῊΘ Ηοάχα εῖνοθ, Ὀοθίάθβ, ἃ συἱϑνν πῃ ϊοῖ οοπηθοὶθ ἐδὶθ 

Υἱὸν οὗἨ οίοϊιβ, Βοϊύθῃ, δηὰ Απητηοη---ἰδαῦ (μ6 Ῥ͵806.} γργβα αἰγθοῦ Υ τ ἢ ἴπ6 ἔοττηον ρατὶ οὗ τεσ. 8: ἐ 
οὔ ὅΠ6 Ὀἰεββοὰ (οὐ ρ ὑπ 8648) 8 4180 πιϑδηῖβ ἱπ 189 αν ἰλαί, ὅο. ; Ὀυΐ ἐπὶβ ἴ6 Ορροθοά ὈΥ ἩΠῪ ρΓΌρῸΓ 
Ηοῦγον---Θοπίου 8 8. Πιοδίμθη γοργθβθηίδιοη ὙΠ᾿ γίϑην οὗἁὨ 116 οἰϊαθοη ἔτοπη Παυϊθγοποιαῦ. Τῆι6 56ῃ86, 
[Π0 {6 ντ]8}} 0π6 ΟΥ̓ 51160] (566 7οὉ χχνὶ. ὅ, 6). ΔΒ ΠΟῪ ΘΘΠΘΓΑΙΥ δατοο (ἸΠοΪυςοΚ, Βιυδτγὶ, θὲ Ὑ οἴυο, 

[Ὁ τ. μδηρὸ ([Ὁ]]πίηρ; Ομτγβοβίομι, ἢ δϑινα, Μθγ- Μογον, ΑἸέογά), ἰβ τιᾶῦ οὗὨ δδοαμβα, οὐ ὕζον, ρανίμρ ἃ 
ΘΓ, πα ΟἰΠ6ΓΒ) δββαπιβθ ἐμγουρμουί ὑπδὺ [Π686 4.168-  ῥγοοῦ οἵ νῖιαῖ ργθοθάθβ. ΤῸ πιομίῤλ δὰ ἀδαγέ δον- 
0.5 ἅγο 4 ϑιίοη8 οὗ μηδοὐῥεγ, ΔΙΠΠ νου ρἢι Βπαϊπρ' ἴῃ Ἐπ6  γοβροιὰ οοπβεββίου ἀπὰ ὑ6]16Γ. ΤΊνΝδ ραγροτῖ οἵ εἴ 
ΡΘΕΘΕβΘ ϑοσα οἴ  ηρ' τογα ἔβη ΜΘΥΘΤΒ ὈτίοΓ διαιθτηθῃΐ:  βγθβομίηρ πσου]ὰ βοατοοὶν Ὀ6 δίαϊοὰ ἴῃ εἰῖθ ἔογτι.---Β,,} 
“6 ποῦ πηθο]ονίηρ, Ὀὰϊ Ὀο]᾽ονίηρ." ΑἸ ογὰ μῖνοβ [1 ἴδου βδβδὶὲ οοιέθβα τί [Δ ταουΐα, 
ἃ [}} ἀἰδουδδίοῃ οὗἉ [π6 ἴπγθα νίϑυγβ : φαθβοηβ οἵ τς ἐὰν ὁμολογήσης ἐν τῷ στόματι σον. 
δεί δε, οἵ ἐπιδαγγαδδηιδηί, οὗ απχὶσίν. Ηδ οοπιθίπεβ ᾿ Οηζοβϑίου ἰβ ρὰϊ βγδὶ πδτβ, οὔ δοοουπὲ οὐ ἐμ6 οοη- 
ἢ ἴῆγθο : ΤῊ δῃχίουβ ἔοι !ονγοῦ αἴθε σὶρ δουβηθαβ ῃροιίοι τί (86 ποτὰν αυοῖοα ἴῃ γεν. 8, ΤῊΪΒ ἐδ δ 
ἰ8Θ ποῖ ἀἰθαρροϊπιβα ὈΥ Δ ἱπιργϑοι σἈ Ὁ]6 οὐδ, ΠΟΡῚ ἤριμοΓ ῥγοοῦ οὗ [86 πιοδιίπα ὄδοσιτθ. ἴῃ τϑγ, 10, 
τηοσκοα ΟΥ̓ Δη υῃϊῃ 6} }[σ! ]6 τον ϊδιίοῃ  τπὸ πορὰ ἰβ, μ᾽ ϊαῦῇ δοιμοβ δναὶ..----Β. 

ἩΦΟῪ ἠΐπλ, ᾿πογθίογα ασοεβείδίε; ρίαἷπι ἀπά δἰπιρίε, ἤοδβυβ δὲ Σοσχὰ [κύριον Ἰησοῦν. Τα 
Ἀῃὰ ὑποβοῖοτο ἀρργελεηδίδίο----ἀ68}8 σι] 6} αφηηἐδε ἐδ. τη ᾳ58 οὐὗἨ δοτηπηοπίδίοσβ ἅτα ἀϊβροβθὰ τὸ δῖκα κύριον 
ἰογέοαὶ γαεί, διὰ {πετοίογθ οοτίδίη ἢ 80 {Ππαῦ ΠΐΒ βαῖνε 5 αὶ ργϑάϊοαϊθ ρἰδοοὰ ἤγϑι [ὉΓ δ ρΡμδϑῖβ, αῃὰ γόθάοῦ 
ἰΐοπ ἴ8 οὶ οοπεηροηΐ οα λπ Διμουηῦ οὗἩἨ ρϑγβουτηδηςθ 1 μᾳ αδὔονο, 80 Τποϊυοῖς, ϑιυκτι, Ηοάμο, Π6 ὟΝ οἰΐο, 
ΜΟΙ ἰδ δεψοπα λέηι, ἀπὰ {πϑγθίογθ ἱἐριασσοκοίδὲδ ; Μογον, βόα, ΝΥ ΘΟβίογ αηὰ ὟΥ 1 Κίηϑοη, Νονοβ, δηρο. 
ἐγταίίοπαί͵ δὴ ὑμογεΐογ ἱπαρρτελοηδίδίε ; μηάρβηφά, ᾿ ΑἸξονὰ ἀουδιβ ἐπΐ8 Ἰπιοτργοϊδιίοη : σοιιρ. μἷβ ποῖο ἐπ 
δηὰ {]ιθρϑίογε ἑπνοίυεά ἐπ μηεερίαζιέν. ΤΉΒ, ἰῦ πθθιβ. ἴρρο. 866 7ιαίμαὶ Νοίεα ". Ηοάρθ: “ΤῸ τΟμ οϑδ 
ἴο ΠΊ6, 6 βα(ἰϑ[ν 8]} {6 οοπαϊοηϑ ΟΥ̓ [μ6 ἀὐχυπιϑηῦ ;  (Ἡγίβι δδ [οτγὰ, 5 ἴο ποκηοτ]οάρα Ηΐπὶ 45 ἴπὸ Μὸν 
ἈΠᾺ ἴπυ8, 880, ἰῦ 18 ΟἰΘΑΥΙ͂Υ Ὀτουρὶῦ οὐδ ἐμαὶ ἐλ τοογάν βἷᾳῃ, γοοορηϊζθα 48 δυο οὐ Οοΐ, δπὰ ἱπνδβιθὰ σῖτ 
(δοπιλοίυθα ΘΟ] ἀ πονὲγ μάν Ὀθθη Βρόκεῃ ΟΥ̓ ΜΟΒΘΘ᾽ 4}} [πΠ6 ρότον δηὰ ρογορδιίνθθ οὐ ἴπ86 τηϑάϊητοτίαὶ 
ΟἿ [Πς τἱρμιθουλπο88β πο} ἰβ οὐ ἐλ6 ἐσιο, Ὀὰν οὗἁ {80  τῃτοπ6." 586ἀ ἱπ βαρῖ οἷἶοβα δοππϑοίΐοῃ σπίτι ἃ οἶϊλ.- 
ΜΉ6}} 8 οὔ γαίίἡ." τ, Ἠοάρε ἀο68 ποῖ οἰ θα ΡΥ ἀ6- ᾿ τἴοῃ ἔτοπι π6 ΟΧΧ., τρὶς ὑγαπβαῖθθ 96 μονα ὉΥ 
Βπη6 πῇηΐϊοἢ νἱονν ἢ6 Δαορίδ, ΑἸΙΠπουρἢ οὈὐ οι ηρ' ἴ0 ἴΠ6 1 18 βαπι6 πογὰ κύριος, ἰδ σοΓία ΠΥ τηθδηβ ταογο ἔπαπ 
ἱβουρῃϊ, (μαὺ (ἢ οὐδοῦ δ (0 Θποούυγαρθ 8ἅῃ Δηχίουθϑ ᾿ γῃ δοκπονθαρηιθηΐ ΟΥ̓́ΡΟΘΥ ἈΠ ἸΩΟΓᾺΪ Θχοθ ]θηρο : 
ἰπαυΐγογ..--Ε.} Τῆι γθΐδυθης οὐὗὨ ἀηὈθ 60 ἴω δπ αν- [ ρρβοία!ν 88 118 ραγὶ οἵ οἷν γϑῦβ δογγθϑροιὰβ τεῖτὶν 
Ὀ6]1οΓ ἰη τῃ6 5ἰ{ἰπρ οὐ ΟΠ γῖδι δὲ τη6 τἱρῆν απὰ οὗ (πὸ οομιΐπσ ἄονη ἔτοπι ποάνθῃ δἰαἀθὰ τὸ ἰπ τοῦ. δ. 
σοὰ (Ὀν Με]αποπίῃοῃ, Ομ!νίη, δηα οἰ Π6Γ8), ΤΘΟΙΊΟΥΝΘΕ --Ε}} δυσὶ 45 ὑῃη6 τον “ἴτὰ 4ΜΔο8ὺ5 οϑττοβροῃὰ 

(6 σοηΐγα οὗ [6 οὨ͵θοῖ οὗ ἔμ (ἢ : (Πἰ8 οοηῦγα ἰβ [πΠ|6 1 πίε ἰο ὀγίπρ ἀοιοσα ὕγοηι δεαύεη, 80 πέτα 
ΤΟΒ ΔΓΓΘΟΓΟΉ, ἷ 

γεν. 8. Βυϊ σαὶ κεϊϊὰ ἰὴ [ἀλλὰ τὶ 
ἐἐγει}} Αβϑῦ [86 Αροβεϊθ μδ8 διότι πῆδὲ 1Π6} ταρμίκέεμες ΔῈ οκὰ γρ κί αὶ Γυτλ. οτν πϑῖοα βοσαο ἀδὲ 
εἰχὶ ᾿θουβηθαβ τη ΐϊο ἰ8. ΟΥ̓ αἰ ἢ ἔογ 48 βαγίηρ, Ὦδ ᾿ μθδ ργϑίρετοι, μἴῃοθ τοογά, ἠμδὲ Ὀθίοσθ, πιυϑδὲ 86 ἔδϑῃ 
πρίηρβ οὖοἱ πῃδλΐ Ὁ ΒΑγ8 [561 ἴὸ ὑπο, ΕἸ οἰκογὶ ᾿ στ τά ϑρηθα, 88 ἱποιυδϊηρ ἔμ6 ψποἱ6 δὺ υὐθοίσ τ εῦον 

εοὰ ῬΕΠΙρρὶ [Ηοάσο δαὰ Ξιιαγι] πᾶνθ ἱπιθπϑίβοὰ το ἰδὲ Εοδ' ο,. 77,» μεγφοπαὶ οἰϊεοί φῦ Γαΐ γε πιδατ, ἐδ στ δἰΒ] 

ἀὐποῇ {πὸ ἀπε Ποπὶκ Ὀρποοοη Ἠοτοβ δηὰ τὸ ΤΕ ἰβ: 606 τ νογ. 7: Ὀπὶ1 ὲ6 ἰ6 πυὶ ἀἰτοοὶ ἐχρεοδοθὰ ᾿εσθὸ 



ΠΒΑΡΤΕΒ ΣΧ. ι1-2]. 
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ἄτονα πο ἀϑοὰ οοντεδβρομὰδ ἩΠῈ ἐο ὁγέπσ τρ ὕγοηι 
Δ6 ἀεαά.---[ΤΠΟῸᾺ βμαὶὶ Ὀθ βανϑὰ, σωϑήση. 
με) ἰοῦ, μἕἰὰ .«λ6 ἤδαγί, ἰὼ ἴμ6 σομῦγαὶ ἴδοι οὗ γϑαθιρ- 
ιἶοῃ, τε γυβυγγθοιίίοη, θοῦ 88 δὴ ἰβδουϊαίβα ἰβίογῖοδὶ 
ονθηΐ, Ὀυὺ 88 ᾿ἰκοα ἱπα βου Υ τὴ ἢ τ6 οομίη 
ἄονῃ οὗὨ ἰἰἱὸ ὅοη οὗ Ουὰ, πον τ86 ἀβοοπάθα [ογά--- 
δηὰ Βοιςὺ σομ  ϑϑϑοη οὗ Ηἰπὶ 68 βυι ἢ---ἴΠ 680 δΔΓ6 (86 
γοαιι δὲίοδ 0. κα] σαϊΐου, ὁ" ἀπμπ)ὺ (Αἰ (ἢ ἰα ἢ0 ἴδιο ᾽ 
(Οἰδἰιδυβθῃ).-- -.] 

γεγ. 10. 7: εαρογὶπιεπέαί ρύοο ὁ ἐλε νἱρλί- 
60 δηιό88 τοι οὐ ἐς 7 ζαδίλ. 

ΕἘοὶ αὐ [09 Βοατὶ ἔασι ἐπ οχοτζοἰδοα 
Ὀπῖο τὐχϊθουδηοβα, δὰ τσὶ ἔμ9 σρουτὰ ΟΟὨ» 
ἰοβαίοι ἰ8 τολὰθ ὑπΐο βαϊναϊοη. 76 Αροβιὶςε 
ρΡγοβθηῖθ, ἰῃ ὑμὶ8 γϑσῶθ, ἴῃ6 ρδγα  ]ο] δ ἢ} τεΐδγ- 
ΘΠ06 ἴο νϑῦ. 9, δηὰ (9 υῃάου γηρ ῥδδϑϑαμο οὗ θουϊ. 
Χχχ. 14. Υοὶ 6 ΠΟΥ͂ ΓΟΥΘΓΒΟΒ ἴῃ6 ΟΥΕΡ οὗ λεαγέ 
διὰ γποιέλ, ἴῃ ὨΔΡΓΙΏΟΩΥ ΝΠ ἴ[ῃ6 ροηθαὶβ οὗ ἴμ6 }16 
οὗ ἴδιοι, Θαρθοΐ!!ν ἰπ ἔθ6 Νοὸνν Τοθίαιηθς, ΑΒ ἃ 
τηϑίίοῦ οὗ οσυγδο, δι δηὰ οοη ραβδί 8Γ6 οοπηροϊοα 
πὶιἢ ὀαοἢ οἰδοῦ, ᾽υ8ῖ 88 (Ὡ0 θαγὶ δῃὰ [πὸ τηουϊῇ, ΟΥ 
88 [86 Ποαγὶ δῃηα Βρθθοῦ  (πδὶ ἴδϊθι πίτπουςϊ οοῃΐοε- 
ϑίοη, ου]ὰ γοΐυγη [0 υπὈοϊϊοῖ, Ὀυὰϊ οομοβείοι Ὑϊίπους 
[αἰ πόου]ὰ Ὀ6 πγμοοτῖθγ. Ἠοπνόγνοσ, ἴπ6 αἰδυηοιΐο. 
8 οοττοςὶ : βγϑῖ, (δἰ ἰη τ86 Πεδγῖ, (6 ῃ, ΘΟ θϑΊ οῺ 
αἰνὰ (6 που. Τπογο 8 (ῃ6 βδηθ αἀἰβιϊηοίίοη οὗ 
οὔδει. Ἑα εν ἴῃ [6 Ὠοασγῖ γθϑυ} 8 ἰῃ ᾿υϑι ολιίΟ : 
φοῃήρθδίοη πὶ ἢ 6 τοουτῇ -- (πᾶῦ 8, [16 ἀδοϊαθαὰ 
ὀϊδηΐίηρς ὑρ ἴον ἔτ πὶ ποτὰ πα ἀδοα-- ΓΘ Β0}18 ἸῺ 
σωτηρία ἰῃὰ ἰΐ8. ΒΑ] δἰσυ  βοαίίοη, ἀδ᾽νόγαηοθ ἔγοιῃ 
ΟΥ̓] [0 βαϊναἰίοη, πὶ} [Ππ|| [ὁΥ δηα ἔγθβϑἤ 688 οὗἉ ἔαἰ τ ἢ." 
Ιὲ ἰδ Ὡδίιγαὶ ἴ0Ὸ τηδιι {δὶ ΟἿΪΥ ἴμδὲὶ γα ὈΘΟΟΤΩ68 
8. οοπηρίοῖθ ροββϑϑβϑίοῃ δηὰ ἷ8 ρογίθου ἰο σι ΐο 
Ὧθ οοῃΐοββοβ 8οσίδ! ῦ τι ἢἷ8 τηου, δηὰ τ ἷς} ἢ6 
ΤΑ Αἰ ἢ. ὈΥ͂ ἷα 16. 8.606 ΤΠΟΪυΟΙ, Ρ. δὅ71, οὐ ἴ80 
ΔΡΡτγομοπϑίοη οἵ {πὸ ὀδυῦῖν Ῥτοιοδίδηϊ οὐἱπβοάοχυ, ἰδῇ | αἱ 
ΌΥ ἃ αἰκιϊποιίΐοῃ οὗἨ [86 ἴνο ραγίβ εἐς δεκαιοσύ- 
ψὴν δὰ εἰς σωτ ρέαν ρΡγυὐυάϊοο που]ὰ 6 
ἄἀοῃθ ἴο 118 ἀοσίγϊηθ ο᾿ αι βοκάοη. ἐ Τῆι ἀοοιίτίπθ 
οὗ 186 τἰ μι θουβηθθδ νγμΐοι 8 οὗ ΓΑ Π48, ἰπάθϑα, 
ὈΘΘῺ ολγεὶ θα [0 δυο ἢ ΘΧΟΘΒΆ, Πδὺ ἷδ [859 ὈΘ6Ὼ γοραγὰ- 
οα 88 ργοὐυαϊορα ὈΥ ἴ[Π6 τρασαἱγοπηθηὶ οὗὨ [Ὠ6 ἔγυ 8 οὗ 
(Ἅὴ ἴῃ [6 ἤπαὶ ἡπαστοοηῖ, Τΐβ γτοάυοοβ ἴὰ ἴῸ ἃ 
ἀοαα-Ἰούίον αἴαίὶγ, δηὰ 8 ἃ δι υτὸ ὕ0 δρργϑοίαιθ {Π|6 
ὨΘΟΘΒΘΒΆΓΥ Θ]ΘΙηΘη18 ἴῃ [86 ἀθνϑὶοριηθηΐ οὗ ἴθ. ΤΌΘ 
ΑΡοΟΒΙ]6 ̓ 8 ὑθβυϊΠΊΟΩΥ ἷἰθ 80 ἀθοϊάἀ α  ομδ οὗ ὄχρογὶ- 
ΘΏ66, ἴμδῖ ἰῦ ἜΧρΡΡΘδβοΒ [86 ρεστωδηθηὶ οτος οἵ [6 
ἰδὰν οὐὁ (αἰ ΟΥ̓͂ (6 ῥδβδῖσο ἰογιηβ: πσιστεύεται, 
ὁμολογεῖται. ΤῊΪΒ ἰδ ἰζ8 ουδίοτῃ ; ἰδ ἰδ ἴ80 Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗὨ ἔδανθϑιὶ ἵδη ὈΥ͂ ἴΌΤοΘ. 

γεογ. 11. 7Τήε ἐσδίέπιοπ, οΥΓΓ ϑογίρέμγε [97 ἐλδ 
γισλίοοιδηποκ ο77 7αΐιλ. | 

ΕοΣ ἰμ6 θοχίρίυτο πβαὲΐ (184. χχν ϊ, 16). 
“ Πᾶς," β8ιγ8 Μογϑν, “δ πομον ἴῃ [86 ΓΧΧ, ΠῸΓ 
ἱὰ [16 Ηοῦτον, Ὀὰῦ ᾿διυὶ 88 δηἀθά ἰξ ἰπ ογάογ ἴοὸ 
τς (6 (10 Πἰτα) ἐπ ρογίδηϊ ἔδαίυγο οὐ ὑηΐνογβα!- 
ἰγ, πιϊοῖ ἢ ἰουπὰ ἰῃ ἴ86 υῃη]ϊπιϊϊοὰ ὁ πεστεύ- 

9. ΓΑ ογὰ ἐδ π8 ῬὮγΆμος : "6 ὙΠ ἴη0 ΒραΓί, ΚΑ ΤῊ ἐδ 
(πιστεύεται, ταῦ Ὀ6᾽1ον6) ἃηΐο (80 38 ἰ0 ὮὉΘ 

ναι δὺο ἴο {16 δοαυϊεϊιοι οὗ) τ ἢ ἰϑοῦδβηεθα, Ὀυΐέ (ᾳ. ἃ.; 
βοῖ ΟἾἾΥ 80; Ὀπὺ ἴΠ6ΣΘ τρῦϑὶ Ὀ6 8) Ουὐτγαχιὶ οομίοββίοη, [πῃ 
δξᾶοσ ἴον ποι βοδιίοη ἰο Ὅ6 σαχτίοὰ ἕοσσασὰ ἕο βαϊ γα 0) 
ψί [ἢο του οὐπίδεηϑίοη 8 τδὰο υηὖο πα] να οπ,᾽" “ ωτ. 
ἰ6 [9 “ἐεγπιίπμα ἰτπιΣ εἰ αρεα μαι ̓ βοαξί πὲς," οΘομδοαυσες 
Ὀοὲ ΤΔΟσοὶν ΟἹ ἴδ Θοὲ οὗ Ἰ᾿πεε ὑγίηρ ΤΑἰ ἢ, πὰς ΟἹ ἃ ροοᾶ 
Ἐπ αὰ Ῥοΐοσο ἴθ νοσὶὰ, τπαϊηϊηίποὰ πὸ 86 οπῃὰ.᾽» 

] 
7 [ἢγ. Ηοάρθο ἐδ ΤΟΙ μταγὰοὰ μοσΘ “Ἅ ΒΥ οοὨθθδίηρ 

᾿ ὴ ΤΏΙ, "6 ΒΘΟΏΓΟ ἔπ Ρογοστμδιοο οὗ ΗΠ8 Ὀσοξαΐθο 
ἐαὶ Ἠδ νὶ 1 οομίοδθ 05 Ὀοίοσθ ἐὴ9 πηρμοὶδ οὗ Θαυὰ." Βυὲ 
ΦἸΌΓΟΙ 6 πιᾶν Ὡοΐ Τ02Σ ἴο ἰπίοτρσγοί κα] νμαϊίοῦ 85 δῃ δοίπδὶ 
βαϊνδΐὶοΡ, Βασχὸ ἰη ὑκ, διὰ ἴο συ νιληαίο αἱ ἰδὲ Εσηθ, 
ΨὈΟΏ πὸ 6141} Ὀ6 1Ππ8 οοῃίοδει .-- 1] 

34" 
--- 

ων." ΤὨῊΪΘ ἰδ, ἰῃ τηϑδηΐηρ, α δἰδί 1] οοπίαἰποὰ ἰε 
19 ἸΌΝ ΒΗ. Το ποῖρῃς οὗὨ 1.6 οαιιθο 1168 ἰῃ ἴδε 
ἴαοῦ ἴῃδὴ ΟΠΪΥ (Αἰ ͵ἰ8 Βογο ἀθαϊγοάὰ. Τὴ6 Αροξῖε 
[88 ΥΘΡῪ ᾿υΒΌβαΥ τοξοιτοὰ (6 ἐπ᾿ αὐτῷ ἵν 
ΟἸτίδι, 

81.411 ποῖ Ὀθ Ραϊΐ ἴο Βδῖηϑθ. Τ}ιδὶ ἷβ, “}.}} 
διίδὶ πη ἴ0 ΒΑ Ι Υδοη (966 ΘΠ ΔΡ. Υ. ὅ ; ἰχ, 33). 

Β. 772: εἰπίυεγϑαίϊίῳ οΥἿ 7αἰ(ἡ. ὍετΑ. 12, 18 
7Τῆε ἱεδίέπιοπν ΟἹ ϑογέρίμγο 70. ἐδλδ ὠπὶυοεγϑαί τ ο’ 
αἰξλ. 

γεν. 12. ΕἘΟΣ ἴποχο ἐδ τὸ ἀἰκίίποιϊΐουμ Ὀθ- 
ἴνσθϑη ὅουν ἀηὰ Οσχϑοῖς [οὖ γάρ ἐστιν δια. 
τολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος. ΤΗΪΐδ τοι. 
ἀουΐηρ ἷβ ἸΏΟΓΘ Ἰ᾿ἰῦθγαὶ ὑπδη ἴπδὺ οὗ ([η6 Ε΄. , 8.690 
Τοχίμαὶ Νοίο ", Ογεοεῖς βίαι δ ἴθ (ὉΓ Οἰοπέξέο. 
Οομρ. οἰδρ. ἱ. 18 ; αἰϑὸ ἰπ οἴη. 11, 22.---Β} Νο 
ἀἰδθδιθησθ ἱπ γοΐδγθηοο ἰὸ ἴδ6 ἔγοεσοιῃ οὗἉἨ δι : ἴῃ 
τοίδγθῃοθ ἴο [6 ροΒβι ὉΠ ΠΥ διὰ ὩθΟΘβαΙΥ ΟΥ̓ δἰ 8}}- 
ἴπρ ἴο βαϊ γδϊΐοῃ ὉΥ (δ. ΤΏ εἰρῆϊς οὗὨ ἕαϊοι 18 [9 
ΒΆΙῚ6 ἴ0 Φ6ΝΒ δπὰ ἀθηΐ)]οθ, Ρτχοοῖ: 

ῬΡου ἴδ βασηϑὲβ 1,οχὰ οὗ 4]1 [ὁ γὰρ αὐτὸς 
κύριος πάντον. 8.66 7οχίμαί Δοίε 3.) ϑιγίοι. 
Ιγ βρθαϊκίην, 6 τουδὺ Θυρροϑο ἃ Ὀγον]οαυθηοθ αἷμὸ 
ἤογο : 6 δηὰ ἴδ6 βδιὴθ ογὰ ἰβ ογὰ οὐον 411, ΤΊ. 
086 [μονα ἴ8 Ομ ἶπι, δοοοραΐϊηρ ἰο Οείχοη, ΟὨ γγβοβίομ,, 
Βοηροὶ, ΤΟΙ υοῖς, δηὰ τηοβὶ ΟἴμοΡ ΘΧΡΟΒΙΟΓΒ (866 νου. 
9). Οἰδοῖβ σγϑίον ἴΐθ ἽἼχργοδείοῃ ἴὸ Θοὰ (τοι, 
Απηοπ, ΚΟ] πον, ὅσ.) ΜοΥοῦ, ὁ ἴΠ6 οὐδοῦ πϑηὰ, 
[48 βοοα στουπὰ ἴον οὐὈδοσνίηρ ἰδαΐ ἐξ τὰ8 ὅγβί πϑοθβ. 
ΒΑΥῪ ἴ0 ἰηἰγοάσοθ (Π6 Ομ τἰδείδῃ οἰαγδοίοσ, ἡ δὲ Ο]δίνειι- 
960η Πὰ8 ἀοῃο (" αοἀ ἰπ ΟἸγῖδι ἢ); 806 Αοὶβ χ δό: 
ΡΙΝΙ, ἢ. 11. 

Ηίομ. [1Δημὲ : ογιοοίδεμ δἰοΐ γνοὶολ. 1|}εν»"- 
τῶν (806 οἰδρ. υἱϊ!. 82 ; χὶ, 88: ΕΡΆ. ἱ, 7: ᾿ἱ. 1 
1, 8 

Ὠἷο 4}1 [εἰς πάντας. ΑἸέοτὰ : ἐσμοα ὠ αἱ! ; 
βληρε: ὥδον Αἰ; Μογοῦ: ΚὮν Αἰΐδ, σῶν βρδίθη 
Αἰίεν.; ΟἸβμβδαβθῃ : "ΒΥ εἰς ἰδ εἰχηΐβοα (ἢ ἀἴγος. 
του ἰῃ πὶβοῦ ὑΠ6 δίγοδαιῃ οὗ βγαοθ γυβίθ 8 [ο11}}.".--- 
Β11 Τῆΐδ ἰβ Ὀουὰ ἴἢ6 δη]ασροιθηῖ δηὰ γοβιγοιίυιι 
οὗ ΟἸγδι᾽Β τοι ὑγοοίβ οὐ βαϊνγαιϊΐίοη. Οηϊγ ἐλο ὁ σδο 
ΟΣ] Ὁροῦ εἶτα Ἱτοὺς ἐπικαλουμένους αὐὖ-- 
τόν], Ὀυὺϊ 4]80 αἰέ τολο οαἰΐ ὠροῖ ἀΐηι, ϑιαγὸ ἰὰ ἨΠ18 
Βα ναϊΐοη. ΤῊ οδ πρ ὑροὴ Ηΐπ ἰβ 86 υἱ.“ε͵8ο 
Ῥιοοΐῦ οὗἁἉ ἔβδιἢ, ΟΥ̓ πποἢ (ΠΟΥ δοοοηὺ Ηΐπ ἃ ἐμεὶν 
[μογὰ δῃὰ ϑανίουν. 

γεν. 18. [Ῥδοῦ ϑνϑσν οὔϑ ψῇοβοοθνι ", ἄἂς,, 
πᾶς γὰρ ὃς, κιτιλ. 866 7εσίμαί Νοίε ἢ, ιονὶρ- 
ἴΓ8] ργοοῦ: 206] ἰϊ. ὅ. [ΠΧΧ.΄ δηὰ Εἰ ΤΥ. ἃ. 82.] 
ΤΠΟΪυοΚ : “ 76 ομγίβϑίοη οὗὨ [Π6 ἀχϑοῖ ἴοττο οὗἁ τῦ8 
υοίδβιίϊοη ΟοσυΒ οἰ ΠΟΥ ἴῃ υΐνογβα  ν ποῦσει ἀθο]ὴ- 
ΓΑΪΌΠΒ, 85 ἰῃ Ερῆἢ. ν. 81, ΟΥ ἩΒΘΤΟ [86 Αροβῖ!θ 
ἸΏΆΚΟ6Β 8η ΟἸ]ὰ Τοβίαπιοηὶ βἰαιθιηθης [6 δβυδίγαϊυς 
οὔ Ὠἷ8 οὐ τῃπουρῆϊ, 88 ἰπ οὮδΡ. χί. 84, 86.) Ραυὶ 
[8 Βροοϊθοα ἴπ6 ἢδῆηθ χύριος ἴῃ 906] 88 {π6 πήπιε 
οὗ τ186 Οοὰ οἵ τονο]ατίοη, ἴῃ Πϑυτηον τὶ τ᾿ [86 Ἰηθη. 
βίδηΐο ράββᾶρο. [1 τὸ διοορῖ 8 γοίθγοησε τὸ (Ὁ γίβὶ 
ἷπ νοῦ. 1.2, γα τπηυϑῦ ἀο [86 β4Ππ)0 Ὦθγθ, 8, ἱπάθρα, 
1ῃ6 ποχὺ νψϑῦϑβθ 86]|80 σραυΐγσοβ. Αἰΐογαὰ νγθ}] 848 
“ΠΉΘΡο ἰβᾷ ΒΑΡΟΪΥ ἃ ΒΙΓΟΠΡΟΓ ῥγοοῦ, ΟΥ Θὴ6. ΠΊΟΓΘ 
γα ρ  Ὁ]6 Ὁν ἴΠο86 ψοῸ ἀδηΥ ἰη6 ἀοἀπροιηὰ οὔ οἵιξ 
ΒΙεββοα [μοτὰ, οἵ τΓ86 ἀπμορὶιατηρ δρρ οδομπ τὸ Ἠΐμα 

ΦιΑΙἸοσὰ : “ΤΊΘ ΑΡΟΒΙΘ βϑοῖῶδ ἴ0 Ἐπ ἰἰὶ ἢετυ η8 ᾿αἰκῖπ ἃ 
ὭΡ παντὶ τῷ πιστεύοντι, νεῖ. 4.) Αἴ 4}1] ὀνο;ῖϑ, ᾿Π6Γ6 ἰδ 8 
ΤΟΘΏΌΣΤΟΠΟΟ 10 16 Βἰδτεϊ ηρ-μοϊηΐ, Ομ. ἰχ. 89 ἩὮοσε [86 
ΒΆΤΩΘ 8 Ὑ8 οἰϊοὰ, απὰ ζπΐ6 ΘὨ]Δυοθ “ζ ἰἰ ἰκ δ 
οὐοθ ΘΕΌ μὴ ἐπ ἔπο τοῦθ τὸ σὴ {0]100. « ποὶρ] 
ΤΩΟΏΟΒΨ ]80]9 "--Ε.] 

τ {ύψοΣ τθ86}8 ἐμαί, ἱζ Οαοὰ ἰδ τοΐοσσοὰ "ο. 6 ζουκέ 5αά 
Ἐΐο ἃ κίοσι, ““ Οοὐ ἰη ΟἸ τίνι ;᾽᾽ τ ηϊσἢ 15. 41 οτον 
ΤΣΆΣΥ. δα ἢ 6 "γο1} τοσδασῖζβ.---ἢ ἢ} 



848 

ἮΥ ἴῃ Αροδεὶθ οὗ ἴ86 πᾶπιο δηὰ δἐϊγίθυϊθα οὗ Φθ8ο- 
γαὶ."--Ε.}} 

᾿ς ΨοτΡ, 14, 1ὅ: 77:4 γεαϊεαίξυπ ο77 ἐλα ὑπὲυογεαὶ 
τ ρλίεοιιοπιεδε οΥἹ 7ζαϊἐᾳ ἰλγφουσὴ ἰλα υπὶυσονδαϊίν οΥ 
Ῥγοαοδλίην απὰ ἐλὲ ἀροδίοἰδο πιξεεὶοη. 

γεν 14. Ηονσ ἰμϑῃ οδὰ [ΠΟΘ Υ ΟΔ]] οὨ τὰ 7 
πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται «ἐς, κιτιλι 866 

μα Νιοίο "ὁ, ἀῃὰ Ὀ6]0Ν.}] ΤῈ6 ῥγοοῖῦ, οἰοίμεὰ ἴῃ 
106 νἱναοίουϑ ἔογια οὗ ἃ αιπαοβίίοη, οὗ [86 ΠΘΟΟΒΘΙΥ͂ 
οἔ (6 υηΐνοιϑδὶ δροθυβἢρ ἀπὰ οἱ 8 ῥγϑδομίηρ, 18 
ἃ βου 68. Βαϊτῃ ἴῃ [6 Κογὰ ρῥγϑυθὰθβ οαζέέπσ π᾿ οῈ 
ρει (ἰπὰ ογάθν ἴ9 6 δβανθα); (6 ᾿θαγίηρ οὗἁ 18 
τηθδϑισὸ ΟΥὮ ἔμἱτἢ ρτγϑοθάθβ ἔδι  Ὀὰϊ ΗΐΒ τηρβδαρο 
ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ῥγοδοίθγθ, δηα ροδοιίηρ ὈΓΘΘΌΡΡΟΘΘΑ 

ἰῃπ 8 σογγοβροηαίηρ πϊβδίοῃ. Ετοιὰ [18 ἰξ (60 
ἴο!οντβ, ἴμαὲ [9 δροθίοϊδίβ μοὰ γῳ ἔοσπαγὰ [Π6 ργθϑοὶ- 
ἰὰσ ἴῃ {Π6 πδιῃθ οὗ δ ἴογὰ, δηὰ ἴμδὲ ἀπ 6] 6 ἰῃ 
[δ6 δροβίοϊἑο ᾿Ἰηθβϑαρὸ 18 ἀἰθοροάΐοποθ ἴὸ ὑπ [κογὰ 
Εἰπι56 1.5 ΤΟ νἱὸν οἵ Οατγοϊίυβ δοὰ Μ|οι δ 8, ἐμαὶ 
ΥοΓ. 14 δῃὰ 1 διὸ ἃ ον ϑιι οὈ͵ οὐ δηᾶ θχοῦβθ, 
ΘΟ Ρ ἰσδίοβ [Π6 ΑΡΟδι} 6 Β ρεγβρίοιιοῦδ ἰγαΐη οἵ ὑπουρδί. 
Βυι Ομγγβοβίομη δηὰ οὐβοσβ δνα ΟΟΥΣΘΟΙΥ ΟὈθογυοα, 
ἴπδὺ ᾿6 ἤΘΡῈ αδβὲδ Ὁ} 81165 ἔῃ 6 υπΐνοῦβαὶ δροβι οϑῃΐρ ὈΥ͂ 
Υἱρίαο οΟὗὨἨ (Π6 ἰηδυϊ υτοη οὗἁὨ [αἰτἢῃ, ουθὴ ἴῃ σϑβρθοῦ ἴὸ 
(Π6 ὅονβ, πὰ ἴο ἴΠ6 ΠΑΣΓΟῪ «ονβῃ ΟἿΣΙ δ. ΔΏΪῸ ; 
Ὀαϊ, ἀοσογαΐϊηρ ἴο ἴογογ, ἢ6 ἀο68 ποὶ γοδοὶὶ (ὨΪ8 ροὶπὶ 
απ νοῦ, 18 δ, σου, ἱπαθϑά, ἢ6 γϑὶ τηδκοβ [0] 
Ἀρρ]ἰοαϊίοη οἵ (8 ΘΒ Δ βοῆς, ΜΟΥΟΣ: “ τροτί- 
δηὶ Οοἀά. μαν 86 ὁομ)αποιίτο (ἀθ  Ὀϑγαξνθ) δοσγίβι 
ἰμϑιθλα οἵ ἔπ Γαΐαγο, τ οι [ΑΟὨπιλλ ἢ ὯδΔ8 δοοορίδα. 
Βαυὶ πὸ ὑϑειπιουῦ ἰδ ὈῪ ὯῸ τηϑᾶμϑ8 ἀθοϊβίνα, [θὲ 
ΖΤείμαί Νιοία . Οἱ τἴῃ6 ἔπτατο, 866 ιμογ, Ρ. 262. 
--, ᾿] Το βυ)ροῖβ οὗἩ [οϑθ πῆο 0411} ἂγὸ δἱἱ σῆο 
ΔΓῸ ΟἈἸ]θΘὰ [0 δαϊναεϊίοι, δεν δηὰ (θη 68, ἴῃ ἴΠ 6 
αηΐγοσβαὶ βθη86. [0γὶ, ἃ8 ΑἸογὰ ϑυρροβίβ, “γρηιθπ, 
γορτγεβθηϊθαά ὈΥ̓͂ [86 πᾶς ὃς ἄν οἵ νοτ. 18."--Ε.] 
Τιυβ ἴΛῃ6 ρυθβοίιθῦβ, ἰη γοτδ. 14 δηὰ 1, δγὸ 80}}} ἰω- 
ἀφρπίτο (8)  οῖίς, δπὰ οἴπογβ, ἀζαϊηδιὶ Μουθτ). 

[Εἰοὺ΄ οδὼ ὕλου Ὀο]ονθ, ἄς., πῶς δὲ πισ- 
τεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν. θη ἴΠ6 οοπδίτυο- 
εἰοῃ οὗὁἩ ῃ6 ρϑῃλνο οἷ, 866 Μογοῦ : σορ. Εὐυτγίρ., 
Μεάρα, ἡ. 1δ2. Μαογοῦ βϑθιηϑ βοδγοοὶν ᾿υ8ι18Η46α ἴῃ 
ἰιϑἰοιϊηρ, αροὰ ἔῃ6 οογγθοῖιθ88 οὗ [6 υϊμαῖα : φμο- 
πιοο ογεάεμε οἷ, φιότν ποὴὶ απαϊογηί, ΤᾺ Εἰ Υ. 
αἰναβ ἴ86 ργορον πιοδηίηρ.--- 1 ουϊ ἃ ΡΥ θδοθυ, 
χωρὶς κηρύσσοντος. Τινηδηο, ὅψη. ΔΝ. 7Τ', γ. 
98: χωρὶς αα διυδ]εσίμιπ, φιοά αὐ οὐ7εοίο δεγιεηοέμωπι 
ἐπί, γεζογίων, ἄνευ αμΐδηι αα οὐδ)δοέιυπ, φιοα α εἰ- 
7εοίο αδοδδο οοσιίαίεν. ὮὯτ. ἴζηρθ ὩΔΥ ὉΘ Οοογγθοῖ 
ἴῃ οἰαἰπιίηςς {πὶ [16 Ῥγθδοῦ ΓΒ ἀτὸ 88 γοὶ ἱπάββηϊΐο, 
θαι 16 Ὀοδυϊ] ρτγϑοϊβίοη οὐ ἴμ6 ασγθοῖκ γοαυΐγοθ ὉΒ 
ἴ0 δηά δῃ ἰπυϊπηλιίίοη ΟΥὗὨ [86 οογίδῖ Πν οὗ ἐΠ 6 ὑῃϊνοῦ- 
88] ζΟΒ8ρ6ὶ Ργοοϊαπιδίίοη, ἴῃ ἴἰ6 βγϑὺ πο αυθδβίίοηϑβ, 
[Πόγὸ ἰβ δὴ δϑβοίαϊο ἡθραῖϊνα ; ἰῃ (86 ἰμϊγα, χωρές 
οοσαΓβϑ, ᾿πρΡ᾿ Υἱηρ' (π ῥΓΟΌΔΟΌΪ Υ τὰδῦ οπο τ]}} ρσγθϑοι!: 
πῃ (μ6 ἰαϑῖ, γγ ἤᾶγὸ ἐὰν μή, σΒϊοῦ ἱπάϊσαῦθϑ Ὠδῖ, 
ΠΟΎΘΥΟΘΥ Ἰη6ἢ ἸΏΩΔΥ͂ [81] [0 68}} δηαὰ ἢθαγ, [086 ψὶϊο 
ΜΠ Ῥτγθδοὶ Μ{}}} οογίαἰἹγ Ὀ6 ϑοηΐ ἰογῃ. ΤῊΪΐβ ἴυγη 
οὗ οχργϑββίουῃ 8668 0 ὮδΥΘ Θβοαρθά [ΠΠ6 ποίίο8 οὗὮ 
σοιηϊηοῃίδίουθ, Ὀυϊ ἰδ ροΐηΐβ αἰγθοῦΥ τοπαγὰ ἴΠ6 ρο- 
εἰιίΐἼοη (80 ΑΡοΒ(]6 18 ϑϑίβ Ὁ ϑρ᾽ : [886 υηΐνοτγβα! τν 
οἴ [86 τηϑδηβ ῥὑγου θα ὈΥ αοἀ ἴον {6 βαϊνδιίοῃ οὗ 
τθΏ, ἬΘΙΒΘν ΤΠΟΥ͂ ΠΘᾺΡ Οὗ οτΌΘΑΓ.--.Ε.] 

5. [ῦῇγ. Βοάρο: “Τὸ ἰδ Δ δυρυτηθηῖ ἰσαπάοα οη ἔδιο 
ὑσίοαιρίο, ἐμαῖς ἰζἢ αοἂ νι}}86 9 οῃᾶ, Ηρ ν1}}6 4160 89 
Βιοδηβ.᾽" ΗΘ ΡΓΟΡΟΣΙΥ͂ ορροβθθα ΟἿΑΙ ν πα ΥἱἹΟΊΤ, ἐμαὶ [ῃ0 
ἄροϑειο ἰβ ὑσουληιβ [πΠ6 ἀοαίμη οὗ ϑοηάίης 106 ρΌΒΡΟΙ ἴο ἐἢ9 
ὠθϑα το ἔτοσα (μ 6 ἴδοι τμαῦ ΏΘΥ μᾶνὸ τϑοοϊνθα ἰξ, 5841), 
Ὅτ. Ἰληροβ νιον (τ ἢ 8 ἐμαὐ οὗ 0 Ὕιμοξίο τὰ ΜογοΥ) 
θθοτ γοῖ τηχζτο ϑχηοῖ. δἰῃθθ ἔμ ρῥγονίἀϊρ οὐ [6 πλθᾶδβ 5 
πλιν" ταῦ κρ 4 ἰὰ {16 παβααρὸ (λη ὉΠ οἷγ δσοθεδ. «1. 

ΤἸῈΒΕ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, 1Ὸ ΤῈΞ ΚΟΜΑΝΆΕ, 

γον, 1δ. [Διὰ μοῖν 8411 ἔμπον Ῥσϑδοῖὶ, Ἃχ 
οϑρὶ ἴμοὸν Ὀθ6 βοῃΐ ἢ πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν 
μὴ ἀποστολῶσιν;) Τμὸ ἀεβηϊδο ῥγεδομοτε 
Βργίηρ γϑὶ ἔγοσῃ [86 αἰγ 6 τηϊβαίοη. Βαῖ 6 Αροδ 
416 ρῥγοόνϑβ, ὈΥ 188, ᾿ἰϊ, 7, (δὲ ἴϑγο τουβὲ Ὀ0 5:0 ἢ «Θεὲ 
(δροβιοἹο) ργθϑοο ΣΕ, 

ΑΚ ἰὶ ἰα τυτϊϊῖοει, Εοτν Ὀοδυπίαϊ, ἄς. ΤΒο 
ΑΡοβίϊο μδγθ γτϑρϑϑίβ [ἢθ ργορμϑὺβ ἀππουποοζηεῶϊ ἴῃ 
811 δυτί ἀροὰ δηὰ ἔγθθ τδηθθῦ, Ὀπὺὶ γοῖ ἰη δἰσίοῖ οι» 
ογτ λυ τῖτ ἴ86 86:86: Ὁ] οπίηρ ἔμ6 οτἰσίπαὶ τόσ 
ΙΏΟΣΘ ΟἰΟΒΟΙΥ ἴμδὰ ἴΠ6 ΧΧ, Αοοογαϊηρ ἰο Μογες, 
Ὅ86 Ρῥτορ ιοῦίς ραδββαρα ἰῃ αὐθϑίίοη ΒρΡΟΔΚΒ οὗ [δ6 
ΒΔΡΡΥ͂ ἀοϊνογαηοθ ἴγοτλ οχὶϊθ, νΏ1|Ὲ ([Δ6 Αροβέϊα 
88 Υ̓ΘΡΥ ΡΓΟΡΟΡΙΥ ἰηἰεγργοιραὰ ἰδ ἰὴ [18 τοσϑβίδηὶς 
ΟΠΔΥΔΟΌΘΥ 88 ἃ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴΠ6 ρΌΒΡΕΙ ργϑβοδιοσβ οἵ 
[Π6 τηρθαίδηϊο Κἰηράοπ. Βυΐῦ ἰδ6 [Ἀ]1, ταγβιδγίου 
τηθϑδβίδηϊς ρογῖ οἵ [86 ρσορμθῖῖο ῥρδεβᾶρα οὀχίθηαὰδ 
Ὀογομὰ (Π6 τηρδηίΐηρ οὗ ἃ ἱγρίοδὶ Ῥγορῆθον 88 νϑγὶμεὶ 
ΡΙΓΌΡΒΘΟΥ. Τ6 Ὀοδυ οὗ ἰμ6 ἰδοὶ οὗὨ [Π)6 σιϑϑθθῖ 
615 οἵ ρθ866 ἷ8β Ὠδγαϊγ βροίζθῃ οἱ, θθοᾶυβα ἰ86 ἔθοὶ 
οὗ ἴ6 ὁ6 γπὸ ΔρΡργόδοθθ Ὀθοοτζαα νἱϑίὶς (Τ ΒΟ ποτ), 
Ὀυὲ Ὀδοδυβα (Π6Υ, ἰη Ποῖ τυπηΐηρ δηὰ ἰδδίοπῖπρ, ἴῃ 
[οἷν βοδ ἱησ ἀῤμράναδῳ Ὁ με υβούᾳασα δὰ ἴῃ (πο ῖὶσ δρ- 
ΡῬΘΆΣΔΩΟΘ δηα ἀοβοοηΐς ΠῸΣᾺ τηουπίδί 8, ΔΓΘ [86 ΒΥΤΩ- 
ὈΟΪΙσΑῚ Ῥῃθηοτηθηδ οὗ ἴ:6 ΘΑΣΏΘΘΟΥ ἀοαϊγοὰ πὶηροὰ 
τηουθσηθηΐ δηὰ 80 οὗ [86 'σοϑροὶ ἰβο]ῇἴ, Ῥδὼὺ] 
[28 ἰοῖδ ουὐ πο τηουμπίδίηβ, ἀπὰ [88 ρίγοι 86 οΟ]- 
Ἰοσάνθ βἰηχυϊονρ ἃ Ρ]υγὰὶ ἴοττη, δοοοσαϊηρ ἴὸ τδ6 
Β0η86: 6806 [88 ἰ0 δἷπιὶ (86 ζ1}} ἰάθδ οὗ ἴ:0 μοθ. 
Ρ6Ϊ βαϊνδιίΐζοῃ - [86 ροοὰ [πΐηρβ ἀῦὸ [86 στίοῃ, αἷδ. 
ὈΙαγοα, βανίῃσ Ὀὑϊοβϑίηρβ πίοι. ργοοθοὰ ἴσοτζα ἴδ6 
ΟὯ6 δβεαϊναίίοῃ. 

γε. 16-18: διωέ αε ἐλδ σ᾿ ἐδ, ὁπ ἐλε ὁπ 
ἠαπά, παίμναἱν ὅτε απὰ ωπὶυονδαΐ ἐπι γοϊαξίοτ ἰο ἐὴδΦ 
απξιλεεῖς ΟἿ υδιος απα Οἰεηέλεδ, 80, ὁπ ἑὰς οἰδεν, τ 
ἐδ, αοοογαΐέπρ ἰο ἰΐα ἱνιιοαγαά παίμτε, οομαϊοηφθα ὃν ἐλε 
απεϊιλοδὶδ ΟἿ 7}αϊίὰλ απά πηδοϊο. 

γεγ. 16, Βυῖϊ ἴδον αἱὰ ποὶ 411 θασῖσοσι ἴο 
189 καὰ ἐἐἀΐηκα [Χ34.1λ᾽ οὐ πάντες ὑπήκου- 
σαν τῷ εὐαγγελίῳ. Τῇ δογίβὲ ἰβ ἰβιογίς : 
ἀυγίηρς ἴλ6 ῥτγοβολίηρ (ΑἸξογὰ). Ἡδποα ἴπ6 σϑῆογαὶ 
τοίδγθηοθ ἰβ ἰὸ Ὀ6 δή υυἱεοά, Θϑροοία! ]γ 88 ἴμ6 ἀλλα 
δοιῦγαβίβ τὶϊῃ [06 ργοδοδιηΣ (0 “411, Ὧ16 Ἰϊπ! θὰ 
τοβ0}0.---Β.1 Ταροάογο οὗ Μορδνοβιῖδ απὰ Ἐείεϊιθ 
Ἃο νἱοΐοηςο τὸ ἐμ οσοπηθοϊίοη ἴῃ γεδαϊηρ [μ686 ποτὰ 
88 ἃ αυορϑίίοη. ΕὙ Ζβο!α ΠΟ] 8 ὑπαΐ ΠΠΘΥ τοίογ τὸ 
[86 Οθηι]68. ἀπὰ Μογογ, ἴο 16 δονβ. Βαϊ τδὲν 
γοίογ ομ οεν τὸ ἴῃΠ6 αἀἰδδγθηοθ Ὀοίτοθϑι Ὀ6] αν τ δηα 
ὉΠΌΘΙ ΘΓ ἰῺ ρόηθγαὶ, ἴοὸσ ὕΠοΓῈ ἩΘΓΘ δἰ80 ὉΠΌΘ]ϊὸν- 
ΘΓΒ διηοης ἴμ6 (ἀθη1|}68; δηἀ, ρον 4]}, [6 ἡ68-. 
ὥἴοη να8 ἴἢ6 βΈΠΟΓΑΙ ΘΒ Δ] Βηηθηῦ οὗὨἨἉ [86 δι [ἢ 688 : 
ὈοΙίονοῦϑ δηαὰ ὑπο] νοῦ, δα τἤθη ἰζβ Ὠρρ]Ἰοδ οι ἰς 
δον δηὰ Οθηι 168. 

Στὰ στο Ὀοϊονθὰ οὐκ γοροχὶ ὃ [Κ ύριε, 
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῆῇ ἡμῶν; δἊΔῃ οχδοὶ 
φαυοϊαιίοα ἔγοπι [Π6 ΠΥχ] Ηἷ8 οἰϊζδοη ἔγσοπι ἴδ 6 
Ῥτορῆ οι ̓ βαίδῃ, ομδρ. 1{1|. 1. 18. τ Ὺ ἃ δίσοηρ ργοοῦ 
οὗἩ 118: υἱαῦ [ῃ6 ργοδοιίης οὐὗἁἨ ϑαϊναίΐοη ἀοοῦ γἱἍοῖ 
τηθδὺ τί ἴα οὐ ὑπὸ ρδγὶ οὗ 4]} ἴο σῆοα ἐν ἰδ 
ργθδομοά, δἰπουρἢ ἴῃ 118 οἰϊδύοῃ 186 τϑίθγθῃσα ἴὸ 
τ Φοῖνθ σοπηο8 οὐδ τῃογα ἀοδηίϊζοὶγ. Τηδ6 Ὦσροῖ- 
Ὀο ΐςα] οχργοββϑίοῃ οὗ ἰὄῃ6 ργορῇθῦ τ 88: “ ΟἾΪΥ ἃ 
ἴον Ὀοϊϊονο.") Τ6 οηίρα οοηΐθηίβ οὗ 188. 111}. ῥσοτα 
ἰδαὺ Βοτα πὸ ἤανὸ ποῦ ΟὨΪΥ [0 ἀθ8ὶ πὶ ἃ ἰγρὶςδὶ 
ῬΓΙΟΡΒΘΟΥ, Ὀὰΐ αἰ8ὸ πὶ ἃ νεσθαΐ ομα. 

Θὰ τ86 αἰδεγοπὶ ἰμιογργοιαοηβ οὗ ἀκοή, δοεὲ ΤΈο- 
Ἰυοῖκ, Ρ. 677: “721! εοὐμεὶ ἐδ »γϑαολο. ,," “τὸ ῥὑσοδοὰ 
ὙΓπαὶ ἰἴ6 Ποαρὰ ἔγοτπι αοα." Μογοῦ: “ΤΏ ῬγΘδΟ ΠΩ͂ 
ψ Ὠοἢ 8 Δρργθ;θηοα .᾽" οὐ, ἰὴ πὶ οἢ {ΠῸ βῖτϑϑδ γεθ 
ὉροΩ ἴπ6 γῆς δρργομθηδίοη ((ῃ6 πογὰβ οἵ οὐϑᾶν 
6Π66).-- οὶ αἰ, Τρδὶ ἴ8, ποῖ 4}} πὶ τη [π6 τϑϑοὺ οἵ 



ΟΗΑΡΤΕΒ Σ. 1-], 
ὁ τῶν σαποπιπαι»ααιοσμδαιμα. “Ὁ 5 “ὦ ὐ ὦ 

ρεοδοϊΐης (ἀκοή, 9503) [706 ποτὰ ἀκοή [δ 
οοοδδίομοὰ ταποὶ! αἰ ἤου]γ. Εογ, ἱΓ τοπάθγθα γϑρο ἐν 
ὅτοασλίπο, ἴνοτο, {μθῃ ἰδ σουϊα ϑθειη πδίυγαὶ ἴὸ ρῖνο ἱἰ 
16 ἑβτηθ δύπδο ἰῃ νοῦ. 17. Βαϊ 1ἶ τη18 Ὀ6 ἀοῃα, ἴΠ6ι 
“ὁ πογὰ οὗὨ (0 " πιυδῖ τοσεῖνε δι} υπυδυδὶ τηθϑηΐης (866 
ὑοῖον). (ΟΘΏΘΓΑΙΥ τπ6 ουιμτηθῃῖδῖοιΒ Βᾶγο δαπι θὰ 
.ΐϑ᾽ πλοϑρΐης μετ στ ποὰν αυοδίοι. πὰ 06 ἰὼ 

ΨΑΙΓΊΟΙΒ ΜᾺΥΒ τισὶ 16 δυυδβοφαθηῖ αἰ Πςυ]γ. ΕΟΓΌΘ6Β, 
δοπονογ, βέγι Κοβ δὲ Π6 τοοῦ οὗ (Π6 τηδίτοτ, δῃα οἰαΐπιδ 
ἴδδὶ (Π6γὸ ἰ8 Ὡ0 στουπὰ [ὉΓ τοηἀογίηρ 9", γερμονί 
--ἃ ες, Ἠδδὶ τὸ οϑυδα ΟὔΠΘΓΒ (0 θᾶγ. ΗΪδ Υἱθῖν 88 
θοθη δαοριοὰ ὈΥ ΗΘη ΒΘ ΠΌΘΓΩ, δὰ ἷ8 [86 τηορᾶῖ Βαῖ- 
ἰείδοιογυ βοϊυώοῃ γοὶ οἴἴεγθα, “χοή, ᾿ἴκ 86 Ἠδ. 
ὈΓΘῪ οαυϊναϊομῖ, ἢ6 οἰωαίτηβ ἢ τϑϑβοη, " τοίθτβ ἴὸ 
1Π6 πιρξβαρὸ νἱονγθα ἔγοπι ἰδ 6 δὰ 6 οὗἉ 186 λέαγεν, ποῖ 
ἔτοπι {}8ὲ οΥὗἨ ἔα »γδαεῦθτυ. ΤΒδ ὑγορδοῖ ἰ8 βροακίηρ 
ἴῃ 106 ἤδπι6 οὗ διί8 σΟὈΠΙΓΥΓΊΘΙ, 88 ἢ6 6068 τῃΓΟΌρἢ- 
οὖν εἶα οὨαρῖοῦ: λο (οὗ 08) λαίλ δείῥθυοά ἰλαὶ 
ωλίεὴῦ ΄ὧε ἀεαγα ἡ (ὅδε Ἑογῦοβ, ρρ. 862 νὴ ΤῊΐδ 
νίοπ 9 πιοτὸ ᾿ΠΠ6Γ8] : ἰδ ἀοθ8 ἢοὶ αἰδίαγὉ ἰη ἴδ6 Ἰοαδὲ 
16 βΈΠΟΓΡΕΙ τ ΟΥ̓ [πὸ δγρυπιθηῖ, τ} }]6 ἰδ τ ον 68 
γογ, 17 οἵ ἃ γγδὶ αἰ συγ. [πῃ ἕαοϊ, Μογον, ΑἸοσα, 
διὰ οΟἸοΥΒ, Βρργοδοῦ ἐπ 8 βοηδό, θυ ἴ00 ἱπάϊΓθοῦν ; 
ἐἰΐ8 8. 85 δἰ} ]6 ἃ8 ἷξ 18 δε ἰδἰδοίογγ.--- Ε.] 

γον. 17.} 80 ἴλϑῃ ἕαϊϊ οοσϑὶῃ οὗ Ἀϑασχίῃ 
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς}. ἕτοπι ἴ!6 ἀκοή. 
Ρἰδηδίίοηβ: Τῆι πιοββαρθὸ ργοδοβοὰ (Ἰμοίυοκ, 

Μογον [Ηοάρο, δὰ πιοβὶ]):; ἴῃ8 δεῖ οὗ Ὠϑασγίπρ 
(Οαϊχίυβ, ΡΠ ρΡΙ, πὰ ΟἰὨΘΓΑ) ; ποσί πὶ ἔων ἢ 
(Ὑ 6116 γ, ἀπ οὔιον [θα ὴ ΘΧροδίιογθ). ΑΒ (ἰνὲ5 
Ρτγοδο ϊη ἀ068 ποῖ πιδοὺ υῖθν ἀπ νογβ8] ἐδι0ἢ), ΟἿ]Ὺ 
ἔπ δηῃουμποθιιδηΐ ἐϊ8ο} ῖὶ σδῃ Ὀ6 τηϑϑηῦ. [Αοοοριίης 
Ἑογῦοβ᾽ ἐχρίαπεηιίίοη οἵ ἀκοή ἴῃ νδὺ. 16, Μὰ ΔΡΡΙΥ ἰϊ 
δα : Εδὶ0}} ςΟπλ68 ἔγομι τολαέ ἐδ ἠεαγι, ἢοὺ {6 δοΐ 
οἵ Ποδυῖησ--Ὑ 1] ἢ ρίνοθ δ αἰ ἤδγθηῦ βθη86 ἔγοπη Υ9Γ. 
16. ποῦ νῇῃδῦ 18 ργθησῇῃοα--νν Πσἢ σοΟπσκ68 1Π18 ψοτὰ 
δηά ῥῆμα.--.] 

Απὰ πϑαχίηρ Ὠχοῦ ἴλ9 Ἰυοτὰ οὗ Θοὰ [ἡ 
δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος ϑεοῦ. 66 7εχέμαί 
Νοίε 5 ὁπ ἴΠ6 τεδαϊῃρ Χριστοῦ.) δ δδγθηὶ οχ- 
ΡΙαπαιΐοηβ οὗ ἴ86 ῥῆμα ϑεοῖ : 1. ἀοαἶΒ τονθαϊϑα 
πογὰ (ΤΟΙ υοΚ, απὰ οὐδ 678): 2. Οοα δ ογάθυ, οοιϊη- 
ταϊθδίοη (Β6ζα, Μουοὸς [Ηοάρϑ], ἀπὰ οἴϊιγβ), ΤῈ 
στοιιπὰ : Βοοῦυδβο οὐιογνεῖβα ῥήα ϑεοῦ πουϊὰ ποῦ 
υε αἰδεγοηι ἤγοτῃη ἀκοή. Βυΐῖ ϑἰγῖο] 7 Βροακίηρ, Ὀοῖὴ 
ἀοδηϊοΒ δὰ ἰηα ΒΟ Ὁ] υηϊῖο ἴῃ ὕΠ6 τονραϊθὰ 
ποτ πῇ} πος Ργορηοῖβ ἀπ ἀροϑίϊθβ ΤΟΓΘ 61}- 
τιτυϑιρα. Τη6 Ὠϊνίηςθ πηϑδβᾶρο, 88 8116}, 8 ἃ ἔοττηαὶ 
ΒΟΠαΐ Πρ, ΟΥ̓ 8 ΘΟΠΙἰβϑοη δηαὰ 8. τηϑῖογῖδὶ βοηἷπρ : 
οΥ, τΠῚ (Π 686. Α150 ἃ ργομοπίηρ. ΤΡοτγοίοια ΤΙιοίαοϊς 
ἀοο8 ποῦ Ἰρρθαγ ἴο Ὀ6 ἑοττοσῖ, ΤΠ ΘΟ Π6 ΒΑγ8 ἰῃδὺ τὸ 
ἐῆμα ϑεοῖ ἐπὶ τινὰ ἀδποῖθβ ποῖ Οοα δ ογάδσ, Ὀυϊ 

18. ΟΥΛΟΪ68 : Φ6γτ, 1,1, ἄς. Νανογίδοῖθαβ, [Π6Γὸ ἀ068 
οχἶδὺ ἃ αἰ γθηοθ Ὀθίνοθῃ υΠ}8 ὑῆμα δηὰ {μ6 ἀκοή ; 
ἀκοή ἰβ ΘΥΟΓῪ τηθαβᾶρα Οὗ Βα ναϊΐοη ἰὼ [06 δπηὰ οἵ 
16 σψοτ]ά  Ὀυαϊ (ῃ6 ῥῆμα δϑεοῖῦ ἀθποίθβ ὑῃ6 Ὠὶνίῃθ 
δβοῦγιοϑ οὐὗἨ γονοίδιΐοιι, οἡ σψῆοβο οἴἥυῤποο ἴῃ6 δὺ- 
ἐμποῦν δπὰ οἴἶεροῖ οὗἨ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ πιοβϑεζα ἀδροηὰ: Τῆ|16 
ποῦ, δῃὰ ἐπ ἴδεοϊ, δηὰ (6 οἴὔθοϊς ᾿ν 6 ἰΑΚΘὴ ἴο- 

Ποῦ, Ὑπογοίοτο διὰ ῥήματος. [1776 ἐλίπρ λεαγά 
ἃ ἰλγυοωμρὴ οΥἦ ὃν πιέεαηδ ΟΓΓὙ ἰδδ γευοίαίίοπ οΥὙ Οοή. 

8 (ΓΒῖίο ἰδ ἐδ ο᾽ αλαΐοδὶ τιβαρθ, δπὰ 811 [9 Νονν Τοδίδσηθοηϊ 
68 ΟΠ Ὅ6 αὈἰϊϊ6 648 ΓΟΘΑΪῪ οχρ] απο ἔδυα. ΤῊ 

ΘΌγαν ποτὰ ἴα ποὶ ΗἸΡΗΐ). γοί 6 οοτατοι ἱπιοσρσχοϊδιίου 
ἴογοοϑ α ἨΪΡἢΪ βοπβα ΡΟ ἰΐ.-- 

1 (Βιχασχε ΠΗ͂ ἃ βἰηστι]αν νἱ ον πᾳ (ἷα σογπθ. ΠῸ 
Δοάς- ἢ. ἐΐ ἐπο μισροδέϊοι οὗἨ ἢ δι ἰδ Οὔ ΘοΊΟΥ, ποσὰ ἢὸ 
Ὠα2 αἰτοηιᾶν αἰποοτογοά 1 ΨΟΓΒ. 14, 16, ἰο πο οὔἴεῪοῦ [δλίὶ 
“ΤΩητν οὗ {πὸ Τόσα ὅσο ποῖ ΘΌ]ΡΔΌΪ6 ἴον ΠΡΟ] 167, ἐπε βτα ποῖ 
8όὸ ἴΠ6Υ ἢατο ποῖ ποδτὰ {πὸ ρσυβηο], αμὰ ποασίμρ ᾿ξ 15 ΠθσοΕ- 
βΑσυ ἴι.. ἐδθ Ὀο ἐντὶ πρ οἵ ἴτ."--Ε.] 

84: 

ΤῊΐδ ἰδ {Ππ|Ὸ ϑϑῃρς, ἐξ τὸ δαορὲ τἴ86 υδῦδ] τρϑδηϊῃρ οἱ 
ἀκοή ; δπά, ἱπάθοιὶ, ἰξ ρίνοε ῥῆμα δ Β'πρ!οΓ Β6ΏΒ6 
Ὀς ὟΥοιίε βυρχοεῖβ αἴ ὑΐμα ῬΓΟΡΆΓΕΒ ἴοτ τὰ ῥή 
ματα ἴῃ ἴΠ6 ποχῖ γένεα “Ἧς 

έν. 18. ΒυΓ Σ βᾶν, ἃ ἴδον ποῖ δοαχἢ 
[ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουισαν;:;) Τδὲ ἰδ. 
ἀεβηΐϊα ἐ [προς τι μβῆρο ΒΌΡΡ] 68] .8 τερεγάοὰ 
ὈΥ Μογοῦ δβ ἀδῃοιίΐηρ ἴπΠῸ αἀχου ; δηά, δοοογάϊῃρ 'ὸ 
ΤβοΙαεΝ, 88 ἴμεν ἩΠΪοῖ Πᾶς» ποροιυΐοσο Ὀθι ἰδ} 8 :Ὁ. 
Ἰδοῦ ὑπάροι σοπδίἀογαῦίοῃ  ἩΒΙΟὮ ἷἰβ βυδῆςίοπι. [4] 
186 ἀμ συ δους (6 νοῦ ἤοσθ αἰδαρροαγθ, { 
Ἑοτῦεδ᾽ νον Ὀ6 δοοορίοὰ. ΤἝοΓα '8β ΠῸ πδοδδδίιν ἴοι 
βοΐηρ Ὀδοὶς ἴὸ τ. 14, οὐ πιδμὶηρ [86 τηδίϊον ἱπαθῆ 
ηἰϊθ. Τῆδ Αροβίϊα 88 Ὀθθὴ βροδκίηρ οὗἨ [Π6 Ὠθοθη.: 
ΒΥ οὐὗὁἨ μεαγίηρ, οὗ ἴῃ6 ἐλένο ἀεαγά ; ἸΔΟῪ [16 βδυα. 
αἀἱά ἐλοψ ποὶ ἦεαν 7 ΤΏ υὑπίνογβα ιν οὗὨ ἔα ῥεῖν. 
Ιεμα ἷἰβ δϑγιη)θὰ.--- 1] ΑἸΥΒου ἢ τεΐθγδηοθ ἰβ σΟῃ 
ΒίΔΠΠΥ τοϑὰθ ἴο ἴπ6 Φονβ, [09 Παιιοβίϊοη 18 πε υογιθ. 
1688, ὑτ ποΡΑ]Υ δηὰ ἰὈγπμ8}}Υ, σοποογηΐης Ὁ ο]ΐονοσε 
ἴῃ Ζθη6ΓΆ]. [ ὈΠΌΘΙΙ ον ογα, 88 ἀη 6] δνίπρ ΡΘΟΡΪΘ, ἐμ 
Ἔχουϑ6 {Πποιηβοῖυθβ ὈΥ βαγίηρ [Ππ80 {ΠΟΥ ἢδνα ἠοῖ Ὠρδρὰ 
Οοά  τηρδβαρθ, ἴ.:6 τιοβδὶ αἰγοοῖ δῆβυοῦ πουἹὰ δ᾽ 
“ ΤΉ ρῃ τπὸν πουϊὰ ποὶ Ὀ6 Ὁῃ 6] ον ΓΒ ἰῃ ἴΠ6 βροοϊῆς 
8686." Βυϊ (6 ΑΡΟδι]6 ταίμθν Ὀγΐηρδ ουἱ ἴ86 ἔδοί 
οὗ ἴ86 ζησὶρίομς υμίνογλαὶ ργοραρδίίοη οὗ [86 φ08- 
Ρ6], ὈΥ οἰοιδίηρ ἰδ ἴῃ 186 ἰαηρσυάροὸ οἵ δ, χὶσ. 4, 
ἔγοιῃ 6 ΕΧΧ, 

[Νὰν. νοῦν, μενοῦνγει. ΟΟΏΡ. οΒδΡ. ἰχ. 
20. 80 ἴὰγ ἔγοιῃ ἷβ Ὀοΐηρ [6 ἐδ886, ᾿μϑὶσ κουμὰ 
τυοοῖ ουὲ ἑπῖο 411 1ῃ6 φασίδι, ἄς., εἰς πᾶσα» 
τὴν γήν, κιὶλ. Αἡ οχδοῖ αυοϊαιϊοῃ ἴσομη. ἔἰπε 
ΧΧ. (β. χτὶ!. δ; ΗΘ. χὶχ. ὅ ; Επρ., χὶχ. 4.--- . 
Ι͂η ἴΠ6 Ῥβδίτῃ, (89 αὐροειίοη 8 υπάουδίοαν {Ππ6 υ}]- 
γΟΓΒᾺΪ τογοϊαϊίοη οὗ Οοά ἴῃ παίυσγο {ΠΟΘ Ὁ Ἦ 6 
οὐ Ποὺ γοργὰ ἰῦ 88 ἃ ΓΘᾺΪ Ῥγορ ΘΟΥ, πα 88 δὴ διρῦ. 
τηθηΐλ πῃ ἴῃ πἰϑὺ8Α] Βοη8θ. οπανογ, [06 ΑΡροβι}» 
Β66Π18 ἴ0 οἰοἴϊνα 8 νον οὗἩ (ῃ 6 ἱποὶρίθηῦ ὑπὶτ ΓΕ Ἰ 
οὗὨ 116 ρύξβρ6ὶ ἐπ ἴ8οβα πογὰβ οἵ 186 Ῥβαίιηα, ὑξοστιεθ 
ἐδ ρεγοοὶυεα ἵπ ἐλ6 πη υενδαὶ γευοίαίδον οΥἿ παΐμγε {Μὲ 
ίνρε απὰ σμαγαπίος ΟΥ̓ ἰδ 7μΐεγε γευοίαίξοη Ὁ καί. 
υαίϊον.. Θῃ, ΐβ πανίπρ αἰνθη ἴὁὸ [6 φ«ϑόγγος 
αὐτῶν" ΔΌΟΙΠΟΓ Γοίδγοποο, 4180 ΘΟΓΓΟΒΡΟΠἋΒ ἴο 1} |8 
ἔγϑον δρρ] ϊοδιίοη οὗἩ τῃ6 ραββασα (ἴΠογο, (ἢ βουηὰ οἵ 
Οοα δ ποῦ: πόσο, [06 ργθαοθοτ), [ἢ τ. δῆρο Ποτθ 
[ΟἸ]]οσβ τΠπ6 πη888 οὗἨ σοτηπιϑηΐϊδίοτβ (πο υἀΐηρ Βιιατγῦ, 
Ἠοάρμε). Βυῖ Οαϊνίη, Βιίον, ΗἨδηρδίθηθογς, ΑἸέονι, 
ἙογΌ 68, τοζαγὰ [1686 ΟΡ Β “' ΔΒ ῬΡοββοββίηρ' ἃ ΓΘΔ] δΓρὶι- 
πιθηθῖῖνα ἴοτοο, πῃ ἱητογργοῖθα ἀοοογαϊηρ ἴὸ {ΠῈ}ν 
δομυΐῃο πιοδηΐηρ 38 ἀοείρηοα αἱ ἤγβι ὈΥ [Π6 ῬΒΆΪΠ) 
ἰδι.) ΑἸ ογὰ ὑσχοβ {Π6 ἔμοῖ : “ἰοῦ Ῥβ, χίχ. 8 α δοηὶ 
»αγέλοπ ΟἽ (δὲ δμπι, απὰ ἰδ σίονν οΥ ἰδὲ λεαυεηδ νὶι. 
ἴΠ6 κοῦ οὗ Οοα," Οαϊνῖίν : “48 Ηδ βροκὲ ἴο {πὸ 
Οφη]ο8 ὈΥ̓ (ῃ6 νοῖΐος οὗ [86 Ὠραάνθῃβ, ΗΘ ββον 
ὉΥ 1Π|5 ῥγοϊυάς τηαὶ Πε ἀεοβίρποα ἴὸ πιδῖκθ Εἰτρεο] 
Κπονῃ δἱ ἰϑηρίῃ ἰο 1Π6η) δ]80. ἢὃγ. [δηρο, ἴΐ ἰϑ 
{Γ, ΔΡΡΓΟΜΟἤΟΒ {118 νἱον, νοῦ ἀοο8 ποῖ ὅπα ἴζ 1" 
πε Ῥββ]π), Ὀυῦ ἐμ ἶἰιὸ ΑΡοεί]6 8 υ86 οὗ ἴ. 48 1Π6 
Ἀροβίε ᾿ΠΚ Ιγ τὸ σοηνίησθ 118 ΘΟῸΠΊΓΥΙΩΘΠ ὈΥ͂ Ραϊ: 
εἰς ἃ ΠΕ ΤηΘδηΐηρ ΟἹ ὑπ εἶν στ ρίυΓοΒ 3--- Β.} 

Οὐ (6 φτοββ τηἰβοοηβίγιοιίοη οὗ τ0ϊ8 ῥαβξαρο. 
ὑπαὶ {πΠ6 χοβροὶ διοιϊὰ οχίθηαὰ δνθιἤοΓο, οΥΘἢ οὶ 
ῬαῸ]Β τἴπιο, Βο6. Μογοῦ [ρ. 408, 41) 64.};; ΤΠοϊυοκ, 
Ῥ. ὅϑηῆΉ, Α5. [ὉΓ {{|| ᾿δοβίδιϊα βϑ] υἴαῦ)ο}} ΟΥ̓ 16 ὈΠῈ- 
γογϑαὶ τυ οὐ Οοἀ᾽ Κἰηράομῃ, (Β6ὴ ἢτθιὶ Ὑρροαγίη:, 
πῃ ἢ οὔδθη οσσυγβ ἰπ Ῥαὺ] (866 ΟΟ]. ἱ. 32), δοιρδγὲ 
[ἢ6 ἵπο βἰδίοτηθηίβ οὗ ψυκίίη Μαεγῖγγ δῃὰ Τογ)] ἕδη : 
ΤΒοΪυοκ, Ρ. 880. ΤΠαὶ τπϊοὮ ἈΡΡΟΟΓΒ θυτρτίδἑηρ ἰ.: 

"(7860 ΤΥΧ, ἴπυκ τοπάθσθ ὨΞ. νυ Βίσῃι σρσαμβ, 8 τῷ 
οἷν 1 ηπΣ ἀπ. ἰσοῖν Τὴ60. ΕἸΣΙ (ἔ «ἢ ἃ βἰσυιποηξ, ἑλεὲ: 
“αὐ, -- ἢ, 



ὅὺ0 
-“---ὦ»" ἀπ, 

186 Ἐγρογθο ἶσα] ἔοττη οὐὗὁἩ 16 Αροβεϊθἶῖβ βίαἰθιηηθοὶ οὗ 
[6 υπΐ ΠΟΙΒ4] Ῥγορδῴζϑιίοη οὗἁἨ ἴῃη6 μοθρδὶ, ἀἰβαρρθΑσΒ 
δὲ ἴῃ ργορογίίοῃ δϑ ὑᾶι ργοραρδίίυη 8 τοραγαοι 
ποΐ φιτπίαξ υείν, Ὀὰῖ φμαϊαξυεῖν. Φονιυβαίοιη δηὰ 
Ἐυπιο ψορὸ [ἢ6 ΟδηῖΓΟΒ οὗ ἴη6 δηοίθην σοῦ, Βυΐῖ, 

; 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΆ, 

ἄσ,, 88 οογγϑοῖ, δηὰ 411 106 τῆοτο δἰ κίπρ, δα ἰθ9 δαὶ 
Β)αθηὶ οὗ (μ[8 γΘΓῪ δηοίϑης ργοδρθοῖ ᾿π8ὲ ΠΟῪ Ὀθοδδρὲ 
Δ οἴἶδβησα ἴἰο Πγαο], οΡιοοέν : ι 

᾿' ΕἸἾχαῖ Μοδοα βαϊϊῆ [πρῶτος Μοωυσῇ, 
Μένει, “' ἴὰ ἴῃ6 ογάον οὗ ἰη6 Ργοροῖίο το ἡ λέγει. 

ἰι ἀἀἰΐοη το 1τῃ.6π|, [μ6γὸ ὕΓΈΓΘ ἸΔΗΥ͂ ΟΡ ΘΈΏΘΡΑΙ | (Αἰϊοιὰ), ὙΠῸ τοΐογοποθ [0 ᾿βαίδῃ, 88 ΟὯ6 Δι: ΟΏ 
ὁσμιο8, ΤΏΘ οἰτὸῦ οὐὗἁ ὀχρουπυΐην ἴ6 Ρ ἷδ 
(6 86η86 οἵ 8 αὐυκηϊταῦνε υηΐϊνοΓΘ ΙΓ ορυϊὰ ποῖ 
01} χουὰ, ὀνϑη ἰξ ν διἐπχῦ τῃλὲ (δὲ χοθροὶ μιδὰ ἐἱ 
εἰαὺ εἶπ γοδοῃοὰ Απιογίοα  ἴἢ6 π Ποῖα οὗἔ [6 ΒΠΠἢ 
ὕτδῃ ἐ αἱνίδίοη οὗ [6 νοῦ], 88 νγε}} δ 4}} Αὐγίςδ. 
σου ἃ αἰϑὸ πᾶνα ἴ0 ἐομ!6 ἰηἴο οοπϑίογδιίοιι. 

Οσ. 73,6 Σ ως Ὁ ἰδὲ Οεηπένϊοβ ανα ἐλ πηδείϊο 
υΓ [δριιοῖ, Ψατα, 19-21 : ῥγορλεδίεα αἰγεαάν ἐπ ἰ 
Οἰα Τ7εκίαηιεηί. 

αν. 19. Βαϊ ΣΦ δαν, Ὁἱὰ [Ιδτὰ0] ποῖ ἵχηοῦν 7 
[κμἡ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω;) ΤΏΘ ΑΡροβι]θ. ΠΟΥ 
Ῥδθθ5 ΟΥ̓́ΘΡ ἴο (86 ἰοῃρ- γοραγοὰ δ {Π|088 οὗ υῃ- 
ΒοΠ νης [δγδοὶ δηὰ οὗἨ ἴθ δε ονίησ Οοη 68, Βαί 
γοῖ, ἴῃ ἷ8 γοργοβοηϊδιίοη οὗ εἰἷ8 ἰραγία! ἱῃνογδίοη 
(πιο ϑυστοα ἃρ υπθοϊονίηρς Ψυάαίδηη) οἵ (6 οἱὰ 
ἐπϑοογαίίς το] ίοα ---- δοοογαΐης ἴὸ ποι [86 {6078 
ψογ ἀΟἀδΒ ρμθορ]θ, αῃὰ ἴμ6 Οφηε 68 6 Γο σίνθη ἢρ ἴὸ 
τῃδηιϑοϊ γοβ-πὴθ Ὧ848 ΤΘΟΟΌΓΒΘ (0 [6 τΪΓΠ6Ά868 οὗ ἴΠ6 
ΟἸ]ὰ Τεβιδιηθης γοβρϑοϊίηρ τῃ6 Ὀορίπηΐῃρ δῃ ἃ ργοϑρθοὶ 
οὐ εἰν ἱηνογθίου. Αὔἴον ὑπη6 ἔγϑι αποϑιΐοῃ : “" Βανβ 
πΠΌ 6] !ΙΘν τα ἀοὺ Ποαγὰ [ῃ6 χοβροὶ 9 " τῇ θγα [ὉἸΪοτΒ 
[Π6 βροοηῃὰ : “" Ὠὰ ποῖ ἴδγδοὶ ἔηοιο 13" 8 ὕδῪ 
ΠΟῪ δὶς : Τὶ ἰθ τοίδγτοα ἴο 7 Ἐχρίδηδι ἢ ϑ : 

1. Ταὶς τὴ6 χοθροὶ δου ὰ ραϑα ἔγοπλ 86 ἀδη 1168 
ἰο ἔμ δον (ἸἸΠποτα5 Δαυΐναθ, Οαϊονίυθ, ΤὨοΪυ 
[ϑιυδτί, Ηοάρε, ϑονποιῖ], διὰ οὔποθ). Βαῖ (ἢαὶ 
ἐπ γοαὶ ΝᾺΒΘ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΠΟΙΠΟΠΔΙΪΥ υἱιοτοὰ, δηὰ ἷἰβ ποὶ 
ουηίαἰποα ἰῃ ἴα ἰοτοροίηρ,. 

4. ΤΊ ροβροὶ (ΟἸιγγϑοβίοια, δηὰ οἴπϑγθ). [Η|6Γ0 
πιῦϑὸ Ὀ6 οἰδββοὰ Οαδϊνίῃ δηὰ Βοσα, ἼῸ ΒῈΡΡΙΨΥ : ὑΠ68 
ἰγὰιῃ οὗ αοά , ΡΒ ρρὶ δηὰ Εὐτθθβ: [06 πογὰ ΟΓ 
Πλ 6 οὗ Οοἀά (ἔτομμ νοῦ. 17). ΤῊΣ ἰαϑῦ παπᾶ 
εἐἰοἴθηά ἐπ οὲν νον, ἔγοιὴ Εἰ16 θαι ρἤδϑὶ8β ΜὨΐοῖ 866 Π18 ἴ0 
γοϑὺ οἡ ἴδγαθὶ (Ἰπ 106 σογγϑοῖ γοδαϊηρ), ἀπα ἔγοπη 086 
ρδγΔ 6 δηλ πὴ ἢ νοῦ, 18, Μογοῦ Ορροβθβ, ᾿ψῖἢ γθᾶ- 
800, [06 μήητ-οὐκ, πο δηϊοἰραῖθθ δὴ δῇῆὶγιμαῖν 8 
ΔΗΒΊΘΙ : ΠΟΓ ἰ8 [8 ΟἸὨὐθούοη πιοῖ, ὈΥ͂ βαγίηρ ἴῃδὺ δὴ 
δἰ τιηδέῖνο τπιΐρξ Ὀ6 Θχροοίοα, (παι ἴϑγδϑὶ οὐρὴϊ ἴ0 
πᾶν γζῆονη ἐπ χοβροὶ. Ῥαυΐ ΚΗΘῊ [00 880} ἴῃαὶ 
εἴ ΓΟΥ͂ΘΓΒΟ γῦδϑ {Ππ| ἴποϊ,.----Ε, 

8, Τῆι (π6 σοβροὶ βῃουα Ὀθοοπηθ ππίγϑγβαὶ, δο- 
οογάϊῃς ἴὸ 6 ργϑοράϊηρ ρα οἵ ἴ6 Ῥβ8]1) 
(Εν σϑοιθ, 6 ειια [ΑἸογὰ], Μογοῦ)". Μογοῦ 
ΡΪδοθθ Τποϊποῖς 4180 ἰη ὉΠ|8 οδίοροῦυ. ἸΤδοϊαοκ, ῃοτ- 
δγοῦ, ΠΟῪ δοίαγοθ ἴον (1.), δβ [Ὁ]Π]}ον8: “Βυϊῖ γοῖ 
[πὸ Ο]οπνὶπς ργορμοῖῖο ἀθοϊαγαιίοηθβ 60 ποῖ οοπίδΐῃ 
80 ποῦ [86 Ὀπίνογβα ΠΥ οὗ ργοδο ΐηρ, 88 ὀχ  δηδ- 
κοι οὐἨ τῃ6 ἱπνογιθα γοϊδιίΐο τ ϊο αοα γὴ}}} δϑκα πη 
ἰοναγὰ Οϑη 68 πὰ {96078.᾽ 

Αἱ 4}} ανοπίβ, ἴ86 οἰϊδιίζοῃ ἱπιηγϑαΐαίοὶν ἔο]]οσίην 
6 τοῦ δἰ πρὶν ἃ ργοοῦ οὗ {π6 υπίνογαα! ἐν οὗ [ἢ 6 208- 
ροὶ. Βαῦ ἰδ ον [Ὁ]1οτ͵8 ἐβογοίγοπι, [μα ἃ ΠΟῪ δβίδίθ- 
τιθηῦ 5 πδάὰ6 τῖϊὰ (Π6 ργοοῦ, ΤὨΪΒ α]8ο μοὶ ἐβ ροοὰ 
δ (6 ἰαϑὲ αυοϊαιίοη. ΤῈ ργορῦθθθ ἰ8 ἃ8 (Ὁ]]ΟΥΘ : 
α. ὕπί νογβα εν : Ῥα. χίὶχ. ὃ. Ὑπὸ [δι οὐ ἴῃς Οθη- 
4166 ἴὉγ ἢὸ αὐγακθηΐπρ οὗὨ {πὸ ἰδ! οὗ [86 Φόν8; 
Ῥριιὶ, χχσχὶϊ. 21. ς, ΤῊα δι οὗ (6 Οδημἶθβ - 18. 
ἰχν, 1. ἂα. Τῆα υῃθα]οῦ οὗ ἴΠ6 ον. 1.4. ἶχν. 2. 
ΤὨογοίογρ τὸ τοραγὰ [6 ὀχρ᾽δηδίίοη οὐἩ ΕὐἰΈΣϑοῦο, 

5 [Βιοιμομβηϑί ον δηὰ Βοΐομο ἵλῖο ἤεγαεὶ 88 (Ὧθ οὈΪθοῖ οΥ̓͂ 
456 τογῦ, πὰ βυροὶν Θοά 46 βαρ)οοὶ. Ὠϊὰ ποῖ Οοὰᾷ Κποιν 
Ἰοιαοῖ Βυϊ (Ὠὐὶ ἰβ ἈΥΌ ΣΆΓΥ, γιὰ ποῖ ἐ δοοοσήληοο ΜῊ 
486 οουίοσι.--Ε.] 

ἴπ6 ΠΙΔῺΥ ὙὮΟ βροῖζα δϊογνσαγα ἴὼ [86 βάῖηθ οβϑος. 
Ὑ οἰϑιοίῃ, ϑίογν, ΕἸ (τ, ἰοίΐη πρῶτος πῖ οὐ 
ἔγνω, Ὀὰυῦ οἵ ἰπϑυδείοηῦ στουη8.---Ε.}] Το ἔπ: 4 
ὉΠἑγ ΒΑ  Ὑ οὗἨ (6 ΑὈγΑδδιΐο Ὁ] βδίηρ μδᾶὰ Ὀθθη ἀ6. 
οἰαγοα θαυ] ον, Ὀὰς ἰὶ νὰϑ Μοβοβ ψῆ0 βγδὶ ἀφυϊδεϑά 
[80 {π᾿ ὴῸ βῃουϊὰ Ὀ6 πο αἰδδγθηςα Ὀδίπθθη Ψ6Ὲ8 διὰ 
θη ϊοθ Ὀεέογο Οοα᾽ 8 εἰμι θοῦδη 688. ἱηάθοά, τἰδὶ 
ΡοβϑίΟΪγ [6 ἀθῃ 1168, ἰὴ ἰμοῖν ροοα οοπάυος, πὶ 
ὈΘ6 ῥγοίοιτοα ἴὸ ἴ6 Φονβ ἰπ ἰμοὶρ Ὀδὰ οοπασοξ 
ΤῊυδ (86 βαηθ Μοβοϑθ ὙΏΟ οοϊημπηϊςαίοα ἴο Ιδγϑοὶ 
118 Θοοποῦνῖὶο δαναπίαζοβ οὐοῦ [86 θη θα, 88 ἢ6 
ὙΠῸ παδὰ βοῦ ὕρ [86 τ]ὸ οἱ ἔμ ἢ ὈΥ νος τἰΐ8 το. 
ἰδίου οουϊὰ ροδβδβί Οἱ ὉΘ ἱμγνογιϑα ἴω τΓΒ6 ἔμζαγθ. 

1 τῦἱϊ! ὑσονοόῖο γψοόοὺ ἴο ἰϑαϊουδν [᾿Εγὼ 
παραϊζηλῶσω ὑμᾶς. ΤΠ ΟὨ]Υ νδγίδεοη ἔγοιι 
186 ΥΧ, (τιϊοἢ οἰ ΟΒ6 1. [Ὁ] (Π6 Βοθτον) ἰδ [8 
ϑυϊθδιϊἑυξου οἵἨ ἁ ὑμᾶς, ἴῃ ϑβοὶ οἴδυβθ, ἔος αὑτούς, 
--Β.,] Τυβ Μοϑθ8 βρϑδῖβ ἴὸ ἴβγϑοὶ ἴῃ 16 πδ}Ὲ οἵ 
[6 ογὰ ; Ὠοιῖ, χχσχὶϊ, 21]. 
1 ἰμο80 τὸ ἀχὸ πὸ ῥϑορὶθ [ἐπ᾿ ουκ 

ἔϑνει. Τὰ ργϑοΐθθ ἴογοθ οὗ [06 ρῥιθροδίο ἰδ 
ἢ αἰ ΘΠ ου Υ σοη νου θα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ ΕΠ] δὴ πορὰ. [ἱ{ ἰς 
μοῦ ΞΞ ασαϊηδί, ΜΝ] Πουρ (πὶ ἰ8 ἱτρ] θα : ΟΡ ΞΞ ὃς 
γιδαηδ οὔ, Ὀὰϊ τίμιον, οπ αοοονηέ οὐ. ἩΜὰ ΘΧργοβθθα 
16 ποικοῦ βίιδας οὗ ἰῃηβίγυσωθηίδὶ ἔοτοθ βυι οἰ ΘΏΥ 
γγ6}}, Ὀυϊ 1.6 Γθ8] δ6ῆδα ἰδ: ἀγομϑοὰ οπ ἀσοομηπΐ οὗ 
απα αἰϊγεοίεα ἰοιοσαγά ἃ πο-ΡΘΟρῖο.---Β.] Ὁ5 εἶς. 
ΤΊιο αθηθ]6 ἡδύϊοπϑ ποτ ποῖ γοόομηιϊΖζΖοα 88 ἴγυο πὰ. 
οη8 ἰπ 186 ἰάθα οὗ (86 ρϑορὶβ, Ὀδοδυβ ἸΏΘΥ στ ΓῸ 
ἀονοϊὰ οὗὨ (Πᾶὶ το ίουϑ δηὰ ταογαὶ ῥτϊποῖρὶα πιῖςι 
ὑΥδηβίογηιβ πδίυΓο ἰηΐο ἃ ΠΟΤᾺ] Πα ΟΏΔΙΙΥ : 866 
ὁδιρ. ἰχ. 2δ: 1 Ῥεῖον ἰδ, 10, “Δ, ἔτοπι ἴ., ἀο- 
ποῖθ8, δίΓΙ ΟΟῪ δροακίηρ, [Π6 ᾿ΠΟΓΟδδΙ ἢ Ἰη885 οὗ Ὠεἴ- 
ὉΓΔῚ] ὨυϊηΔη ὈδίηρΒ; 5, ἴτοη ΣΌΣ, ἃ ςοπηθοίίοῃ, 
ΔΒΒΘΙΠΌΪΥ, οοπιααἶγ,. [186 'ττογὰϑ ραορία, παΐξέυη, 
δἴῖ6 υϑοὰ ἰη 186 Ε'. Υ͂, [0 ργύϑϑογνὸ ἴῃ6 αἰϑιϊποϊίΐοη Ὀδ- 
ἴσϑθη (6 Ηρῦτον πουάβ. Ὠδδβρίϊα {μ6 ἤδοϊ {πὶ [116 
ΠΧΧ. α8 υϑοὰ [86 βΑπη6 ἩΟΓᾺ ἴο γρηᾶονρ Ὀοίῃ, ἰύ ἮδΔΞ 
ἠοῦς Ὀσοη ονογϊοοϊκοα ἴῃ (ἢ6 Εἰ, Υ͂. ἴῃ {Ππ|8 ρῬδβϑηρθ.--- 
Β.] Τιδ οχρίδυδιίίοη οὗἁ ἐπ “ πο.ρϑορὶθ ᾽" (16 οὐκ 
ἀδηΐθβ ἴῃ6 ἰάδα οοηϊδίηρα ἰῃ ἃ ποσιδη οοπηοδοίοα πιὰ 
10), ἰ8 ἑουηά ἴῃ {86 ΤὉ]]ον ΠΩ ράΓα]] 6] : 

ΒΥ ἃ ἐοοϊέδῃ παϊδοη [ἐπὲ ἔϑνει ἀσυνἐ- 
τῳ 1." ΤΡ γο]σίουβ δηα πιογὰ] ἔο᾽]ν οὗἨὨ [86 Θοη- 
1116 οοῃβίϑιθα ἴῃ ᾿ἰΐβ ποὶ βϑοκίπ αοα ΒΒ βἷστιβ σὶῖὰ 
τοβί πδίίοη : ἴον ἢ. ἢ ΓΘΆΒΟΙ) ΠΟΥ αἶ80ὸ οουϊὰ ποῖ 
ϑβθεὶς Ηΐπι. Ῥδὺ], σἱὰἢ ρσυοὰ στουνα, 8668 ἴῃ {μὰ 
ἹΒΟΓΟΌΡὮΙΥ ῥγορμοίϊο βοὴρς οἵ Μοβοϑβ, πῇ Ἰοοϊκοα 
ἃν Ὀσγοπαὰ ἴδϑγαο 8 Ἰἰδίογυ ἴῃ τῃ6 ὙΠ] ΘΓ Θ 88 ἀπα ἰδ 
τοϊατίοι το τΛ86 Ομπδληΐ 68 (Ώουι, χχῆϊ. 48), ἃ τΥρίσαὶ, 
δηά 58}}} πηογα ΤΠ Δὴ ἃ ἐγρίοδὶ ργορἤθου, πο ῃ βου] 
Ὀ6 1Π|16α ἰπ ΠΥ νᾺΥ8 ἰῃ ργοϊυάοβ, διὰ ποῖ [νὰ 
βΠΔ]}Ὺ Ὀδοη {1816 ἱπ τ} 6 αὐπιοϑί σοπὰ ἰοῖθ σΠδηρο 
ΟΥ̓ ᾿Ι6 ταϊαϊΐοῃ Ὀοίνγοοη ἴδγδεὶ αηὰ ἴῃς Οδη 1168 ἱσ 
το ἴοι ἴο ἴπ6 χόοβροὶ. [ἢ συϑῦ. 21, ποι ν [δγϑ ἢ Ἐ 
ἸΔΟΙΔΙΡΥ ἴῃ [86 τρι! ἀΘΓΏ 6588, ποῦ ἴπ6 Οπβηδοηΐξε ρϑορΐο, 
8 Ἰηθδηξ δἷοθθ Ου ἔδο αἰδδγοηὶ υηϊοηδῦϊο οχρὶο 
πδίίοηβ, ἱποϊ ἀΐηρ ἴλοθο οὗἩ ΡΠ ρρὶ, 8.6 ΤὨοϊαοκὶ, ἢ 
δὅ88 [χἰνοη ΔΌΟΥΘ]. 

5 Νογοε, ἰπ μὲδ υοσδίομ, ἔγθοσυοα ἐμ Ἰολίσεα αἱ 
ηο νοτῦδ; παραξφηλώσω, παροργίω, 6 μι 
Ῥῆγθδθ᾽ 7 τὉΟ ὺοὺὔὴὺὲὲ πιὰ ψου ἰο γεαίοιεψ, 7 οὐἱἱ ἐπσεῖίε ψὸν ἰο ἐὼ 
εἰϊρπαίΐοη.--Ἐ, } 



ΟΠΑΡΤΕᾺΕ Σ. 1-3]. 

ον 50 Βυῖ δαίδῃ 18 ψοσν ὈΟΪὰ, απ ὰ βα [ἢ 
Ἡσαῦας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγειν. ἴκηβο: 

αϊαΐ εὐερ υδηέμν δε (0 δαψ; ἩὮϊΟὮ 18 [Π|6 βρη τὶς 
οὔ 6 αξθοῖς. Βεῆξει: Ομοα λίοκεκ ἱππωεταί, δαὶ 
αὐϑασίον οἱ ρίαπε εἰοφψωΐξιν.---Ε4]1. Το ΑΡοβίϊβ γϑ- 
κιυταεὰ ἰδ Δ8 στϑαῖ Ὀοϊάπθββ ἴῃ [βαΐδἢ (0 38} ἴμ0 πορὰβ 
οὗ οἰιδρ. ἰχυ. 1 διὰ 2 ἴῃ (πὸ Ὠρατίηρ οὗὨ ἴΠ6 δον, 88 
(}).6 βεαὶ νογϑθ, δοοογάΐϊηρ ἰὸ [ὶἷὶβ δχρίδηπδίίοῃ, οχ- 
Γοδϑϑὰ ΤΏΘΓΟΥ ἴ0 86 ΟΘμΠ 1168, ἀπὰ [6 βθοομὰ [ἢ6 

ἀλάταθαε διὰ δροδϑίμϑῃ οὗὨ [6 Φ6νν. 

[1 τῶ; ἑἐουπὰ ὃν ἴποβθ τσῆο δουβῶῖϊ τὴ9 ποῖ, 
μρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, κιτιλ. 
ὅι.6. 7εχέμαϊ Νοίε Ἶ, ἴον 106 ἰαχὶ οὗ 6 Ηθῦτον 
ατίμίπαὶ ἀπὰ [86 ΣΧ. 10 ἐμ6 ἴοστρογ οἵ πηϊοῖι Ὅς. 
Ἰμδηρο το ΓΒ 80 ἔγοαυθηῦν. Τπὸ Αροβι]α [)88 ὑγϑῃβ- 
Ῥοβεὰ (86 οἰαυδοε.--- 1] Τῇ αυοβοῃ ἰβ ΠΟῪ γαἱβοα 
ἤτβι οὐὗὁἨ 41} Ὁ ἴπ6 ἰαῦον οχοζοβδίϑ, πθοῖμθοσ Ρδ0}}8 
οχρίηπαίίοη οὗὨ [βαἰ}}}}8 ἷ8 οοττοοῦ ἢ ΜΟΥΘΡ 
ΒΑΘ: κ [ἢ [109 αἰτοῦ βθηθα, [β8. ἰχυ. 1 (ἴγϑϑὶν [ΡΌΤῚ 
ἴι6 ϑερίυερίπι, πὰ τὴν δὴ ἰηνογδίοη οὐ Ὀοῖμ (86 
ΡΆΓΑΙ οἱ τρθιθ 6 ΓΒ) ἴτθαῖβ οὗ {π6 υἱεῖσα, Ὀυδ ἴῃ 8 
ἐγρίοδὶ βδϑῆβϑθ, ΝὨΐοῖ Ῥϑὺ! οἰθαυΥ ρογουῖνθθ ἴῃ ἴΐ, 
ΠΟΥ δ ἰγροδ οὗ ἰῃ6 Οεηπέέίον," ἃς. Βαϊ ἱπ {5 
οδδε, Ῥβϑηὶ πουἹὰ ᾶτο τηδάθ δὴ Ὄχοροβϑὶβ πὶϊῃοιυϊ 
ΒΌΥ ονΐιί πο, δὰ ποῦἹὰ ἤδνο ὀχροβθὰ Ὠἰπηβοὶ [ ἴὸ 
ἐδο Ἰορσ  εππαῖο σοηϊτδαϊ οἴου απ οθηθαγο οὗ [Π6 6 58. 
ΤῬῃοΪυοῖς Αἰθὸ τοσρδγῖεϑ, ὑπαὶ ἱἢ τἢ6 ΑΡροβῦϊα, ἰῇ νϑυ, 
1, τοίοττοὰ ἀΐγθοῖυ ἴὸ 1π6 Οοπιῖ 68, ἢἷ8 ἀρρὶϊεδιίοη 
που]ὰ Βαγο ἴο Ὀ6 τορχαγάθιὶ ἃ5 μαυϊηρ τηΐδβϑοα [18 ΟὔὉ- 
͵οοῖ, [Ιῃ (6 τοι ρίδοθ, πεπηοῖν, ΤᾺ Οἷς βαυ8. {Πδὶ 
τ ὈΌΪἶ64] Ἔχροβίτογβ (Φηγοιὶ, ἃς.) ἢδνὸ “ β'ΡῚῪ δηὰ 
αἰ ον οΥΥ Ἶ ἜΧρ]αἰ μα γ ΓΒ. 1 Πα 2 848 γοϊδίίηρ ἴὸ 
1Π0 βαὴθ ϑυρ͵οοῖθ. ΗἨδ ζυγοῦ βάνβ.: “ Ἰηἀδορομά- 
ΠΥ οὗἉἨΘ (ἢ656 ΓΑΙ ἶσα] ρυθάθοθβδβογα, [6 βαῖὴηθ ΟΧ- 
μἱαπαιίοι Ὧλ8 ὈΘοὴ δαορίθα Ὀγ Οδβοηΐυβ, Ἐπναὶα, Ηϊ- 
τὶς, ἀπὰ Ὀιηῦτοϊς, πἰοὶ ἰαδὲ τυτῖτον ὑγαηβίδυθβ: 7 τοαϑ 
7. δε ἐπφωῖγει οὗ," ὙὍΤθΘΓΟ ἰβ αὶ στουπα [ῸΓ αἶδδρ- 
ργονίηρς οὗἁ Γα θ᾽ 8 οοηβάσησο ἴῃ ἱπβογιΐηρ ἰπ γϑΥ. 
80 : ἐοὸ δὲ Οεηξϊοδ, πὰ ἰη Ὀορὶπηΐπρ νοῦ, 21 πῆι ἃ 
πο ον 7 τρεαῖ, ἃς. Ὑοὺ ἴη6 Ἔὀχοροιίοαὶ δυῖμοῦ- 

ἰτἴο5. οἰἴθαὰ ἀγὸ υἱϑοῦγ τοίαϊοα, ποὺ ΟἸΥ ΟΥ̓ ῬΑᾺΪἾἘ 
ΠΟΥ πα ἤουρ 6 σληποῖ ὄσθη δαηιϊξ ὑὉμὰϊ ἴῃ 
οὁη6 οὗ ἢἰθ ἰα8ὲ ϑπογα-[Ὠγυβίβ ἢ6 Ὧ88 πιβδὰθ ποῦ ΠΠΘΓΟΪΥ͂ 
ἃ ταηάοιῃ βίγοϊο, Ὀυῖϊ ονυνοὴ πουπάοα Βἰτηβοϊ --ουὶ 
810 Ὀν ἴπ6 οοπηροϊΐζοη οἵ [86 ἩδοΪΘ οὗἁ θ᾽ 8 Ρ88- 
β26, Οἤλρ. ἰχἱἶ, 7-ἰχυἱ, ΤῊΘ δηθ θ868. ἴῃ ρΘΠΘΓΑὶ 
Ὀοϊποθη ἴΠ6 βίγοηρὶν ΟἹὰ Τοβίδσηθηις 96» }8}} ργαΥΘΓ 
ἐν σἤαΡ. ἰχὶϊ!. 7 Δ᾽, ἀπὰ 116 ργορῃοιῖοαὶ Νὸν Τοβία- 
τὴθηϊ διδὸν οἵὗὐἨ Οοα ἱπ οἴδρα. ἰχν. δῃηὰ ᾿χνΐ. δγὸ 
βγαὶ τὸ Ὀ6 οοπβίἀογοα, [ἐ ἰβ βαϊαὰ (πῶ ἢ ῥγδυοῦ ἰβ8 
απ ἀουθίραΥ ἀραίχυοά ἴ0 ΟΧργθθθ [βγεῖ 8 βίδῖθ οὗ 
πη ; ὑπαὶ ἰδ σοπίβὶ 8 ΔΏΘΤΥ δπὰ ραβϑϑίοηδίθ 6]6- 
ΠιοΠΙ͂ : δηὰ {π8ὺ ἴπΠ6 ἴζοτὰὶ τασδὶ 80 τανθαὶ ἢ ]86 ] 
τι ἐλε Οεηπέδίοε εοἱϊἱ ἐγεηιδίο εἴ Ἠΐβμ Ὠδπιο (τον, 17 : 
αἰναΡ. ᾿χνὶ. 1). ΤΊνα ὈΓΆΥΟΡ 8 ἃ οοηβίοις Ὀοϊν θη {Π|6 
ργοίουπαοϑι οοὨ Γ ἰοἢ δπὰ 86 τηυθὲ ραΐη δι} ἀ6͵66- 
τίοπ, δηὰ ἴδ αἷδθθ ΑΝΑΥ ἴῃ ἡ αυοείίου πη σῇ βουπὰδ 
Ἰκα ἃ τοργοδοῦ. Τὴθ [ογὰ ΠΟῊ ἈΠΒΉΘΓΤΒ, ἰζ '8 Βαϊα, 
ἱη ([Π6 ΘΟ] ΣΟΡτΟδΟΣ : “1 νὰ8 ἴὸ Ὀδ βουρῃϊ.") Απὰ 
τΐἷν 8 οἰαϊηθὰ ἰο 6 [ἴἸὰ δβἰπιροδὲ τοηδογίηρ οὗἁ 
ΞΣ, Βαϊ πῆδὶ ἀοε8 (π6 1,ογὰ δηρπεν ἴῃ γοΐδ- 
ἐΐοη 0 [η8 Ρ6ορ]β οἵ ἰβγϑδοὶ, δῃὰ ἰῃ γοϊδιίίοη ἰ0Ὸ 1} 
Βομ 68.) ἴη οἢδρ. ἰχίν. 8 δὲ πὸ γοβὰ: “ Τῇου δι 
γὺ1 ΕΆΙΠΟΡ; ΜῊὰ ΔΓ6 [06 ΟἷΑΥ, δῃηὰ που οὐῦ ροίϊον," 
ἂς. ἘΕϊΠΔΙΥ: “Ὁ 1 ογὰ, πὶ που ΠΟ] τ Ρθδοθ, 
ἐηὰ ΔΠδοὶ τ;8 ΝΟΡῪ δΟΙῸ ἢ, Οὐοτηραγο Ὦθγο ἴΠ6 8ῆ- 
ὅπεν ἴῃ οἴδρ. χυ. 2, δὰ διγίῃοῦ. ἴπ υϑὺ. 8 τῃ6 
[λταΐ ΐδν ἐπουρῆϊ δραίῃ σθοῦυγβ ἴῸ [Π6 ῃγορῆοὶ: Α τοτὰ- 
μδηὶ οὗ {πὸ ρϑορῖὶα Μ1}} Ὀ6 βανϑὰ . ἔγοιῃ υϑγ. 18 οῃ- 
πε γιὴὶ 1.6 Θχρ]αίπμ ὈΥ ἃ σγαηα ἀπε ποβἷ8. τοι 0}}15 

88 
᾿φασασποτασνσεαον σι. σέων ἀρ ντχ, σπίτι υμεώκεαακαήςτα,, ἄκαν. 

ΔΕ Πο8ὲ6 ἔμογε {ΠἸ6Ὼ δυΐβοα (6 ἀοβοσίρίϊη οὗἨ (δέ 
: [ΠΘῊ ϑγδοὶ, πη οὶ Μδ8 ἴο Ὀ6 68116ἃ ὈΥ͂ ΔΠΟΙΔΘΓ Ὠδπις 

(νον. 15). Οἱ ἐπ αδῃ!εθβ, 866 οδδρ. ᾿ἰχνὶ. 12, 18, 
19,21. Βυὶΐὶ 160 δη 6808 Ὀθύυγθθη οὮΔΡ. ἶχν., γΟΓΒ, 
1 δηὰ 2, οοπηδ 8}}} τῶογα ἰπῖο οσοῃβἰ ἀδγατίο, [πὸ ν ῦ 
1 νὸ τοδὰ, λτϑκςς ἰῃ τσ, 2, Ὀπόϑε. Το "ἿΣ, ἰρ 

τοῦ. 1, ἰθ ὍΦ3 ΉΡ ἀθ, πιο οου]ὰ ποῖ νϑγν 
Ἧ611 ἀσῃποίθ [6 βγϑ}ὶοβ, τοῦ 6 {6 Ὀθορὶθ ὃς 
οοπδίἀογρὰ ραβϑῖνθ οὐ δοιϊγε (θ6ε6 Τποϊυοκ, ὑ. ὅδ), 
88 ἴ.:0 αυοϑίίοῃ ἴῃ ὈΟΓΏ οὁ4868 18 {Π6 οβῆςΐα] ἰογῃ) οἱ 
ἐποῖν το ρου: ἘΞ, οα ἴδ6 οἴδον μδηά, ἴῃ νϑγ. 2, ἰὅ 
ἀραϊχπαϊθα δ8 “Δ Ό : ἰδ ἰβ ἃ ρϑορίβ ρἱοάγοὰ ἴο {πὸ 
Ἰωοτά, Ὀυῦ 8 ΠΟῪ δὴ δροϑίδίε ροορῖὶθ. Τῃ6 δηιιδθ- 
818 ἰ8 81}}} βίσοηρονγ, (δὲ [86 μογὰ ἰδ ΠΟ ἃ βυλ7θοῖ 
οὗ δοαγοΐ οὐ ἴδ ραρὶ οὗ δ ρβϑορὶθ (οὐ) πο} 
ΠΘ6Υ͂ΘΡ ἰπαυϊροα αἶνον Ηΐτ : (δαὶ Ηδ ἰα ἔουπα ὉΥ ἴΠο86 
Ὅ00 αἰὰ ποὶ βθεὶς Ἠΐπ), δηὰ τουδὶ τ ΓΟΪΥ ὕ6 ἰουοῦ 
ἢ 106 τορὰβ Ἴ2ΣΓ ὍΣΣ, ὙΠ|Π16 Ηδ δὰ ἴο βργοδὰ 
ουἱ ΗΐδΒ αηᾶὰβ ἰῃ ναΐῃ ἰθ6 ψ 016 ἀΔΥ ἴ0 ἃ γϑῦθ] ἑοῦ 
Ῥδϑορὶθ. ἴη νϑὺ. 1, ἃ ρϑορὶθ ἰβ. βροίζθῃ οὗ υῃϊος πον 
Ὡοῦ ΟὨἿΪΥ͂ ἰμαυΐτοβ αἴδον τθ6 ογὰ, Ὀὰς ουθὴ δεαγολελ 
αἴϊον Ηἰϊπὶ: ὑυϊ, ἰ ν Σ. 2, ἰδ 18. ἃ ΡΘΟΡ]6 ὙΔοὮ ἢα8 
80 [Ὁ}}} τυγϑὰ ἀπτὰν ἔγοια Ηΐμ, ἴμαῖ Η6 βοϑῖζβ ἴὺ {ΠῸ 
Ὑ00]6 ἀδγ ἰῃ τναΐηῃ. ΤὨυβ πὸ ΘΒ, ἴῃ σον. 2, 
ταί νυ ἵπὰη ΡΣ αὖ 1(Π6 Ὀορίπηΐηρ, τηυδὺ Ὀ6 τεδὰ 
88 ἃ Βίγοηρίποηθα ρῥτγοϊοεῖθ, ΤῊΘ ογὰ ΔΗΒΉΘΓΒ [ἢ0 
αυοδιίοη, τηοῖπον Ης που]ὰ αἱθίοῦ Ὑ ΡΥ Βόγον, Ὀν 
τοοστς τὸ ΗΪβ σοπηραβδίοη ἴο [86 Θδητ1168 (δθγοιηο) 
ΤΏοη Ηθδ οχρ]αΐηβ, ἰπ ν γ. 2, ΒΟῊ 1118 {ιγΐηρ ἴγοῃι 
ὙΠ 6 ἢδ88 Οοσυττοῦ. “1 ἤαΥα βργοδὰ ουῖῇ ΠΥ ἢϑη 8 ἢ" 
(ἴὰ να}, ἄς. Το ὀχοροιοαὶ δογιἀρστηθηὶ οὐἨ 16 
Ἰαβῖ ΠΡΟΣ 8 οοπῃοοίθα τ δὴ δου ἀρστηθηςξ οἵ κῃ6 
σῃοΐο οὗἩ [86 βοοοπὰ ρδγὶ οὔ 1ββ᾽δῆ, οἷυοῖκ, μοὶ 
βαι88ῆ.α νι [ῃ6 ἀοΐρηοο οὗ [86 οἰάοῦ ἐμλογ τοί "ἶοη 
οὗ [8 ραβϑαρὸ ὮΥ Η΄ ἡρϑύοηθοῦς, Ποίμηδηπ, δηὰ διίοσ, 
ΤΆΚΟΙ ἃ τα ἶα ροβίου Ὀούχοθη δ ἐπα [ἢ6 6χ.: 
Ροβίϊοτβ οἰϊθα, ὈΥ͂ γτοιυδγκίης “ τμαῇ 1ῃ6 ριόΌρποὶ ἀἷὰ 
Ὡοῦ βροβῖ, ἰῃ σοῦ, 1, οὗ ἴ86 Οθῃ(1168, ἀπὰ γοὺ τΠὰὶ 
Ῥαμ! αἰὰ δρϑδῖκ, ἴῃ σοῦ. 2, οὗ τὴ. Φοπβ." Βαυὶ ν» δὶ 
σ«ουἹὰ τπ6 ἀποτολμᾷ ἴπδπ τηθϑῃ ἢ ᾳὺ] ἑου]ά, ἰι- 
ἀρεά, αν ροοὰ στγουπὰ ἴον ποὺ πδιηΐῃρ ἴπ6 Οδῃ- 
{Π168, ὈδσΑυΒ6 ἃ οοῃβοαυδηΐ Θχοϊυβίοη οὗ ἴῃ6 οἤοθθη 
διυιϊδαίδηοο οὗἁὨ [ϑτδοὶ οου]ὰ ἔδυ Ὀθθῃ ἱπίοστοα, ΒῬΠ Ὁ Γ Ἐ 
Θχρἰδηδίίοπ ἷἰβ ὑβογοίοσο 80 ἴδ οογγθοῦ 48 10 ἢο] ας 
ἐπα, ἴῃ γον. 1, [ἴβγδθ] 8 δα ἀρὰ, γοῖ ποῖ αἰΐοσγ ἰ(8 ἢγαι 
Ο8]11, Ὀὰὺ αἴνον 108 αἰδβοϊ αἱΐοῃ ἰηΐο [Π6 ᾿΄ Πο-ΡΘΟρΪο ᾽" 
οὗ (6 Οὀηεϊο ποῦ. [ΤΏΘΓΘ ἰβ ἢὸ οἵποῦ τἷονπ οὐ 
ΓΠ6 ὁσχοθρὶ {μα ΒΊΟΝ γοΐδγβ ἷξ, 88 οὐ κῖπ}}γ 
υϑοὰ, τὸ ἴπ6 Οδη16 8, ἰΠδὲ οοπεῖδίβ πὶ Ῥδ0}}8 ῥτυ- 
ἀδῆοθ 88 ἃ ΤΟΆΒΟΠΘΡ, τησοῦ ἰο88 ὙΠῸ ἢἷ8δ δροβίο  ο 
ΔΌΣ ΠΟΥ δηὰ ἰηβρίγαιίοη. Τὸ {86 δγχζιιηθηῖ οἵ Ὦτγ. 
ἴδηρὸ ποιΐηρ προ Ὀ6 δα ἀεὰ.--Π,] 

ον. 21. Βυὶ οὗ ἴκτα01] [πρὸς δὲ τὸν 
ἸσραήηλΊ. Ἐταβιηιβ, σάἀνεέγδωκ; Ἠ6 Ὑ εἴα, [ΡΗΐ- 
Ἰ:ρρὶ, ΑἸροτὰ (γον, αὉ}} 7, δῃᾷὰ οἴπογα, τοξέδ γεδ᾽ ἐγ 
ἐο ]εγαεῖ; Ὑυϊχαῖο ἀπὰ Εὔοϊκοτῖ, ἐο [5τ86], Ἧ ὁ δα ορὶ 
εοἱἐ γοερεσί 0, βίῃος 1πΠ6 ριόορμοῦ πὰ αἰγοθαν πηϑάο 
(Π6 ογοροίηρ ἀφοϊαγαιίοη ἐο [βγδ6]. 

Ηὸ βαὶ λέγει]ὕ. Ναιηθὶυ, ᾿βαϊμἢ, ἰῃ Ἰε 
δῖα οὗἩ Θοἀ....[4}} ἀαν Ἰοὴνρ 1 κἰχοϊομοα ἐοσί ἢ 
ΤΩ Ὠδηᾶπ, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα 
τὰς χεῖράς μοι. Τα «ργρααΐπη οὐ ο;΄ (δε 
λαπάε, 88γ8 Τ)οΙυοῖκ, 18 ποῦ (88 εἰλίμαοο που Ἱά μανε 
10) [ηὴ6 ροκέμδ οὔ {56 οη6 ἰηνίεησ ἴο ᾿ἷδ8 Θιηγμοο, ἡ 
Ὀαυϊ, δοοοιΐπα ἰο ΟΠγγϑοείομ, [6 σεδέμα οὗἨ [Π6 δυΡ. 

5 (ϑείον, Πεφαίαε, πίον Ῥὲς .«Ποτυεδαίας, ῬΡ. ἸΟΊ 8..-- Β. 
Τ [8ο Οομγῦθδτο : "" ΤΏΘ τηοίδρθοσ ἱν ἴῃδὶ οἱ ἃ τηοῖδ6 

ϑροα ης Βασ Δι πα ἴο (811 Ὀμοῖς 6 Γ οἷ] ὰ ἰὸ ον οπιῦεβοθ 
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9]δης. Βοίποοη ἴπ6 ὑνοὸ πηρϑδηϊημβ οὗἁ (ἢΐ8 σεδέμδ 
ἴΠ6 τὸ 1168 αἷϑδὸ ἃ {πἰσὰ - δηὰ, δον 4}}, οὔθ ἄοϑθα ποὶ 
ργθοϊάθ τῃ6 οἶμον, ΤΏ ρῥεϊποίρα! ἰάθα 18 {Ππ| σοεέμα 
9[ ρσταοίουδβ, ἱπηρογίηδῖο, δΔη ἃ Θχργοβδϑοὰ δατοηϊτίοη, 
οὗ Θηίγοδιυ, οοπ ρϑϑϑι οηδῖθ βυπρδίμγ, δηὰ οοπῦύπυουμ 
Δρροαὶ. 

Δυὰ [καὶ ἀντιλέγοντα]. 
Μογον [ιο] 8, ΘΟὨΕΓΑΥΥ ἴὸ ατοϊίυ8, ἀπ τηοϑὺ ΘΧροβὶ- 
ἰοτθ, (δὶ ἴ[Π6 ἀνειλέγ. τουλὲ ποὺ Ὀ6 υπάθιβίοοά 88 
δἰωμδδονγηα, Ὀυῖ οοπγασιοίογν. Βαϊ οοπίγαασϊίοίξίονι, ἷπ 
ἐδ 6 δρίεγο οὗ τοὶ! χίου, 18 ἐπ ἀθοίϊβῖνθ δχργοβδίοῃ οἵ 
οργμοπίέϊοπ. [Ῥμἰὶρρὶ (μη κ8 (μἰ8 δαάοα αἰἰτ αν 
ΘΧΡΤΘΒΒΟΒ (86 ροδὶτϊνα βῖ46 οὗ ἀϊδουοάϊθησο : ἔπ οἱ ἢ- 
δ΄, ἀπειϑοῖντα, ἴδ ποραϊϊνο. [Γ 8ο, Ὀο(ἢ στογο 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ 0 ΘΟὨΥΘΥ͂ ἴδ6 {}} τηϑδηϊηρ οὗ ἴπΠ6 ΗΘΌΓΟΝΤ 
πογὰ υβοα ὈΥ τῃ6 ργορῃοῖ. “ΤΉΘΥ βὰν ἴοὸ αυὰ, οδος- 

. ἔῃ τΠθπὶ δε] νδοη : τὸϑ τοὐἱἱ ποί."-Ε.] 

ΘΟΟΤΈΒΙΧΑΙ, ΑΝ ΒΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. ΤῊα ἰπιθροθδβίοη οὗ ἐδ Ὀοϊΐονοῦ 8 εἷἰσῃ οὗ 
ΟΡ6 δηὰ βα] γαιί ου ἴο [086 ἴον οι ἰΐ [8 τἸηδὰθ. 

2. ΤΠ Ὀνίας δηὰ ἀλνκ 8468 οὐὗἨ το] σίοι" Ζϑαὶ. 
{10 Ὀ6 ποὶ ρυγίβθοά ὈΥ ρῥγορτοβεῖνα, ᾿ἰνίηρ Ώ05]- 
εάρο, ἰΐ Ὀθυοΐθθ ρονογίϑα ἰηΐο {Π6 σαγπαὶ ζϑαὶ οἵ 
ἔδληαδοίδιη, Οη [πὸ ἢγϑὺ ἀρρϑόγδαηῃοο οἵ Δεν δὶ (δηδῖ- 
εὐνοῖν 866 ἐπ Οὐνιηισπίαγῳ ὁπ Οεπαδὶδ [Ρ. δ64, Αἰηον. 

8. ϑ 6! {ἰρυδουβηθϑθ Π88 ΤΩΔΩΥ ἰογιηβ. ΤῺ βίδγ- 
ἱηρ-Ροΐηῖ 8 6 οἤτγε ἴον Ὁπ6 τἰζηιθουδη688 οὗὨ {ἰϊὸ 
ἰανν, Ὠοῦ 48 ἴῦ 8 αἰτϑϊηθα ἱπυγΆ ΣῪ ὉΥ δ᾽ ρ] οἷον δηὰ 
Πυι]γ, Ὀυ Ὁ 88. ᾽ς, ΟΥ̓ Β6 1 ποοπιρΡΙ ΔΟΘΏΟΥ δηα ἱπηρυτγί(γ, 
(115 ἰηΐο ΟχίθγΠΑ  γ, [Ι͂π 1818 ἀϊγοοΐζοι {Π6 τὶρῆι- 
ΘΟυΒΏΘΒΒ Οὗ ἴἰῃ0 ΔῊ ὈΘΟΟΏ)68 (Π6 τἱξοουΒη 688 οὗ 
ποῦίκβ ; δηὰ ἴγοτῃ {18 ἴἤθγθ ΓΘβΌ}08 βου σῃζθουϑβ- 
Ὧ688, ΜΠ ΟὮ Ὀσι ἢ 68 Οὐ ἰηῦ0 ΤΩΔΗΥ͂ [ὈΥΠ:8---ἰ το ἴῃ 6 
Θοοϊοδί δι οαὶ δὶ ρο ἶσα] ἰοστῃ οὐἢἨ σοηδβϑίοηδὶ δηὰ 
Ῥαγιϊϑαη τη ΘΟ ΒΏΘΑΒ, ἰηΐο ἴΠΠ6 ΘΟσ]οβ ΒΕ 0.} δὰ 
βοϊο]βιϊο ἔογπι οὗἩ ἀοοίν[ Δ] τὶ ρηὐοουβηοθδβ (ον! οάοχ- 
ἰδ); ἰπίο ὑπ6 ποῦ] ]ν ἔπη οὗ ΤΩΟΡΑΪ τὶ οΟυ ΒΗ 688 ; 
ἰηῖο ἴΠ9 ῥἱοιίβοίς ἴοσιν οὗ γἰ κῃ ϊθοιιβηοβα οὐ [δα] ηρ : 
δῃηοὰ ἰπῖο [26 ΡΠ οΒορ σαὶ ἀπᾶὰ Ὀγιΐαὶ] (Ὁτιὴ οὗ ἴπ6 
ἀφιΐαὶ οὗὨ 4}} ρογβοπδὶ σα}. ἴὼ αἰ] ἔογιηϑ [ζ ἰανογίβ 
ἴ6 τοϊδϊίοη Ὀρίπτοοη (ἀοα ἀπά ηπ1|---Ὀοίΐνοη {}16 Οτγο- 
δῖου δηά 6 ογθιῖΐυγθ--Ὀοίνοοη οὐ δονογοΐρηῖν 
δΔηα π8}}8 ΟὟ Μ}]--οὐούνοοη ΘΟ δ αν ἀπ 1ῃ6 Βο} - 
86 βογυίοο δηὰ Ἰαν--Ὀο οἢ σΓθΘ δ ΜΟΥ κ8--- 
δΔηα ὑὈοίποοηῃ ἴΠπ6 στουπά οὗ ᾿ἰΐδ δηὰ [πὸ τηοϑὺ ουϊ- 
ΑΓ [Ἀ]86 80, [8 το] τάηῦ 18 {Π|6 τοαηΖ οΓ ἐλε 
λεανι δ ὠρισαγὰ ἰοοῖ δὶ {ἰπὸ τὩγοπα οὐ Οοα᾽Β οἰθγηδὶ 
Δ ΘΒΙΥ  δηὰ (8 ψδηῦ ἷβ 4180 )6 ὅγηι συ. {πὸ 
ροβίνο γωΐπ οοπποοῖοιὶ Ἐμοτο ἢ 8. 086 ὈΑΒΘΏΘΒ8 
οὗ [86 πιϊηἀ δ Ἰοοίς εὖ υἰϊϊηρθ ὈΘΙΟΥ͂ : [16 ἰοβὺ βίαδϊθ 
οἱ {Π6 πη ἰοοῖς ἰῃ 1Π6 δο͵θοῦ "6] 0] ΐην οἵ βο]ξ, 
Βυϊί 85 18 861 γ ὐθουϑη 658 ἰ8 80 {Πογουρ. ν᾽ 861868ἢ 
ἴπαὶ ἴῦ ταϊβυπμάἀογβίδηβ πη δοοῦιϑ 6 ρῥτγοθοῦ οὗἁ 
(οὐδ ἔγϑοὶ γερίνοι τ δου βη 688, ἢΠ6 βΟΒροὶ οὗὨ στᾶσα, 
40 8. ἰὺ Ἰ κα ννῖδο 861 88} ἴῃ σοηῃθοιίης (961 ἰπϑαρᾶ- 
ΤΑΌΪΥ ὙΠ ἢ ἔβη οἰ ϑπα. 

4. ΟἸγῖθὶ 8. τ1ὴ6 δηά οἵ (πΠ6 αν, Ὀδσδυβο Ηδ ἰ5 
εἶα Δ] Β]τηοπὶ οὗ τἴΠ6 ἰὼν  [ποτοίορα Ηθ 18, ὁῃ. ἢ 6 
σ'ἀθ, εἰὸ πὰ πθθγο το ἰὰνν ἰ8 σμδηροα ἰηΐο [Π6 00]- 
ἰοςσιῖνα ργίμοίρ!] οὗὁὨ τὴ6 πον Ὀἰγίῃ  δηὰ, οὐ {π6 οἱῇ- 
ες, Ηδ ἰ8 τὉἈ16 ὁμνὰ ἴῃ πῇϊΐοὶν ἰς Ἰὼ 58 ΟΠ ἐ(9 οἴογπδὶ ΟἹὰ 
Τουλαιηθης ἔογηι δηὶ τηοδηΐηρ; ῥυεῖ 45 τὶρϑ ἔγυΐὶ Ὀ6- 
Ομ68. ἴγορὰ ἔγοπ) [18 Ὀοημάαρο ἧπ [Π6 ᾿υϑὶ, 866 
ἔἔχεσ. Νοίεν. 

ὅ. ον, ὅ, ΤΊο Ἰοοίτίηθ οὗἉὨ οἰογηλὶ 114. ἢ88 ἀ6- 
τοϊορού ἰἰ86 1} δ ΟΕ ΟΠΙΟΒΙ}Ὺ ὉΥ͂ Βίαμο8 : [π 18. 116, 
Βοά᾽» Ὀϊοβοίηρ, Οὐκ σὶς τίου ἀ6}1} τσαηοθ ἴτοια τἰϊ6 

ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑ Ϊ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝα. 
--Ἀὠ 

ΤΩ} 0] ἀδηρορ οὐὗἨ ἀραῖῃ, δηὰ, ἰη πο ἔπξαγο, ἰδὲ 
ΡΘΔΟΘΙίἢ δἰυπιθοῦ οὗἁὨ ἴποδα ἀοϊἑνορθὰ ἔγοσω νδάρ οἱ 
ΘΑΓΡΓΠΪΥ πα ΠΒΡΙ ΘΕΙ͂Ε οΘἰ ΘὈγδώοηῃ οὗἁἨ ἔθ τηδτείαρο 
ΒΌΡΡΟΡ οὗ (6 Ὁ, δπὰ τῃοἷν Ββδίθιυ ἴῃ ΑὈΓΑδιηἾ 
Ὀοβοην, ἄς, ΤῊΐ5 ἀρνὶ ορηηδηῖ, ᾿8ὺ 85 ἜΥΟΣῪ ὈΪΌΪ]108) 
ἀοοσίγίηρ, 3 ΚΘ ᾿Ϊδοα ἰῇ ογζϑηΐο οοηξοσττηϊγ ἴ8 
ἴ(η6 αν. Αοοογαϊΐηῃς ἴο ἸΤ]ιοϊαοῖς, Ρ. δδ7, [86 οβοὶιδ- 
ΚΟΪΟΩΥ͂ οὗ τῃ6 δεν οἵ Ῥα]οβιείμθ δὲ ἔμ {πη οὗ δ τσὶ 
δὰ δἰγοβάυ δἰϊαϊποα ἴοὸ ὑπ ἰάθβ οὗἁ εέεγπαί ἰἐ 8. ΥὙ εἰ 
ὉΠΟΥ͂ ΠΔΡῚῪ δἰἰλϊηραὰ ἴο {Π6 ἰάολ οἵ θύθγιαὶ ᾿ς ἰὼ τι δ 
Ομυϊδιΐδη βοῦθθ. [Π| χυυδὶ ἜυὐῸΓ ὉΘ γοιοθιμοσϑά ἶ κί 
[Π6 ἰά648, ἐριριογίαζεἐν δα εἰεγπαΐ ἰἐγι, τὸ ποῖ ἰάθῃ- 
ἐσ]. Ζωή διὰΒ ἃ πον τηθδηΐηρ ἰῃ ἴ86 Νον Τοε- 
τηθῃς. Οομρ. ἴδα τὉῃουμρπ εἶ} γϑιμδῦκβ οὗ Τγοηοὶ, 
ϑνη. Ν. Τ., 8 χχν]!.--Β. 

6. Τὴ τἰρῃιθουβηθθθ οὗ (δἰ φρϑακβ ουδῆ [8 
Μολρα, ἰἔ Μοβοβ ὍΘ ΡΓΟΡΟΡΙΥ͂ υπηάἀογβίυοα δηὰ οχ 
Ρἰαϊποὰ. [Οορ. χε. Νοίεδ οχὶ νετβ. ἀν κεν 

ἢ. Τῆα στῇ οὗ (Π6 ἱηταγὰ δϑάθηςα οὗ {πὸ ἰδῈῪ 
Εκὸ τῆδὲ οὗ 16 ροβροὶ, διὰ ἱμογοΐοσθ ἐπς ἰσοῖῃ οὐ 
1Π6 πΠΟΪ6 βαυΐηρ γουοἰαιίου οἵ ἀοά, 8 Ὀαδοὰ οἱ ἰὼ 
ἱιπταγὰ ὁμαγδοῖθγ.---οἡ 118 ἰηπαγὰ υηΐοη Ἡ}Π [ἢ τηοραὶ 
ἰηναρὰ Ὠδίατθ Οὗ ἴδῃ, [18 ἱπιργα βρη ὉΠ Π δηα ἰη.- 
ΘΟΥΤΌΡΟ ΠΟΥ δἷδὸ τοδὶ ὕὑροὴ ἴῃ6 8διη6 Ὀδβῖίβ, Δ6δβὶ 
88 τηδη ΓΛ δὲ ΓΟΪΌΓΗ ἔγοπι 41} ὈΥΟΤΑΥ͂Β ψ ἢ18. 8βδῖναη:- 
κοι! ον ἔον ἢἰβ λυακτασηί) ἰο ἴ}|6 ἰάδα οἱ Θοά, 80 8]: 0 
τη ϑῦ ἢ 6 ΓΟ ΓΗ ἴ0 {Π6 ἰά68 οὗ ἴ86 σοὐ-δη, οΥἁ συϊὶς, 
[86 δἰοῃαπιοηῖ, ΟΠ  νόγῆποο, [6 ΠΟῪ Ὀἰγίῃ, δηὰ 6 
ΠΟ 8Πηἃ οἴθγη) ἰἰ6, ΤΏο οὈ]θοίοη υγροὰ δραϊηεὶ 
γονϑ βίοι, ἀπ ΘΒρϑοί! ν δραΐϊηδὲὶ ΟΠ τβεδε ον, τὶ 
5 το] σίου Ὀδοϊου 8 (Π6 φαγί Ὺ 116 ὈΥ͂ δὰ ὀχοιδῖνο 
τοργοβθηϊδίίοη οὐ ἰιθᾶνθῃ, δηὰ (6 ργθϑθῆὶ Ὁν 8} 
Θχοϊυϑῖνο δεϑογίίοη οὗ (6 διΐατο, {ΠῸ τϑβϑῖτη οὐὗἉὨ ἰδθ 
ἀρδά, δπὰ ἀυγαῦίου αἶνον ἀόδίῃ, 8 γειηονοὰ ὮΚ ἃ ρδ8κ- 
Βα 6 ἩΔΪοἢ ἰῃ6 ΑΡΟΒΙΪο οἰΐοβ δῃὰ οἰδδογδΐθι ἔγρυπ. 
δια θΓο οΙΥ. ΟἸὨγϑὶ ἰβ ὁ [06 ΘΓ. ἰὴ 80 ἴδ 89 
Ηδ ἴνδ8 Ὀσοοῖηθ ἱπΒΟρΡΑΓΆΌΪΥ ἱῃοογρογαίθα πεῖ εἶν ̓ ς Ὅτ 
Ηΐ8 ἰδιοτίςα! ργθβοῆοο ἃηὰ υὑπΐοη ὙΠῺῸ Βυπιδηΐς . 
8η4 Ηθ ἰ8 ᾿υϑὺ 88 τοῦοῇ ἴῃ (ΠΪ8 ᾿ἰΐο, δηὰ ῥγοβθηῖ ἰπ 
ΗΪ8 ῥυάρστηοηβ δηαὰ ὈοΒίΟΥΔ]Β οὗἁὨ βα! ναι, 68 Π6 ἰἢ 
ἴῃ ἴΠ6 ΟἴθγΠ!8] ποῦ]ὰ, 48 (86 ἔπίυγο ΕἸπίρῃ ον οὗὨ δ]] 
τπἰηρβ. 

8. δὶ δὰ σομπέραβῖον : 866 δχοσ. Νοίδβεαε:. Τὴν 
ἀο] νογίηςς ΡΟΙ͂ΟΡ οὗ οοπίορδίοη. Βδοδυβο ἰι : 1. 
τα Κο8 ἱη παρ (ΔἸ ἰγγονοόσδῦϊα: 3. ΒΓοδκ8. ἰικβο 
ἴγοπη ὑῃθο] !οῦ: 8. Ὁηΐ68 πὶ Ὀδ ον ογβ, Ὀθοοιηοὰ 
β6βἢ δπὰ υἱοοὰ, δπά, ἴῃ ἃ ροοα 86:86, δοαιιΐΐγοδβ νοτ]ὰ- 
ἸῪ ἔυγτω, ποῦν ρόνοῦ, δπμὰ {Π6 ρΟΝΘΡ οὐὗἁ πηδηΐίος. 
ἰδϊίοη ; 4. Ρ] οὐ σοα ἐ δ τὼ 111] σοηβίβύδπου ἴῃ ποτὰ 
δηα ἀοθα, ᾿δ ἀπὰ ἀθαῖῃ, Ὁ τί βιϊδηϑ πᾶν παὴ συοὰ 
στουηά ἴον Βοϊάϊηρ τηγίγτάοπι ἴῃ δυοὶν ἰρῇ ᾿οπον. 
Βυι ἱ πλαγύγταοτῃ ὁδη θ6 οχαρρογαίθα δπαὰ οτογνη)υοά, 
ΠΟΥ͂ τηυοῖϊ ἸΟΓΘ σδη ἃ ΘΟὨ ΒΒ 04] τἱριιδουδηοδ8 Ὀς 
ονθδγνα θα, πρΐοἢ βοοκ5 [8 ργοϊθοιί ἢ δῃὰ ροδᾶςα υἢ- 
ἀν ἴι6 Ἀῃδάοῦν οὗἨὨ ἐοτηη]48 Ϊ] 

9. Το οθηίτο οὗ (ἈΠ ἀηὰ [6 σρῃΐτο οἵ οθη 
Γββαίοῃ : 866 στοῦ. 9. Τῇ σδηΐγο οὗ (δι 9 ΟΠ γῖβε 5 
βοβαυγτοοιίίοη, τ᾿ 41} ἰῃδὲ 10 ἙοΙηργίϑοι , ἴῃ6 ςοηγα 
οἵ οοηξοββίοη ͵'8 6818 )β ἴὸ Ἰμογὰ, δπὰ ἐπογοίοσο ποῖ 
ἐτῃ6 ΟἸἩ γι βυδη εν οὗὨ ΟΠ γιϑὶ,᾽) Ὀυϊ (ῃ6 ΟἸιγίδι οὗ ΟΠ γὶ: 
ἰδηϊτγ. ἐΠΡπεῖ ἴπ6 Αροβί]α ἀοθϑ Ὡοῦ 887: [{ θοῦ 
ΒαἸς οΟη688 τὶ ΤΠ ποῦ ἢ ΤΥ ἀοοϊτίῃα, δηὰ ὕα6. 
Ἰίΐονα ἴῃ τπϊη6 ᾿ιθαγὺ ἴῃ ᾿υϑυ βοδύθυη ὈΥ (αἰ τη, τποὺ 
881 Ὀ6 βαυθὰ ; νοὶ ἢον οὔθῃ [16 ἰ8 τοργοβοηϊοα ὡ9 
βϑυΐηρ (18. Δ πὸ τπῖόγθ. ππη6 ᾿ἰνίηρ (γε ἰς ἢ οἱ 
ἐπ δι ἢ ἃ ρβο8ρ6]...-ἢ. 

10, ΠΝ 106 σομμρίοῖο (τοοάοση οὐ γουθδος 
δηὰ οὗΓἩἨ ἀοαἢδ  ροορία ἴπθγθ ἤδ8 4180 σοι ἐμὸ Ζ0]]} 
Ῥτοϊθοίοη οὗ ἔδλ᾽ ἢ δραΐϊπβὲ ὑπο] εἴ. 

11. ΤΙ6 γἰθῆθβ οὗὨ τδ6 [οτὰ ἴ0 ἃ πγαγίηρ ὨΏΣΒΑΣ 
ποῦ]ά. 
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12. ΤΌΘ ογάορ οὗὨ δ ροαῦροὶ τηθϑδαῦθ. [8 Ὧ6- 
οαβαίιυ, 18 Ὀτοιηΐβο, 1:8. δυϊδοτίεγ, ἰϊθ οομαϊιΐοι (86 
Ὀἰνὶπο μηΐβϑίοῃ : ἀΐγθοὶ οὐ ἰπαΐγθοῦ). 8.6.6 ἴ86 ἰηΐθν- 
οϑίληρ βιδιθιηθηίβ π᾿ θοῦ ΤΊ οἶς πλκοβ, Ρ. ὅ80 δ΄. 
ΟἿ ἴ86 δϑβουτίοι οὔ ἐδα [ὑπό σδῃ ὉΠ οοϊορίδη οὗ 8 
θαυ ΘΟ ΘΘΏΓΟΓΥ, 88 ΝΟ] ὃ. οὗἩἨ [πεῖν ἰαιοβὲ οοτὰ- 

ἸΟΏΒ ἴῃ δάμοσοηοο ἴὸ 16 Ἰεὐον, (δαὶ τη ΐ8 ἰοχὶ 
δηὰ [86 Ατίΐο]ο οὗ ἴπὸ σϑῆθγαὶ 641}} (ΌγΟΘ8 ὺ8 ἴο 80- 
δορὶ {86 μοκϊτῖοη ἢπαὺ [Π6 χοβρμοὶ δὰ Ὀθθὴ ργοδοβοα 
ἰπ 41} τὴ που] ὰ εἴ Ῥδ0}᾽}8 ἐϊπηθ. 

18. ὟἶὟε πιυβὴ Ὀ6 ΘΑΓΟΙῸΪ ἴοὸ αἰδεηρυϊδῃ, ἰἢδὲ [80 
4 1680 00) ὨΘΓΘ ἴ8 [026 ΠΘΟΟΒΘΙῪ οὗ ἴΠ6 οἴἶδ οί] ὈΘΑΓΟΓΒ 
Οἵ Τηρθβοηροῖβ οἵἨἉΘἋ οα δ πογὰ, Ὀὰυΐ ποῖ οἵ (Πθπὶ 6χ- 
οἰ αδίνεϊγ. ΟΥ, τηογθ ΒΓ ΟἿ δροακίηρ, ἴΠ6 βϑῃαϊῃ 
[45 ἵν βίἀθβ, δηὰ ἀοδβ ποῦ σοῃβίὶβὲ ἰ ΡΥ ἴῃ ὁβηοἰαῖ 
ΔΙΤΆΏΡΘΙΩΘΗΙΒ δηὰ ἴοσιηβ. [ΤῊΪ8 18 ΘΥΘὮ ΙΟΤΘ 8ρ- 
Ῥδγϑηΐῖ, 1 τὸ υπάοτγβίδηα νον. 17 ἴ0 τοίου ἴο τλαέ ἐξ 
λεαγά, ταῖμον ἴδδιι ιολαΐ ἐδ ργεασδε, δηὰ ἰΒΘη ΘΟΏ- 
βἰάοῦ δον ἴ06 Αροβϑι]α ργονϑδ ἔγοῃῃ δὴ Ο]α Τϑβίδιηθηῖ 
ἀεθοσίριίοη οὗὨ [6 νοΐοε οὐ Οοὰ ἰπ παΐυγα (νοῦ. 18), 
ἘΠ 6 ὉΠ γουβδΙΥ οὐὗἁὨ 8 ᾿τΐν!]]ο,6.---Ε.] 

14, ΤΊ ἴδοϊ οὐ (ῃ6 τῃθββο ρΌ ΘΒ ΟἹ [(Π6 Ἰηθυῃ- 
δῖ, οὐ [86 Ὀθδυὶγ οἵὁἩ ἴπ6 ῥὈτοργθδβῖνα οοῦγϑο οὗ {Π6 

Ρυ], 
16, Ὁπθθ] 6 ἴῃ [Π6 ροΒροὶ ἰδ αἰβοθθάΐξθηοθ, 8ρ6- 

οἶδο ἀϊδοροαϊΐεποθ δὰ σταρο; Ῥβ. 1ἴ, ΤῊ ΠΊΟΓΘ ΚτΟΒΒΙΥ͂ 
δα του  Υ Βυτάδη Ὠδίυγο 18 ΔΡρυθ θη θα, ἔπ ΤηΟΓΘ 
δχίθγη δ] Ὀθοοηα ἴπ6 ἰά6848 οὗ οὐοάΐθῃοα δῃα ἀϊβοῦθὸ- 
ἴοηςα ; 186 τηογὸ Ὀχοίουμα  γ, ΡΌΓΕΙΥ, δηὰ ἰηπ γα ν 
ΠΟΥ ἧτο νἱονθα, 1Π6 ΤΟΓῸ ῥτοίουπαϊγ, ρυγοὶγ, δμὰ 
ἱπΒΣΪΎ ἰδ (Ὦ18 Δ 0 6515 ἀοῇποα : δηά, βμδ!ν δηὰ 
δαπα μη! θη 811 γ, ἴδ! ἴῃ ΟοαἷΒ πογὰ ἰβ βρβοῖβο οὔϑ- 
αἀἴθηοθ, γῇ ]]6 ὙΠΟ] 6 18 βρϑοῖῆς ἀἰβορθαΐθηοθ, Βρ6- 
οἶθα γϑρϑ]) ΐοη. [Τ86 ΠΟὨΧΧ, ίογπι οὗἁ ἴ88. Ἰχτ. 2 (νος. 
21), ὉΥ αἰνϊἀΐπρ ἴὸ ἰάοα οὗὨ τϑὈϑ! ]οη ἰηῖο αἰδοδεάὲ- 
ὅησε διὰ σαϊηδανγίηρ, ΟὨΪΥ ΓΟΟΟΚΠΪΣΟΒ ἴῃ6 ΘΟὨΠΘοίΐΟἢ 
Ὀοΐτθθη το ιβίης Οοα 8 ΘΟΙΏΠ8Π48 δη ἃ οοὨ ΓΔ οἱ ης 
ΗΪ8. νογὰβ ; αἰβοθραάΐομοθ δῃὰ υὑῃθο]ϊοῖ, δοιηρ ἀπὰ 
τοδοηρ ρου Θοἢ Οἴμοῦ οοηϊηιι}]1γ.--- Ε.] 

16. Τα ρῥγυάρπιὶ δάναποο οὐ [6 ἄροβιὶθ ἴῃ ὲβ 
)υάσπιοηιϊ, τὺ ἴβγϑϑὶ ἢδ8 οῃδηροα 18 ραγὶ πὶ [ἢ 0 
Οδη! 168 ΟΥ̓ ἰδ ἀῃ οἰ οὗ, αι 88 ὈδοοτηΘ δὴ βροδίβδία 
ρθϑορία, ἰθ ἤθτὲ ἃ ομαγδοίογιξιϊο οὐὁἨ ὮΪΒ τυ δβίθυΥ Δρ08- 
.ΟἹἷς τἰβάουχ οὗἁὨ ἰηδισυσίίοη, 485 γι }} δ8 οὗἨ ἢ]8 ἃροβ- 
[ΟἿ᾽ Ὠοαγί, 88, ἢ ἢ ἃ βῃυάάογ οὗὨ ἰῃηχηοβὶ Βουγοῦ, ἢ6 
τάσδ! ἄγαν δϑὶὰθ ἴπ9 ουγίαϊη ἴγοπι [6 σί880) 
Ρἰοίατα οἵ Ιβγαθὶ. ΤῊΘ ἀγρυτοθηὶ ἴγοιῃ ἴῃ6 Ο]α ΤΡ8- 
ἰδιηθηὶ ἰδ ἴῃ ΟΘΟΒ ΌΡΓΩΣΥ πὶϊῃ ὑΠη6 ἰΔῈῪ ἰπαὺ ΘΥΘΡΥ͂ 
ΒΡΟΪΟΩΥ͂ τασδὶ ὍΘ αϊδουβδοα ἔγοτη ἴπ6 δοκηποπίβάροα 
θουγοῦθ, πἰδίθιθηῖβ, ΟΥ ὈΣΙ πο ρ 68 οὗ ἴπ0 Ορροπθηῃϊῖ, 
δηὰ ὑμαΐ 118 ῬοΟΒβΙ ὉΠΟῪ οοαϑοθ ἩΌΘΓΟ ἴΠΘΤΘ ΟΘ886 ἴο 
6 ῬΟΒΙ ΠΟΙ 5 ἰἢ ΘΟΙΏΙΏΟΗ. 

ἩΟΜΙΙΤΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

α. Ὕοτθ. 1, 3. ΤΏ Ὀοπονοϊοηΐ ἀἱθροκίοη οἵ ἰῃ6 
ΑΡοβίΐο ἰοναγὰ ἴβγδοὶ, [{ ἷἰβ οἰθαῦ: 1. ΕΤόση Ὠἷδ 
Μ ἰδ Δη ἃ ρΥΆΥΟΓ ἰδὲ ΤΠ6Ὺ τηΐρὶ εὐ Ὀ6 βανθὰ : 2. ΕΤΌΠῚ 
εἷ8 τϑοοτὰ (Πδὺ (ΠΟΥ Ὦδνα ἃ Ζεαὶ οὗ Οοά, Ὀυὶ ποί 
βοοογάΐηρ ἴο Κπον]οάρθ.- Σοὰὶ ἵἴογ αυά ἰβ χοοὰ, 
Ὀὰν 0 μῃουϊα ποὺ οχίϑυ πποὺλ ἱκπομ]θάρο (νον. 3). 
«ον οἴτοη ἱρπογαηῦ 268] ΟΟΟΌΓΒ: 1. [τ ἀοπιρβίίο : 
2. ἴπ οἷν]; δηὰ 8. [η βθοοϊοβίδδιοδὶ δἰμῖτθ δηῃά, 
ΠΟΥ ΠΑΙΘΙΥ, ἰὺ ΟσσΌγΑ πηοϑὲ (γοα  ΘΏΟΥ ἴῃ (Ὧ6 Ἰαδὶ 
76, 3). -ἸἼΠὸ (ΟἿἹΥ οὗ ἱχπογδηΐ σθα], [ὲ 8 ἐρο ἰβἢ : 
1. [ὰ ἴο ἰἴθ βἰαγιηρ-Ροϊοΐ : 3. 1186 ϑῃὰ ; 8. 
ΤΏΘ οδοῖΐοθ οὗἁὨ τηϑϑηὴβ (νοῦ 2).--- 186. δθὰ ἱρηοσδπὶ 
66] 

ΚΤΑΒΚΕ: ΟἿ, ΒΟῊ (δὴ ΙΏΘΠ 80 ἰγΓδηβρΎ ΒΒ 88 ἴὸ 

δὰ 

οδὺ ἐγ δ οὗ [86 βοερεὶ ΌΥ δὴ ἱπηδρίη δ ἀοίοῃοο οἵ 
ΟΥ̓ΒΟΘΟΧΥ : δηὰ ὑδυβ ἢδίδ, σα! υπηπϊδῖθ, δὰ γορτοόδοῖ ᾿ 
Ομτβὲ ἴθ Ηΐβ πιϑιοτα, δη ἃ δἰ γβ τΠϊπῖὶκ, πὶ ἢ 1086 
διηοϊθηϊ ΘὨ 6168, ὑπΠαΐ, ὈΥ 80 ἀοΐηρ, ἵΠῸ Ὺ ἀο αοὰ Βοτ- 
τος (Το ϊη χυὶΐ. 2).-- ΠΈΡΙ ΝΟΞΕ: Τη6 σϑὰὶ οἵ "6 
δον ογυοδοα Ομ γιβιῖ, 

ΞΡΕΝΚΕ : Α}} τἈ86 ρμογβθουῦουβ ηϊοῦ μᾶνα Ῥόςη, 
Δ 511} ψ}} 06 ἰηβὶοιοα οἱ ρῥίουβθ ΟἸγίβιϊαι)Β, 81:9 
σοτωσηϊ θα ὮΥ ἴΠο86 ΜΏΟ ἀ0 ποῖ Κηον [πὸ {τἰ{}} αηαὶ 
ἀοοίγϊηα οἵ μοα]ΐηθ88; πνῆο γεραγὰ Οἵ. Β πΏῺΟ ἐγὸ 
αἰϊλοϊ 64 ἴο ἰδ 48 3156 δηὰ τ]οκοα ΡΘΟΡΪΟῈ ; δῃὰ Ὑ0 
{πὴ ἰδὲ ὑπὸ τοηᾶοῦ αοα 8ἃ βογνίοθῦ. νῇση {Π|6γ 
Ρογβθουῖθ πο (Φο χνΐ. 2); Ὀπὺὶ γοῖ, ΌὈΥ (μὲ γΟΥῚ 
ΤΩΘΔΗΒ, [ΠΟΥ ἰὨτγυδὺ ἘΠοΙηθοῖν 8 ἰη0 αοα᾽Β Ἰυύριηοιῦ, 
δΔηὰ δ.ὸ ποίΐ δἱ 8}} οχουββὰ [ογ π|6ὶν οῦτοῦ (νϑγ. 2). 

Ηκύβνεκ: Ῥ δαῦ ἰδ. ὈΠηα 264] 'ἰπ γϑ] ἰοῦ γυᾶῦ 
ι618 ὙΒοΠ 6 ἀοο8 ἰῦ οοηθ δ [Ὁ ἰδ Ὀ6 ὙΏΟΙΪΥ ὑη. 
οἰοδῃ, ἰδ ἴα βίον, 86 Ββῆποββ  1Γ ἰδ Ὀ6 ΤΠΟΓΟΪῪ 
͵οϊποα τῖτὰ ρόγνογβθ ΠηΘΔΒΌΓΟΒ, ὑΠ6Ὼ ἰῦ ΑΥΒΟΒ ἔΓΌΓῚ 
8 ἩΘΔΓΏΘΕ8 Οὗ υπαογβίδηάϊηρ, πὰ, ἴῃ ἰδμΐ ΟΔ86, 88 
Αἰἶβο ἃ πιϊχίυγο οὗ ἐσοέδηι Ττυθ 268] 'ἴβ ρυγα δηῸ 
6168Γ.---ΟὀΟἸρΑΓα Ῥδ0}}8 ΘΑΡΪΥ {6 πἰβῇ δπὰ Ἰαΐον ΟἾ γί 8 
ἤδη Ζθὶ. 

Βεββκε: ΠΘΩ δὶ ομουίβῃθα, δὴ οχργαβδθὰ ἰη 
»γανίηρ ἰο Θο., [06 ὨΘΑΓῚΥ ΜῖΒἢ; ὑπᾶῦ ὑΠΟΥ τΠῸ Πᾶνθ 
βἰαπι 6 δρδίηβὶ ἴἢ6 δίοῃβ οἵ ΟἸἶἕΠΟΘ ΤΠΔΥ γοῖ Ὀ6 
δαυδώ, ''6 σογίαϊ ΠΥ ἢδ8 πὸ Κπον]οᾶρο οὗἨ ΔΩ 8080. 
Ἰαΐα ἀθογθο οὗἁἩ δομαδιημηδίϊοι Οἢ 8ΗΥ͂ 8}, "οί ὄν οῇ 
οὔ [86 τηοβὺ βυδεησοίςοα “Φεπ8 (γ6ν. 1).--- Οης οὗἉ οὖὲὶ 
οἷον ἰθδοῦογβ ᾿Ἰδηθπῖβ: “ΤΟ 96 }7}8 δὰ, δηὰ 51}}} 
δαγο, 8 Ζϑδὶ σἱιπουῖ πον ]θαρο: Ὀὰὺὺ τα, 6185, δ 9 
δὴ Ὁπαογβίδιἷηρ πὶϊουϊ 268] " (το. 3). 

ὁ. ει, 8. Ουγ οπῃ τἰριθουβηθβα, δα τἰρ]} 
δουβηθθβ πϊοῦ 5 οὗ αοἀ (1μκΚ6 χν], 9--14). 1. 
ΤΏΘ (ὈΥΤΩΘΥ ἷἰβ ὑγουὰ, δηὰ 1θδὰβ ἴο δι} αϊΐοη . 2. 
ΤῊ Ἰαϊίου, ΟἹ [0.6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, ἰα Βυμη 16, δηὰ Ἰομάθ τὸ 
Θχδι δίίοῃ. : 

ΤΔΕΚΕ, ΠΑΝΟΕ: ΝῸ ΡῬΘΙΒΟῺΒ ΔΓῸ ἔδυ ἴτοτῃ 
αοα᾽Β Κίπράοπ), δ ὦ τππογὸ αἰ ου] ἰο Ὀ6 οοῃνοτγίθα, 
(ἢδ81:ι' ἴπο886 γὰο, ΘΟ ΤΏΘΥ Προδνῦ οὔ (86 πιοίμοὰ οὗἁ 
ΒΑΙ γα Ο), ἤαῦο βὸ τη! οἢ οὗ μοῖρ οὐ σὶρ Θουβη 688 
88 ἰ0 ἰἰηἰς (Βαὶ ΠΟΥ Ὦδνο Ἰοηρ οοῃέοστωοα ἴο ἰξ, 

Ηξυβηξε: ΤΉΘΥ ἃγὸ ἱπογοΐοτο ἀδνοϊα οἵ δὴ Βυ πὶ 
16 τοοορηϊίοη οὗἅὨ [μοὶγρ ἀρ νγουι ίηθ88 Ὀθίοσο Θοά, 
1067 ποιὰ ἰποιηθοῖνοβ 6 δο)ποίλίπρο, δὰ ΟΘΔΥΓῪ 
νοῖροῖ, Ὑοτο 1818 ὑυίὰθ δὰ ἴδηου ὄχὶβι, ἴῃ θ γα ἰδ 
ΔΙ ΑΥΒ ὈΠΠῸΠΟΒΒ. 

ο. δεῖβ. 4-11. Τῆι τἱρῃϊθουβηθδὲβ ΜΟΝῊ ἴθ. οὗ 
ἴα ἰδ: 1. Α τὶ θουβιυθδα ἰῃ ΟΠ τϑὲ, το ἷβ [}6 
Θῃ6 οὗ {πὸ ἴα : 2. Απα {πογοίογο οδῃ Ὀ6 οὈἰαϊποὰ 
ΟἿΪΥ ὮΥ ἴα ἢ ἴῃ Πἰπὶ (τεγβ. 4--11).- -τ7θο ΠΡΟ] ον οὶ 
ΔΑΒΟΓΙΒ (δὶ ΟἾγτίδὶ 18. 18 ἔγοϊῃ δὰ ὈΠΑΡΡΥΟΔΟΠΔΌΪΘ 
ὈΥ τῦδῃ : Ὀυὺ ἴ[Π6 Ὀδ]ονοῦ, οἢ ἴΠ6 ΘΟὨΓΓΑΓΥ, ΚΗΟΝΕ 
ἐμαὶ Ηδ ἰβ πϑαῦ ὑ8 ὈΥ [Π6 πογαὰ᾿ οὗἉ ἔδἱ ἢ (νϑγβ. ὅ--9) 
-οἸἰό ογὰδγ ἴο δνοϊὰ θ᾽ ον, πὴ τδκο ὑ86 οἵ 
ΘΙΏΡΓΥ οὐδβίοῃβ (Υ ΓΒ. ὅ--9).--τΑϑ [ἢ 6 ΔῊ ὙΊδϑ Ὥρα ἴἰὸ 
Τεγδοὶ, 80 ἷβ (6 ρόΌβροὶ ἤδᾶὰγ ἴο ὰ8: 1. [πη [89 τηουτἢ : 
2. [πῃ [86 Ποδτὶ (νον. 8).-- δῦ ἀο τὸ ργϑδοῦ " 1. 
Νοῖ 8 τοιηοῖθ, δηα ΠΡΟ ΌΓΟ ἸΠΟΟΙ ΓΘ ΘΒ: Ὁ]6 πγογὰ : 
Ὀυΐ, 3. Α ὩΘΑΓΡ, δηΐδ ᾿πογοΐοσο ἃ ὙΘΓῪ ΘΔΒΙῪ ὉΠ ΘΓ. 
βίοοα πογὰ (νδῦ. 8).---θ οομαϊο.β οὐὨ βαϊνδαύοηῃ : 
1. Τα. οοπΐδββίοη οὐ ἴδ τοῦτ ἰμαὶ ΨΦ6δὺ8 18 [Π6 
Ιοτὰ : 2. Τὴ Ὀο]εΥ ἴῃ (06 ὨραΡ ἴμᾶὶ αοἀ δας 
τναϊδοὰ Ηΐτη ἔγομι (Π6 ἀρ8α (νοτβ, 9--11).--- Τῆς ἱππσατὰ 
ἰπιογἀθροημάθησο οὐὗἁ Ἄοηϊδεβίοη δὰ ἴδ : 1. ΤΉΟΓΟ 
8 ΠΟ ὕτιιθ σοῃίδβείοη οὐ [26 τοῦτ νι ουΐ [δι ἢ ἰὴ 
16 πεατὲ ; 2. Βυῖ τ{π6ῖῸ ἷβ αἰβϑὸ πὸ {ἰνϊηρ (ΑἸ οἵ 
[86 πεοαγὶ πίιπουΐ (ἢ6 οοηίοβαΐοῃ οὗ ἴπ6 τοῦτ {6 ΓΆ. 
9-11).---αἰθν ἴθ τπ6 Πδαγῖ τηυβὺ ονοῦ ργθοθὰθ ἔθ 
οΟὨ  οβϑίοη οὐ {56 τηουτῇ : ποις ἀπέοτι πο ον, ἷθ 

Ὀ9 ἰοὰ ὈΥ̓͂ ἃ ὈΪ πὰ τοὶ! σἴουβ Σοὶ ἴὸ ὀρροβα ἰμ8 ἄθαγ- ἰ ποῦ δἰ γΆΥΘ [ῃ6 (886. ἀπα ᾿Βογοίογθ 80 τσοὶ 18 ϑαὶδ 
Φ 
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οὗ οοηζοβιήοη, δὰ βὸ {116 18 ἱπτγάϊγ θο] Ἔνθα {Ὁ ΓΒ. 
8-1}1).---ΤΊ!6 στοδῦ οοη ρβϑίου οὗ {Π6 ΟὈ τ ϑδη ΟΠ γοῦ, 
δὲ ὀχργοβϑοὰ: 1. 1η ἴδ δροβίο]ς οοηἰεββίοη οὗ [ἈΪ}: 
δ. ἴῃ τὴὸ γιηηδ οὗ ἴπὸ ομυγοῦ ; 8. [ἢ 8 ῬΓΑΥΘΙΒ: 
4. [ἢ ἰὼ σοϊοτγαύίου οὗ ἴῃ6 [ον δ ΞΌρΡΟΓ (τότ. 10). 
ΤῊ ΠΟΠΙΘΒΒΟΓΒ Οὗ ἴῃ6 ΟΠ γίδια) ΟΝ ΓΟὮ : 1. [ἢ ἴΠ6 
Ὀορσίππίης (186 {ἰππ|6 οὗ [86 Βγβὺ ρογβθους. 98); 2. [ἢ 
[9 ραυίοα οὗ 186 Βεοίοσιηδίοη ; ἃ. Αἱ (Π6 ργοϑϑῃϊ 
εἶπιὸ (16 τιατίγιβ ἰῃ Μαδαραάβοαγ, οὐ {6 ϑουϊῃ θα 
[53].πά 8, ἴῃ Βοτποο, ϑγγία, ἄσ. ; νοῦ. 10). 

ἵστηεπ: Ηδ πΏΟ ἀορθβ ποὶ Ὀδϊονο ἴῃδὶ Ομ γῖθὲ 
, ὯδΔ8 ἀϊοὰ, ἀπα τγίβϑῃ, ἰἢ ογὰθὺ ἴὁ τη Κ6 08 γἰρῃξθουβ 
ἔγοιη ΟἿΓ 818, ΒΆΥ͂Β: “ἯΤΟ 88}8}} δδοοηὰ ἰηΐο Ὦθαγ- 
θη, δηὰ νῶο 5}4}} ἀδβοοπὰ ἱπίο ἴῃ6 ἄθορ ἢ ̓ Βυὶΐὶ 
1π|8 18 ἀοῃθ ΟΥ̓ ἴῃοβα πὮο πτουὰ Ὀ6 806 ἃ ὮὉΥ 
πογῖϑ, ἀπὰ ποῖ ὈΥ ἔαἰτἢ, πθη ΠΟῪ ϑροαὶς ἰυ8 πῖῖὰ 
[Π6 τηουΐ!ν, Ὀὰξ ποῦ ἴῃ ἐπ ἤϑαστί. Αὐπρλαδὶδ εδέ ἐπ 
υογδο ; ἴῃ 186 Ποαγί, 

ὕτλακε; ΟΠνίβο ἰ8 [Π6 δϑϑϑῆσα οὗ (π6 Ο]ὰ Τε8- 
ἰδιηθηῦ Βογρίσγοβ 4180: ἢἣθ 11π|16 υηάἀογβίδηαβ (Πθηὶ 
πο ἀοοβ ποῦ δηὰ ΟἸγίβε ἴῃ τμ6 πη. 106 οπιγο 118 
οὗ (6 βαϊηΐβ οὗ (86 ΟἸὰ Τοαδιδιημθηῦ ἰ8 ἃ ργοΡΏΘΟΥ ΟΥ̓ 
Ομ γῖϑ  ΨΦοίνῃ ν. 46 (νοῦ. δ).--ϑϑαν ποῦ, “ὙΠῸ [88 
Ὀδθη διποηρ ἰδ6 ἀοβα, ἀηὰ ἴὰ8 γοϊυγηθα δρϑίη, δηα 
᾿νὰ8 το] ἁ υ8 οὗ 106 οοπαάϊ(ίοη οὗ ἴ86 ἀρδὰ ἢ" βδιδηὰ 
ὈΥ [πΠ6 ροβροὶ ἰγυΐῃ, δὰ γοι Μ0}}1} δ6 τὶ μι ὕθουβ διὰ 
βαυθὰ: [}2,|κ6 χνὶ. 81 (νοῦ. 7). -- Β6 οοιϊαΐοτίδα, 
ἐγου]οαὰ 8οὰὺ] ; ὑπουρῇ γοὰ ἀο ποῖ ἢδγνα (Π8 ἸΟΥ̓͂ οὔ 
ἔα υϑὺ ἦ (6 Ποὺῦ οἵ ἰοπιρίδιίοη, γοὺ ν7}}} Εν 6 Γ- 
(Π6] 688 Ὅ6 ϑαγδα, 80 ἰουρ; 88 γοι ἀορθηα οἡ ΟΠ σῖβι : 
ἴον Θοά, νῆο ἀοεβ ποῖ 116, 88 οἴθῃ ρίνοη γοὺυ [86 
ΔΘΘΊΓΆΠΟΘ ὑπα0 γοι 881} 6 Ββανϑὰ (γεν. 11).---ὐπὰ- 
ΜῈ : ΤΏ τηοῦὴῖ δηὰ {Π6 Ὠοᾶγὶ σδηποῖ Ὀ6 βορδγαϊθα : 
Ῥβ, οχυϊ. 10 (νϑν. 9).---ΕἌἸ ἢ τησδὺ ποῦ ΤΟΝ οἡ ἵΠπ6 
ἰοηζυθ, Ὀυΐ ἴῃ ἴἢ86 Πποατὶ ; Αοὶβ χγν. 9 (νϑνγ. 10).-- 
Ηξκρνιναξκε: Τη6 ποαγὺ σἰϊπουῦ ἴΠ6 του 8. Ὁἱ 1 ἃ- 
ἰγ. τ1π6 τουτὶ νἰϊηουΐ 616 ἰιρατῦ ἰ8 ὨΥροοσίβυ (τοῦ. 
10) 

ΡΕΝΕΕ: 'γ6 τολὰ {παῖ ὑπὸ σπορὰ 18 πἰρὶ 8, 
ΒΑΠΊΘΪΥ, {Ππᾶὶ ἴθ 18 ἀφοϊαγοὰ [0 8. ὑπαὺ τὸ ἴδνα ἰδ 
πη {Π|ὸ δαγέ---- σόα ὅπ6 ΗοΪγν Ξρίὶ τὶ ἢπ8 Πρ γοβαϑά ἰδ. 
διὰ ἴῃ [Π6 πιοιρδἧ, ὈΥ͂ γι ΐο ἢ τὸ ἀδοίαγο ἱτ, ΤΊοΓο- 
ἔοταο, ἴτ 8. ποῦ βοιηθι ίητ Θομοθαὶϑα ἴῃ ἤθαγνοη, ογ ἰἴῃ 
(Πς ἄθϑθρ, Ὀὰϊ νὸ αν ἰῦ τὶ 08, δηὰ ἰῇ υ8, ὙΟΠΙΪΥ, 
ὟΤΘ ΤὩΔΥ ΒΆΥ {πεῖ [6 τοογα τηθ8ῃ8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ6 πογὰ 
ἰιϑ6] , Ὀπὺ αἷἰδο ὉπΠ6 Ὀϊοβϑίηρθ το [πᾶὶ ποτὰ ῥτὸ- 
808(8--«ΟἸτίδι, πὶ 411} ΗἾ8 ροβροῖ ἰγθαβυγοθ, ΟἸγθ0 Β 
τηοῦῖξ, στασα, ϑρί γι, δηὰ ᾿1ἰ6 ἀγα ποὶ ἈΓ ἔγοιῃ ιι8, δηὰ 
οδηπμοὶ ἢγϑὺ Ὀ6 Ὀτουρῃὶ ἀοπῃ ἴγοι) βϑάνθη, οὐ Ὀτουρὶῦ 
Ρ ἔγοιῃ {16 66 ; [Π6} ἅγὸ ποῖ ἢγϑβί ἴὸ Ὀ6Θ δοα")γϑα, 
θαὺ Δσὸ ηἰρῇ υ8, δηά, ἰΓ πὸ νὶ}} δοοορὶ ἔπ θηα, ἴῃ ἴΠ 6 
ΤΩ ΟΌὮ δῃά ἰῃ (Π ρα. ΤΆ, που ρἢ [Π6 Ἰαηρσυνρα 
οὗ {π6 Ο]α Τοθιίδιηθηῖ 88 ποῖ ἡ ἐλέκ ισΐδα, δ'πσα {πὸ 
κηονίοᾶρα οἵ ρτᾶσθ νγὰβ οὗ ἃ 6988 ἄσρτγθα, ἴηογ6 Οὗ- 
ΒΟΌΓΟ, δηα τθογο αἰβῆουυ 0 ὍὈ6 οὐίαϊποα, γοῖ ἰδ ἴ8 
ΠΟῪ ΥΟΥΥ͂ ΠΟᾺΓ ἴο 18. ἔον ἰῦ ἴ8 πρηγῦθα ΟΥ̓ τῃ6 στοεῖ- 
ον δηΠ Βίγοησοῦ πιϑϑίιγο οὗ ργδοα σι ἰοῦ 8. ΠΟῪ ἀδ6- 
οἰαγοα ἴο δ τος 8). 

ακξβίοη : ΟΠ γῖϑὺ 8 ἰπ 80 ἴδ γ [Π6 οδῃὰ οΥ̓͂ ἴΠ6 ἸΑῪ 
8 Ης, 1. 135 [9 πα] οὈ]θοῦ, ἴΠ6 οπα [0 Ἡδοῖ, ἴΐ 
Ἰεδάβ (Θ 4]. "11. 34); 2. 18 ᾿15 Δ] Δ] πιοπὶ (Μαῖῦ. ν. 17) ; 
8. Ῥαΐα δὴ οπὰ τὸ ἴ6 ἀοπιίηΐοη ΟΥ̓ [6 αν ({λικ6 
κυνὶ. 16) (νον. 4).----Ἴὸ ὈθοοταΘ δοαυαδϊ πιο τ 1} οι Β 
ἀτδοίου οουηβοὶ, ἴο ἀδρεῖγο ἀθαὶῃ οὗ ἰἴ8 ΡΟΤΟΡ ὈΥ̓ 
(6 τηδηϊ οϑιαἰίοη ΟΥ̓́ ἃ αἰνίπα δῃὰ ΠΟΙ {86 ἴῃ {Π6 
βι65}1---ὐσ ]6ἢ} [10 ΘΑΓμδὶ πηϑὴ ᾺΒ ἰῃοδρα Ὁ ]6 οὗ, Βίποθ 
86 ΚΩΘῊ ποι πρ Θὁχοορὺ (06 τἰρἰθουδηθ88 ἩΒϊοἢ ἰβ 
οἵ τ86 ἰα7--οη Ὀ6 οἤεοοιίοα ὮΥ͂ (09 τἰ ἢ ὐθοῦΒη 688 
φἰϊοῦ ἰ8 οὗἁὨ ἰαἰδη, νοῦ ΘΔ Ὁ] }80.68 ἷπι ἴῃ ΟἾ ΓΘ Β 

ἢΐ, δηὰ ἔγϑοὶυ χῖνϑα ᾿ΐπ 88 ᾿ἷβ οὐπὶ τδδί (πο βοη 
δί αοὐ ἰ5 δηὰ 85, Τίια μοαγὲ ἡδϑὰ ΟὨ]Υ͂ Ὀδίΐονο, 

ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝ5. 
- 

δηὰ ἔδο τοῦτ ΟὨΪΥ Θοπίθθι τη ΟγὰοΡ [0 ὃς τἰμὶι θοῦ 
8η0 βανϑά (γΥογα. 8--11). 

Π1ιθοοὸ: 786 Ὀἰνίηθ ογὰοσς οὗ βδαϊ γαϊίου ἷἰβ. [Ὠγο. 
ἴοτο : Δυδβολιίίοι βυσοσθᾶβ ἔβη, αοα ΒΒ δββιϑέδτιοο 
ἰ8 οὈϊδϊ θα, δμὰ ἢ ΤΏΟ δουγαροουδὶ δηὰ ραγβονοῦ- 
ἱπρῚ σοηΐδαβοβ ἢΪ8. (1, ΟὈΐαΙ 5 9α]νδύοη (νεν, 10) 
-- αιύβχεκ : Εἰριῦδουθηραβθ 18 ἰμηἰγοἀμσρα 88 βρθαὶε. 
ηρ, δηὰ ἰ8 τορδγθθα δ8 ὑσγοβοσγίηρ ἰἰδο. Νὸ δυρεῖ- 
Βυιαδὴ Κηοπίθαρο, ον ὑτοίουηα ᾿ἰθαγηΐπσ, ον δδοθηά. 
ἱηᾷ ἴο ΠποϑΎθ ἴο 860 ΟἸ Γίβι, '8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΤῸ ἐ ΟὨΥΊΠΟΕ 
8 οἵ ΟἿ γίϑυ 8 γοδυγγθοίοη δηὰ ΗΪ8 αἰεπρ αὐ αοα δ 
τίσις παπὰ ; ποτοῦ 8 ἰδ ὨΘΟΌΒΒΑΓΥ ἰ0 ἀδϑοθηὰ ἱπῦο 
[6 Κίηραάομι οΥ̓͂ [86 ἀοδά, ἴὸ δὶς μοίμογ Οἤγίθι ἱέ 
ἢ τὴ ἀοδά, οἵ τίβοι, Ὁ [Ι͂ἢ δῆογι, πὸ τΥἱοὸν οὗ Ὧι 
Ὀἰθίοῦυ οὐὁἨ Δοβὺθ Ομ γῖϑὶ Πἰπιβοὶῖ, ἀπὰ πὸ ἰδρθογίου: 
δηὰ ᾿Θδιτπθα γοβθᾶγοῃ, 8. ΠΟΟΘΒΘΒΑΡΥ (ὉΓ υϑ ἴο ὃὕ8 
Ἰῖασο. Βαϊ 18 δὴ δαὶ οὐ 16 ποδγὶ. ΝῸ οὔ Ἵδηῃ, 
ἐμοτγοίοτθ, ὀχοιβο ἷ8 ὉΠΌ6Ι 6 οἢ [86 ατουπὰ οὗὨ ἐπ 
αἰ που] ον οὐ ἱπαροβϑι Ὀἱ ἰὴ ν οὗὨἨ δι (τότ. 6, 7).-ῬΡ δὰ] 
Ὀγίηρβ οὔ ΡΓΟΙΪΏΘΠΕΥ͂ (6 ἔλι οὗἨἁ [6 πϑατὶ δραδίπαι 
ΒΥΡΟΟΥ (68 πὰ ᾿ἰρ- ΟΠ γἰβιδηδ ; δηὰ δραΐηβι ἔπ ἰδίηι- 
ποαγίθα δηὰ ἀδβροηάϊπρ σου δββίοη.----ἰἰ δι 5, [86 ὁχ- 
Ργοβϑίου, ἴδ ἀδηοηβιγαϊίοη οὗ ΟἸ τ βυμ Υ ὈΥ ποτὰ 
δηὰ ἀοοὰ (νογβ. 9--11). 

ΒΕΒΒΕΕ : ΕΠ δηά οοῃἤοαδίοη δΓῸ γοϊδϊθα ἴ0 6δο} 
ΟΥΠΟΓ 85 Θβθθῆ6 δηἃ πιδη  δδιδιίοῃ, δ ᾿ἰσἢν πὰ ταγα 
8ἃ8 ἔὅτο δπὰ ἤδπιο.. .. ϑαϊναίίοη 5 [86 τηκηϊξοϑίδ- 
ιἴοῃ, {π6 Ῥγοβϑηῖ δηὰ δηΐϊθ τονοϊδίοηῃ οὗἅἁ γἰρμιύθουδ- 
Π6Β8. δηὰ τὐἰρῃιθουβηθδα ἰ6 βαϊνδο ὈΠΟΘΥ ΟΟΥ͂ΘΓ, 
(Βουρὰ (86 σογογίηρ, 8 ὑγδηβραγοηΐ διὰ ἔγασταδηϊς, 
ἦυδι δβ ΟἸγίβι ἰβ Θοῃοθα] θα ἢ ῬὈΓΟΡΏΘΟΥ͂, πα [86 6ῃ- 
ἀυτίπρ ἱΔθσθιπαοϊο οὗ αοὰ ἴῃ 86 ΟὨΌΓΟΙΒ οἢ ἐδεῖῃ 
γον. 10). 
: ἀ. δ΄ εῖα. 12-11. ΤΌΘ ζοβροὶ 89 ἃ βανυΐῃρ πχθββερε 
ἴον αἱ, δονβ δ γ͵6}} 89 Οσγὔγθοῖβ: 1. [Ὁ 18 ργεδοδβοὰ τις 
ΑἸ] - διΐ, 2. [Ὁ ἰΒ ποῖ Ὀο]Ιονοὰ ὉΥ 4}} (νϑγβ. 12-}7} 
--ΤΏοτο ἰβ πὸ αἰ βδγθηοο ἴῃ τιδίϊοηβ Ὀθίυγο [86 ὁΠ6 
Ἰωονὰ, τὸ ἰβ τἰσἢ ἀηἴο αἰ ὑπαὶ 08}} προ Ηΐ : Ὀυῖ 
ποθοονοῦ οδ] οι ἢ ὑροὰ Ηΐπὶ 8}84}} Ὀ6 βανοὰ (γνδγθϑ 
12, 13).-- Ηοὺν [86 οΑἸ]ΠἸρ ὉΡοὰ ἰδ ἴταο ἀοἀ--- το 
'θ. ῬΟΥΓΡΟΌΥ τονδὶ θα ἰῃ ΟὨγίϑυ--δηα ἰδ ἢ δῃ ἃ ρυθλοῃ. 
ἴηζ, ἃτὸ οοπηθοῖθα (νοῦβ. 18--16).-οὶ Πογὰ, πο Πδῖ 
Ὀοἰΐονοὰ ουν γοροτὶ 3᾽") ΤΏυβ [βεϊδ ομοα ἰδιηρηίοά, 
δα τυ8 πο, ἴοο, ᾿ἰπηθηῦ ΓΘ ΘΏΠΥ: Ὀὰὺῦ σ»τὸ οὯΠ 
ΟΗΪγΥ ἀο ἴδ τῆθη γ͵χα ΔΓ6 Θοηϑβοῖοιβ (παὲ 6 ἢὰνο ῥΘΡ. 
ξοττηθα οἿΓ τηϊη ἰθύν] ἀστγ τὸ ἴἰμ6 Ὀδδὲ οὗ οὔ Κπονὶ. 
οὐκχα δηὰ οοηρβοΐθηοθ : (πὲ 8, ᾿ξ ΟἿΓ ΒΟΓΤΏΟΠ 8 ὮΑΥΟ 
Ρτοσροαρὰ: 1. Ετομη τΒογου ἢν βουτοπίηρ ἰηίο {86 
Ηοὶγ ϑουίρίαγοβ ; 2. ΕΟ ὨΘΑΓΥ ᾿ΓΑΥΘΡ ; 8. Ετοπι 
ἃ [11] δοαυδἰπίαποο πὶ [86 ὨΘΟΘβϑΙ 168 οὗἨ ΟἿΣ οοῃ- 
νιοχαϊίοπβ (νον, 16).--- ΟΒ γβιϊη ργθδοίπρ: 1. ΑΓ αὶ 
ἄοσθϑ8 ἰὰὸ οὔθοῦ ̓"᾽ Βα ἢ. 2, ΒΥ Ὑλιδὶ ΠΏ6ΔΠ8 ἀο0β ἰΐ 
οοπιθῦ ΒΥ [δὲ ποτὰ οὔ ἀοα (νεν. 17).--Ἀ γεδοδίος 
ϑίδηἀδ τη τὰν Ὀδίνγθθῃ αἰ} πὰ αοα δ πογὰ. 1. 1ὶ 
»γοάμοοεα γα ἴον: 2. [Ὁ ἀγα ἐδ δρρζὲοβ ἴγουν 
{πὸ Ἰαϊῦον (σον, 17).--- δ Δρρϑαϊηρ ρόῦγοῦ οὔ ργοδοῖ- 
ἴης (νον. 17). 

ὅΤΑΚΚΕ: ΑἹ] Κίἰηὰδ οὐ ρθορὶθ οἂῃ δύο ἔἴτϑα δοὸ- 
οοΒ8 ἰο αοἀ, ἀπά 80 ῬΓΑΥ͂ ἰπμαὺ τΠεοἷρ ρου ΠἸΟΏΒ ΤΩΔΥ ὕ6 
ἀηϑιγογοα (νον. 13).---ΗΈΡΊΝΟΕΕ : ΟἿ, ᾿ἴ ἃ τῆδη πουϊὰ 
06 βανϑα, ον Ἰπυ6Ὁ ἀοροπα8 οὐ ᾿οδυίηρ, ἐδαοιίην, 
δπὰ Ἰρα Α Ὀδαυτε] ομαῖῃ; Ὀὰϊ πῆδῦ 8 ΠΕΡ 
ἴῃ ἰξ Σ᾽ Ηρανίηρ ἴβ ἀείδοιίνα : ρΓοροῦ δπὰ τποτουσὴ 
Ῥγοδοιίης ἰ8 νηὶ ηρ, δηα τηδηΥ ουδβαη 4 ὅγὰ ποοᾶ. 
ρα ἴον ῥὑγοδο;ῆίησ. Ὀυεδα Ὁ] πδγτὴ ὈΠΘΓΘΌΥ ΘΒΌΘΒ, 
ἂς. (νον. 14).--ΟἌλμκε: ΤΊΘ του]ὰ νος τοπιρῖτια 
ἐῃ)6 88116---88 ἴῃ [8418}}}8 ἀΔΥ, 80 δὶ ἴ:6 ἄπιθ οὗἁ ΟὨἢ εἶσι 
διὰ ἰδ6 Αροβέϊοβ, δῃ!ὰ ουθὴ δὲ {πὶβ ὙθΥῪ ουγ. Ὑ}|δί 
ἃ Ηἱνγ (δὲ 186 οΙὰ Ἰαπιδηςαθίοη τηυδὶ 81}}} 6 τερθδὶ 
οἀ 1 (νον. 16. ΑΝ ΘΕ: Ῥγόδοῦογ, Β66 ἐπαὶ γοῦν αἷς 
ΘΟΌΓΗΟΩΒ Ὀ6 ἀοἰἰγεγοά ὃ: εἰτρ] οἱ Υ δὰ Ὀϊνίηθ ρΟΤΕΥ 
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δῃᾶ ὨΘΟΡΟΡ, 866 (δὲ γΟῸΡ δἰϊοηιίοι ἰδ οἵὗὁἩ (6 τἰρολ [ ΟὨΪΥῪ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ [ῸΓ [86 Τ68] Ῥγθδοῦοῦ ἴῃ ΘΟ Ὥδπι 
κιηὰ (νοῦ. 17). ἐπαὶ τη6 ποτὰ ργθδομοᾶ δ τρδὶ, Ὀυὺ αἶἰϑο ἴμαὶ (δε 

ΞΡΕΝΕΚΕΒ: 1. ΤΊΏΘΥ τηῦβὶ οαἰἱΐ προη ΟἸγίαι ἱΓ ἘΠΘΥ [ ρΓΘΛΟΠΟΡ δὰ : “ Ηδγθ ἰβ [86 δβι8" ἴῃ Ὦγ ᾿ιδῃὰ : (4 
ποιὰ Ὀ6 ϑανθὰ. 2. Βυὶ ἰἔ (ΠΩΥ͂ πνουϊὰ 641} ἀροῦ | [κμογὰ 88 βθῃϊ πη ᾽ (τον. 1δ). : 
Ἦΐηι, ἘΠΘΥ τηυδὶ δείξευα οἡ Ηΐϊ ; 8. ἢ ΓΠ6Υ που]ὰ ὁ. Ἴετθ, 18-21, ΤῊ τοϊδίίοη οὗἨ [6 .161.1͵ὰ δῃὰ 
δοιίεν οὐ Ηΐτσω, ΠΟΥ τουδὶ ραν Ηΐβ πορὰ ; 4. Βαϊ ἀϑῃθ]ο8 ἴο [86 ργοδοι νης οὐἩ ἴ᾿6 ροβραὶ: 1. 786 
ἀΓ (ΠΟΥ πουϊὰ ποὰρ Ηΐβ πογὰ, ἰξ πῦυϑὲ Ὀ6 »γεαολεαά ἴο ] ἤἔοττηον αἰὰ ἠοῖ τοὐκὴ ἴ΄ο υπαοτθίαμα (ἢ 6 ροΒρεὶ, ἃ]. 
ἰπθηαὶ: ὅ, Βαυὶ ἱΓ 67 πουϊὰ Πάνο ργθασῆθυβ, ρθορὶθ Ϊ ἰβουρἢ ἸΒΘΥῪ εομα υπαογβίαπα ἰξ : 2, Βυὶ (Π6 Ἰαἰίοι 
ϑὺ Ὀ6. δδηξ ὑὸ ἴΠπ6ῖ [Ὁ ἴμδὺ ρυγροδο. ΤΏ686 δῖθ ͵ δ᾽ ἐποιρὴ ᾿ΠΘΥ ψΟΡΘ ἱχηογαμῖ, ὕανο υπαογβίοοα ἰ, 
416 ϑυοοσδεῖνο ᾿ἰη]κΒ ἴῃ τὯ6 οἰνδίῃ οὗ Ὀνίηθ Ὀθηθβ-  Ὀθοδυθθ ἴμον νὶβ:θὰ ἴὸ ἀο 80.---7}.6 οοτιοἰμιδέοη οὗ 
«δησ8 (νοῦ, 14).---ο08: Ηδγο, δβ ψὰβ αἴπνδυδ ("6 ἐλ ιολοῖθ οδαρίον : Τὴ6 Φενθ ἅγὸ ὑπεϊηβεῖνοβ συν 
Ὁ.96 ΠῚ {ΠῸ ΑΡΟΒΘΙΪῈ ἴῃ ἢἷβ ΟΠδύζο8 ἰηϑὺ 186 ] οΥ̓ ἰποὶγ νυγοϊοῃθα ἔδιθ, σοῦ ἴΟΟΚ δυοἢ ἃ ᾿ἴνοὶν μοὶ 
δενθ, Π6 οἰΐθθ ραβδβεροβ ἤσγοιῃ ἰὴ Ὁ]ά Τοβίαπιθηι ἰ ρου ἰδ ΑΡοβὶ)ο᾽ 8 βυιηρδίῃν. ΕῸΣ, Α. ΤΏ ροεροὶ 
ΒΟΙρΡίυγοθ; τΠ6 ἤγδέ οὐ ὙἩϊΐ|0]}] ἰ8 88. χχνὶ. 16, νπὰβ : 1, Νοὺ ἔδν ἔγοιῃ ἴθ : 2. 0 νδβ ργοδοῃοὲ ἴὸ 
ΨΠΘΓΘ τῃ 6 ὁ Τηλκίηνσ παϑίο "ἢ ἢᾺ8 (ἢ6 ΒΗΠῚ6 [ὍΓΟΘ 88] ἴπ6π); 8. ΤΏΘΥ οου]ὰ ἸΑΥ Ποϊὰ οὗ ἰξ ; παι, Β. 7λον 
“ Βοΐηρ δϑῃδιηθᾶ,"... ΤΏ δεοοπα ρᾶββαρα ἷβ ἴῃ | --)ὐέ (7ειοδ---ΘοΟΌρὨι ἰξ ; 1. Ἐὰν οδ᾽; 2. Ὠ]ὰ ποὺ Ι᾿κ6 
Φοεὶ ᾿ΐ. 82, δηὰ οοτηθβ ἀοῦσῃ ἰονοϑί 0 (ἢ6 ἩΘΑΪΚΠΘΒΒ ] ἴ0 οδὺ ἰδ , 8.  ου]ά ποὶ υπαορδίοῃᾷ ἰΐξ, 
οὗ πιθη. Οὐ δανΐτςο ἴ0 6 ρτοαϊθαὶ βίπηοῦ πΌΟ ΦΤΛΕΚΕ: ὮΤΠΟ ΝΠ ὈΪάιηο αοἀ τμδὺ 80 ΤΏΔΏΥ ρ60- 
θἰδπὰβ οὐ ἰδμθ Ὀτίηκ οὐἁ [6}} ἰδ: “Ἅ Ο4}1 ἤροῖ [6 | ρὶΘ τοιηδίη οἰἑ]άγθη οἵ ϑαΐδη, δῃὰ ἀγὰ οομάοιηποὰ ἢ 
ΠΗ) ΟΥ̓ 6 [μογὰ, δηὰ ἵποὺ δα] Ὀ6 βανϑὰ." ..  [ Βθῆο]α, ἘΠΘΥ δγθ {πθυηβοὶνοθ [Π6 οαυβο (ΥῸΓ. 21).-- 
Το ἐδέγα Ῥαββαρα 18 ἰῃ 188. 11ϊ. 7, δηὰ ἴθ ἃ Ῥγορῆθου  Βοουβ, πὶτ ΓΘίογθηοθ ἴῸ παρ. ἰχ. δηὰ σχ, : Ετοι 8]} 
οὗ τ86 ἔγίο παν δηὰ Ὀσδυςι} Ὠογα 8 ν ποπι τἴ06 [μοτὰ, | 18 ἴξ ἴθ ῥ]αἴῃ ἐπὶ 1Π6 τόογτὰ σγαρέ ἷἰβ {πΠ6 τηοδὲ ΘΟΤΩ- 
πανὶηρ ργουΐϊουδὶυ βροόκθη μἰτηβοὶ ἢ, που] βοηὰ οὐ αἱ | ἑογιϊηρ δῃὰ τηοϑὶ βύϑγο, (Π6 οἰδηγοβδὶ δῃᾷὰ ἴδ ἀδγίζοδι 
[16 {π|0ὸ οὗ ἴπΠ6 Νον Ταοβιδιηθηῖ, ἴῃ ογάθῦ [0 ργοδοῦ ᾿ ψογὰ ἴῃ [π6 ΒΙΌὉ]6. [Ὁ ἷ8 [06 τηοδὲ οοτηοτλίηρς πογὰ, 
μεϑδοθ δηὰ ροοᾶ-ν}} 'ὸ θοῦ. Βυΐϊ νν} ὕπάουρθτ  Ὀδοδυδο ἐξ ἈΑΒΌΓοα δα] γδιϊΐοη ἴ0 {π6 ογϑδξυσο (0 ἩΏΟΣΩ 
4} ἰπ ογάϑν τῃδὺ πηθι) το κἢῦ ἸΔῪ ΠΟ] οΥ͂ [16 Ῥϑδοθ ᾿ ̓ἷ8 Ογθαῖοῦ 8 ἰῇ πονἶβο ἱπἀθοϊθα), (86 βίῃπθν 850 
ἀυοαγοὰ τὸ [μ6πἢ, δῃὰ δρργοργίαιθ δηὰ θη) ΘΟ Ἐ | ἀθβοῦνοβ ρυηβητηθηῖ, [ἡ ἰβ 4180 {6 πιοδῖ ΒΟΥ͂ΘΓΘ 
βοΟα.-Μ|}}} ἰοπταγὰ πο. Βυῦ Ὀδοδῦδο [Π]8 βου ὰ  ψογὰ, Ὀδοδιδα ἰξ υἱοῦ ρτοείγαϊοθ ῥνίθ, βἰανβ ἀ8. 
ἔδκα ρίδοθ Ὀγ ἕδη, ἐπ686 ᾿ΟΓα] 3 ἰδτηθηῖ, ἴῃ (Π6 | βδησθ, δῃὰ δοιρ)θίο! Υ ἀοφβίγουβ ἴἢ6 ποϊοῃ οἵ 56]1- 
ἔσυγι ἢ ρδββαρα, ἴβα, ᾿ἰΠ. 1: “[οτὰ, πῆο Ὠαϊῃ Ὁ6- τη θουβηθββ, πο ἢ 18. 80 παίυγαὶ ἴο τωΏδ. [ς '8 1ῃ6 
ἰϊονθὰ οὖῦ γϑροῦὶ ̓ (νετβ. 11-16.}--Βενόκι : ΑἿῪ | οἰθαγοϑὲ πογὰ, Ὀδθοδιθο ἰξ πθϑάβ πὸ ἀεϑογ ρου ; δαὶ 
τδῇ 8 ΟΣΟΪ ΙΏΟΓΘ δὴ {6 τΠΟΪ6 ΜοΥ]α. ἷς 18 4180 106 ἀδγκοδί πσογὰ, Ὀδθοδυβο [18 δ᾽) 016 Τῆθϑῃ 

ἀκκίλοη : Οοα Μ|}}8 [Π6 βαϊναϊίοη οὐ ἅ1}, Ὀὰὺ 4}}  ἰῃρ 18 υπαογβίοοα ὈΥ ΟὨΪΥ ἃ 6:00 ΒΌΠΑΌ]6 Βο0}8. Μδην 
ἂο ποῖ π|ϊ8ὶ}) (Π|6 βαϊναίΐοι) οὐἩ αοἀὰ : ὑπῃὈ6]]160 8. 16. τηϑῃ, πῆο (ἱηὶς [δῦ ΠΟΥ υπηάοτδίαπα ἰπΐβ πογή, 
οδυβ6 οὗ {π6 συΐη οὗ Αἱ] πῇ ἃγὸ Ἰοβὺ (τ ῦ, 16).---ἩὁΗό οοποοῖνθ Οοα᾽ δ ρτϑοθ ΨΟΡΥ͂ ΤΩ Οἢ 88 Δ ὈΥΪΏΟΟἾΒ δνοτσ, 
ἷ8δ ΘΟοα δ νὶ]] τηδι 411 δου Ὀο]ΐονο: δηὰ ἴον τηἷ8} Μη οἢ ΑἸ ΤΑΥΒ ὯδΔ8 τοραγὰ ἴὸ βουυΐϊοθ, δῃὰ ἷβ ὭΘΥΟΥ 
γθδδοὴ Ηδ [48 βοπὶ ρὲθδοῃίης, πῆοβο ἱπροτὺ ἰδ ΗΪ8| ἀἰδοοπηθοίθα ἔγυπι υὐἱγ. Βαῦ Θοὰ πϑϑαβ πο βοιυ- 
Ἄπ πογὰ (νον. 17). ἶοθ. ΗΪ8 ψ|}} δἱοπα ͵8 ἔγβε. ΝῸ Οἢ8 δῇ γβοοῖηροηβθ 

[1500 : [τ ἰ8 ΟΠ δοίη ἀὐγ ἴὸ βοπὰ ὕθδοθογβ ἴο ] ΗΠ. Απὰ γοὺ Ηθ ἰδ τἱριιθοῦδ, δηὰ δοὺ δοοογαΐην ἴῸ 
ἐπ ποαύμϑοη πουῦϊὰ : το ἰββίοῃβ ἃγα ΠΘΟθΒΒΑΓΥ, δηαὰ 80-  Κπονίθῦχο. ΠΟΒΟ ἴ8 ῖβο, δὰ Ὧδ 8ἢ.4}} υπαογβίδπα 
οοταΐϊης, ἴο ἴ86 [ογὰ δ νὶ}} (Μασ χνὶ. 16); δηὰ ἰΐ 18 [8686 εΐηρΒ ἡ Ῥυτυάρηῖ, ἀπὰ ἢ6 8}8}} Κπον {6 1) ἢ 
᾿ »ογ ουΒ σα] Πρ, τὸ ἀροίαγα ἐπ 6 τηϑϑβαρο οὗ Ψ6βι8, ΒΡΌΒΝΕΚ, οἡ ῬΒ. χίχ.: Τὴ ροβροὶ δῃὰ ογϑδίίοῃ 
Φο νοταποθ οὗὨ ἴϊ6 οαρεΐνοβ, δῃα ἴῃ6 πον Κίηραοπι [ ἃγα Οοαδ ἴπνο νοΐοθοβ (δὲ γοδοθο δυουϊ 8. 
ΟΥ̓ Οοὰ.----Ροδοπίηρ ἴα κο8 ρ]δοθὸ ὈΥ Οοαἷδ ποιὰ: ΒεΒΒκα : Ουοίδίίοη οὗ δὴ οχργρδϑίοη οὗ [το Γ 
(δαὶ ἰ8, ὈῪ νἱγίπο οἵἩ ἴπΠ6 Ὠἰνὶπο 681} δῃὰ ἃ ἀοοίσγίηθ [ ΜΏΟ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ργοδομιηρ ἴο ἃ βίοπρ ἰὭγονσῃι ἰπῖο {ἰπῸ 
τονθα] δα ὮΥ Θοὰ (τον. 17). ΜαΙΟΣ, ΤΏ6 οἴγοὶθθ ΟΥΘΡ δπΐαγο, Ὀυὶ ἰΠ6 ναῖϑὺ ἴὮἢ 

Ἠκυβχεε: [ἱνίηρ Ρῥγοδοίημς ἰβ Οοα δ ομοδϑη | [86 τη α]6 ἰβ 811]}, 
ἴθ8η8 Οὗ ἱπβιίγυςιίοη (τον, 14). -- Οοαὐ τουδὶ βοηὰ ἴάνοεκ : ΤΠπ6 ᾿ἰπυογοδββίοῃ οὗὨ Ῥϑῃ!}, ὙῆῸ τγὰβ ΡῈΣ 
ὈΡΘΑΟΘΉΘΓΒ ; [ΠΟΥ͂ οδηποὶ ρῸ οὗ ἰμοιηβοῖνοβ (νοῦ, 1δ). [ ϑοουϊοὰ ΌὈΥ (Π6 Φονβ, ἴον 8Γ86].---Πἰθ τ ὶΐηθβ8 [0] 
“Αἴ το οἴδοῖβ οὐἩἨ ρτδοθ ὅγ οοηηθοϊθα πίῃ [ἢ βγαθὶ: 1. Ηἰμὴ ργαῖδο : 23. τοδὶ οθῃβυγα --- Τὴ6 
ποία ; (ΠΪ8 ΔΡΡἢ16Β τὸ ἰδηδίλοθ, δἰ υδἰδδίβ, δα ἴΠο86 ] αἰ ἤδσθης [ὈγΒ οὐἨ 56} ὺὶ ἢ ΘΟΥΒΉ 688. --- βο ] ἔτ κἢι- 
ὙΠῸ ἀοβρῖβθ {Π6 πογὰ δηὰ ργοδοπίηρ (νον. 17). ΘΟ ΒΏΘΘΘ 8. ΑἸ γ85 Ορροβοα ἴο σοαδ γἰρἢ θοῦ βη 688, 

ΒΕΒΒΕΕ: ΤῈ Ὀἰνίηα ογὰθγ οὗὨ βαἸναϊίΐοῃ δαπιῖ 8) Μψηΐοῃ ἰδ: 1. [ιορίβἰδῖνο: 2. Ῥεηαὶ; 8. Μογοίδι, 
οὗ πο Ρῥδύβοῃδὶ οὐ παίίζοηδὶ αἰδιϊησθοη (νον. 12).- ΒΕ γϊηρσ; 4. ΑἸ Κοηϊηρ ἴο πον [16.---ΤΊ6 86} Ὁ- 
ΤΊΘ Ποῖρ οὗ [πὸ τἱοῦ Ἰωογὰ, δα Ηδθ ρϑββϑοδ Ὀγ, ͵8. ἰῃ-  (6ΒΕ ΠΟΥ οὗ (δ6 ἰὰτ δπὰ ἴΠ6 ψοδθροὶ ἴο ἴπ6 ἱππναγὰ 
νἱιοὰ ὉΥ οαἰέπρ προτὶ Ἠΐτν, ᾿ποιρὴ ἰδ Ὅ6. ποῖ τῖθῃ [ πδίαγο οὗ τβῃ: 1. ΤῊΘ αν, τῇς ἰάθαὶ οὐ ἢΐβ |1{δ ; 
βίροης (Αἰτἢ, γοῦ 1 ἃ Πραγὺν ἀοδῖγο [0 Ὀδ]ἶοΥθ : ὉΥ, 2. ΤΊια ροδροὶ, ἴΠ6 16 οΥ̓͂ 1118 1464].---ΤῊ 6 ὑπ ΤΌΤΤΩ, 
εαἰϊΐπρ προ Ἡΐϊτν, ἰπουχὴ γ ἀο ποὶ ῬΓΑΥ͂ 88 πὸ ἐἈἰτἢ, ἀπ Ἑςοῃίρββίοη : 1. 18 ροβίτεἶν ον αἰ θγοηῖ ; γοῖ, 
ουρῆς, νοῦ ἀγα δυρρογίοα ὈΥ ἴΠ6 ἀποϊίογα ὉΪ]Ϊ6 ρτοδῃβ 2. ᾿πϑϑράγαῦ]ο.---ΤΠ6 Υἱο 68 οὐ 1π6ὸ ογὰ ἴο ῥγαγίηρ 
οὔ ἴπὸ ϑρί τὶ; (οπαρ. νἱϊδ, 96); Ὦγ εαὐδέπισ ρον Πῖτα, Ὠοαγίδ---ῖο [86 ῥγασίηρ, δβίπν! που]ὰ.---ΤῊ 6 ὉΠΙνΘΡ 
ἱ ποὶ πνῖῖ δαἀναποοὰ ηοπνίοαρο, γοὶ πὶ (6 Ἰουα 1 534} }] οΥ̓͂ ἴπ6 ροΒρε).---ΤῊο ἰγοοάοτῃ δηὰ Ἰἰγηϊία ἧι 
δοηοββίου οὗἩ Βαγίϊπιουδ: “Ζ6δι8, (που ὅοη οὗὨ Ὀανίά, [ οὗἩἨὨ [Π6 πιοββαρὸ οὗ βαϊναίίοη : 1. 10 8 ἴγθα ἴὸ οἷ »η 
Δ 3 ΠΊΘΡΟΥ οἡ Π161} (Ματγῖ χ. 47) (τοὺ. 12.}-ῖικν-  τὴ6 που] ὰ πῆο 641} ὑροη ἴδε κογὰ ; 2. 11 ἰ8 οοπθποᾶ 
ΜῈ. δαγ8: "ΗΕ ὙΠῸ ἀσεῖγοβϑ 106 δηὰ, νι}}} αἰβϑὸ δοπ:  ἴ0 [δἰ ἢ, Ὀδόδαβο πηο] 60 σοπ γβαϊςῖβ ἱϊ, 
ἐδίθαϊο 106 τηθδηβ8. ἀοα ἀρδῖγοβ τπεῦ δ] πηϑη οδ]] [Βυκκὶττ (οοηάἀθηβ6α) : ΟἸγῖβιὶ ἰβ (ῃ6 οπὰ οὗὨ ἴδιο 
προῃ Ηἰΐπι ἴοσ βαϊναϊίοῃ, : ̓Ἰβοτοίογο Ηθ τείβ[θ8 ἔπτη ἰδνν : 1. Α8 Ηδθ ἷβ (6 βοὺρθ οὗ τ ; 2. Α58 Ηβ ἷβ {ΠῸ 
Ἰὺ Ὀοϊΐοτο: τμογοίοσθ, 0 θαγ: δηά, ἱὑπογοίογθ, ἴο ΔΟΟΟΙΡ] ἰπητηθηὶ οὗ ἷ : 8. Α8 Ἦος ἴ8 ἴο 186 ὈΘ6ΙΟΥΟΥ 
δον ργοδοῦοσθ. Ηρηου Ηδ [188 βοηῦ ργθλοθοσα ΗθὌ] νῆδὶ ἴμε ἴὰν νου ὰ ἤᾶτο ὈΘΘη ἴο Πῖπι ἰΓ ἢ6 οου]άὰ 
68 ἀθῃθ ΘΥΟΤΥ͂ {Πΐπρ ΠΟΟΟΒΘΑΥΥ 90Γ ΟἿΡ βαϊναίίοπ, ἰ Ὦδυθ ρογίθο Καρὶ ἰἴ- το πη τ ον, τὶρ! οοῦδη 688. Ἀπ 
ΗΕΐδ δηϊοοθάεηὶ ρσταοίουβ ΠῚ 8 υπίνριβαὶ, δηὰ ἰβ ᾿Πἴρ, δε βολίίοη πα βαϊ ναι οη.--- ΤῊ 6 παίογαὶ πιδῇ ἱἢ 
Ἰουνρα τς} ᾿πογχοιὶς βρόντον Ἶ {γογ. 14).--ἰς '8 Ὠοῦ [ 8 ῃγοπα πιβὴ : ἢὯδ ᾿ἰκο8 ἴὸ ᾿ἶνο προ δ ἷ5. ΟῚ ὅρον 

---β τ΄.’ ᾿΄ἴἷᾧὃ, ὁ ο““΄“΄-΄ὖοὖθῦῸΘ- 66 ..:...... 



οδό 

Β6 Ἄσδηποῖ ϑίοορ ἴο ἃ βίποοσθ δηὰ υῃΐνογβαὶ γεηυποΐδ- 
εοη οἵ μἷβ8 οὑγη γι ρῃιθουβηθθδ, ἀηὰ (0 ἀδρθπα νυ] }Ο]]Υ͂ 
ὕροη ἴδ6 γἰρηῃυδουβηθδ ΟὐὗἨ δῃοῖθου. [10 ἰ8β παΐυγα! ἴ0 
ἃ τηδΔῃ ἴ0 σἰ!ουδ6 τίῃον ἴ0 οεῦ 8 ὈΓΟΎΤΏ οτδῖ, ΟΥ θδῦ 
ἃ σΟΔΥΒ6 βαγηγθηΐ, ἡ 6 ἢ Ὧ6 σδη 68]}} ΠΪ8. ονη, {Π)8η ἴο 
[οραἃ ὕροὶ (ἢ 6 τἰο ποδὶ ἀδἰπεῖθδ, ΟΥ ὙΘΔΓ ἴΠ6 οοϑοδὶ 
[ὋΠε8, συ] ον 6 τπηυδὲὶ τοοοῖνο 88 81) 81Π18 [ΤῸ] 81}}- 
ΔΕΠΙΟΡ, πο δου ΒΙΡοκ : [}οῖ ἃ8 τγοὐοίοα ἴῃ ἴΠ6 βργοδά 
Μ ἢ 166 ρΌΒΡΟΙ] 88 ΔΙγθδαγ ἰιδᾶ, δηὰ ἰθὲ 9 δαγῃθβί- 
'γ δῃὰ δἰ ϊγ ῬΓᾺΥ τπὰΐ ἴΠ6 γοΐοθβ οὗ ἔποϑο Ὀίνιη6 
ΓΑΘΑΒΟΏΡΟΥΒ ὕπᾶῦ Ὠγοοϊαὶπὶ Ὁ τἸραὺ ρὸ ἴοτίῃ υηΐο 84]} 
ἔΠ6 φαγίῃ, δηὰ {ποὶγρ τογὰβ γοδοῦ, ἰῃ ἃ ᾿ἰΓ6ΓᾺ] Β6η86, 
ἴο ἴΠ6 τγοπηούθϑὶ δπὰδ οὗ ἴΠ6 ρἷοῦθ.--«Ποτὰ, σίνο υ8 
ΠΥ ρἷαρυθ ταῦθ ῦ ὑἰδη {Π|ὰὸ ῬΙΆΖη6 ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰιδατγὲ 1-Ὁ 
ΒΟΟΤῚ : Μιηϊδίογβ Ὅγὲὸ ἃγτὸ ἔμ [Ὁ] ὈΘαΡ ἴδὸ τηοδῖ 
ἐἰδοιομδῖο ροου«Ὑ{1Π ὕο τὩ086 ἔγοπι οπη (ΠΟΥ͂ ΓΘ- 
οοἶνα {Π|0 ῥτοδύθϑι π᾿ ΓΒ; δηὰ {πὸ οἴἶἶδετ θγνθηΐ 
δηὰ ρογϑουθυίηβ ὈΓΔΥΘΙΒ ἴὉγ ἴΠ6 δα] σδῦοιν οὗ [6 νϑὺῪ 
ΡΟΙΒΟΙΏΒ ἃραϊηδὶ ἩὨΏοσΩ ΤΠ6Υ ἀθηοῦποθ [06 τγδῖδ οὗ 
αυὰ ἰξ ὈΔΑΥ͂ ρμοεγϑαὶ ἱμπ πη ]ϊοῖ---Οὐλακε: ϑδαῖνα- 

ἔπΠΕΡ Κκοτιον.--- 7.6 

ἐλε οοποαίεπαίίοη οὗ 7 

παὶ Τἰλρήμόρι: γϑοσον τα 97) ἐδλε οπὶ 
ἐΐοκ οὗ [εγαοὶ, ΩΣ) ἐ οκ Ϊεναοὶ ἐδ ποί ὁπ οὗ 
γ ( ᾿ἀξάσω ΟΥΟΥ τως απα Οσηξἶοε, οὐον ἐδε εἰδοίέοι απα ἐΐδ σγεαΐ ἬΑΡΟΓΗΥ ΟΥ̓ 

απα καἰναζίοη, ὃν υἱγέωε 977 λίολ αἰ Πεγαεὶ δλαίἑ βηαίίῳ αἰαῖν ἰο 

ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῈΕ ΒΟΜΑΝΗ. 

 ΟΩΙΥ ὉΥ τἰβδιθουδειοδθ: 1, ΤΊ τἰρβεοοίδειοια, 
οὗ ͵υδιἰδοδίίοι; πο ἢ ἷ8. ὉΥ ἔμ τ. γοοοίνοθ Ο(Ἡγίϑε δὲ 
Δ δἰοηΐϊηρ Ββαυγίθου, ὈΥ τΠ|0 Δ}} αἱ 8 νυτγάοποα : 
2. ἴτ γϑοθινθθ ΘΟ 8] ΒΌΡΡ θα οὗὨ στδοὺ ἔγοιιν ΟἈ σὲ 
ὈΥ ἴἈ86 δἴογπαὶ ϑϑρί γί, τουσῇ ποῦ τηδῃ ἰθ Θημδυ] 
10 ἴον αἀοἀ νίϊῃ 41} ἷΪᾷ Ὠδαγὶ, 8υὰ], τοΐμὰ, δη 
Βιοησίϊν, δηὰ ἢἷ8 ποσοῦ 88 ἰδεῖ. 8. ΤὨϊυ ργδοῦ 
8 ἀὔοτάθρα ἴῃ βυιοίεηι ἀσρτθθδ, βυϊθα ἴο 8}} μἰδοθα, 
υἰπηοϑ, δ οἰἱγοιιτηδβίδποοϑ, 80 (μδὲὶ ἢῸ {{18] σδῃ 8)» 
ΡῬβ6η ἴοο στοᾶς ἴ0 Ὧ8 ὈΟΓΏΘ, 88 ἴΠ6 ρτδοὶ οὗ ΟἈγίδι ἰ8 
νοῦ δ βοῃὰ ἴ0 βυρροῦγῖ δηὰ βανθ ἴο 6 υὑξίοττηηθι. 
--ΙΒοραεκ : [ὑ ͵Β [86 ταὶ δηὰ ᾿ποδὶ ρὑγοθρῖῦ ς ἀυγ οἱ 
6 ΟἸνατ οι ἴο οδυμα 41} τῦϑη ἴο Ὧν ἴΠ6 φΌΒΡΟΙ. Τμθ 
βοϊθιηη αυοβιίϊοῃ, “ ΗΟ δὴ (ΠΟΥ Ὀσϊΐονο πὶτπουὶ 8 
ΡΥΘΔΟΙ ΘΓ ὃ "ἢ Βῃουϊὰ ϑουῃά ΟΔΥ δὴ πἰχζῃς ἰῃ τἢ6 Θαγ8 
οὗ [6 οδυγοθθθ. Τὴ ροβρο} 8 πδηῖ οὗ ϑιδοθαβ, οἵ 
186 (ποὺ ὑπαὶ ἔδυνε Ὀ6] 6 να ΟἿΣ σϑροσῖ, ἰ8 ΟἿ]Υ ἃ γθϑβοῦ 
ἴον ἰῖ8 νἱᾶον οχίοπϑίοη, ΤΏΘ ποῦ πὶ όδγ, {116 
ΏΟΓΟ ΜΠ} ὍΘ βανϑὰ, οὐδ βδῃουἹὰ ἰξ Ὀ6 Ὀὰϊ ἃ 5:4]}} 
Ῥγορογίίουῃ οὗ [Π6 τῖιο]6.---ὦ., Ε. Η.] 

Εἰοη ΟὨΪΥ͂ ΌΥ τἰχυθουδηθαβ: 1. ΤΠ6 τὶ 

οὗ ἐδλο ουεγγωέπς ΟἿ )μάσπιοπέ 7ον ἐδλ4 εαίνα. 
αἰϊοπη. Οὐα ε φαυΐησ ἐοοποεν ἴα 

Ϊεγαεῖ͵ απαὶ οὐον 

͵7αἰ δ πα βξαϊναέδονπ ἃ ἐὴεέ γωΐποδε ο7 ἐδα6 Οτηξίϊοε. Τὴσ ὠπὲυοεγφαίῳ οὗ ἡμάσνκοκέ ἀκα πιονον. 
οκοΐοσν. 

ΟἾΕΔΡ. ΧΙ, 1-86. 

Α. 

ιΡξΡᾷῷῸᾧ-Ψ1Ὅ ΒΕ  ΤΠΒΗ, Ηλι [4] αοἄ οαϑῦ δα ΤΑΥ ἷ8 ροορίϑ ἢ Οοῦ Τοτοιά. [1,οὖ 10 ποῖ 
Ὀ6! ΟΥ 1 αἰ8ὸ 81) 8η ἰβυϑοὶϊῖθ, οὗὁἩ [ῃ6 βθϑα οὐ ΑὌγϑῆδπι, οΥΓ ἴ86 ττῖῦθ οἱ 

2 Βοη)ϑηηη. Οοα παῖδ [14] ποῖ οαϑὺῦ ΑΔ ἢἷ8 Ῥϑορὶα ψηϊοῆ ὃ6 ἴογθκηθν. 
νοι [ΟοΥ Κηον] γα ποὺ ψῆδί (86 ϑογιρίυγο παῖ οὐ Ε]145 [ἐν Ἡλίᾳ, ἴῃ 186 βἴοττ 
οἵ ΕἸ})88] ἢ ἢονν 6 ταϑκοῦἢ Ἰπίθυοθββίοη ἴο 

[σπιῖε ΒΥ] ηρ},, [Ιοτα.᾽ ὉΠΟῪ πᾶν ΚἸ]]οα ΠΥ ῥΤῸΡ 
ἑπρετί ὮΘΥ ὮΆγ 6] " αἰρροα ἄονγη ὉΠ1Πη6 8188 ; δπᾶ 1 δι ἸοΥν Δ]0Π6 

Βυΐ ψῇηϑδὺ δαὶ ἢ} [Π6 Ἀθη οΥ οὗ Οοά 

8 ΒΥ] 

4 δηὰ {Π6Υ̓ 566 Κ τὴῦΡ ἰϊἴδ. 

ἐπ Βιθοῦι Ἀῤνὰς σοά ΠΣ 1βγϑοὶ. 
οἵα, 8Πη4 [οπὲ δηᾷᾶ: 

[Π6 ΟὨΪΥ ομ6].᾿ 
1η6 αϊνίηα το- 

ΒΡΟΏΒ6)] ὑπο ἢδη ὃ 1 ἤδνα γθβουνϑα " ἴο ΤηΎ86]1} βονϑὴ ὑπουβϑηαᾶ τθῃ, Ὑὰ0Ὸ ἢν 
ποῦ [στῆὴο πονογ] Ὀον θα 1Π6 Κηδα ἴο ἐδ6 ἑπιαρε 9.77 [οπὰ ἐλθ ἑπιασα 97] Δι]. 

ὅ Εγθῃ 80 ἴῃθη δὖ [ἐν, 1] {Π1|8 ργθδοηῦ ὕ1π|6 4150 ὕΠ6 γα 18 ἃ γοιηηδηῦ δοοογαϊηρ ἴο 
6 {Π6 οἰθοίίΐοη οὗ στβοθ. Απὰ [Νονυ] ἰξ ΌΥ γστβϑοο, [θη ἐδ ἐξ ΠΟ πιοσθ [πὸ ἸΟΏ ΘΓ 

οὗ ψογκβ: οἴπογίβο " στᾶσθ ἴ8Β ΠῸ ΠΙΟΙΘ ἣν ἸοηροΓ ὈΘΟΟΙΏ68] στᾶθθ. Βυϊ᾽ὶ 
ἐΐ ὃ6 οὗ Μοτῖκβ, [Β6ὴ 8." 1ἴ η0 τῇογο []ΟΠ06Γ] ζτδοθ: οὔμοσυγίϑθ ὑΟΥΚ 18 ΠΟ ΤῆΟΓΟ 
[Ἰουρὸγ] τοσκ." 

Β. 

Ἶ ἮΥΠδὺ θη ἢὉ [5γ8ο] δίῃ ποῖ οὈίδιηοα (μδὺ τ ὨΙΟΝ πα αϑοϊχοι ἢ [ῸΓ αἱ τ ὮΙ 
ἴβγϑθὶ βϑοϑίῃ ἔογ, Βα οὐδ ποα πο]; Ὀαυΐ ἴ86 οἸοοίΐοη πδίῃ [σπὰ ὨΔ1}}} οὈιδϊησιὶ 

5. 1ῦ, Δπᾶ {Π6 τοοῦ σψϑῦθ ὈΠ: πάρα [ΠΕ ΓΊΘΠΒΗ], ( ἰτ Ῥατεηίλε 8} ΑΟΘΟΘΟΓΙΏΣ 88 ἰζ ἰδ 
6πὶ ἴῃ6 στ [6η, Οοι ᾽6 Παῖἢ ρσίνθη ἰρᾶν6] (ἢ 

Βῃουϊᾷ ποῖ 866, Δηα ΘΑΓΒ [δὶ (πον βου] ποὺ ΠΘΆΓ 2) ὑγῖο ΟΥΘΒ {Πα 186 
8] βρὶγὶῦ ΟἿ 5] πιθοῦ [ὁγ, ΒυᾺΡΟΤΊ, 

9 [ποὺ ἢθΆγ, απο] 118 ἄδυ. Απᾶ Ὀανὶα βδίτῃ, 
1,οὐ'" τ{ὉΠοῖγ [8016 Ὀ6 πιλάδ [ὈΘΟΟΠ]6] 8ἃ Βη8τ6, δηα ἃ ἴγδρ, 
Απὰ 8 βία ]ρ-Ὀ]οοἷκ, πα ἃ ΓΘΘΟΙΡΘΗΒ6 πηῖο ΤΠ ΘΓ : 

ιο μοῦ ὉΠοῖὶγ ὄν Ὀ6 ἀκλγκοηθᾶ, [Πδὺ ΠΟΥ ΤΠΔῪ ποῦ 66, 
Απὰ Ὀον ἄονπη {Ππ6ῖὉ ὈΔ01Κ ἰ ψἃγν.᾿᾽" 



! 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΣΙ, 1--86. 95) 

Ο. 

ι1 1 δ. ἴμοη, Ηδυθ ΠΟΥ βίστ ]οα (δαὶ [1 ἃ (Πθγ ϑύππιϊ]6 ἴῃ οτγάϑν [880] μον 
δου ὰ [(Ἀ}} Ὁ ΟαΟοὐ ἐοτθὶα : [1,οὐ 1ὕ ποῖ ἀν Ὀαΐ γαΐλον ᾿ῃτοῦρ [Ὀαὺ ὈΥ] {861} 
[Ἁ}} βαϊνδίϊοῃ ἐδ δορὶθ Ὁπῖο ἴπ6 ΟθηΆ168, ἸΟΓ ἰο Ῥγοόνόῖκθ [ἢ ογάθῦ ἴο οχοΐβ) 

13 τὰ ἴο ΘΙ ΟΌΒΥ [ογ, δια ]δίϊοη}]. Νον ἰΐ 186 φῇ οὗ {δοὰ [οἷν [8}}] ὅδ 186 
τί ο68 οὗἩ 186 ψοῦ]α, θὰ 186 αἰτ]ηΒηϊηρ οὗ ἴΒοτὰ [(Π6]Ὁ ἀϊ 18 πη ρ] [}|6 τίοθθε 

ι3 οὗ τ᾽1Ἀ}.6 ΘφΘμ 68: ΒΟΥ τηῦορ τογὸ (ΠΟῚΓ ποθ ἢ ΕῸΓ "1 βροδᾶξκ [1 δὴ) βρϑδκ 
ἴη0)] ἴο γοῦ θη 98 [:1. ᾿πδδιληο; [68] δ 881 δῖ [86 δροβῖϊο οὗ ἴθ Θθῃΐ]68, 

11.1.1 τρλρτν [ρ]ΟΥΥ]} ταῖπο οἷοο: [1 ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΤΩΘΘΏΒ 1 ΤΙΩΔῪ ῥτόνόκο [οχοϊΐθ] ἴἰς 
δι υ]α οι δον τολϊὶολ αγὸ [ον ἑξδην τ»ολτοΐ ὦ76} τᾺῦ [οὐχ] θ6Βῃ, δηᾶ τοῖρῦ βᾶνθ 

1δ Βοιη6 οὗ ἴμθι). ΒῸΓγ 1 7016 οδϑδώπρ νὰν ΟΥὨ ἴθ ὅθ ἢὉΆ86 γϑοομοῖηρ [ΓΘΟΟΠ01118. 
[108] οὗ (86 ψογὶὰ, ψίδῦ δλαϊΐ (9 γϑοοϊ νην [τϑοοϑρίϊοῃ] οὐ ἐδόηι ὃθ, Ὀαπύ Ἰἰἴδ 

6 ἴτοτὶ ἴμ6 ἀοδᾶ, ΒῸνγ [Μοσθονοη 1ἢ {[μ6 ἢγβίεγαϊῦ δέ ΠΟΙ͂, [86 Ἰυπὴρ ἐδ αἰδο λοῖψ 
[80 αἰβο 18 89 ᾿π0]}: διὰ 1 (9 τοοῦ ὅδ ΒΟΙΥ, 80 αγὸ 76 ὈΤΒΠΟΙΘΒ ζει} 

Ὥ. 

41 Αμὰ ΠΕ 1 βοῖὴθ οὗ [86 ὈΓΆΠΟΠΘΒ Ὀ6 [δ 6] ὈσΌΚΟΙ οδ, δπᾶ ἴμου, Ὀοΐπρ 
8 ὙΠ οἷν ἴγϑο, ψοτὶ ρταδοα [ργαἕνθα] ἴῃ διηοηρ ἴθι, δΔπαἃ ψ 1} ἴΠθπλ ρδτ- 
ἰδκοβῖ [πᾶ »παασδ 6] γ-ρΑγ Δ Κου͵] οὐ [86 τοοῖ δηᾶ '" [Δ01|688 οὗὨ [6 οΟ]ῖνθ {66 ; 

ι8 Βοκβδί ποῖ δρδϊηβὺ ἴπΠ6 Ὀγδηοῆοθ. Βαΐ 1 ἴ1ἢοὰ Ὀοκδδβῦ, ἴοι Ὀοδγοδῦ ποὺ {ῃ6 ἀνα 
19 Ὀυῦ τΠῃ6 τοοῦ ἴΠ66ὲ.. 'Ποα ψ110 ΒΔΥ ἴῃ, ΤῊΘ ᾽ἷ ὈΤΆΠΟΙΘΒ 6Γ6 ὈτγΌΚθὴ ΟΣ (Πα 
20 οἷσι Ὀ6 ρτγαβθα {εταξιοά] ἴῃ. ἯΥ611; Ὀθϑοδῦβο οὗ ὑπο] ΠΟΥ σοῦ Ὀγοκθϑῃ 
21 ΟΠ, δπα (ποὺ βίδπαοβὶ ὈΥ ϑ:ἢ. ΒΘ ποῦ Πρ ἢ -ἸΪπα6α,." Ὀυὺ δα : ΕῸΣ 1 ἀοᾶ 
Ρτν ποῦ [86 ὨδίαΓΆ] ὈΓΆΠΟΊΘΒ, ἑαζό λθοα Ϊ 76α7} ἰοβῦ "" ἢ 480 βρᾶσθ ποῖ (866. 
Θο]ἃ ὉΠογ όσα [Π6 ροοάμοθβ 8η4 βου οὐ αοα: οἱ μοῦ ψ ο [{8086 

Ὑ80] [6]], βουϑυϊ ; δ υῦ ἰονγεγὰ 866, σοοάηοθβ [ΘΟ ΒΒ σοο688).,᾽" 1 (δου 
28 ΘΟΠΌΠΌΘ ἰη ἠέθ σοοάποβα : οὔμογνῖβο ὑθοὰ 4180 βῃδ!ς Ὀ6 ουΐ ο΄. Απα [ΠΘΥ 8180 

ἜΞΤΟΟΥΕΕΙ: 1 (ΠΘΥ 0146 ποὺ 5}}} ἴῃ ὑπο] 16, 5081} Ὀ6 σταδεα [ρσταῖϊθα}] ἱπ: ΤῸΓ 
94 ἀοὰ 18 4016 ἴο ρστδ᾽ [ρ τ Ὁ] τΠ6πὶ ἴῃ ἀραῖϊη. ΕῸΓΡ ἰἪ ἰἤοὰ τοῦ οὐ ουὖῦ οὗ (ἢ 

οἶἶνγο ἴτθθ στ] ἢ 18 ΜΠ ὮΥ πδίασγο, δπα ψογὺ ρταβθα {τ τ. Ὁ ΟΟΒΙΓΑΥΥ ἴο 
πϑίυγο ἰπΐο 8 ζοοα ΟἸἶνο ἴγθθ : ΠΟῪ το ἢ ΤΩΟΓΘ 8 ἴΠ686, ὙΠΟ ὍΘ ἴΠ6 πδίυΓΆ)] 
ὄναπολοδ, Ὀ6 σςταβοα [ρταῦθθα} ἰηῦο {Π61]Γ οὐγῃ ΟἸἶνο ἴγθ90 ὃ 

22 

Ἑ. 

25 ΒῸΌΓῚ πσου]Ἱᾶ ποῖ, Ὀτοίδγου, ὑμδὺ γο Βῃοῦϊα Ὀ6 ἱρτοσϑηῦ ΟἹ ἴῃι8 ΠΙΥΒΊΘΓΥ, 1ΘΒὶ 
6 βου Ὀ6 τῖθθ ἰῃ γοὺγ οὐ Θοποοὶίβ,᾽ ([Πῃδ΄ ὈΠΠπάποβα [Πϑγαθηΐηρ) ἴῃ ρμϑτύ 18 

26 ᾿αρροηῃθᾶ ἴο [ϑγϑοϑὶ, 1πΠ|1}} [86 ἔπ] π688 οἵ ἴῃ θη ]68 Ὀ6 [οπώ 06] δοηθ 'π, Απάὰ 
80 δ᾽ [βγϑϑὶ 88}4}} ὍὈὸ βανϑᾶ : 88 ἰΐ 18 τυ υίτύθη,᾽ ΤἬὭΘτΘ 58}}8}} δοτὴθ ουὔϊ οὗ δ΄ἴοη [86 

2 Το γόγοῦ, δηα 58}}8}} τ ΔὙΓΑΥ ὉΠρΡΌΔ] 688 ἴγοιη Φδοοῦ : ΕῸΤ ὕ}18 8 ΤῊΥ ΟΥ̓́Θ 

πϑηῦ [([86 οονοῃδηΐ ἔγοπι τη, παρ᾽ ἐμοῦ] απο ἴδδιῃ, ΘΠ 1 8881} [8 ΚΘ ΔΙΥΑΥ ΠΟ]. 
28 βπ8β. ΑΒ δοῃοοΓ ἘΜΟῚ Αμν] δ [86 ροΒρο], ἐλθὼν αγὸ ΘΏΘΙΏΪ6Β [ῸΓ ὙΟΓΙ ΒΔΚΘ6Β: 
29 Ὀυϊ 48 τουοβίηρ ἴπ6 οἰθοίίοι, ἐδοόν αγὸ ὈδΙονθα ἴον [06 ἴδ εγβ᾽ βακθβ. ΕῸΥ [86 
80 γίἣδ δπᾶ οδ]ηρ οὗ αοᾶ αγὸ σιτουῦ τοροηΐδηοο ΕῸΓ 838} γ6 ἴῃ {ΠΠπ|68 μαβῖ 

806 πού Ὀοϊονοα [τοῦ ἀϊβορϑαϊοπί 10] αοά, γοῦ Βᾶνθ ποὺ ΟὈἰδιποα ΠΠΘΓΟΥ͂ 
81 {πτουρὴ {ποῖγ προ οῇ [{Π6 ἀϊβοθοάϊθμοα οὗὨ [8680]: Ενθῃ 80 ἢδνθ ἴμθιθ 8180 

ΠΟΥ͂ ποῦ Ὀο]Ἰονοᾶ, (μδὺ (Ὠτγουρἢ ὙΟῸΓΣ ΠΊΘΓΟΥ [{. 6.) τιόγον ἕλόιοπ ἰο ψοι] [ΠΟῪ 8180 ΠΙΔῪ 
32 οὈίδίη τηθγου. Εν Θοα δίῃ οοποϊυἀοα (Πθπὶ 411 [8ῃπὉ ρ δ 411] ἴῃ πη 6] 16 

ἀροῤον βύθιον (δ8ὺ [ἴπ οτάογ {Π80}] 6 τοῖρῃΐ [18] δῦ ἸΔΘΓΟΥ͂ Ὅροη 8|]. 
(86 ἀδρί οὗὁἩ [86 τίομοβ θοΐ οὗἩ [89 νἱβάοπι [το 68 δηᾶ στὶβᾶομ) δηα Κηον} 

θᾶρο οἵ ἀοα ! ΠΟΥ ὈΠΒΘΑΓΟΙΔΌΪΘ᾿᾿" ὁ αγό εἶδ Ἰυάρτηθηῦδ, δα 8 ΔΥ8 ρϑϑῦ βπάϊηρ 
δί οὐ ἘΕῸΓ ψῆὸ πδίἢ ἢ ἰχαοόσγη (86 τηϊπᾶ οὗἨ ἴῃ6 Τιοτα ἢ ΟΥ Ὑῆο μιδίῖἢῃβ:. ὈΘΘΏ 18 
8δ σουῃβο]]ον Ὁ Οτ᾽  Ὑγῆο Βδίῃ ἢγϑὺ σίνθη το Πίηι, δπα 10 8}4}} Ὀ6 τϑοοιῃρθηῃβθα υπίς 
36 Ἠΐπὶ ἀραἷὶπ Ὁ ΕῸΓ οὗ δῖπι, ἀπᾶ (του ρἢ Βῖπι, δηᾶ ἴο [ππ|0] ἷπι, αγέ 4}1} {πΐπον 

ἴο ἡ Βομλ [ἢϊπ|7 δέ ΨΊΟΥΥ ἴῸΓ ὄνόσ, Ἀηχθη. 

8ὃ 



"δ ΤΗΕ ἘΕΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, 1ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΜΑΝΕ. 
ε΄» ὕπο» 

ἘΕΧΤΌΔΙ.. 

1 ψὲς, 2.- [ΤῊ ΖΖεο. ἰηθοσίθ λέγων ; πυρρογίοθα ὉΥ δὲ}. 1.. 10 ἐδ οανϊοὰ ἴῃ δ. Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ., τοσαίομα διὰ πένοσω 
ΤῊ6 γχο Δ ἐν οἵ δὴ ἰηἰοσροϊδίίοῃ 18 80 ἴ, τδε τροάθσῃ οἀὐίοσε Ὀπμοδ δι μαῚν τοὐ]οοῖ ἐξ.--ϑ2οπθ ΜΒΒ. ἱπϑοσέ ὃὃ 
5ροέγνω (ἔἴζοπι μι ὅταϊ οἰατι8θ οὗ γοσ. 2) ἴῃ εἴο Ξχσαὶ οἰδῦδο οὗ τοῦ. 1. ΤῈΘ εἰτηϊϊα γ γ οὗ ἔμ οἰΔΌΒΟΒ σϑϑϊ! ν᾽ Οχριδέπβ τ" 18. 

γον. 8ὃ.--ἰὰ ἦγοο οἰξαϊίου ἔγοτω ἴδ Τχχ,, 8 (.) Κίηρε χὶσ. 10 (τοσ. 14 ἴη δἰπιοϑὲ ἃ γοροι οι οὗ νορ. 10. ψὰ 
σον κατέσκαψαν (νοΣ. 4: καθειλαν), καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέάλειμμα. 

μονώταεος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μον λαβεῖν αὐτήν. ΤῊΘ ΑΡροδί]6 Π89 οτηξἐἰθὰ 6 70 υπλτηροτίδηϊ πογάδ, ἴσδιϑ) Ὅ6ε. (δ 6 
Εἰδυξεθ, ἐρμδο  μγὸς μόνος ἸΟΥ μονώτατος, ἀπὰ ἐμ0 δοτίϑὶ ὑπελείφθην ἴῸΓ [89 μογίθού. ΤῈ ΧχΧ. γοϊίονσε :ἢ»Μ4 
ΘΌΓ9Ψ Οἰὁ56)γ. 

ὃ Ὑρ6γ. 8..-ἰ|Καί (ες. Ν'. Ὁ. 1,..}) 6 οτα ἐὐθὰ ἱπ δἰ, Α. Β. Ο. Ἐ., ΌΥ τϑοϑηΐ οάϊίοσαβ.0 ὙΔῸ ψἰνδαίουϑ ἴοστω οἵ 1!.9 
τοοὶν ἰ8 τεβίοσοαἃ Ὀν Ἐμ6 δῦονϑ οτηϑιιἀδέου. 80 Νογοδ, ΑἸίοτά, Εἶνο ἀπ. Ὁ ρΏ, δῃὰ Ὧσ. ζϑῶρθ ἰἢ 16 Οὐογιαδ 
ἰαχῖ. “1οσὰ, ἴον ἢδνο Κι]]οἃ ἐπ Ὴὴ Ῥτορμοίβ, ἐον μᾶνο αἀἰμροᾶ ἄονσι τΠΐπο αἰέδσγα" 

4 Ψ(., 8.---ἰΕἶνο Απρ. ΟἸΘΣΥΙΩΘΏ : 1 οπὶν ἀπὶ ἰςΛ. ὙΠ6 δρονθ οιπθη δε οι [8 ΣΔΟΤΘ δἰσίοσεϊν ᾿ἰΐοσαὶ, δ μου σἢ ἐξ που] ά 
ΔΙΗΡΎΟΓ 8611} νοΐῖον [0 100 μονώτατος οὗ [6 ΤΩΧΧ. 

δΨᾷαΣ. 4. τ ἐβοῥ εν Ι Κίπγχι χὶχ. 18, θυ} νύ δΌσα ὑοΐὰ {πὸ Ἠοῦσον δηὰ 0 ΤὨΧΧ. . τιοῖ τηδίο δ! ]ν, ΒΟΎΤΟΥΟΣ. 
ΤΟ ΤΧΧ.σ : καὶ ὦ ἐρτέρω (ρας: οα,, καταλείψω) ἐν Ἰσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα αι ἃ οὗ 
ὥκλασαν γόνν τῷ Βάαλ. ΑἸδογχὰ : “ὙἼΒο Αγροδίϊθ όσο ὀοσγϑοῖδ 8 σοϊδίαϊϑ οὐ ἱ8ὸ 1ΧΧ., τπῆὸ δαγνο, ὋΣ κατάλεπονι 

καταλείψεις. Ἠξπ 85 δἀάοᾷ ἴο 11:6 ἨΘΌΣΟΥ, ὍΚΩΣ »-- 1 λανε ἰ471,᾽ " Κορί ας α τενπαϊπεν͵--ἐμαν τῷ, ἃ αἴτορ!ο ασιᾶ 
οὐνίουβ Β]}π8 0» οὗ 186 δβθηδα.- -οὴ τῇ Βάαλ, ἱπαίοδά οἵ τῷ, 506 Εχερ. Νοίεε. ΤῈΘ ἰἰα] εἰποὰ ποτὰ οὗ ἐδθ Εἰ. Υ͂. δὲθ 

οταϊ ἐἐθὰ, ΑΙ Βουρ.ι ἀοίοῃμ θα ὑο θοταθ θχίϑθιι ὑυ Ὀσ. Σϑηρθ, ὮῸ ΒΌΡΡ]168, ἐπ δἰ8 Θσστηδη ἱασχέ : [εν ϑἄι1ε--- ΓΙΞῚΣ Ὁ ---' ε) 

1ὲ ΒΘΘΤΩΒ ὉΠΙΙΙΘΟΘΟΒΑΓΙΎ ἴἰο ἰηδογῦ ἃ οὐπεπιεπί οὗ δι οῖὶ ἀου θέα] οογγοοίηθαβ. 
9 Ψας. 6.--ἰΟἰιφγηοίδε ἰδ κῸ ΘΠ αἰ ΘΕΟΥ͂ οὐστϑοῖ, ΔΙ ΒΟΌΡῸ ἐπί, ἸΣέθγα]γ, ταϑϑῃδ : δἰποῦ ἐπ ἰλαί οαϑε.-- νεται, «ΟΝ 

δα Ὅ06: Δ) [γᾶ ἴῃ ομὸ ΜΒΆΒ., δπὰ ἰδίῃ 885 -- ἐστί, 'τπὶ τοδί υσϑίομβ, ἱ8 (0 Ὁθ του ἀθγοὰ οχη σῦν. ΟἹ ἔδθ σιθαηορ, 8664 
ἸΈκερ. Δοίεα. Το αἰτιρὶθεῖ νἱ Ὁ 19 : οδαςείδ ἕο δὲ; Ὀὰϊ τ. [δε θη τοτο ἴῃ [06 ὁ Βδίοσι. 

Τα. 6.--ἰ[ΤῊῸ πἘ0]6 οἰαῦθθ: εἰ δὲ ἐξ ἔργων. ... ἐστὶν ἔργον, ἰδ οπιϊίίοα ἴῃ δ’. Α. Ο. Ὁ. Ἐ,, τογϑίοτιϑ διὰ 
ΤΌΣΟΣ ; 10 ἰδ τοὐοοίϑὰ ὃν Ἐσβϑδηγυδβ, ατοίϊῃε, ἐπ, Οτοδῦβος, οἶπ, ᾿ϑοδτιβητι, λίογοσ, ΤΎΘΒΘΙΪθ6 ; ὑὐσβοϊκοιξοα 
ΑἸοσὰ, ἀπὰ ἴῃ νοσβίοη οὕ ἄτης. ΒΊ516 Ὁπίου (σοὐδοίθα Ὀγ ΕἾἶνο ΑὩρ. ΟἸογαγαιθη). ΟἿ [δ9 οἴβας Ὀδηά, τὸ ἴδ δυυπὰ {τὶ 
Βοιηθ ναχίδεϊοηβ ποίίοοὰ ἴῃ [86 ὕο οσίπρ ἠοίθ6} {πὶ δὶ 5. Β. 1... [86 Ο166Γ} ΤΡΠΒΟΩ τα ν διὰ ΤὨροδοτοῖ (ὑδχί. ποὺ 
ΘΟΣΩΤΗΘηἾ8.γ). [1 ἰ6 τοίαὶπϑὰ Ὁ ΒεΖζα, Βεηροὶ, Βὐποῖκ, ἘΕτίέσδοηο, Ἠδίομθ, ΤὭο ποῖ, ὉΣ Τιθοποπάονξ [πὶ Ἰδῖθν οἀϊξλοεια, 
ογναοποσίι, Ηοάχο, δηρο. [Ὁ ἱὰ ἀἰ Ποῦ ἴο ἀθοίὰθ, ὑυὰὲ ἔδ6 ογεἰο81 ατουμᾶ [ὉΣ γοίδἰηΐπν ἰξ ἰδ υϑσν βίσοπρ. 8668 
Ἀἔξερ. Νοίε!. : 

8 ΨΥ, 6.-- [Δ εο. : ὁστί, ΟἿ. ὙΘΥΥ͂ ΒκὨ δαδοτίέν. ' 
3 τος 6. [Β. ὯΔ8 χάρις Ὸ ὄργον; οἰξοῦ ἃ σηἰδίακο οὗἨὨ [Π)6 ἘΣΑΣΙΘΟΣΙΌΘΓ, ΟΣ δὴ δέξοτηρε δ χη. 8.69 
, ΝΝοίες. 
19 Ψονγ. 8,--[ΤῊο ὅτοϊ οἰδυθο ἰβ ἃ ἔγϑο οἰΐδείουι ἕγοτα 188. χχὶχ. 10. ΤΟ ; ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύμανιν 

κατανύξεως. Ἠροῦτον : ΓΙΌΞΩ ΓΝ ΓΉΓΙ ὉΞΦ ἼΌ3. 2. 
1} ΨοΣ. 8.--1 16 ταῦοΣ Ἰοραιοὰ πϑϑίμοσς ἔποδο ποσχὰβ δ Ὀοσονθᾶ ἤγζοτα Ὀοαξ. χχίχ. 4, ΟΥ ἔγοσῃ [8βι. νἱ, 9θ. ΤᾺς 

ΤΟΥΤΊΛΘΙ Ῥδδαδρὸ τγοϑὰβ 88 ): καὶ οὐκ ὅδωκε. .. καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν, καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
ΤῊΘ Ἰαῖϊΐοσ σοι δίῃθ ἐπ βᾶστὴθ ἐάο8, Ὀὰὲ 411}} ἔα σε ΠΣ τοσμουϑὰ ἱπ ΤΌΣΤΩ ἔγοσα ῬΒῈ}᾽8 Ἰδῆρτιαρο. Ὅτ. ἴδιο ἐπίῃ κα ὈΟΓὮ ποτα 
ἴπ πυϊμά. 10) [88ὲ 886, 88 γα}! πα [70 Του ϊοσοποτην ἰβ αἰξοὰ, ἔμπ6 Ῥϑγϑῃθδϑα τοῦϑὲ Ὀ6 οτωΐί 80 88 ἴο ἰοῖχι ““υπῖο 1819 
ἄδγ ψ ὉΣΙΝ γοδὲ οὗ 16 ψοσεθ. Νόνυ δ ἕομοα ἀούγῃ 186 [6] 0 ἕοσοο ἐδ: “6γ88 ὑμωὶ τ σὸ ποῖ ἔυ 866, πὰ 68τ ἔδωὶ 
Μ6ΓῸ ὯῸ ΘΆΥ. 

18 ψος. 9.--(Ετότὴ Ῥα. Ἰχίχ. 28 (Ε. Υ., 2). ΤΏ ΤΩΧΧ. ἰ5 ζ0] νὰ το σθ οἹοεϑὶν ἔπη ἴπ6 Ηθῦσον ἰοχῖ. δ ᾿πτίος 

[5 ἸΣέοΓΑῪ : “Κ΄ Του ἐμοῖς (8 0]60 Ὀοζυτο ἔμοτα ὯΘ 1ὉΓ ἃ δῆδσο, δὰ ἰὸ ἔπ086 ΒΘΟΌΓΘ (προ), Δ ἰσᾶ}.Ἶ (180 Ἑ᾿ ΥΥ. ἐπ 

ἰρδο, αἶγθι ΔῊ ὈΠΤΙΘΟΘΒΘΑΣΊΪΥ Ἰογοθὰ δηὰ αἰτοῦίξοτιο ΤΟΒΘΘΗΠΕ. ΤΏο ΤΧΧ. τοηάοῦ: ἡ τράπεζα αὑτῶν ἐνώπιον 
αὑτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν, καὶ εἰς σκάνδαλον. ὁ ΑΡοβίϊο 70]1ονσα ὑπ 6 οἰδυδθ αι ο]οαοΙν, ἔθη ἐπιβοτίο 
εὶς θήραν, διὰ Ρυϊιπῃ σκάνδαλον ποχί, δυδριἐξαῦθα ἀνταπόδομα ἴον πὸ ΤΙΧΧ οαυϊναϊοη. ΤΟ πιδῖῃ αὐδηου 
ἱβ τι [9 ΘΧΡΓΘΕΑΊΟΣ ἰδεῖ πδτθᾶ. ΤῈ6 Ηοῦχον ποχὰ, βοοοτζαϊΐι αὶ ἕο 86 ρῬσγοϑοιΐ ροϊπεπρ (βἶνοι, ρον), ἀοδα τιυΐ τθολ 

γδηθίίαίε, τεσοπιρέμδε; “ Αἰ που δπΐπ ΘΘΏΒΘ την Ὅ6 ἀοὰιιοοὰ ἔγοιη 86 τὙϑγῦβ] σοοΐ (θϑ), δὰ Ὀοϊοπβα ἴο 9ον γα) 

οοἸ Ἰδίογαὶ ἀογίνδνοθ, ἰἃ ἤ8 8 θ)Ὸ Οχἰεΐθῃοο ἢ ἐδ 6 ὑρει υ οὗ ἴη6 οπὸ Ὀοζουοσο Ὁ8᾽" (. Α. ΑἸαχαπά δι). ΤῈ υδ02] οχρὶδτδέοι 
8, 1δὲ [89 1,ΧΧ. μοϊπίοὰ [Π6 ποτὰ ἔμπα, Ὁ ΛΌΒΡΕΌ; ψὼν τεϊσιδιμέοης, απὰ 89 Αροδέϊο, δπιάϊηρ ἐμΐθ ταδδιοΐτρ ἰὼ 
κοϑρίηρ πη 186 ερίσῖε οὗ [δο οσί σίπαὶ, δἀορίϑα ἐξ ἐμ ἐμ6 νατὶ ϑὰ ἥοστη οὔ ἐμο ἰοχί. 

15 σαν, 10.--ἰ πὸ ἸΟΧΧ, σνουγβίοσι οὗ Ῥπ. ᾿ἰχῖχ, 24 (28) ἰ8 [0] ονοὰ ἰὴ στοδὲ οχασίηθδα. Βα ἐΐ σνατίθω ἴσοισι 106 
Ἡοῦγον ἰοχὲὺ (ἜΣ: π ἘΠ, πιαζε ἰδεῖν ἰοίπε ἰο ισαθέν, ΟΣ ἰγεταῦϊε) ἴῃ 086 146ξ οἰβῦβο. ὙὴῸ ταϑαπΐηρ [8 Ῥτοθογνεὰ, 
Βονονοσ. θο χορ. "οίεε. 

24 Ψν. 1). 6 Ζεο. Ὥ. Ἐ. 1ω, ΠΟΤΕ, στοὰ γάρ; δὲ, Α. Β., γογαὶ δέ, ἵἴδιηρο δορί ἐδο ἴΌΓΤΩΟΣ, τοδί ν οἵ 
ὀχορϑῆσα! στοῦπαδ; Τδοβτηδῃη, ΑἸέοτὰ, ΤΊορο 1168, ἔδ Ἰαξζοσ. Ο. Ὧδ8 οὖν; ἔθσιοθ ΜόΥοΣ ἘΒΙΉκ5 1 ᾿χαροδαὶ Ὁ16 ἐο ἀοοίάα 
ἩΈΟΝ ἰ8 [06 ρου ΐηθ ῬέτιοῚ ΠΟΙ ἐκ ἰΐ οὗὨ ἐπωροσίδτισο. 

16. Ψα;, 18, -Γ[[ἢ ἤδδο., 1,., Βοτὴθ ψοσϑίομϑ απ ΦΜΈΠΟΣΒ, οὖν ἰδ οσηξεξεὰ : ἔπ Ὁ, Ἐ., μὲν οὖν; ὈοΓὨ ἀχὸ Ἰουπᾶ ἴῃ ἃ. Α. 
Β,Ο 9 οίϊζο δῃᾷὰ ἙΒοΐθοκ τοὐϑοῖ θοΐμ, ου δχοροίίοαι ἡ(τοῦῃᾶβ ; τηοδὲ αγἰ ἐἷ64] οὐ οσα τοίαίσι μέν. διὰ Μυὸς δοϑοοῖι ἐκ 
ῸΣ οὖν 88 ἰιλοσίϑα Ὀδοδαδο [86 σΟτΤοΒρομαΐηρ δέ νὰ ψϑηείσισ. Οὐ ἔδο ἡ ΒοΪ6, ἰξ ἰβ βαῖοαϊ ἕο σχοϊαὶπ Ὀοΐῃ, τῖξὶ δ. ἢ- 
ΓΔ." πη ΑἸίογτᾶ. ΤΟΙ ο κα Ὀσβοϊοῖδ οὖν. 

16 ΨοΣ. 17. --ἰ Τὸ καί (ἢ ει.) ἰ5 οὐ εὐθα ἐπ δὲ]. Β. Ο., πὶ Ἰουηὰ ἵπ ΝΞ, Α. 1,.,, 8811 δποίμοσ τοδάϊπρς ἐπὶ Ὅ:. Ρ. 
ΑἸ τὰ τεὐθοὶβ, ἼΤΟ6}165 ὑταοϊζοῖα, Ὀπὲ τηοαί οὐϊίοτο τοίδΐη [1. [7 χοίαϊπιϑά, [π6 ποῖος οὗἩὨ Ὧγσ. Τδτιβθ ἐπ ἰθοὺ ἰ6 οοστϑεῖ.- - ΤῊ] 
Ἑ. ὙὋΟ ἨΔ8 Ραγδαρῆγαδοα σννκοινωνός : ιὐἹἹ1ἢ ἰδεπι ρατίακεει. ΤῊΘ δῦογνο οσηοηἀδέϊου ἰβ τόσο Π16Γ8]. 

1 ον, 19.--ἰ[ἰἼῈῸ ἀτίϊοῖὶ οἱ Ὀθέυσο κλάδοι ἰδ οι! ρὰ {π δὲ. Α. Ο. Ὁ. 1). ; τοὐθοίθα ὉΥ βομοὶβ, ᾿λοτηθηπ, ἐσύ λρὲ 
ἹΜογά σου (σὴ {ι ουγσϑοίν οἱἵοβ Β. 86 οσηξε ες 11), Τχορο]]οβ; Ὀσϑοϊοίι θὰ Ὁ ΑἸϊοσά, 1τ ἴδ Ἰουπα ἐπ Β. Ὁ". τ οὐ 

Τἰεομβοηδοτῇ, 6 Ὑ οὐίο, Τμποιαοῖς, [ῆσοθ. ΜΌΡΟΣ ΤΠΣΉΚΚΑ ἰΐ ἷα 8 παδομα Ηἰδοὶ γορϑίϊ οσι ἴσοσῃ σόοσϑ. 17, 18; τ] Ὡς 
οὔο {πίπκε ἴὲ τὴδ8 οσοϊ θὰ οτν Ἀοοοῦπι οὗ ὅδ6 ΟἿΡΒΟῺΥ : ἐξεκλάσθησαν κλάδοι. Ι[τ1 ΒΗΥ͂ 0856, ἐΠ0 ΣΟΐδΙοΣὁΘ ἰδ ἴο {868 

ὈΓΤΆΣΙΟὮΘ8 ὈΓΟΚΘῺ ΟΝ 
15 Ψρς, 20.--[ἰἸπβιορὰ οὔ ὑψηλοφρόνει (ἶει., Ο. Ὁ. Ἑ. 6.), Δοδπιαδη ασὰ ΤΥ 68 δΔάορὲ ὑψηλὰ φρόνει, οκ 

[80 ϑυϊδοσὶ ἐν οὗ ἃ. Α. Β. ΤῈ ἢτγεῖ ποσὰ ἰδ 8ὸ τυ τ] ἰμαὲ ἐϊ γ88 ΠΣ Ὶν ἴο Ὀ6 ΘΟ Δἢ Μοεὶ δα ευτὸ δον 188 Ἐξες. 
, 29 Ψρχ, 2].--ἰ πὸ υποίδὶ δυϊμοσὶν ἰ8 αραϊπδὲ μήπως. [1 ἰκ οσοϊ θὰ ἰὴ δὲ. Α. Β. Ο., Ὀυϊ Ἰουπὰ ἔῃ Ὁ. Β΄. 1 1 ἢ 
ϑοϊθὰ ὮΨν 1ο,τηητιθ πα ΤσοβΘ}168, Ὀσαδσκοίιοὰ Ὁν ΑἸογά, Βαυΐ [Π6 Ῥχο ΔΌΣ Ὑ οὗ Δ οπἑπαίοῃ, οοβῦβα οὗ ἴΦ ἔς σε 

ἔξείσεν αι.) πΉΪΟΝ ΠΠΟΤΘ, ἐβ 80 πῆρ ἐμαὲ πιοδί οὐαὶ] οαΐΐοσβ σχοϊδίῃ ἰδ. Τὸ οὈνίδίθ ἔῃθ βϑιῶθ αἰ δον, 6 «-ΔΌ,. 
ίση ται ἷν συ θο ἐἐὐοὰ ἐπ 2ες., δι. 20} πὸ υποΐα] σαρρογί. 

29 Ψρν, 22.--ἰΠπαϊραὰ οὗὨ Φ0)6 δοουβδέν ἀποτομίαν (266., Ὁ. Ἐ. 1} τωοδὲ οἀϊξογε δὰορὲ ἐδ ποζοϊπδέϊνο, οὐ ἐδε 
ΔΌΒΟΣΙΟΥ οὗ δ᾽, Α. Β. Ὁ. ΤΟ ρυποίυδείοη ὕΆνΟΓΒ ἐπ ᾿δίϊοσ, 68 ἴη6 ΖΌΣΤΩΘΓ του Ὅ6 φογνοσι. οὰ ὉΡ ἴδε, ποῖ ἰ6 θ6ρῶ"- 
καίϊοα ἔσυτῃ ΐ ὃγ ἃ οοἷοπ. ΤῺΘ δΌβιπου οἵ ἃ »τγϑαϊοαῖθ ἴ0Γ [86 ποτα! βενορ Ἰοὰ ο {πΠ6 οὔποθ. 80 ᾿δοῦτηθην, Τῖδορ' Ὁ» 
ἀφτί Μέαγι τι, ΑἸοσὰ, 1)0 ϑ)  εεῖα, Ττορο 1108, Τ᾿λῆρο. ΤῈ Β8Π|6 ΓΟΙΏΔΓΚΗ ΔΡΡΙΥ ἰο χρηστότης. 

1 Ψὰ 23).--ἰ[πειοραὰ οἵ χρηστότητα (Κεο., Ὧ3, Ἐς. 1,.), χρισγθτῖε Οἱ ἴδ δι ΠοΥν οὗ Α. Β. Ο. θ... “.4 
ὁς.-- Ὅῦνδδο., ὮΝ 8. ἘΝῚ,. οὐδ θεοῦ, παῖ ἱκ ουπὰ .Ἀ.8. Ο. Ὧ1᾽, Το οτἰεοαὶ ϑάϊοσα ΚΟΏΘΡΒΙΪ δὰ ρος Χχξ, 

90 86 σ«τουπὰ ἔπι 1ξ ταδ ἸΚΟΙ͂Υ ἴο ἤαυθ "οοπ οπι! ἐοὰ 88 ὩΠΏΘΟΟΒδΑΥΥ. ΤΏ Ἰαΐογ χουΐδίοιι γοϊδίῃ δ σϑηᾶοῦ 86 ἃ να, 
χορ Απιοσ. Βὶρ᾽9 πίοι, πο ἢ 20] ον τς ἘΞ ἷΥΓΙ. 

2. Ψαν. 25. --ἰρο., 1} δὲ, Ος 10, 1... τοαὰδ παρ᾽ ἑαυτοῖς. Α. ΒΒ. Βηνε ὃν, ΤΏθ ρῥχοροδίτέοῃ [5 οστηϊξίοὰ ἴῃ Ε. πη 
Β80Π1Ύ ΠΌΓΡΟΙν ον. ἹΡπσηδτσ, ΤΊΒοποπαοτί, ΑἸέοτά. Ἡνάμο, Τχοχο]θα, πάορὲ ἐν: Ὀπὲ (ἢ Β6Ώ86 ἐδ ἸΔΌΘΝ ἐμ δΆτοο. πἢϊοδοταῶ 



“Πές. - πᾷ ππππ΄Π  ππππππ΄'---- ΠΟ “ “-ςο --ππ- π- -“-- τπὐνππ ρἔους  πρἔρη ἐμ πππμτμμμι ἀππμΝπΝμ τἰπο νι πε πων, ἐν πρῶτες ἐπε μμο, μπποπε ἐσ οπεὐπϑν τς ἀν τπτν πῶς πο ϑοἐμος δεν τῶ ἀν ΦΕΩ ΩΣ 

πὰς γγγλξεστῷ θαι ψήη, χα ΤῈ6 Ῥῆταδο σαρ᾽ ἑαντοῖς ἰδ πη ἐπ οΌΔΡ. χὶξ. 16, ἀη!ὰ Ῥσον. 41. 1 (Χ. ; πσποδ τ89 Ῥγου δ» 
υἵ 8Δἢ αἱ ΟἾ ἴο 00 Σ 
18 Ψ ον, 36.--[Αοοοτάϊηκ ἴο 10 γίον οὗ τοδί οὗ ἐδ Ὀδδὲ Ἔχροαϊζωυσβ, 1}}9 οἰ ΟΣ [8 ἔγυτη 166. ᾿ὲχ, 20, 31 (ἃὡσπι Ἢ ἐς 

ἰο δεαθήκῃη, νοῦ. 27); 1110 16δὲ οἰδῦδο οὔ τοσ. 27 ἰδ ἔσο [ε6. χχυΐ. 9. ΤΏ ἑοχὶ οὗ 89 ΓΥΧ, δηὰ [()6 τροόσγοὸ τ ροσιδηή 

Ἣξ σδον νῶι ἈΡΙβΝ λνάτο ψὰ Τροία τφικοιδ πο ΠΡΟ γεῖοι, οἱ Εἰ ἀπᾳ. ΟἹ] δὰορίβ ας ἰομοϊιέπρ, ἴῃ Ὀοιὼ 6γ. 38. ατά, αοφοογαΐηρ ἴο, αἢ Υ 6. νοσϑοῇ οὗ ΕΪνγο ἀπ ρ. Θῃ αε μέ 
οἰδΌθοθ; Ατιαρ. Βίριο Ὁπίοη : αὐ «οι ςεγ νῷ. ΤΓ ἃ ομοῖοθ ππῶδὲ Ὁ0 τηωδὰθ δαΐψθαι ἕ πο, (86 ΤΌΣΤΔΟΣ ἰδ μνλπαδα ρρι 
Ποιεῖ Βα ῦηοΣ ἰδ δ ορβοίθο ῦ ὀχβοί. 

836 ὙοΣ, 80.--[ΤΊ|ν ΖΖες. ἱπουτῖθ καί, Οὐ 16 δυΐμοσίγ οὗ δὶδ. 1,.,) διὰ δόζὴθ τοσβίουβ. 1ἰ ἰδ οὐρα ἐπ δὲ οοττ ἴ Α. Β, Ὁ 
0)., γοσβίοιια απ ΤΑΊ ο᾽θ ; τοὐϊεοίοα Ὁγ τηοάοχῃ οὐΐΐοχϑ ΟΏΘΣΑΙΥ. ΒΟΒΟΙΣ τοίδ! ὴ 1. 

16 Ψογ, 80.--[Τ0)6 Ε. Υ. οομουπιὰβ ἤθσθ δα ΠΘΔΥΪν χοϊαϊοᾶ ἰάθαβ οὗ μηδεὶς δῃὰ αἰκοδοαΐεηοθ. ἸΑΙῸΣ γουλείοσ 
οτοοῖ (86 χαπάοτί, αὶ οὗ Ὀοΐἢ γτοτὺ δῃὰ που... Ὦχ. Ἠοάρθ οἱαίπηβ ιμδὲ Ἐμ6 Ε. Υ͂. ἰ8 οοστϑοῦ ; Ὀυϊ 10 ἦν ΟΣ]Ὺ ᾿Ὡζοτ οι 8 1 κο. 
ΤΘΘΟ ΣΟΙΩΒ ΚΒ ΡΟΣ 81.0Ὸὸ ἴοὸ ἀπείθειαν (νος. 82). 

81 ΨοΣ, 82.--ἰΟυποϊμακα, τὰδ ΟὯο6 ἃ Ἰἰΐοσαὶ ἘΟΟΘΟΣΙΒΒΟΟΙ συνέκλεισεν; ἱποίμαεα (ΑΥὐλοΣ. ΒΙΌ16 [Ππϊο), τ δ1}. 1 
ΦΧΡΙΌΘΕΘΒ 6 ραχί οὗὨ ἴδ Σροδηΐηρ, [8 ποῦ δέγομπα ΘΟΟΌΘὮ ; ἀσέέοεγεα τῷ (ΝΟΥ686), ἰ6 δὴ [πίοσργοίδιίου σαίμοσ (Π8} ἃ ἐγ δ]δ- 
ἰἦοι. [{ βοοζῃβ Ὀθαοῖ, ἘΓΏ 6Ώ, ἰο βιυρείἑυἴο ἴ..9 δίτηρ]θ, ξοταὶ Βαχοῖ : δ ἂρ. Β0 ΕΞ. Υ., Θα]. ἐπ. 25, που οοποὶμειε αὶ 'α 
ἰουσὰ 8 ΟῚ: 22,--Ἰπεοϊοδὰ οὗ [89 Ιηδεουϊπο τοὺς πάντας, τὸ Βηὰ τὰ πάντα, δΔηὰ παντα (80 Ὼ](.), Ὀὰϊ ΤΟΥ ἩΘΆΚῚΥ 
ΒΌΡΡΟΣΙ ᾿ 

ἍοΣ. 38.-| Βοΐἢ ἀνεξεραύνητα εῃὰ ἀἁ ε«ὐυὔνητα δ1ὸ ἰουμά. Τδ6 ἤοττηοχ ἰδ δυρροσ θα ὉΥ͂ δὶ. Α. Β). ; δάοριοὰ 
Ὁγ ΑἸ χὰ, Ὑτοζοῆεα Ἡπ πέος ΠᾺ Ὑγοῖϊο, δάορέ ἐννβίθο ὡς ἠ ' ᾿ 

39 Ψοχ. 834.--[1}0 δουγδίν οὗ ψοσβ. 94 δῃηὰ 86 δσὸ χοιιδοσϑὰ ὮὉν ἐτϑδα Ῥαδῖ ἰϑῆδο8 ἰῃ (9 ΑἸοοσ. Β10]9 ΜΕΥ ν [2 7: 
κὸ ὕ0ΗΙ οἵ σγίμπι δηὰ εἰσίοι δάβοσθηοθ ἰὸ 1))0 Β6:86 οὗ ἴ09 ἩΘΌΓΘΗ δἱ ἰθδδί.- -ἼΠὸ ΤΧ Χ, (1δα. ΧΙ]. 13) ἰδ ζ0]] ττοὰ 

ΨΘΣΥ ΟἴΟΒΟΙΥ. 
ΤΣ αν 86. “««Ἑτοῖη οὺ χὶὶ. 8 (Σ, Ε. Υ.), σατο Ἐ0 ΤΙΣ Χ, (ΣἹ]. 2) βαγὸ τίς ἀντιστήσεταί μοι, κ. ὑπομενεῖ; Βαυΐ 

00 ΗΘΡΓΧΟΥ ἰ8 ςῶδ" Δ ΌΛΊΡΠ Ξ, ωλο λα δ απίιϊοίραίεὰ (ἰ. 6.. ὉΥ Ἐ!0 οοῃίοχί, οὐ εγτοα α δεμς () οπ ηιε, ἰλαί 1 
παν γεραγ λίπ 7) ἡ Ατιωὰ ἴο δὲδ (Π0 Αρονί!ο διἰϊαάδα, υδίωρ ἐδο ἐμιγὰ ρόσϑοῃ " (ΑἸζοσά). --.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ Ο(ΕΙΤΤΟΑΙ, ᾿ς 618. 1-6: Πιγαοὶ ὦ πο γε δοίϑά. 7.6 γϑαὶ ζεν 
Ρ . πεῖ ΟἿ ἰὲ ἰε αἰγεαάν εραυεά, 

ϑιρηπιανν.---Α. Ἰβτδοὶ 18 τιυῖ γϑηεοῖοά ; [86 ἵκοῦ-, Θ᾽, ΤῸ Σ βὰν ἴθ [“έγω οὖν]. Τμὸ οὖν 

ΤῸΘ ρτοδὶ ργορογίοι οἵ ἴβγδεὶ, 4]} δχοθρί {8:6 ββθθῃ- τγᾳβ βαϊὰ ἴαϑὶ : Ἅ4{] ἀδγ Ἰοὴς Θοὰ δβιἰγοίομοὰ ἔοσί Ηΐὸ 
Π14}1γ ἱπιροτίδηϊ ἀραντεσον 18μ6 “ τοδὶ," δγὸ πδγἀθηθά, ᾿ ῃαῃᾷ, Βαϊ 88, ἰῃ υϑῦ, 11, Ὧ6 πραῖκθθ ἃ ΣΕΣΟΣ Δ8861- 
85 Μὰ8 ἀεβουὶ Ὀθὰ ὈΥ [Π6 ϑρίγίς ἴῃ (6 ΟἹ Τοδίδιμθην ᾿ ἤρῃ, ἀφεί στιὰ τὸ ἐογθϑία!! ἃ ἔαϊβο οοποϊπείου, ἰὺ 88 
Ὀεϊογεϊαπα ; Ὀυῦ 118 Ἰδιάμθθθ [88 ὈΘΟΌΤΩΘ 8 οομαὶ- Ὶ ̓δγθ {6 Β8ΠῈ6 τοδδηίΐηρ, ἱπ πε μϑαὶβ ὑῸ ἐδ6 δίτο 
θη ἴον ἐμ οομνυθγδίοῃ οὗ ἔλθ θη ]θβ ; νϑζβ. ἢ-11." ᾿ Πυάχηνδηΐ ργοπουηοθὰ ὁ) ΙΒγ86] αἵ 86 δοῃποϊυδίοι ὁ 

Ο. Υοῖ, οῃ 86 οἶμον πδηὰ, μ6 σοῃηνθγαίοι οὗἨ [δὲ 1 [ῃ6 ργονυίουβ οἰδρίθσ. ΜδΥδῚ τηαϊηαίῃΒ 8 ἸΏΟΣΟ ἀαβ. 
Οθμ οβ ἰδ ἰῃ ταΓΙ 8 ΤΏΘΘΏΒ [Ὁ ἰῃ6 ΟΟΠΥΘΓΒΙΟΝ Οἵ | ηἰτ6 τοίδγθηοα (0 [89 λέγω ἰπ νϑγβ, 10, 18, 19. 
[δταδ], διὰ {μΟΡΘΟΥ͂ ἴὸς ἴπΠ6 τουὶν βοδίίοη οὗὨ [116 [Ὠὰ αοῦ οὐδὲ αὖσαν διὶβ Ρὑθορὶθ) μὴ 

ποιὰ, ὙΠῸ ϑανΐηρ οἴδεοῦ οἵὗὁἁἨἠϑ ̓μοῖγ γεἠθοίου εἶνθβ ἀ πώσατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; ΒΘ 
δστουπὰ ἴον ἐχρθοϊίηρ ἃ 511}} πιογθ ϑανίπρ οδοί οὗ  Ββίοῃθ τϑιρδαγκβθ [88 δΌβθποβ οὗ δὴ ἅπαντα ἤοτω 
ἐμεῖγ γϑοθριίο. ΤΊ6 αἰμπίβοδηοθ οὐ {π6 βγϑί ται} Σ α ὁν, δῃὰ βϑιηΐοῦ δὲ ομιπίπο τοι ἀπώσατο, 

δηθὰ οἵ (16 τοοῖ; νοτβ. 12-16, Ὁ. ΤΏ ὙΘΓῪ ἔμοὺ [ἢ ον μοι [81] ὑο ἀρρτϑοίδϊθ 18 διωρμδδβίβ οὗ ἐ})6 6χ- 
ἐον (π6 ΟΘῃ 168 Ὀαἰΐονθ, δηὰ {86 ὅθνγ ἀο ποῖ Ὀ6-  ργοβδίουα, 7ΤὴἊς ρϑορὶβ δηὰ ἀὲδ ὑθόρίϑθ διὸ ἀἰδογεηὶ 
(ἴον, ἰ8 ἰατζοὶγ οοπαϊἴομαὶ. Οϑηι]ο8, δ ἱπαϊνίἀα- [ οῃ66, δὲ δ δὰ δοοποιπὲς σίυΐπο οὐδν ἰο ἡμάστπιονιϊ 

818, Ἅσδῃ ὈΘοΟπιΘ ὈΠΌΘΙΙΘΥΘΓΒ ; δηὰ 68, 88 ἱπαϊ ]ἀτ- 1 μὰ 3ῃ δοπὲς σαδίέπσ αἰσαν (ῬΑ. χοὶν. 14: χογ. 1} 
416, ὁδῃ ὈΘΟΟΙΏ6 Ὀοίανοτθ. ὸγ: α. ΤῊΘ ΟΘπ07168 ] Βρῃροὶ : ἴρια ἱ α)ιὰδ ἀρροϊϊαϊδο γαίξονιδνν. "6. 

ἀγὸ ρταῆθα ὁπ (86 δβίοιῃ οὗ (86 δονῖβη ἱμΘΟΙΓΆΟΥ͂ 1 σαηας δονιξϊγιοί, Τη6 ΑΡοβι]6 τϑραϑὶβ δυο ἃ ἰδβουρὶις 
ἈΠΊΟΏΡ Ὀα ἰονίπρ ον. ὁ. ΤΉΘΥ οδῃ 1ὲ Δ8 ΓΕΔΟΙΥ ᾿ ΠΠ γοϊ σίουθ μοῖτοῦ : μὴ γένοιτο. 
δ6 ουϊ οΠ΄ ὈΥ ἀπε] οἵ, 85 ἦ86 ὅθιγβ δὴ Ὀ6 ρταϊθαὰ ἴῃ ἘΟΣῚΙ αἷδο [καὶ γὰρ ἐγώ]. Αοοοτάϊηρ ἰο 

ΟΥ̓ ἔδἱα!ν, Ὀθόδυδο ἔπ ἰδίῦον ΒΑΥ͂Θ ἃ φΓΘΑΙΘΡ ἰδίου] [ ἢ 5 ἀβυδ] δοοοριαἰϊίοη, 6 δἀάυοοθ δἰ οὔσῃ ΟἹ] 85 
γα δι ϊομβῃρ πὶῖὰ ἐπ6 Κίηράοιῃ οἵ Θοὰ ; γνογα. 17--294. | λῃ ὄχδίορὶο: Ὀὰϊ Μογον, νὰ 6 Ὗ οἰΐο δῃὰ Βαϑυχ- 
Ε. ΤΙ Ἰαδὶ σογὰ, οὐ {86 ταγαίονυ οἵ Ὀϊνίπθ Ῥγοῦῖ- [ χαγίθη- Ὑγαβίιβ, οὐ 16 Θοπέγασυ, μοϊὰ ἐδαὶ Ῥαυ], οἡ 
ἄθησθ ἰῃ [Π6 ΘΟΟΠΟΙΙΥ͂ Οἵ δ6Ι νβίίοι. ἘνετῪ ἰπΐηρ ᾿ δρορουπὶ οἵὨ δ ραϊγίοιο ΘΟ86 88 ἃ {τῸ0 [υτγαθ τα, 
ΜΠῚ τοἀοπηὰ ἰο 106 ΝἸΟΤΥ οὗἨ Θοά. Οοὐβ βδνΐῃρ ᾿ φου)ὰ ποὲ οοποοᾶδ ἐπδὶ οδβὲϊηρς αν7." Βαὶ ἰΐ νδδ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ἴῸς ἴΠ6 ποιὰ: ΤΏ6 ᾿ῃθ6] νίηρ ΟΘὨ 168 1 ἴχρι τἢΐδβ ἰηβδγθποα ἔγου ἃ οὶ ϊηρ οὗ πδξϊομδὶ μαϊγίοι- 

δανα Ὀδθη οοηνογίοαά ὉΥ Ὀο᾽ οί πρ' Ιβγϑθὶ ; ἃ} 06] 16 υ- ᾿ ἴδῃ τμδὺ τὴβ ἴΠ6 βίδηαροίηι οἵἠἨ δὲβ Ορροῃεῆῖϊβ. ἃ 
ἱῃρ᾽ [δτδεὶ 88.8}} 06 οοηνογίθα ὈΥ͂ ὈθἸἰονίηρ (Θη11168. | β'ῃρ]6 Ἔὀχδιιρῖθ, ἰὰ ἰδ βαϊὰ, οϑιν ρσοῦθ ποιδὶ Βυι 
ΤΌΘ υάᾳτηοπι ὁπ 4}}, {πᾶὺ ΤΩΘΓΟΥ͂ πιοῦν ὍΘ βῇοσῃ ἰὸ 1 μν ῬΔ.}}8 υϑἷηρ (Π6 καὶ, ΒΘ τϑίθγσβϑ ἴο ἴμ οἴδον οχ- 
411. Ργβίβα οἴγοὰ ἴο (οἀ (Ὸς Ηΐβ ρδῃ οὗ βαϊ γβίίοῃ, ἰ δῃρίθβ πῇΐο ἢ οΓΘ ΠΙΙΘΓΟΊΒΙΥ ταργοθοηϊθὰ ὉΥ πὸ 
ἴον 1ϊ8 ὀχθουϊίρῃ, ἴογ ἰ18 θη, δπὰ ἴογ (8 στουπὰ ; | 7 ον ἰδ ΟἸγβιϊδηϑ ἀπηοηρ; ἰδ τοϑάθσβ. 
γοτα. 2ὅ--86. Ὧν. Ἠοάμο αἰνί ἀο8 16 ΟὨΔΡΙΘΓ Ἰηἴο ΑἸ δὴ Ιδταοὶὶῖο, οἔ [86 βοοᾶ οἕ ἈΡΥΔΒδσΩ, 

0 ῬΔΓΙΘ: ΥΟΓΒ, 1--10 ἀπὰ 11-86, (1.}) ΤΏΘ τεἦθο- ] οὗ [πο ἔτρ9 οὗ Βοπήασηΐῃ [Ἰσραηλίτης εἰμ, 
ἤομ οὗ (6 ον νὰϑ ποὶ ἑοέαί. Α γοπιηδϑηῦ (8ηὰ } ἡ, σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενια- 
4 ἸΑΓΡῸΓ ΟΠ6 ὕΠΔῺ ΤΩΔΗΥ͂ πιΐρηϊ Βαρροβθ) τοπιαϊπθὰ, ᾿ς, ἐν. Τὸ Βρο ες Βενιαμίν (ΧΧ., Ἔκ) 8 ΡοοΥ- 
ΒΟΠΡΕ [86 Ἰρδ88 '1͵ἮὺΡ9 τεὐθοίθά. (3.) ΤῊ δ γοὐθσοπ [1ν βυρροτίοά ἤοτθ δῃὰ ἴῃ Ρῃϊ]. ἰϊϊ. δ.] Αἱ ἃ ἰτιθ 
(6 ποῖ ἥηαί. Τα τοβϑιογδαιϊΐοη οὗ (Π6 Φθνβ ἰ8 ἃ 416- | βοίοῃ οἵ Αργαθδπι δηὰ Βοη᾿διηίη---ἰἢ6 (ἰῸ6 πθ οὶ, 
β'τδαὉ ] 6 δηὰ ργοῦδυϊο ανοῃΐ; σοσβ. 11- 24. [1 ἰδ ὁπ 6 τορϑῖμον πὶῖὰ δυάδι, οομϑεταϊοα [Π6 τϑα] βυθβίαποφ 
ΜΒ Οἰραὰ [86 ἀοίογπιϊποα ἴ0ὸ Ὀτγΐηρ δϑουΐ ; σϑγβ. 
4.5-92. ΑἜ ὄδυθ]ὴο ἀθροϊδγαϊ θη οὐ ἔπ 6 ὈΠΒΘΑΓΟΙΔΌΪΘ “ (Ἡγογάσποτεδ δαρροθοθ ἐμδὲ 86 ἰ8 ἐσέ δι δὮ 
σίοίοτα οὗ 00, πηδηϊεαιθὰ ἴῃ 411 Ηΐα ἀοαϊηρθ τ] Ἀρθσῖ!ο: Το Π0Ε ΒΟΒΟΊΒΟ (8 ΒΆγα (0 1} “πηι Ἐδὲ τιρὰ 
ὝΨΟΣ οτῦοα οὐδὲ οἱὐὐ ΗΪ. πποίσῃξ ροορὶθ νὮθῃ Ηθ δάτσοΐ 6 Θοῃ! ον 

ὁ ὕοτβ, 8δ:--2Δ6. βὸ Ε -Ἃὶ} 4ο ἐδ Ομ υγοῆ. Χο; 1, το δῖη Ηἰδ ομόδος πέσει, (Ὧ [ΟΣ 
απ εης ἰΝόπὶ, δὴ 86 ὅν" Βυὶ ἐδ5 ἰδ δἃῃ ἰπέδστοτοα 
γβίποσ ἤδη ἢ ἐπίοτργοϊδίοη. Ἣὸ αἷδο οχρίδί:β “ οἵ ἰδὲς 

᾿ [ὉῈ Ιδῆρο ἀὐνίάθο ἐδο ἰοχί 80 δα ἰὸ ἱποῖπάθ ΟΠ} ταξα. | ἐγῖῦο οὐ Βουϑαννίη :᾿" “86 ΦΟΏ ΟΥ̓ ΕΣ 860] δὲο Ῥοϊονϑὸ 
7-10 ἴπ {π|6 Ῥαγακταρῆ, πἘ ΟΝ ἐδ ἐπ9 Ὁδ8] ἀϊνίδίοσι ; αὶ Ϊ νἱΐο πωλεῖ, ποῦ ὉΥ ζϑϑὮ, :ς ΌῪ οσια υὗἨ {86} ἀπραὶὰ "ἢ 
ἼΟΘΓΟ, 8η ἰῃ [η6 οΧοροαὶξ, δὸ παάπ νογ. 1].- Ἐ.1] . -Ε. 



ὃν 
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οὔ τ. ΡΘΟρ]6 πο γοϊαγηθα ἔτζοτη 86 Παρ ν γ.--- 
.6 ἰβ8. Θοῃδϑοίουδ ὑὰῦ ἢ ἀοθὰ ποῖ ᾿ϑ]οηρ ἴ0 ἴΠ8 6͵60- 
ἴυη 8 ἃ ΤΔΘΓΘ ὈΓΟΒβοΪ γί ἢ ἢ6 που]ὰ βροαῖς οὗ ἃ 
ξαδιίηρ ΔΎΔΥ οἵὐἱἠ ἀο( δ ρϑορὶθ, ἢθ τουβὲ ὉΠΟΓΟΟΓΘ 
ἀθὴν Ὠἰταβο δηὰ [ἷ8 [81}}} (ῬΡὨΪ], 11, δ). [ΑἸοσὰ 
αἰθεϊρυΐδηθϑ Ὀοένθοη [86 ΡΟρυΪΐὰΡ νοῦν, δηὰ διοῖμοῦ 
σ 0} ἐπ ρ] 168, “ὁ (Παὺ 1 βυοῇ ἃ ΠΥροΙΠοδὶθ τ γ [0 
Ὀ6 σοησραρα, 10 που]ὰ Θχοϊυάθ ἔγουχλ 6648 Κίηράοι 
46 γέξεν ἀϊπιδοί, ΔΒ Δ ΙΒγϑ}} 116.) ΤῺΪθ ἀργθθε, 
ΔΡΡΑΙΟΠΟΥ, τ} 6᾽8 νἱονν, Ὀυὶ ἰχρ] 68 αἷθὸ ὑμὰὶ 
“ ἢ}]8. ΡΘΟρ]Θ ᾽ ἰ8 υϑοὰ ἰῃ ἴ86 παέξπαΐ Βρη86, ποί οὗ 
(6 κρίγίμαί ἰδταοῖ. 8.66 06]0νΝ.---Β.} 

εν. ῶὥ. αοὰ ἀϊὰ ποὲὶ οὐδὲ αὐσὰν [οὐκ 
ἡπώσατο ὁ ϑεός]. Η[6 (ο]οντθ υὶθ ἃ 80] 6 πλῃ 
ἀθοϊαταιϊίου ἔουπαθαὰ ὩροΏ [26 ΦΟΒΕΙΠΟΙΥ οὗἁὨ ἷβ οννῃ 
ΘΟΠΒοϊθηὐουθη 688 ἀπά ΟὗἨὨ ΘΧΔΙΏΡΪ68, 

ὈΘΟΡΙὁὸ [τὸν λαὸν αὐτοῦ]. Ηδ 58 88 
ἀοδηΐτα ἰπ ομαγβοιον Ζίηρ ΤΠ ρεορίε, ὃν προέγνω, 
848 ὃ 8 στδηὰ ἴῃ ἢἷ8 ἀθοϊαγαϊίοη οὗ {)|6 ποέ σαδίἑῃρ 
αιοᾶψ. Οἡ ἴδ6 ἰάθρα οΥ͂ προγινώσκειν, 866 σἤδρ. ΥἹ]]. 
89. Το Οχριδηδίϊοηβ ὮΘΡΘ οοθ ἦπ οομβίοῖ πὶιἢ 
ΘΟ ΟἿΒΘΥ : 
(1, Τὴ θρίνίυδὶ ρϑορὶο οὗ αοὰἀ ἅτε βροκϑηῃ οὗ, 
6 Ἰσραὴλ ϑεοῦ , οῃ!. ἰχ. 6 64]. νἱ. 16 (Οτίξεπ, 
Δυραυθίπο, μυΐηον, Οδ!νίη [Ηοάρ6], ἄο.). 

2. ΜΕΥ͂ΘΡ ΒΆΥΒ, Οἢ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ : Τὴ6 δι] οὶ οὗἉ 
“ἢΘ Μ016 Οδρῦθυ ἰ8 ποῦ {86 δρί τυ.) [ϑγαϑὶ, θὰ 016 
[6 οὗἨ [Π6 παϊΐοῃ ἴῃ γοραγὰ ἴο 1116 βαϊ ψαϊϊοη οἰϑοιθὰ 
ὈΥ ἴ᾽΄86 Μοβοίδῃ. Ταοίποὶς ἀπὰ ΡΒ ρρὶ [06 ΥΥ οἴϊο, 
διυλγι, ΑἸίογα], ἀγὸ οἵ ἐμ δᾶ νίεατ. Βυῦ [88 1468 
οὗ ““ ρϑορὶθ ᾽) νη ΐο ἢ [Π6 Αροβι]6 ῥγθβϑηΐϑ ἴθ 80 ΥΘΡῪ 
ἀγηδιλίοδὶ, τπδὲ τ ταϊσς Ὀ6 881 : [0 ΐπλ {86 6]60- 
ἰἰοη 8 [η6 ῬΘΟρΙθ, δηὰ αοαδβ ἔγὰβ ρϑορὶθ ἰ8 δὴ οἶθο- 
ἄοη. ΤὨΪΒ ἰ8 ΟΥ̓ τ86 ὑὉπουχῆῦ ἴῃ οἶδρ. ἰχ,, 
Δα 480 ἴῃ Υϑγβ. 4 δηὰ ὅ οἵ [9 ῥγθβοπὶ οὨΑΡΙου, 
Βααλ ἰἶ τὸ ΘΙΏΡἢΔ5126 ργορουν [86 ἰάθα οὗ οδϑιυϊηρ 
ΔΥΘΥ͂, [86 ἰάθα οἵ εαἰδοίίζοπ ἀο689 Ὡοὶ ΒΗΥ͂ ΠΟΙ βίαπα 
ἴῃ δηριμοϑίβ ἴὸ ἰοῦ; (ῃδὺ ἰϑ, ἰζ ἰ8 ποῖ ἐβῃΟΓΘῸΥ βοῖι] θὰ 
ἐπὶ ΠΟ '8 δὴ ο]ἱθοϊΐοῃ. Βυΐ 88 [6 ἀδίθηδοιθ οἵ 
νἱον (1.) πιϊβίακο (ἢ6 (1}} ἱπηροτῖ οὗ (Π6 ζυγοῦ 
Θἰαογδύοῃ, ΘϑρΘΟΐΔ}}} νοῦ, 26, 80 ἀο {16 ἀομ ΓΒ 
οἵ (2.) ρᾷ88 ἴοο ᾿ἰρθ!γ ονὸῦ ἔπ ρτδάδίοηβ πιδα 6 
ὉΥ 186 Αροϑβιϊθ. [Αραΐμδι [Π6 ἰηἰογργοίδιίοη : δρέγέ- 
μαὶ ρεορίε, ἴδ τηλγ ὙὙ8}} 6 υτροά, [Βδὺ 41} αἰοης [Π6 
ἀροϑί]θ [88 Ὀ66ῃ βρθακίηρ οὗ [06 παξέοπ ; ἰδὰς (8 
ΥΟΣΥ͂ οπαρίον ἰγϑαὶβ οὗ ἰῃ6 Βηα] ϑαϊγαϊίΐοῃ οὗ [βγϑ6] 
ἃ8 ἃ πείθῃ, δηα ῬαθΪ ΒΔΥΒ ἢθ '8 81) [ϑγδϑὶἰῦθ, ὅἄτο., οἵ 
(ἷφ Ὠἰβύοτῖ 4] (ποὺ βρίγ.8}} Ῥϑορὶθ. Βοδίἀθβ, {π6 
δοτίρίιγοθ μᾶνὸ ϑυβεγοα γΘΓΥ τυ ἢ ἔγομι δϑβυπηροηἙ 
τοβρθοίϊηρ «“ρἐγίξμαί γοίογθσθθ, Τ)6 ΟὨΪΥ διρυπιθηὶ 
ἰῃ ἔανον οὗ ὑῃὶ8 τηϑδηΐῃρ 18 ἴΠ6 ῬὮΓΑΒΟ : “  Βοιχ πὸ 
[γοκηον." [Ιζ ἰ6 μοϊὰ (Παὺ {π|8 ἀθβηεβ ἴη 6 ρϑορῖθ 
48 ἰποβθ γοίογγθα [0 ἴῃ οἴδρ. Υἱΐἱ. 29 Δ. . Ὀυϊ τᾶν 
τθγα ηοΐ Ὀ6 8 Ὀγοκποπίοάρα οὗ 8 παίΐοῃ γϑβυ ἰηρ 
ἃ ΠΑ ΌΟΠΔ] ρτν ]οζθθ, δ 0 ἢ 88 (Π6 Δεν δη ογϑα, δὰ 
ΘΑΠν 48 ΤΟγο πον θαμο οὗ δὴ ἱπαϊνί υλὶ δηὰ οοηβο- 

ψαοιῦς Ὀ]οΒββίησ ἢ ΤῺ πῇο]6 ουττοπὶ οὗὁὨ Γπουρῦ ἰπ 
(886 οδδρύθῃ--οἰη ἔδοῖ, ἴῃ οὔδρθ. ἰχ.--χὶ, --τῖθ ἀρσαίηϑι 
ΔΗΩΥ͂ 800}! ἰη ογργοίδ 00. 88 8}8}} τηδκα “ ΗΪΒ Ρθορ]ο᾽" 
ΞΞ- Ηἴ58 βρί γίτιιδ] [βγϑθ], οὐδοῦ δραϊηϑὲ βγϑοὶ 88 ἃ Πδ- 
ιἰἰοη. [1 δὴν ᾿ἰλ ἰδίου 6 τηδάσ, ἰδ Βῃου]ὰ Ὀ6 ἴπι}8 
ἐκργοβϑθα : [86 ΓοᾺ] ρθορ]ο οὗ Θοἀά ἐλ “εισϊδὶ 
7ΧΚοΡρῖίε, τοοορηίζίησ ᾿ΠΘΓ 88 [π6 ρμἷ0ἢ) δὰ Κογποὶ οἵ 
6 παίδοπι, ποῦ 88 ἰϑοϊαίϑθα ἰπηαϊν 0818 ἔσομαι οὐδ {ἢ 6 
ἴΆβΉη, ΤῊΪΒ ΒΘΘ.Β 10 Ὀ6 Ὦγ. [Δηρ0᾽ 8 Υἱοῦ, δηὰ ἰβ 
ΓΟ ΒΟΥ μα ΟΥ̓ ΙΏΔῺΥ ΠΟ ἃγ αυοίοα ἰπ ἔδνον οὐ 
1) ε τῃυ8 "οἰαϊῃ ὑπ ποΐϊρῃς οὗ ἴπ6 Αροβι!ε 8 
ρτοοί: δ» 7 αἷιο απι απ Ζεγαοίξίο, ἀπιὰ αγοϊά νγθϑῖ- 
αηΐπρ ἴΠ6 παδῖὶπ γῃουριῦ οὗἉὨ [86 οἰαρίον, πη ΐο ἢ ἀη- 
ἀουϊήοαϊν 8: 4}: κἰίίπιαέδ παξέοπαὶ γεδίογαίίοη οἵ 
(4 .]ερα. Ὅοτα ἰδ ποῖ τΠΐ8, (86 ποθ δγριπιθηΐ οὗ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆ, 

ΟὔΔρΒ. ἰχ,- χὶ, πὰ τι ἃ ποπ δεσμίων. Οὐτηρ. Αἱ 
οτα, ἐπ ἴοοο.---Ε. 

ὟΝ δαὶ ἰβ τηδδηὶ Ὁ αοα οδδηρ ΔΤΑΥ Ηἶδ ρϑορῖΐο' 
1. ΤΏοτο ἰδ δὴ δἰδοίίοῃ οἱ ὈΘ᾽ΊΘΥΟσδ, δπὰ ἱΐ ἰδ ἴω: 
τοαῖοῦ τπ8ὴ οη6 οὗἁὨ ᾿ἰπι|6 (αἰτὰ τᾶν τΒΐηκ. (Βοπ 
ΤΩΔΩΥ 96}08 {ΠΘΙΊΒΟΙ ν δ, οὗ 84}} ρογίοαβ, νουϊὰ {ἰκ6 τὰ 
ματα Ὀθθα ἤγίομϑ οὗ “ΨΦόδυμ 2. ΤΏΘ ω8}} οὗ [δε 
ΕαΘηΏ198 ἰ8Β ουθῃ ἀοβίρηθα ἱπα ΓΟ Υ ον (Π6 σοΏ ΘΕ. 
βίοῃ οἱ ἴδβγϑδοὶ, δηὰ ἰηαϊνι ἀι815 οἂπ αἰγαυβ ὃὉ0 ραϊηοί. 
8. ΤΕ σῇ οἷ]ο Ὠἰνίηθ αἰδροδίιου ͵8 ἀδαϊρυιοαὰ ἴον ἰἢο 
Βηαὶ βαϊναϊϊοῃ οὐ 411} ἴβτϑεὶ. Ηοσο, τῃογϑίογε, {84 
ὑπουρὴϊ οὗἁὨ [ῃ6 πιοΓΟΥ οοη ΓΟ  ηρ 188 τ ΠΟ]6 θοὸν 
ΟἸΔΥ͂, ΘΟΙΏ6Θ ἴῃ οοπγαδί τῖ( 86 δουρὶ οὗ τἢς 
δνοδὶ δοοηοζηῖοδὶ ἱπάρστηθηῖ οὗ μαγάθηΐϊπς. [ἧς μον. 
Ἔσο, 186 ὀχργοββίοῃ αἱ δγαδὶ Ὀ6 υτρρα, δηὰ ΄“«οτὸ 
Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ ἱπαϊν!0.}8 οὗ 10 δῷ δδϑέυγϑηοθ οὗἁ [ἴῃς 
Βα νδοῃ οὗ ἔπ διρὶ γίοαὶ ἰοῦ γ, πὸ πουϊὰ πᾶνς 
ἴο Ὀ6 ἱπαϊ δτιοηῦ ἴο ἰΠ6 ἰάθα οἵ οἰοςτοι νι ἢ τϑίοσ- 
ΘΏ66 ἴο ἴθγϑδϑὶ ε8 ἃ ρθορῖθ, δπὰ ἰθὶ ἰὺ οοπϑίβ᾽ ἴῃ [δ 6 
ἰάθα οἵὁἨ δὴ δβοϊυῦΐθ γοϑίυγαίοῃ. 

ὙΨΒΐοἢ Ὠθ ἐογοίχζηθυ [ὃν προέγνω]. ΤῊ 
Εἰπλ} 8 τΓ86 πηρϑηϊηρ,, ἰ 80 [ὯΓ 8248 ἴῃ οιηρί τοδὶ τηὰ86 
οἵ [188 ΡΘΟρ]6 19 ποῦ πηθᾶηΐ : Ὀσῖ, οἱ ἴπ6 ΟἴδΒοΥ ᾿ιδηὰ, 
[16 8128}} Θπιρὶ το] πάθον οὐἁἨ Ὀδ]ονΐηρ ὅθ νσα 15. 8180 
ὨΟΓ τηθδεῖ, Ὀὺὶ [6 ρθορὶθ ἴῃ (ποῖν τῇοΐϊο γασαὶ ἰάος 
δηὰ ῃδίαγο, ἰὼ (8 οἴθγηδὶ ἀσβιϊπαιίοη οἱ ἰβγδοὶ, 
Ουά σαπποῖ οοπίγααϊοι Ὠἰτθ6}, [ΑἸΙοτὰ (80 Τιοϊμοῖ. 
δε Ὑοῖία, Μογοῦ) ἰπυ8 ῬΔΙΔΡΏΓΑΘΟΒ: “ὁ τολιοή, ἐγ 
Ἡΐδ οων εἰονπιαί δορός δεΐονο ἐλε τονγίά, Ηΐε δεἰφοίες 
ἄς ἰλε οὐοβόη παξίοη, ἐο δὲ Ηἶΐ6 οτοπ, ἰδὲ ἀδ.ο ἐΐανιν 
οΓ Ηἷδ ἰαω, ἰλε υελιοίε οΥΓ ἐλ ἰμδοογαον, ἥγοπι {4 
γι γουείαἰίοη ἰο Ἤοδεκ, ἰο Τ5 οοπιρέαέον ἕπ (δγίαῦ: 
μέγ ζὶπράοη." Ἰοπαγαὰ {8 πδιίομδὶ γοΐδγοησο 
[ΘΓ ΘΟΙΠΙΠΘΠ ΔΙΟΥΓΒ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ ἰη0]1η6. 8.ε Ηοάρε. 

ου ἴδ6 οἴ 6 Ρ ἐὐο ταιν 
ὧν ἵχπὸνν νὸ οἷ, δι. [Ἢ οὐκ οἴδατε ἐν 

Ἡλίᾳ, κιτιλ. Ἤ ἰμπιτοάυοοθ ἃ ΠΘῊ ΟὈ]θοιίοη ἴυ 
[ῃ6 τρδίτοῦ ἱηρυρποα πον Οοιρ. εἰνὰρ. ἰχ. 
21; νἱ. 8.--Β.1] Το υοὶς : “Εν ᾿Ηλίᾳ, ᾳυυταιίοι 
οὗὨ ἴΠ6 δβοούοῃ ἱγθαιίηρ οὗ ΕἸ 78}, 48 Ματὶ χὶϊ. 26: 
ἐπὶ τῆς βάτου. ἘἸΧΑΠΊΡ0]68 ἔγοτῃ ἴΠ6 οἰδαβίοϑ ἴἢ 
Ἐτίιζβοιθ, ἰῸ πὶ ἢ ΠΏΔΥ 6 δἀάρὰ Ἰμυογαάϊαθ8 1. 9, 
δηἃ ῥγοοίβ ἔγοπῃ Ρ[ΐϊο, ἴῃ Οτγοββιιδημ," ἄς. (866 1 
Κίηρβ χίχ. 10, 14). Ιηοογτοοῖ υἱὸν : ἐν Ἠλίᾳ, οἵ 
Εἰξαλ (Ἐτγαβταυθ, [αΐπον [ΕἙ. Υ7.], δῃηὰ οἴδοῦθ). 
[ὕροη εἰΐθ ρΡοΐπὶ 411 πιοάδθγῃ οοπιπθηϊδίοτβ δηὰ 
ὑγδη δ ίοσϑ ῦτοοα, (πουμὴ ὑΠ6} αἰ δ ν αὐουῦ [ἢ ὈΓΌΡΟΣ 
ποιὰ [10 6 ΒρΡ 164, πμοῖδον δεοίέον, λέδέογυ, οἵ 
δίονγἡ" Σ 86 Ἰαβὺ 18 δ᾽ πιρ[681.--.Ε. 

νον. 8. ᾿οτά, ἴλ9 Ὁ μανϑ Κὶ θὰ ἐπ ν ρσόρδ- 
οἴβ, ἄο. [Κύριε, τοὺς προφήτας σοι 
ἀπέκτειναν, κιιλ. 866 Τ7οχίμαί Λίοία 3.1] Τθε 
ἈΡοβί]θ 88 υοϊοὰ ἔγε οὶ Υ [Π6 γ68] πιθδηΐὶπρ οὐ τἢ6 
ποὰβ οὗ (Π6 ἰοχῖ. [δ ᾿ρϑῖοβ ὴ0 αἰδογθποθ ἴῃ {ΠῚ 
τπΐηρ [5617 (παῖ, ἴθ [Π 6 δοτηρί αἰπὺ πο ΕἸ 4 τ δ |κ 66, 
ἴθ υπάαγβίδηαβ ΟΥ̓ ΪΠ6 μόνος ἘΞ [Π6 ΟὨ]Υ͂ ΓΘΙΠΆΪΏΪΠ 
Ῥγορῃοῦ, ψὩ}Π6 ἰῃ6 ῥγθβθηῦ ραββθαρδ Ὀπαθυβίδη δ (ἢ 6 
ΟἾΪΥ σουϑι θροῦν οἱ ἀοά. ἘΕῸγ [π6 ῥγορίνοῖ, ἰπ ἷ8 
δβίδῖο οὗ τπαϊπα, νγὰϑ "οὐ ἱποϊηθα ἴο δοκηοσ)θάρσο ἀυπιθ 
οὐ αὐϑοομπάϊΐιρ ᾿ουβὨΐρροῖΒ οὐὕὁἨ αοὰ ας, Οοαά᾽ε ἱγὶν 
τοογδἠΐρρογβ. Βαϊ Ῥδῃϊ, ἴῃ ΘΟμ ουτἰΥ τῖτἢ Ἠΐ8 υἱὸν. 
[48 ἰγβηϑροθοα τἢ6 πόγὰδ πηθδηΐηῃρ δἰΐδγβ δηἀ ρτορίν 
οἰβ. Μουϑῦ ῥΔΥΒ αἰϊοηϊίοη ὕ0 ἰδ ἀϑῳδαι 186 δἰίδια. 
4“ 848 [06 6Π10]6 αὖ 9ο6τυβϑα] τ 889 [Π6 ΟΠΙΥ τΐἷαοο ὃχ- 
οἰυκίγοιΥ ἀθρείσηοα ἴον βοσνΐοθ" Βυΐ ονθὴ ἴῃ ἴδ 
Ἰϑιρῖο δὺ Φογυβδίοσα ὑΠ6γ ΘΓ το δα. Ὗοι εἰ ὁ 
ᾳυοδίΐοι! ΠογΘ ἰ8 οοποογηίηρ ἴ[86 ἀὐπσάοπι ΟἿ [δ᾽ αεἰ 
δὰ ἐπογοίογο [86 τοιαυτὶ οἱ Εϑιὶὰβ 16. δηοας βυρὼ 

Ἃ ὐυὰ Τισιμαὶ ὍΤοίε 4: 441[ἹἸὶ ὲιᾳτὴ Ἰο πο οὔτ “ἰε" 
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δυουβ, {μιδὲ ἱξ πῶ ουϑὴ ὈΪΔΛΡΠΘΙΩΥ ἰ0 ἸΩΣΟῊ ἄἀοτπι 
οι δ αἰίωσο οὐ (6 εἰρὶι μίδοοβ.» 

γον, 4. Βυὶ τυᾷιἋαῖ δαϊϊὰ ἰὴ9 Ὁίνίῃθ ζχο- 
Βροιδθ υὰΐῖο δἰηῃλι} ἀλλὰ τί λέγεν αὐτῷ ὁ 
{εκ άτισεῦς, Ουὴ γυηματισμός, 566 ἔϊιθ 

χίοομδ, [Τ|}09 δυθδίδῃςινο οοοατβ ΟὨΪΥ ἰοσθ ἴῃ 186 
Νον 16δἰδηιοπί. Τ|16 οορζηδῖθ σοὺ ἰ8 υβοὰ ἰῃ Μαῖϊ, 
Ἦ.12, 92. Αι χ, 22; Ηοῦ. γἱϊ. δ; χὶ, 7, ἰῃ 186 
ΒΟΏΕΘ : ἐο δὲ φαγηϑαὰ 07 Οοά, 88 ἴῃ6 Ε΄. . ΟΧργαββ68 
ἃ, Τῇ οὈὐνίουβ πιοδηΐηρ ἰιθγὸ: «22 υὐπα γέδροτιδο, 
ὅδοιϑ (0 δύο ὈΘΘῺ {8 ἀογίνοα : [086 ποτὰ βγδὶ 
τηθδηῦ ὀιιδέποδ, 86} ἔοσιῃαὶ δυύΐίθηοο ρίνθη ἰὼ δὴ 
ΔΣα  ΒθΆ 0 Γγ, δι ὉΠἸ6) 8η ΟΥΔΟΌΪΕΣ γοβροηβθ, ᾿Πουρῇ 
[81Ά85 τὰβ ἢοῦ [{|60 οἰαβαῖσαὶ θθῆβθ, ὅδε 2 Μδρο. ἰΐ, 4; 
χὶ, 17.--Ε.] 

1 ανθ σχοβοχυϑὰ ἴο τῶνδβοῖέ [Κατέλιπον 
ἐμαυτῷ. 86 17εαίμαὶ Νοίε ν. ΤΟ πιγδείγ, ΔΒ ΤᾺΥ 
ΡΟυδδβοβδίοη δηὰ [ὉΓ ΠΥ ΒΕΡνΐ66, ΟΥ̓́ΣΡ δρηϊηδὺ ([6 
ΔΡΟΒΙΙΒΥ ἱπίο ἰάἀο]αίγουϑ βογνῖος (Μ6γ61).--Ε.}1] ΤῊΘ 
οτἰσίμμ! ὀχργοβϑίοῃ  Φ1 Μὶ}} ἰθᾶν τγ0,} Ὧδ5 ὈΘΘΏ 
οδησοιὶ Ὀγ ἴῃ6 Αμοβῖϊθ ἰηϊο [ῃη6 ραβὺ ἰθηβθ, πίτπουὶ 
ὙΠΘΓΟΌΥ Ιου ρ 0.16 ΒΘΏ86, ἃ8 88 Ὀ66Ὼ ἀοῃθ ὈΥ̓͂ ἰδ 

Βονϑῃ ἱμουδαμὰ θὰ [ἑπτακιες ελίους 
ἄνόρας). [ἡ ἰ6 ϑυβήοίεμῦ ἴ0 γαραγὰ τΓΠ6 Ὠυμπιθδν 
ΒΟΥΘῺ 848 [Π}6 βδογοὰ 0 9 ἴῃ γοϊβίου [0 ἴΠ6 86- 
νίοοϑ, ἃ ὁ 6 πατ θ6 Γ᾽ ὉΠΟ ΣΆ Πα 868 ἃ ἀδεὶριαιίίοη οὗ 
8 ΡΟΡυΪΑΓ ἀπβοιγ, ΤΠοϊυοκ, ἴον Κατγιζ (Ρ. 691), 
ΘΟ Βι ἀ6 ΓΒ {16 ὨλΠῚΌΘΡ Βονθῇ 88 ἴ6 ρογίδοϊ δὰ οονθ- 
Ὠδηΐ σοῦ, ΤΏΘΓΟ ἀΓ6 αἰδδγοηὶ ἰάθαθ οὗ ροῦίδο- 
(ἴοι, διοορΐηρ ἰο σῇ ὐοῖν 6. ὨχμιΌοΓΒ 8, 4, 7, 10, 
διὰ 12, ΙΔΔΥ Ὀ6 τΟΖΟΙΠΟΣ τγοραγθα ΔΒ ΠυΠΌΘΓΒ 
ἀεποίηρ, ρογίδοοη. ἡ Τι6 Μοὶ δ πιθμῃ βαυίης, 
αυοϊοὰ ὕγ ΤΠΟΪ ΕΚ, 18 ᾿ηὐογοϑίϊηρ : υἱιαῦ “ἀοὰ μόνον 
ΔΘ [6 ποῦὰ ἴὸ Ὀ6 πίθους ἃ το "6 οὗ 
ΒΟΥΘΏΓΚΥ τὶ ριθουβ ρϑορίθ, ἴοσ τ υθα θΚ Ηβ ριο- 
ΒΟΡΝΟΘ ἰ;.᾽" 

[ὕἷοο πονοὸσ Ῥοιυσϑᾶ, οἵτενες οὐκ ἔχαμ- 
ψαν. ΑἰἸίογὰὰ τϑιραῦβ οὐ οἵτενες, ἩΠΙΟΣ ἷν ἃ 
φαγί διίοη ἴσοι [Π6 οὐ ζίηδὶ, ὑπαὶ ἰτ ρψῖνϑβ “" [ἢ6 861)86 
οἵ τῇ86 βΒαγΐην, ἃ8 ἴδ 88 γοράγαβ {16 ργθβϑηῦ ρΌΓΡΟΒΟ, 
ΥἱΖ., 0 ΒΙΙΟῪ ἰδὲ αὐ ἐδεδο μοῦ γαϊίλ μέ πιόπ ; ἰν 
[06 οΥἰχῖμπα! ἴοχὶ δηὰ ΧΧ,, ἴν 8 ᾿ρ]1οἀ ἐμδὲ ἐΐδϑο 
ὠετνο αἰἱ ἠδ [αἰ {] πιοη."--Ε.] 

Το Βδ8]. Τα ἰεπϊπίηθ τῇ Βάαλ δ6Β ρίνεοῃ 
οοονδίοη [Ὁ ππποὶ αἰδουβδίοη. [ὼ [6 ΕΧχ, τδς 
Ὠϑιης [148 ΒοΟΙηΘἐἸ Π)68 [6 πιϑβου πο ληᾶ βοϊῃθϑιπιθὰ 
ἔἰ6 ἰουϊηἷμθ γιίοϊθ. ὙΜῺΥ ἀοοβ ιν αν ἴδο ἰαϊ- 
ἐγ ἢ ΑΒ ἴι6 ἴΧΧ, οὗ ὑμἷθ μαββαζο μΒὰβ τῷ Βααλ, 
ΜΟΥΘΡ Πα58 βαἀπκξῖοαὰ ἃ τη βίδα οἵ Ῥϑυ}᾽ 8 ΤΩΘΠΊΟΓΥ 
ΕὐλιΖβοῦο Ἰ0148 παὶ {πη 6 οοάοχ πιο Ῥϑυὶ γϑδιὶ, οοη- 
ἐδίποα ἃ αἰβεγοης γοδάΐϊησ, ἀσοογΐης ἴο ΟἸβῃδυβθῃ, 
ῬὨΠρρὶ, Μογον [βΒίυμτι, Ηοάρ6], δῃὰ οἴμϑῦϑ, 116 
[οταϊηΐῃθ ἔοιτη ΓΔΥ Ὁ6 Θχρίεϊηοα ὈΥ {π6 ἴαοι (Παι 
Βδὴ] νὰϑ τοζαγάθαὰ 88 δὴ δπατοργπουβ ἀοἰγ: δῖ 
ἰδ '8. ποῖ βυΠοϊ ΘΠ Ῥγονθά, Αὐδοοναάϊηρ ἴῸ 686- 
Οἴα8, [86 ζδιηῃ! ηἶηθ ἔοτη Μ88 υπἀογβίοοα 88 ἃ (Οοῃ- 
ξοιηρῖι,. 8 ΘΧΡΓΟβδίου οὗὨ ἰ40]8: πιο Υἱοῦ 18. α͵8ὸ 
(ανυγοὰ ὈΥ Τηοίυοκ, Τῆδ οἱάον οτος (Εγδβιυιβ, 
Βεζα, ατυϊυ8) υπαοεβίοοα [Π6 τογὰ 88 δρρ᾽ γίηρ ἴὸ 
06 δίδίυο οἵἨ Βαδὶ, [80 Ε. 7.1 ὙἸΤΒοΙϊυοῖς τορ 68 ἴὸ 
δι18, ΌὉΥ δαγΐηρ : τοὐϊλουμέ απαίοσν. Βαϊ [86 ἰάοἱ ἰδ 

5 (8611 ψῖὩ Ἐπὶ ῬΆΏΣΙΡΡΙ Ηοᾶξο, Ὧο ὙΜοῖίο, διὰ 
οἴἤοῖα, ἐξ τυεῖ ὈΘ ὯΟ τ8δὶ, αἱ ΠουΒἢ το ὀχοσίίοῃ οὗ τ. 6 
Β᾽ἴἀση οἷι ἴπ6 Βὶρἢ) Ρ]δοοὺθ πδϑ ΟΕ ΚΙΏΒΗΣ Ἰοτυδάθη ἰη 86 
Ιἰτισάοτα υὗῇἨὨ 6186] Αἱ πεσο ἘΠ ΔῈ ἰτρὰν ἦπον Ὠωαὰ ὈθοοΙϊη6 
δ) ΟΣ] Ρίβοθι οὗ ἰσιιθ ταοοςς δηὰ ποὺ {1 
νου]ὰ Ὁ6 τοῦ γ᾽ πορ]οοῖ οὗ Το ον, --Β.} 

Τ ΤΟ εἰτορίοδ ἀχγμίασιδίου 8 ἐμαῖς τ πΐοῖ ἰδῖκοα ἰδ 18 
846 ἃ ἀαβηϊίε ἀχρτγοϑδίοῃ ἴοσς δὴ ᾿ηδαβηΐίο ΠΌΣΔΌΟΣ (δίαμτί,, 
Εοᾶσο, δὰ οἵ 68), νι ποῦν αὐἰδολίηβ ἈΣῪ δρθοὶα] εἰκηϊῆ- 
206 ἴ0 86 ὩΏΌΤΩ ΟΣ βονϑῃ.-- 

Ν 
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18:6 οοτυθιρΡΌ Ὁ]9 τὴς Μ ΙΝ βἰϑίῃθ οὗ ἰδ6 ἔμ]80 ξοὰ 
Υοι, [ἢ πὸ μοϊὰ ἰδδὶ δδὰ ὯῸ0 ΓΘ ΠΥ δ8 ρμοὰ 
86 δονβ, Ὀὰυῦ ΣΔΘΓΟΙΥ 88 8ῃ ἰάο], (Ὡ 6 Ἧ8016 θοεὶθδ οὗ 
ξοπιϊηΐηθ ΤΌΓΙΩΒ υϑοὰ ἰῃ ἀεδίχπαίης 888] ὈθοΟσΏθα 
Οἰθαρ δὲ οῃοθ (1 ὅδ. υἱΐ. 4. Ζορῇ, ἱ, 4: Ηούθα ἰἰ, 
8). Μεγὸν ᾽ἰδ8 οὗ (6 ορἰπίοῃ ἰμδῖ, ἰῃ ἰῃδὶ (α86, ἰἐ 
ψΟυ]ὰ μανθ ἴ0 τοδὰ τῇ τοῦ Βάαλ; Ὀαυϊ εΠ||8 ποι ἡ 
ΒΥ ἀθβίγου ὑπθ ῥγούβοι!υ ἀεβίριιοα εἴδος οὗ (ἂς 
ξομπαϊπὶπθ όσα, ἸΤμοΪυοῖς ΟΌΒοΓΥ 8: κ ἴὶ ἴΠ6 Θοιξἷο 
ἰδῆρυαχα, στ δ, ΔΒ πιαβοῦ η6, ηθ8π8 αοά ; Ὀυϊ σι 
ΔΒ ΠΟΙΟΥ͂, 68 ὴ8 100]8. διὰ ὈΥ 18 τηθὰ}8 6 
δραϊη ΔΡΡΓΟΘΟὮΘΒ ἴΠ6 Θχμραπαιίοη ἩΔΙΟΙ, ἴῃ Ῥμβ δὲ 
8 [88 γεὐθοίεα, δ ἀ068 {.: ιπι6 ἰδίην ἰῃ }}}8 
Ῥγθοθαϊηρ, Γοηασὶς : “ὁ Ϊὴ [06 τι, »Ὀϊηΐοα, τὶ ἕηρ8, 140]5 
ΔΘ ΘΟὨ ΘΙΩρΡ᾿ΓΙΟΟΔΙΥ οα]]οὰ ΨΑΪϑΣ. 1." ὧν Βααί," 
σοΡ. πεν, ἀα6 Ἡ ὀνγίογδιο 7ὦγ ἀωδ οὐ "ἐδεἰἐοἢθ 
Μοίᾳ, δὰ 186 Μεόγοιυ “43 αὐ φυλίίοδ, Ὁ Ὧδ ἽΝ οἴϊο, 
Ἐν α]α, δηὰ Κ 61}, 

νεῖ. ὅ. Ἐνθῃ δΒὸ ἴδοι ἰῃ ἰδ Ῥσϑβοηξΐ ἰἰσηθ 
[οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῶ. ΑἸΠοτὰ 
Βυρρθοδίβ : “ ἐυεπ, ἐπ ἰδ6 ργεδομέ ζέηιθ, 8ο.7 οὗ 5γ86}᾽ 
πϑιΐϊο"] Γο)θοϊίοη.---Β.}] ΑΟσοα, δοοογαΐϊησ ἴ0 [δὶ 
ΘΧΆΠΊΡΙ6, Βοοῦγοβ ἴον Ὠϊπηϑο ἢ ἃ οοείδίη σχϑσησιϑιξ 
[λεῖμμα] οἵ εἰν εἰθοῦ, διοογαϊῃρ ἴο Ηἰΐβ οομδίδις 
Ἰὰν οἵ οἰθοιϊοη---Πδῦ ἰδ, ἀοοοχάϊξηρ ἴο ἴδ 9 οἰοοϊίοι 
οὗ σταὰοϑ [κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος. ΟὐμΡ. 
οἶδρ. ἰχ. 11. διυδτῦ: “δὴ οἰδοίΐοι, ποῦ οἢ ἰδμ6 
δτουπὰ οὗ τηρεῖ, Ὀυϊ οὗ πιεγον.---Ε.] 

γεν ὁ. Νοῦν ἐξ Ὁ ρταεοθ [εἰ δὲ χάριτε. 
4ἐ Ἰορίοα!, ποιο.---ἢ.] Ναιμοῖγ, [Βα ἃ λεῖμμα ΟΧ- 
ἰβύε, δηὰ αἰν γα ΘΟμ 68. 0 οχὶβδῦ, ἄτϑοθ, οὐ 1190 
εἰ οὗἨ φνλοθθ, ἐδηποὶ Ὀ6 αἰνϊαρὰ δηὰ βυρρὶοιηδηϊοὰ 
ὈΥ͂, οΓΥ σοῃήουπάοα ΜῈ, ἃ ποῦς οὗ σοῦ. Αὐυψῦυ- 
εἶπ : Ογαίέα, τινὶ σγαζὶδ δἰ, σγαξία ποη 6δί. 

[ΤὨϑη ἐλ ἐδ ὕὩὸ ἰοῆβοσ οὗ τσοσϊκα: οἴδοσ.- 
580 δτδοθ πὸ ἸοβοΥ ῬΘΟΟΣΏΘΒ βτθοθ, ὁ ὑκ 
ἔτι ἐξ ἔνγων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκ ἔτι γί- 
νέται χάρις.--᾽ΟἸΔῸΣ 16 1 Ὀθ οὗ τσοσϊκα, ἴπϑε ἐὶ 
ἱβ το Ἰοῦβοῖ 5χζᾶοθ: οἰμοχυυδο ὍΟΣΚ ἱα ὯΟ 
ἸοβοΣ τοΥκ, εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκ ἔτι 
χάρις, ἐπεὲ τὸ ἔργον οὐχ ἔτι ἐστὲν 
ἔργον. Τίνα ογἰεἶοα] αὐθϑιίοηβ γοβρθοιϊηρ ἴῃ 860- 
οηὰ οἰδυβα γα αἰβοιιββοὰ ἰῃ 7επί μα ΔΝοίεδ ᾽ν ᾽ν "ν» δπὰ 
αὖ ΒΌΠΩΘ ἰοηρτἢ Ὀεϊον. ΤῈ αἰδβοιβδίυ ΤΟ  ΪΓΟΒ ὃ 
ἴο ἰπβοσγῦ 1:0 σόγβα ἰῃ [}}}.--- 1] 78. ΤΩΔΥ͂ ΠΟΥ͂Ν δὶς 
ΠΟ 6 τηυδὺ ὑπαογϑίδηα ἴΠ6 μᾶγα] 6] οἰδυβοβ ῦ Τὴ 
808] Θχρ᾽δηδίίοη ρ͵αοοβ ἴπ [ΟἹ] ον ὴρ ἴΏ Δπ 0} 6 8Ϊ8 
ἴο Θς ἃ οἴμον: Νοῦν ἰἔ 10 8 ΌΝ στδοθ ([Πᾶῦ τοτρηδῃὶ, 
ΟΥ 8 σδυδα)ϊῖν, 1Π6 6]οοιοη), {6 ἰδ 18. Β᾽ΠΡῚῪ ποῖ 
ὉΥ ἴ06 τοῦδ οἵὗὁἨ πογίζβ, οὐ ἶδα σΓΩΟΘ ἰδ ΠΟ ΙΠΟΓΘ 
ὅτδςο,- Βυὺ ἰξ ἴεὸ 6 ΟΥ̓́ΣΤΟΤΚΒ, [μΘὴ 8 ᾿ῦ ὯῸ ΙΠΟΓΘ 
ὅταοο, Οἰμογπΐδα ποῦκ που]ὰ Ὅς ὯῸ ἴσο ποτκ, Ὀυϊ 
ΤΩΘΡΟΘΠΑΡῪ ποῦς. [Ι͂ἢ σοῃποοίίοη ἩΪΠ 118 Δη ΕΠ οϑΐβ, 
ΟἾθαΣ δηὰ βρη βοδηῖ ἴῃ ἰἰμο] ἢ, ἸΠ6γΘ γῖβθ, ὨΟΉ ΟΣ, 
ἴγοα αιυοϑίίοπθ: 1. ὙῺΥ ἀο068 {ΐπ0 ΑΡροβέϊθ θῃ]άγρο 
{1|ὸ ἔγβὶ ργοροδβί(ΐοῃ ὉΥ͂ {Π6 βϑοοῃὰ, βίηοθ 86 ἰδιΐοι 
ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 ὃδ6 αυἰὶθ ΒοἸ ον ἀθηῖ ἔγοτα [6 ἔοττηθῦ ἢ 3. 
Ναὶ β᾽ιουϊὰ (δὸ γένεται: (χάρις) τλθδῃ, ΝΏΘΓΟ 
ἐστι βου] Ὀ6 80 ροκίϊιίνοὶν Ἔχρϑοίθα ἐμαὶ ὑπ6 7υ]- 
ξαῖο [Εἰ .], δῃὰ οἴδιος νϑγβίοῃβ, ἤλυθ ούθῃ ϑυθβί!- 
τυϊοὰ οὐ 8, ὙΩΥ 8 χάρις υδοὰ ἱπρίεδὰ οὗὨ ἐκ 

5 (ογάσοσ ἢ οοτη Ὀΐτι68 841} ἴ86 Θχρδηδέΐομδ: “' ΤΉΦ 
ΤΘΆΒΟΣ ΜὮΥ [06 ΠΟΡΕΙΒΕΊΩΙ δοῃγοίϊταθβ ὑδοὰὺ [6 γεμέπίη 
ΨὮΥ ΒΚ’. Ῥδὺϊ δἀορία ἰδ ΒοΙΘ, ΔΡΌἝΘΑΣΒ ἴο ὍΘ, ὈΘΟΔΌΔ6 Ὦ 
ΟἿΪΡ 8 διαί θα Ὀπ8 αοάδοβα 8180 (4εἰαγιὅ), ἨΔ8 ΜΟΣ- 
δμέρροα υἱοῦ 16 πᾶ οὗ Βααΐί, ἀπὰ ὈθυδΏθα, ὉΥ͂ (9 
Ψασίοίν οἵ ἄοσ, ἴῶο γοαὰδσ ἐβ σϑουγϊπάϑὰ τμδὲ ἰλ6 Γ0 86 πιὸ 
Ῥείπσὶρ!ο οὗ υν ἴῃ Τ016 ΠΟΘΙ ΘῺ ΜΟΣΘΙ ΣΡ ; διὰ ἐδ05 1.8 
ὙΔΏΪΥ οὗ ἐδ9 ποσεμὶρ {8617 ἰα ἀεοϊατοῦ," ἸΤΏΘ ἔδοὶ ἐμὲ 
{9 εχχ, υϑο8 ὈοΐΏ, βϑοσὴδ 0 σϑῃοσ (δ [ἰ4]ΐοε οὗ ᾿ῃ0 ΕΥ̓͂ 
ὉΠ ΠΘΟΟΒΕΔΓΥ, δηὰ (0 σϑπᾶος ἐδο πίον μοίαϊίου ἐμ 86, 
δυτηθᾶ νοσν ἀουνε0}.---1.} 



8602 ΤῊΝ ἘΡΙΕΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΑ͂, 

χάριτος [ἴὸ οοττοδροπὰ πὲ ἐξ ἔργων] ἱπ [06 
βοοοπαὰ βϑηΐθῃοθ ἢ 
᾿ΠΠᾺΒ ΓᾺΡ 88 ἴδ6 βγβίὶ ροΐϊηξΐ 8 σοποογιθα, Τμοϊποῖς 
ΒΑῚΘ: “ΤῊΘ ροηυϊηθη688 ΟΥὗἨ (Ὧ6 ΔΗ Π 6818 ὁ εἰ δὲ ἐξ 
ἔργων," ἄσ., ἰἴΒ τοῦθ ὑθδη ἀουνίδι!. 118 ο]ἀοϑὺ δυ- 
(Ποῦ ἴ68 ἃγὸ Οοα, Β., Ῥοβμῃῖο, ΟὨμγυβοβίομι, ΤΏθο- 
ἀργοῦ (Ἰἰπ 016 ἰθχῦ). Οἡ 88 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, 1 ἰ8 γαπίηρ 
ἰη Α. Ο. Ὁ. Ε΄. 6., Οτίρϑη (ἀοοονάϊηρ ἴο Βυβηυβ), 
γυΐκαῖο, ἔμ Οορεῖο Ττναηβ)δἰίίοη, δηὰ οἴμοσθ. Ὑοϑί 
Ἐτὶ Ζϑοῦθ μα8 υπάογίακοη ἴὸ ἀεοίθηα (ἢΐἷ8 γϑυϊηρ, 
4η6 ΙΑ 6 }]γ Βοίσῃθ 8180, ἰὰ [86 ΟὈνυη. ΟΥἱδ., Ὁ. 6}; 
ΤΙβομοπάογῆ μ88 ρτοϑογνοὰ ἴδ ἴῃ (Π6 ἰδχὶ,᾽) ἄς, Αο- 
οογϊηρ ἴο ΤΒοΪαοΙκ, (86 δααϊθϊοη ἢδ8 [88 ομαγϑοίθῦ 
οἵ ἃ ρ᾽οββαγίαὶ γοβϑοΐοη, Τηἷ8 ρρϑδγβῃοθ οἱ βιιο ἃ 
ἃ 8ε] ονϊἀθηΐ ἀρ} Π σαἰίοη οουά, Βούγανοῦ, ανθ 8180 
οσοαδίοπ θα [Π6 οτἴμϊϑβιοη. ἢ 

Τια γένεται ἴῃ [ῃ6 ἤγθὺ βϑηΐθῃοα ΤΏΘΘΏΒ, 80- 
οογαϊηρ ἴο ἸΠοΙ οἱ : ἴο τοβυϊῦ, ἴο σοι ουΐ 88. ΤὨΪ8 
Θχρἰδηδίίοη ἰΒ [8ὺ 858 ἀουνιδι! 848 ὑπαὶ οὗ Μογοῦ: “πὰ 
τ. Θοπογθῦθ ρρθΆγᾷποθ ἰῦ Οθ8868 (0 ὃ6 νὶαῦ 1 8. ὈΥ͂ 
πλίαγα," [80 6 ὙΥοἴια, ΑἸ(οτὰ, ῬὨΠρΡρΙ. Τα ἀΐδ8- 
ποϊοη Ὀθύγθθῃ γένεται 8πὰ ἐστίν ἰΒ ἱρηογοὰ 
ΟΥ͂ ΤΩΔΩΥ͂ τ ΠΕ ε τ εἰ ΤΠ6 χάρις, ἱπ [86 
ΒοοΟηα δ8θῃΐθῃοθ, πιυδὲ Ὀ6 υπαογβίοοα, δοοογάϊηρ ἴο 
[06 συνττοηῦ Θχρδηδίίοη, 848 ἴῃ οἴδοῦ οἵ [86 χάρις 
ἴῃ 16 γβϑὺ δθηΐθποθ. ἴῃ δααϊείοη ὅο (18, γγχὸ ἤδνθ 
[Π6 ᾳυρϑίοῃ : δῦ 18 [η6 τηθδηΐπρ οὗὨ “ποτὶ 18 ΩῸ 
τηοτθ σον ἢ 068 {Π6 ΑΡροϑι]8 γοραγὰ ΟἾΪῪ τ 16706- 
παν ον 88 ἃ ἔγωσ τον ἢ ἯΝ 6 αἰϊοιιρὺ ἴΠ6 ΠΟΜΙΠΕ 
Οχρίδηδιίοη : Γ{ ἰδ ἷβ οὗἨ ργδοθ, ἴμϑη ἰὺ 18 ὯῸ ΠΟΙ Ὁ 
ΜΟΓΚΒ; ἴοτ σύδοθ 4068 ποὶ γβὺ Ὄχὶβϑι, οὔ 18 ποῖ βγϑί 
ἴῃ ῬΓΟΟΘΒ8 Οὗ οσχίϑίθηοθ ὈΥ͂ σοῦῖζϑ, ΟΟτδοθ, δοοογαΐηρ 
(0 18 ΥΝΘΡΥῪ παίυγθ, τηυϑῦ ὍὈ6 σομρ]οῖθ δο7)ουγ 6 τ ΟΥΪ8, 
Βυι 1 οὗἨ ποῦῖκϑ, (ἤθη ἢὸ ἔαγίμον ρῦδοα οχίβίβ, ἢ Ὀ6- 
οΔ036 (ἢ6 ποῦὶς 18 ποὺ γοὺ οοπιρ]οῖθ, δηὰ πόνον ν]]}]} 
Ὅα οομαρ]οῦθ ἃ8 τηογϊϊοσίουβ σοῦ. ον κΚ3, οοῃβὶά- 
Θγθὰ 88 πηϑυϊἰογίουϑ, 8Γ6 αἰ να 8 δὴ ᾿ῃοοιηρ]οῖ6 ἰηΒη]- 
τὰἀ6. Βυῦ 1 ρταοθθ βῃουϊὰ βγβῦ Ὀ6 186 τοβυ]ὺ οὗ 
ποῦῖζα, " πουἹὰ ποὶ 6 ργϑβϑθηῦ ὑ80}} (86 Ὀουμά 688 
ἔαϊατα. [ΙΓ τὸ δοοορὶ ὑπ18 νίονν, (Π6 116 ΓᾺ] ΘΧρΓθ8- 
ΒΙΌΠ 18 δανοᾶ; δηὰ ἴο [86 Εγϑὺ ἀθοϊαγαίίοη, ἐμαὶ στο 
δα {6 τηοῦῖδ οὗ σψοτκβ ργθοϊυάθ οδο ἢ οἴμορ, ἴπ 6 Γα 
8 βαϊποα ἃ βθοοπὰ : ατδθθ 8 πιυγΑ ΠΥ 8 »γοραγοά 
δτουπὰ Ὀθίοτο {Π|ὸ δυἰφέέηρ ποῦς, ὅσ, (866. αἰβδο {Π6 
οοηὐπυδίίοη ἴῃ νον. 7. ἸΤῈΘ τϑϑδαΐηρ οὗ Οοα, Β.: 
εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι χάρις, ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι 
ἐστὶ χάρις, ΒΘΘΙῚΒ 8|80 ἴ0 ὯΘ ἃ Βρθοΐδὶ αἰξοπιρὶ δἱ 
8 ΘΧρ]δηδίίου, ΤῺΘ γϑὰ] ρυγροϑα οὗ (86 δη {6818 
ἷα, ἴμαῦ ἐλ6 Αροβίία ργουθβ ἰδ πῆ ἐλδ οἰδοίίοη, οΥ ἐλθ 
»εορίε οομα οπῖψ οοπιβὶδὲ ΟἿ ἰλιοδο τοῦο εδέαδ[ἐ δῇ, ἐλιοη- 
δοΐυθι ὁπ. σγάσε, ἴω ποὲ πη ἐὴδ μαγίῃ τολίοΐ δείαδιϊδῆος 
ἐἐδοῖ ἢ ὁπ Ἰοογζϑ. ἸΠ 16 Ἰηδῦϊου ΟΓΘ 48 ἴδμοβα σψῇο0 
ΓΟ ΟἹ {π6 τὶρηθουδηοβθ οὐ σονῖβ ἀδβῖτθ, ὑπ 6 ΓΘ 
σου]Ἱὰ ηοῦ ὉΘ ΔΗΥ͂ Θ: 8πα ργτδοθ ψου]Ἱὰ Πϑῦοῦ Ὀ6 
βοσοιορ ἰβηθα, Ὀοου86 (Π6 τἱρηϊδοιβηθ88 οὗἨ ΟΣ ΓΒ 18 
ὮὭΘΨΟΡ δΟΟΟΙΡ]ΒΗΘα, ἰαδὺ ἃ8 1010 88 186 ἴοτον οὗ 
ΒΔΌ6] νγὰ8 ασϑῦ δη δ᾽ γδα ξ 

5. (ΑἸοτὰᾶ Ὑὁ011 τουλαυῖ : “6 ΤῊΘ οὐ͵οοῖ Ὀοΐπρ ᾿γεοίείοη, 
16. τοῦσἢ ΤλοσΘ ῬΓΌΠΑΌ]6 ἐπὶ ἔπ9 Αροβίϊο βου ἃ ἤδγθ 

ττὶτΐοιι ὈΟΐῊ οἰδῦβοδ ἰῃ ἴμοὶν Ὀγϑύθος ζουτ 8] ΒΤ 16] ἴδτα, 
βηὰ {μπὶ ἐδ βοοοηᾷἃ βῃῇουϊἹὰ ἤᾶῦο Ὀσοπ ϑασὶν οτηϊ οὶ ἔγοτα 
᾿ἴ8 βϑουληρ δυρογθυϊγ, ἐῆδη πδῦ ἰξ βῃουἃ μαᾶνϑ Ὀθθη 
Ἰηδετίοα ἤγοστα 6 τραγρη.᾽ Ὑ8Π6 παπὲ οὗ οχαοὺ ΘΟΣΤΟσΡΟὨἀ- 
φΏΟΘ.2 8180 δραΐηκί ἰὴ ῬΤΟΒΡΕ ΝΥ οὗ δὸ ἰηΐοσροϊδίίζοη, 8 
Ἐτιίδϑουι Ἦδ8 Γϑιλαυϊοα : χάριτι---ἐξ ἔργων ; γίνεται χάρις 
«-ἀστὶν ἔργυν ἔργον δὺ {ἢ} οἰοαθ, ΨΏΘτΘ ἔργα τηϊρηξ ὮδΥθ 
ναοῦ οσρϑοίϑα.---Ε..] 

{|80 γοσάθενο ἩὙὮΟ δοοϑρίβ [1᾽ὴ6 ΨΟΙΥ͂ ὙΘΘΕΈΪγ απ ρ- 
ϑοτίοα ἐστί οὗὨἨ 186 9. 8ηἃ δοοοιεϊηρ ἰϊ ἔδυ: ἔστε, 
Σοτιθγβ: “ (ΠΟΣΘ 16 ὯΟ ἸΟΠΘῸΣ ΘΠΥ ῬΪδθΘ 
ιαοο."» Βυὲ [μῖκ ἰ8 σοσν ἀου  70].---Η.] 

Ζ [16 ζ0]]ο τ πρ' ῬΑΓΑΡΏΓαδο (τἀ σοα ἥγοτα ΑἸήοτγά) τα 
Ζῖγϑ ἃ ΟἸΘΆΣΟΥ σἱον : “ Βξ 11 ((Πο Βοϊοσοι 8.8 ὈΘ6ῃ. τηϑὰθ 
ἯΥ (τϑοθ, 1ξ 18. ΠΟ ἸΟΏΒΟΤ (77 ὁΧχοϊᾶο ἐΐα ὈσΘἰΠ 5) οὗ ἸπΟΣΚς (88 

Ρ [86 απ ϑέθτοο οὗ 

γοῖβ. Ἴ-11. 7Τὴθ ρσγοαέ δοάν οΥ ὠπνδοϊδδυογα Θὴς 
λαυά ποί δεση αὖ ἐο οδέαϊπ ὁγαρα ὃν τὧὐὖνῖε, αν ποῖ 
ἐλ γϑαΐ διιδοίαποσ 977 ἑδε ροορί6. Ἴλεν ἀγὰ ἐδϑοπέϊαϊ- 
ἵν απ αροείαΐδ γεπιπαπέ ο77 λαγαδηδα οπϑα. ΥὙσὲ ἐλοὺν 
δίωπιδίέ, τα ποέ ἀδδὶ ͵7ον ἐλοὶν τιῶμ, διέ 7ον 
ἐδα καζυαξέοη, ο ἐδ6 Οὐηπί ἰδξ. 

γον. 1. αὶ ἴμϑη. Τί οὖν. Τμΐδ ἰπέοα. 
ΘΠ66, 88 Μ6]} δ8 (6 ἐπεζητεῖ, Ὀθοοίωθδ ααΐτ 
ἀοβηϊϊο, ἣ Μ ΤΟΙΣ 10 ἴ86 οοῃοϊυδίοη οὗ [Π6 Ρτθ 
νίουθ ν6180.-- αὶ τ ῖο ἢ} ζθσγδ61 βϑοϊχζοῖδ ἕοσ 
86 ονίαϊῃϑα ποῖ [ὃ ἐπεζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦ. 
το οὐκ ἐπέτυχεν. ΤῈ6 ἰαἴζοῦ σοσὺ 8 Ὀδυδη]ν 
ΓΟ] ονσοα ὈΥ [06 σϑηΐοῖνθ ; ΓΆΓΕΙΥ, ἰῃ [80 οἰαβδῖοβδ, ὈΥ 
ἴ86 δοουδαῖῖνο, 48 βοσθὺ. Ηδθποθ γὸὰ 8πα, ἰῃ 766. (80 
Μ55.), τούτου. ὅ60 Μογοῦ ἔογ (06 δυιποῦε8 ῸΣ 
(18 υϑὸ οὗὐἨ [86 δοουβαίίνθο. ΤὴΘ τηθδηΐηρ ἰβ ποῖ: 
ἐο ἢηιά, Ὀὰὺ ἐο αἰαῖ, ἰο, ἐο οδέαϊπ.---Ε ἡ Ιδτϑθὶ ἀϊὰ 
ποὺ οὐδιαίη ἴὰδί πηΐοὰ 16 βουρὰς ἰο οὈϊαΐϊη ὈΥ͂ ποτίς8 
--ἴάσο, 88 ἴπ6 δηᾶ οὗἁ [86 δηϊθϑηορα ποῦκ. [ἐκ δ 
ΡΒαηΐοιῃ Ὀαγοηᾶ ἴΠ6 ουὐϑῦ υηδηϊδηθὰ πόοῦκ, ὕτδοθ 
δὰ ἴο γροθάβ δὐϑὸγ σι ΠμοΣ ἴῃ (Π6 αἰδίδπῃοθο. Τ86 
ἐπιζητεῖν οδῃ, δὖ 81} ονθῃηῖθ, 880 τηθδὴ ΖΘΔΪΟῸΒ 
δίγι νης [Ετ᾿ίΖβοιο, ῬΆΠΠρρΙ, ΗΠ οάρθ] ; Ὀαΐ ἐδ 8 οἰθδν 
ὑπαὲ (818 Ἰάρα σουἹὰ ποῦ ὉΘ ἰπ ρἴαοθ βθγθ.0 [Μογοῦ 
ΒΑΥ͂Θ ἰῦ ἰηα]σαῖθ8 ὑπ9 ἀὲγοοξοη.-- 1 ΤΒδ ρῥγοϑθηΐ 
ΡΓΟΡΟΕΙ͂Υ ἀδηοῖοβ “ 1[Π6 Ῥϑστωδῆθῃοθ οὗ ἐπε οβοτγὶ "" -- 
[Π6 Ραγιωδῃθηοθ οὗ [86 οθοτγι ἰο πὰ ἴ86 οΟἱΥ οὗὨ ζτδοθ 
αὐ ἴ06 οηὰ οὗ {Ππ6 Ἰοῃρ τοδὰ οὗ 86] {τὶ βυθοῦ Βη 688. 

Βαϊ 189 οἸοοϊίοι ορίαἰῃοα ἐξ [ἡ δὲ ἐκλο- 
γὴ ἐπέτυχεν. Τ7Τάε οἰδοίδον ἴοτ ἐδ οἰἶφεί, ΔΒ 189 
οἰγοωηιοίδίοτ ἴῸΡ ἐΐοδα οἷγοιιπεοὶδ Ψψνδοίουβ 6χ- 
Ῥτγϑβϑίοη.-- "Β.7 ΜΘΟΥΘΥ ΒΑΥ͂Β: “ΕῸΓ (ΠΟΥ͂ ΘΙ δ0Ὁ- 
7668 οὗ Ὀϊνίηθ χτϑθθ" ϑὺ] 8δβ δίγεδὰυν βαϊὰ, ἴῃ 
ΟΒΟΡ ΜΟΡΒ: ΕῸΓ 1886 αἸοοῦ ἃ αἰδβεϊηστιιϑηθὰ ὈΥ 
Βανίηρ γοοοϊνοα (οα᾽ δ στὰοο ἴῃ ΚΆΣ ἢ. 

Απὰ τ896 σγοϑὶ ψοσθ δεαζάοηυϑὰ [οὐ δὲ 
λοιποὲ ἐπωρώϑησαν. Τῆθ νεγὺ 18 τεμαθγοὰ 
διὴπμαρά ἴῃ (μ6 ΝἼ Υ.., ἸαΓΘ, δῃὰ 2 Ὅονγ. 1. 14 : ἰῃ 
οἴμον ρίδοθθ, λαγάεπεά, πιο ἰ8 ἀθοϊ Ϊ ῥτοῖογ- 
ΔΌ16.---Εὦ,ὃ Ιβγδθ] 18 ἀἰνϊἀοὰ ἰηΐο ὑπὸ ραγίβ. Οθ 
Ραγὺ 18 ἴῃ6 ἐκλογή, Αἰ πουρὰ ἐδ 8 [86 τηϊπουῖΥ ; [6 
ΟΒΘΡ 8 {πὸ λοεποΐ, ὕπ6 τινές, δἰ πουρῇ {ΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ ἴθ τηδ͵]οσ γυ. ΜΩΥ͂ΘΡ ΒΑΥ͂Β, ΠΟΥ ΟΓΟ Παγαθηρὰ 
ὉΥ αοἁ. [80 Βοάρο, διυατὶ, ῬΒΠΙρΡΙ (νὰ 8 ΣΟθῸῦ 
να 00), δα ΤΠοΙυοἷ,, ἴῃ Ἰδύον ϑἀϊάοηβ ; ΘΟΠΡ. οὔδρ 
ἷχ. 18. ΤΠ ραβδβῖνα οογίδ  ηἰγ ἱποϊυθβ τῃΐ8 Τπουρδξ, 
--ΑΙ] Ῥδὰὶ βαγα, ΠΟΥ ᾶνα Ὀθθὴ αγάθῃθα ΒΥ͂ ἃ 
ΓΘΟΙΡΓΡΟΟδὶ ργόσοϑβ Ὀθένθθῃ Ὁ86ῖγ Ὁ 6] 1 6Γ δηα (οὐ ἶβ 
ἡιυάρτηοηίϑ, ΤΏΘ βΒθῆβ Ὁπαουδίθα!Υ ἴθ, ταὶ ἔδιοθ9 
ὙΠΟ ΓΘΠΊΔΙῺ [ὉῸΓ (Π}6 ἸΠΟΑ]ΟΌΪΔΌΪΘ ροσὶοβ οὗ Ἰυάσταρας 
δᾶνθ Ὀδοοπηθ, “ἰη υὑηἀογβίδη ϊπσ δηα ὙΠ, 1ηδ03- 
ΘΟΡΌΪΌ]6 οὗὨἨ [Π6 ἀρργορυγϊδίίοῃ οἵ βαϊναϊΐοῃ ἴῃ Ὁ γὶδὲ ἢ 
(Μεγοῖθ, απὰ ᾿πϑιιβοθριῖ 6, αῦονθ δἱἱ, ἴῃ {πο ῖν Ὠοατὶ 
Δηἃ βρίτῖς ; Ὀδοδυβϑο ἴΠ6 ᾿ἰαδὺ βρασῖκβ οὐὕἁἩ [80 βρίγίίυδὶ 
᾿{{6 ἴῃ ἰἤθιι, πῆ ϊοἢ δομθ δὴ υπαογβίδη ἃ ἴΠ6 ροβρεὶ 
οὗ τ6 ϑρίγιῦ, ανο οχρίγοα  Ἰυδὺ 88 ἃ δ 0 1688 μἱδῃὶ 
18. ὯΟ ΣΏΟΓῸ Βυρρογίοα ὈΥ [86 Βυηϑοῖπδ, Ὀυΐ ἰΒ τοἀποοὰ 
ἴο ἃ ἀγ δα -ρ δἰ]. 

γεῦ. 8. Δοοοχάϊηρ δ ἱϊ ἐκ τυτὶτῖθῃ. 
9 ἀϊθροβοὰ ἴο πὰ ἱπ καϑὺς (κἱ. Β., Ττοσο!]ο8: 
καϑαάπερ)ὴ γέγραπτα: ἃ ἀθοϊαταίομ ΟὗἨ ΔΩΔΙΟΑΥ 

ἐΐα βοιτοθ); [Ὁ0Γ (ἴῃ Ὧδξε 0850) στδὸδ 2ο 1 
{{0εδε {18 οἰ 

οὗ ρνῶσα απὰ ἰοῦ 



ΟΒΑΡΤΈΕΒ ΧΙ, 1--86, 

ΒΕ ΟΡ ἰηδη 6 οἰϊδιίοῃ οὗ Ῥεορῆθου. 80 ἸΤθοϊυοῖ : 
ναὶ Ενἱίζϑομο, Μογοῦ, διὰ οἴδοσβ, μοϊὰ 189 ἰδιΐον 
νον. “ΤΊ ρῬογδροοίίθ οὗ ΡῬγορθΏθοΟΥ, πῃ βιίδιϊησ 
ΦΆΟΣ σαϑοδ, ΘΙ ΌΤΔΘΟΒ 4}1 10:0 δηδιοζοῦβ ὁΠ68, 68ρ6- 
αἶδ!!ὶν ἴἰμδὶ σγεαί οπδ, ἴῃ ὙΠῸ [06 πογὰθ 86 τοοδῖ 
Ῥτοῖ ἰποην (118}19 " (ΑἸογὰ). ὅθ Ὀεῖον, ποῖθ 
δ γὸγ. 10. Οη [6 ἴγθθ οἰϊδώοῃ, δ06 7δαίμαί Νοίεξ 
δ »".--Β] Το οἱϊαϊίου 8 ἔγϑο!υ οοἸδίοὰ ἤτῸπὶ [5ἃ. 
πχὶχ, 10: ἴβὰ. νἱ. 9: ϑυΐϊ, χχῖίσχ, 4. Μίουοσς ἀθῃΐθβϑ 
δι 1686. νἱ. 9 8 ἰβκοῃ ἰηΐο οοπϑί ἀογσαοη : Ὀυΐ ἢ πὸ 
ΘΟΙΏΡΑΙΘ {Π6 ἴνγὸ ΟἾΠΟΡ ραδδΆρ66, [Π6Ὺ ἀο ποῦ 8066 
ἴον Ῥδ0}} εἰϊδίίοη, βίποθ ἴπ6 δβϑογίίοῃ ἰῃ Ὠοαΐ χχὶσ. 
4 σου δὶ 8 ΠΠΘΓΟΙΥ͂ πορδίίζοηβ, 

Οοὰα ζαὰνϑθ ἴμβϑθιβ. ΒΥ ΠΟ ΤΏΘΆΏΒ ἃ [66 ροῦ- 
"ηἰδϑίομ (ΟἸγγβοβίοι), Ὀὰϊ ᾿ἰἰκον 89 Ὡοὶ ΒΡ] ας- 
ἐυέν, τἰτβουΐ βοηθοί ηρ ἐγ ΠοΓ, υπὰ οὗ 
ἐπ Ἰυάκταθηί οἵ ἃ δρὲτὶϊ οὗ Βἴυαροσ [ἰ πνεῦμα 
κατανύξεως), ΟΥ οἵ ἄθθρ βεθρ (ΤῸ Π55} 
θη ἴδγδεὶ, ἰβ ἀθβη ΕἸ} ἀθοϊαγοὰ, ἱπ ἴβ8. χχῖὶχ. 10, ἴὸ 
06 116 χυϊ οὗἨἁ ͵086 ρϑορὶθ ; τϑῖῦ, 18 ἢ. -Βυΐ [ἢ6 ρά68- 
Β816 ἴῃ [88. Υἱ, 9 [᾿, τ ποῖ οοηδβιλια!68. [86 ὑσΐποῖραὶ 
ρασγὶ οὗἨ ὑπ ργοβθηΐ αὐυοϊδίίοη, 8 οχρ]δῖποα ἱτη})6- 
ἀἰαίοὶν αὐογπαγὰ ἴῃ τἴ06 οοπάυοὶ οὗ Αἢδσ, ἱπ οὔδρ. 
νἱ. ΤῈ ϊτὰ ἔγουιη ὈδυϊοΓΟΒΟΙΩΥ ὈτὶηρΒ 
ουδ ποῦ ἀρβη 6 }}7 ἴμ6 ποραῖνο οἰθωθης ἴῃ [818 
ΠΑΡἀΘὨὮ ὈΓΟΟΘΒΒ: “ Υοῖ ([Π6 ἴογὰ δὴ ποῖ ρίνοι 
γοῦ ἃ Πιοατίὶ ἴ0 ροτγοοῖγο,," ὅθ. Οη {δ0 τηοδηίης δηὰ 
ἰπίοτργοίαουθ οὗ κατάνυξις, 800 Μογοῦ, ἢ. 420: 
ΤὨοΪυοῖὶς, Ρ. δθ6." --ἰεῖο [5 ἀδν ; ἰο ὕὉ6 ᾿οἰποὰ 
πῖρ ταὶ ἱτητη θα ϊδίοΥ ργθοθᾶθθ, βίποθ ἸΠΘῪ ΔΘ Βυὺ- 
διδη 8 }}}γ το Ὠουΐ, χχὶχ. 4. 80 τηοάδγῃ οαϊῦοτβ 
Δ ἃ ΘΟ ΘὨ ΔΙΟΓΒ σΘΏΘΓΔΪ]Υ.---Ε.] 

γογ. 9. Διὰ Ἰϑανίὰ καῖ. 76 βοοοπὰ ρδ8- 
Βαρ6 ἷἰβ ἰδκθὴ (ΓΘΟΙΥ ἔγοπὶ Ῥβ, ἰχίχ, 32 (Ἴ,ΧΧ.) 
ΜΟΥΟΡ ΒΑΥΒ: “ὁ Βανί ἰθ ηοῦ [6 δυῖδον οὗἁ {8 Ῥεδὶπὶ 
(δραίπϑι Ηθηρσβίθηρογρ), ὙΒίοδ πιυδὲὶ θ6 ὑυάρθα δῃδὶ- 
ΟἸΟΌΒΙΥ ἴο 186 οχργοβδίου ἴῃ Μαδίϊ. χχὶϊ 48.) Οομρ. 
ὁ ἐπαὺ ῥδάβαρο ἴΠ|0 Οὐηιριειέαγῳ ὁπ. Μαίΐίδειρ, ἡ. 404. 
Εἰγδὶ οὗὨ δ}}, 10 18 αυἱῦθ δϑϑν ἴἢ0 ῬσΟΥΘ ἔδιαὶ ἐ᾿6 βυξδοτι- 
ἱῃρβ οὗ [86 Ῥθορίθ ἱπ θχὶϊθ οουἹὰ ποῖ βανθ Ὀθϑῃ ἴῃ 
Ὠἱηἃ ἱπ τοις οὐ Π6 [Π|6 Ἰδιηθηϊδιίοηβ οὐ βίη 
Ἰχῖὶχ., ΟΥ [86 “ ᾿ἱπηργοοδίζοηθ᾽" Οἡ Θηθηΐοθ ΕἸγδὶ, 
1η6. ποοογαίΐο οχϊθθ ἀἰὰ ποῖ βαὺ ἴπδὲ [ὮΘΥ δὰ ἴὸ 
ΔΟῸ ἰὸν (Π6 [γ᾽ 8 Βαῖχα (νοῦ, 7), δηὰ ον Ζ:68] [ὦν 
Ηΐδ βουβο (νοσ. 9). Βαὶ [ΠΟῪ βαϊὰ ἠπδὶ {8:6 ΘΟὨΈΡΑΓῪ 
(ϑεο Ῥβ. οὐΐ. 188. ᾿χὶν.; δῆ. ἰχ). Απὰ ἐβουρὴ {16 
Θχὶ]θ οου]ὰ α]80 ἱηνοῖζο οὐδ τγϑῖ; οη ἴδ Ὠθδίμθῃ, 
διὰ πὶβι ἰμθαὶ ονἱ] (ΡΒ. ᾿ἰχχῖχ. 6; Ἴχχχνί. 9), [216 
Ῥγορδβϑίζο ἐπ ργθοδίζοιιβ δ υϑὺῪ αἰδογοηξ, ἴον (ΠΟΥ͂ 
ῬΟΓΙΓΑΥ [π6 ἠυἀμτηθηίδ οὗ ὈΪ πάΠ668 [μα δγὸ ἰηνοκοα 
ἢ [86 βρίτγίτυαὶ δα νογβασίοεβ οὐἨ (86 τῃθοογαῖο ἔδίτῃ, 
πὰ οὗ Π6 Ποῦδ6 δῃηὰ πδιὴθ οὗ ἰδ6 [οτὰ, ἢ. ργουϑὰ 
1 Βα ῖν ΦΗΣΙ Υ ὈΥ Ροτβοσῦ Οοα δ βοσυδῃηί. Οὐοζρ., 
ἴῃ [818 γοβροοὶ, Ῥβ. Ἰἰχ.; ἰχΐἷν. : Ἰχίχ, 232-238 : οἶχ, 
ἴπ δυο Ῥβαϊπιὰ, οἰ μοῦ [ἢ6 ρογβοιδὶ, οο]]θοῦνθ, οὗ 
1468] ᾧ θανί ἃ ομίοῆγ βρϑαῖϑ, Ὀθοδυθο θανία ἰδ Ὀ60- 
ΘΟπ|0 ἐΠ6 ὑγρο οὗ 6οἀ δ υθδοτνίπρ ϑογνδης. Ἧ76 ἴΠοτο- 
ἴυγο Βο]ά, πὶ [ΐμον, Βοβθημ ον, δὰ οἴδοσα, 
[δῖ 106 οοποϊααΐηρ πογὰβ (ἔγτοτλ γον. 832) ΔῸ ἃ ἰδίϑν 
βαἀαϊτοη.ἢ 

Φ (Εν βοῦο Ὧ66 δὴ ἘΣΟΏΣΕΙΒ οἡ ἴδ|6 πνοχὰ, ῬΡ. 688 ἢ. 
δο πρδλῖχοαυ ἰὲ -- σωροῦ, πωνπιδηεδ8δ, 86 ἴγοτῃ δι Ὑἴἰμο. 
ΟἿῪ ποτο, διὰ τοί ἐπὶ ἐδο οἱδδαῖοα. ἴο 
μερ ϑνριῤμ λό μκο Ὁ γίέωξ οδιεριμοίίοπίδ; : εἰηξη 

7 [ΓΡμἐρρὶ (ο]ονίης Ε αἱ ἢ σαγο ἐμαὶ 8 συῦοοσί ἐῃ δ 
ῬΑΙΗ. ΠῚ ἜΝ {6 ἑάοα), θὰξ ἐδ δοξοσοίθ ποῦ οὗ ἴ)6 

ἴοομ4.᾽"" Ηδηρπέθεοτα (θ0 ὅ. Α. ΑἸαχδηἀ6}) δὰορίδ πὸ 
οἱ ΟΣ γὶον.--Ε.] 

2 (Τὸ Ῥϑαίχη Ῥσροσια ἐὸ 6 Ὑτνίξϑη ὉΥ Ὠαυϊὰ. Ὅς. 
ἘΔΏΡΟ᾽ 5 ΤΟΙΙΔΙΘ ΓΘ ἰπὶ κι10] οσέ οὗ 1{6 νίονν οὗ ἔθ βηῖδου- 
εἰν, ᾿ουχὶ 6 Βηάδ ἰξ πιοοὶ ΒΑ ΣΎ, ἐϊ ΟΣΟΣ ἰο δυσίδὲι ἱΐ ὃν 

ων 

968 
᾿φσίκααννπας, Ἰθρηεωδιας πισταγ τα αρβτας τη, 

Τ06 ἱαργθοδ 8 ἐποιηδοῖνοδ ΔΡῸ ἃ ρζορδοίΐοο. 
οἰ 081 νίϑν,, οἰδὰ ἱπ 8:6 βοζωῦγε ἀγροῦ οὗ ἐδο Οἱὰ 
Τοδίδιηθηΐ. μὰ ́. Ααὰ. ΑἸοχδινάθσ σϑιρδείκα, ου δι 5 
γογθο οὗ Ῥα. : “ ΤΏΘ ἱπωργθοδίίοῃδ ἰῃ Υ͂ 
διὰ 1Π086 ΓΟ] ον πα ἰδ, ΔΥῸ σον πρ ΟὨΪΥ ἩΏΘΩ ὁοῦ» 
εἰἀοτθὰ δ8 (89 θχργοδαβίουι; οὗ τοδὶ ρτιδηὶ 688. 
ΠῚ υἱἱογοὰ ΟΥ̓ αοά, ἔπθνὺ βῃοοῖκ πὸ τόδ᾽ Β βοηβδὶ- 
ὈΠ|ΙῸΘΒΘ; ΠΟΡ Βῃου]ὰ ὑμ6Ὺ, ψθῃ οομπδίἀογοὰ δα τὴ 
Ἰδησυαρθ οὗ δῃ ἰάθα! ῥϑῦβοι, γοργοβϑηϊηρ ἐμ9 πΠ0]9 
οἰδβα οὐ στἰβῃίθουθ βυβθγοσβ, δηὰ ραδγιϊουϊαυὶνγ Ηΐμὶ 
ΜὯο0, Ἰδουρ Ηδ ῥγαγθὰ ἴοσς Ηἰΐ τηυγάθιοσβ ᾿Δὲ]6 
ἁγίηρ (υϊο χχὶϊ!, 84), μαὰ Ὀδίογθ δρρὶ θά τε 'τογὰδ 
οἵ [018 ὙΘΕΥ ρϑβϑαβθ ἴο ἴ:6 υπροϊϊονίης 99. (Μοίι, 
χχὶϊ, 88), 818 αὶ] αἰὰ αδοσπναγὰβ."-- -Ἑ. 

Τιοὶ ἰμοΐν ἰ801]9 Ῥϑοοσὰθ ἃ βῃᾶσθ [7 ὲγη- 
ϑήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς πὰ τὸ αἾ. 
ῬΗΙρρὶ, πὶ Οτίροι, ΤΠΟΪαοἰκ, δὰ οἴμθσβ, ἢ88 Γθ- 
ἔοστοα {Π6 180]6 0 186 ΔῊ δηὰ ἱΐϊ νοσκβ. Βυὶ Ὑ ΒΘ 
ΜοΙδηομίβοη Βα γ8: ἀοοίγίπα ἑρδογωηι, ἴ[Π 6 Ἰδίτοῦ τηυδὶ 
6 ΥΕΡΥ͂ ΟΔΓΘΙΙΙΥ αἰδιηρσυϊεμοα ἤγοπι τΠ6 ἰδὺνὺ ᾿186}2, 
ΟἸγγϑοβίομι : ἔλθ. ἐπ)ουηιηζδ; Μὶομδο] 8, δηὰ οἱἢ- 
ΕΒ: ἰῃ6 Φον 8) ΡΘΒΘΟΥ͂ΘΡ ΓηδΑ], δἱ ποῦ ἴπ6 Φ6 8 
ὝΟΓΟ Ὀαϑίοχοα, δηὰ τΒοἢ γὰ8 [0] θὰ ὮὉΥ ἰδ6 ἀ6- 
Βισυοσοη οἵὨἨ ἁ ΦογΏβαι θη: Οτγοῦαβ : [06 δ᾽ΐδὺ ἰῃ ἰἢῃ6 
Το ρ]9 ἰίϑοῖϊῖύ, ΤΏς ροϊπέ οὗ (0 ὈΘΟΟΣΩΘΩ 
ὈΪυηϊοα, ἐἶ τὸ μο]ά, πίτὰ ΤΠοϊΌοἰ, ἐμὲ ἐαόζο ἰδ τοοη- 
ομϑᾶ, Ὀθοδυθα ἐΐ 8 δὲ [86 τδ0]6 ἐμαί βυγργίθο ὈΥ δὴ 
ΘΩΘΙΩΥ͂ 8 τηοϑὲ 8, Βδίμοῦ, [86 1Δ016, ογ {16 
Θηὐογιηοηΐ οὗ ᾿ϊΐθ ὉΥ {86 υπροάϊγ, Ὀδοοσηθδ ἰιβ6] 
1μοἷν βῆασθ, ἄς, Νον μὲ8 ΘΔ δ δβοπμοί ες 
αἰδγοπὶ δἱ αἰδδγθηΐ Εἴτηθθ; σΘΏΘΓΑΙ Υ, ̓ἱ ἰ8 ἐῃ 6 δγτη- 
ὈΟ] οὗἨ δοπῃξογίδ]9 ἀπευ θύσει. πῃ σἱοκοα βϑουγΥ 
οὐαν [86 υηροῦ!γ απὐογπιθηΐ οἱ 116 (θ66 Μαὶϊ, χχῖν. 
88) Ὑ1 [86 Φ008 οὗὨ ἐ6 Αροβὶ]θ᾽8 ἀδυ, εἰ)8 18 0]0 
ὙΩ8 ἰῃοῖν διἰδίαΐθθ, δηὰ, δῦουτθ 8}}, ἐπ οὲν 1]]υδίοη τΠδὲ 
ἴῃ ΘΑΣΙΒΙΥ ΟἸΟΣΥ οὗἁὨ [8:6 Κίηράοπι οὗ βγϑθ] πουϊὰ 
6 πιδηϊῆ ὉΥ ἐμ Ρἢ ΟΥΘΡ {μ6 Βοϊηδηθ. ἴν ἰθ 
ἃ ἔδοϊ (δαὶ 16 1Δ0]6, (6 Ὀπροάν οηϊογεοας οὗ ᾿ἰΐε, 
ὈΘΟΟΙΩΘΒ 8 ΒΏΩΓΡΘ [Ὁ [86 τυΐϊῃ οὗ [86 δἀγογεδαγίοβ οὗ 
16 ΒΌΟΪΥ Ομθ: ᾿πδὲ 88 [86 ῥἱουβ τῃδῃ ἰδὺϊ6 Ὁθ- 
ΘΟΠΙ68 ἃ δβὲρτι οἵ ὈΪ]οδδίηρ δηὰ υἱοίουυ (8. χχίϊ!.). 
ὙΨΏΣ6 (ΠΟΥ (δ ἰπὶκς ἸΠΟΥ τὸ σοῃδυμηίηρ [Π6 βροΐϊδ οὗ 
«οἷν ΘΑΡΓὮΥ 56:86, ΠΟΥ ὈΘΟΟΙθ ὑποσηβθῖνοθ ἃ Βρο]] 
ἴ0 ΘΨΘΥΥ ἴοσιῃ οὗ γοίγϊ δαϊου : ἰυδὶ δα ἐπ Ὀἱτὰ ἰδ Ἰοὰ 
πο {86 βῆδγο, δηὰ {πΠ6 ἀθ8ὺ ἷβ Βυπίοια, ΟΥ̓ ρου 68 
ὈΥ ἃ βιίυτο ὈΪ ἢ ρ-Ὀ]οοἶ---ἰ δὶ ἰδ, ἃ ἴσα. 

[Δπὰ ἃ ἴχαρ, δῃηὰ ἃ αἰτπιλθ]ηρ- Ὀ]οοῖκ, δὰ ἃ 
ΤΘΟΟΣΏΡΘΩΔΘ πο ὑπτὰν καὶ εἰς θήραν καὶ 
εἰς σκάνδαλον καὶ ἀνταπόδομα αὐτοῖς. 
Ξος6. Τ7οχίμαὶ Νοία "..--- Ῥαὰὺϊ [δ8 ἔγϑοθὶυ οἷδῦο- 
ταϊθά ἴ86 οτἱρίῃδὶ ἤόστωβ 8.1}} ἔασι μον, ὈΥ ἱπθογιίτης 
καὶ εἰς θήραν. Ιλκοπίδο σκάνδαλον ἴοϊ- 
Ἰονβ ἀνταπόδοσις ἴῃ ἴ6 ΠΧΧ. Τηο γυϊκαίο ἱπίον- 
ὑτοίβ ϑήρα ὉΥ ο, τ ΣϑοΒα δπὰ Μόγοῦ δάορι 
116 δϑηηθ, π]θ6 ΤΒΟΪυοΚ δπὰ ῬΈΣ ρΡὶ ῥγοῖορ {πὰ 
ἐπείγωηιο [Ἐπαϊὰ, ΑἸ τὰ : πα] οἵ δυπίηρ, πηϊοὰ 
ΔΡΡ]ΐ68 ἰ0 Ὀοΐδ (Π6 ΟΥΟΡ ΤΙη68Π8 οὗ οδρίῃσο, δῃὰ 10] 
ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 ἃ “ ὨΌΠΕΪΠ 3068.) ΜογοΣ ἰβ ἱηοοστοοῖ ἴῃ 
Β8 Ιβ ἢ δὲ (Πΐ8 γυΐῃ 18 Ἔχρίαἰποὰ ἰῇ πνδδὶ {0]]οντα, 
Ἐον ἰδ [Ὁ] ον πογὰβ ἀσβογῖθα ὑμ6 ἑρεσαγα το] δι οῃὼ 
οὗ ἴδ Ἰαάρτηθηι οὗ [26 ὑηροάϊγ, ἴῃ δι μοαὶβ ἴο [ἢ 9 
ἀρρύκοθεο ἴη [Π6 ομϑιοατα τοἰδιοηδ οὗ 116, το} μὲν 

ἀοθογῖ θα ὈΥ ἴπ0 ἐογοροίυς νογάβ, 
γόος. 10. Τιοῖ τμοἱν ογοβ 6 ἀδιϊκοηϑά, ὑπαὶ 

ΒΟΥ ἴθδν ποῖ 8606 [σκοτισθήτωσαν φοἱ 

Ὧὸ δάσοϊέ [89 Ἰδίου δἀδέξίου; οὗ ἐδ θϑῃ-. 
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ὀφϑιιλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν}. ϑρίεϊε- 
1.8] ΠΙἀΠ688 8 ὁη6 ἴογιῃ οὗ ἰῃ6 ἱππδιὰ Ἰυἀρτηρηῖ, 
βηὰ ἰο[8] ἀοϑρομαθῃοῦ οὗ Βρίτὶς ἰ8 (86 οἴΠΟΣ, 

Απὰ ον ἄονσῃ ἱμποὶσ Ῥδοὶς αἷἴτσσαν [καὶ 
εὸν τὥτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμ- 
ψον. 860 Ζ7εχέμαί Νοίε ,---Β] ΤΏΘ ἸΣΧ. ιδ8 
τγδηβὶαἰθαὰ 16 νογὰβ οὗ ἰῃ6 οτἱρίηδὶ ἰοχὶ, “ δηὰ πηδκθ 
ἐμοῖ: Ἰοΐῃ8 ΘΟ ΏυΔΙΥ͂ ἴοὸ ΘὮ 86, ὉΥ͂ : “τηδῖκθ {πο ὶγ 
Ὅδο! : σγοοκοαὰ δἰναῦβ; ἡ ἃ σἴδησα ἴὸ ὙοὮ (6 
ΑΡΟδ0]9 δάπογθβθ, Ῥγορα Υ Ὀθοδυδο ἴθ ρσίνοβ (ῃ6 ὁ Χ- 
διοβϑίοῃ οὗ ρογιμδπθηῦ ἀαὐθοϊίοη ἃ ΒΟ ΘΥμδὲ ΠΊΟΤΘ 

ΠΟΓΑΪ ΟΠδγδοῖθυ, - ΒΒ. ὀοιοεακάοισπ διοῖε, Μογοῦ υῃ- 
Θγϑίδηβ βρίγι 8] ϑἰδυογυ, τ Δ116 10:6 ΘΑΣΙΥ͂ ΘΧΡΟΔΙΓΟΓΒ 

υηάδοτβίοοα Βοπιδη δΙΆΥΟΣΥ. Ὑοὶ (μἷ8 πουϊὰ Ὀ6 δὰ 
ἱτωρονίδηῦ ἀθυϊδιοη ἔγομη (86 οτἰρίηαὶ ἰοχὶ. Βαϊ, ἰη 
τοδὶ ἰτγ, [16 Ὀοτοα-ἀονγη ὈδΔοΙζΒ δῃου ἃ πϑδὴ ἐΐ 6 δὴ θ 
Εϊηρ᾽ 848 βιῃδικίηρ οὐ ἰοιίζογίηρ ἸΟΪΏΔ, 

Ποϊαοὶς δὰ ῬΒΝΠ ΡΟ Ὀδνθ ΘΟΣΥΘΟΟΥ͂ οὐθογνυθὰ, 
δϑδϊηϑὶ ΕΛ ΖΒΟΠ 6, ἀπ ΟἴΒΘΓΒ, ὑπαὶ ἰῃ γογ. 8 (απ [6 
βϑτὴθ [Πἰηρ᾽ ΔΡΡ 168 δἰ80 10 νϑγ, 9) ἴΠ|6 χυοσδίίοη ἰ8 ποὶ 
[Π6 οἰξδιίοι οἱ ἃ ῬγοΟρὮΘΟΥ, δοοογάΐηρς τὸ πίοι {86 
06] οἴ οἵὁἨ 6 ὅοθνγβ δὲ ἴ1ὴὩ6 (6 οὗὨ ΟἸγίβὲ τουδὶ Ὀ6 
8 ὨΘΟΘΗΒΑΡΥ τοϑυϊ, Υοὐ (818 τοιηδυὶς ἀοθϑ πος βυδῆσοθ 
10 ον (δῖ ἰῃ6 αυοὐθοξζοη ἴα .κ68 ρίδοθ 88 ἱῃ ὅπ6 οἱξδ» 
οηβ ἰη Μαῖ, χίϊ!, 14. Φοδιη χὶϊ. 40; Αοἰβ χχνίϊὶ. 
26; Ὑ81ΟὮ ““ γοίογ, υἱὲ απαϊοσία, ἴο [6 οἶδϑδῖοδὶ Ρ89- 
δα ἴου [06 υὐο]ονίηρ οοπάυοσὶ οὗὨ ἴδβγδοὶ ἰοναγὰ 
αοά, ἰη ἴ86. νἱ."" ΤῈο τηοδὲ ἀΐγοοῦ ῥγϑοίΐοαὶ θαγροβο 
οὗἨ ἰδιθ86 οἰϊδίίοπϑ ἰὰ (9 Νον Τοβίδιωθηϊ 8 ἴ[0 ἤγοῦθ 
ἴο ἴδ0 δεν, ἔσοτα ἐμοὶ οὐ ΗΟΪΥ ϑογίρίυγοθ δηὰ [ι8- 
[ΟΓΥ, ἰμαῦ [0 ΓΘ ἮΔ8 ΔΙΤΑΥΒ ἴῃ δγϑοὶ 80 ἱποὶ ἱπαίζου ἴὸ 
ΔΡΟΒΙΑΒΥ ; δηὰ ἰδεῖ ἰΐ ἰα ᾿Πογοίογο ποὺ ΘΟΒΙΓΑΓΥ ἴῸ 
ἔαϊε ἱπ ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ ἴ0 οἴδρο ἴπ6 ῥγοϑϑης ἰϑγδοὶ ὙΠ} 
ΔΡΟΒΙΔΘΥ (8660 [0 ἀοίθῃοθ οἵ βίθβρῃθπ), Βαϊ ἴπθῃ ἃ 
ῬΟΔΙΪΥ ἐγρίοαὶ ὈΓΟΡΠὮΘΟΥ͂ 480 πηἀου] δ {8 ρυγροθΘ - 
γοῦ ἰὺ ἰ8 ποῖ ἃ ἐδλίδ ἰβύϊο ὈΓΟΡΏΘΟΥ, Ὀυΐ (Π6 Ἰάθα οὗ (ἢ6 
ΘΟηϑοαθθηοθ οὗ τυΐη ον θῇ [0 ἰΐϑ Ὠἰδύοσι 81 σοηδϑυσητηδ.» 
του (860 Μαῖι. χχὶ, 82 6... 

ΘΓ. 11. Σ αν ἴμϑῃ, Ὁϊὰ ἴδον δἴυσα 9 πὰ 
οτάοχ ἴδαὶ ἴμον βῃουϊὰ 4117 {λέγ οὖν, μὴ 
ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; αυδιὶβοδίίο ἰοὸ 

δζαϊηδὲὶ ἃ ἴδ]86 ΘΟποϊυβίοη. ΤΉΏΘΥ ΠΑΥ͂Θ 66Γ- 
ἐδί ΠΥ ϑιαπ) ]οἃ ἀπά ἔδ]]θὴ : Ὀαὺ [86 ΡύγΡΟΘΟ ΟΥ̓ ἰμοὲν 
ΕΟ ΟΥ βιυπιϊἱηρ δηὰ ἐδ] Ἰἑπρ υπάον [86 ργουϊ ΟΌΒΙΥ ἀθ6- 
βου θὰ ἱπάρτηθηξ οὗ Παγάῃθαβ ταῦ ποῖ ἰδδὶ {Π6Υ̓ 
δου ὰ (811, ἰῃ 1Π 6 ΔΌΘΟΙ αἱΘ 8686, πο ἴδπ6 ταΐῃ οὗ [Π6 
ἀπώλεια. Ἰοὶν [Δ] πρ' 18. Θοοποσηί 8} 1ἰμυ ἃ, ἀπ ὰ 
ΘΟΟΠΟΙΩΪΟΔΙΠΥ ἰυγηθα δηὰ δρρ]ϊοά, ἐο [06 βαϊναίίοη οὗ 
ἐ86 αδη:1168 (860 οἴδρ. ἰχ. 11, 38) ΤΏ δβιυτοὈ] σ᾽ 
οὗ ἴΠ6 λοιποέ Ἰοοῖς ρἶδοα δραϊπϑὶ [86 βίοῃϑ οἵ οἴἶδιοθ 
(οδδρ: ἶχ. 82, 88: χ, 11) ΤῈ ἕνα ἀσποίοϑθ 116 
ὯΔ] Ῥυγροθα οὗ (6 Ὠἰνίηθ Ἰυά! οἷα! χονογηπιθηῖ, δηὰ 

ὶΒ Ὡοΐ ΤΊΘΓΡΟΙΥ ἐκβατικῶς, 88 ΟἸγυβϑοβίομ, Αὐγυδίϊηα, 
βηἃ οἴδοῖβ, πουἹὰ πάτο Ὁ ὙΠοΪαοὶς τηαῖζοθ [ἢ 6 
ἸΟΙΘΓΟΓΓΕΥ τοιηδγκ, (δαὶ π σαΐέευν, ἴ0 βία Ὁ]6 (τ ὨΪοὮ 
αὐυδϑὲ ποῦ ὈΘ γοΐογγϑα, πὶ 6  δἰϊο, δηὰ οἰδοσθ, ἴὸ 
Π6 σχάνδαλον ταθῃϊοησὰ ἴῃ τοῦ, 9, Ὀυσϊ ταὶ ἴὸ 
[186 λἀέϑος προςκόμματος ἰῃ οἶδρ. ἰχ. 88), 88 186 
Β6η86 οὗ γιογαΐ δια πρὶ ; διηο8 ἰΐ, 10 : δ]. 2. δηὰ 
ἴὔδὶ πέπτειν, ου ἴῃ ΘΟΒΙΓΑΓΥ, [848 {8 εἰλέσαϊίν 
Βγχυγαῖνο 86:86 Ὠθίζμο ἰῇ ἐμθ ΗΘΌΓΟΥ, ποὺ ατγοοκ, 
αὐ [μη Ὀσὺ ΟὨἹΥῪ [Π6 86η86 οὗ γίοϊάἀϊηα ἴο, βἰ οἰκίην 
πηάον, 

Βαΐῖ ΡΥ ἰμποὶνς [411 [ἀλλὰ τῷ αὐτῶν πα- 

4 ΑἸ πουρὰ ἵνα 16 (6116, 86 ἰδ ΠΟῪ ποϊᾶ ὉΥ τοδὶ ΘΟ; 
ταδιιδῖοσθ, [6 τα ρἢαδίθ ἀ066 ποῖ τοδὲ ὌΡΟῚ ἷξΐ, 88 ϑσασα 
ΦΈΪΥ [Π6 ῬΏΓΡΟΘΟΘ τότ ἀθηΐοὰ, πὰ ἔδο ἐποὶ βἀὐτϊ το, Ταξ- 

οἱ λοιποί 88 στοργοδοηίαίίνοο οὗ [ὴ6 ὙΠΟ0]6 πδίιοσι, 
ἐδα Αροϑῖο δάπλίτα ἐ6 “ἘΣ Ὁ] , δ! ἃ ἀθηΐθα ἐἢ6 ΗΠΔ4] [8]], 
πε πχλ! πα ὈΥ ὲδ ι.186 οὗ ἵνα, ἐδηξ ΔΈΟΙΟΓ ΡΌΤΡΟΘΘ Ἦ8Β6 ἰἢ- 
Φοϊνος, νῖξ.. ἴ᾽χ0 βαϊ γαϊίοῦ, οὗ ἐο θη 98. --Β.} 

ΤΗΝ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῈΞ ΒΟΜΑΝΒ. 

απτώματι. Οη παράπτωμα, 8ε6 ἢ. 184, ὃὲ 
ἢ ΔΒ 5 ποῖε.--Ε.}] Μογοῦ 88 η0 ρτουπᾶ (0Γ ποῖ 

βηαάϊηρ ἴῃ παραπτ. (δλι6 πιοδηίπρ οὗ ἐδ} Π ἔπος, θαι ΟἹ] 
[π6 ἀεἰξοίεωη, (Ὑ αἰζαῖθ) [80 ΑἸἔυτγα], (ον ΤΠ μδνα 
ΤΟΙ (]]6η, γοὶ ὑπδὶ τὰ8 ποὺ ἴδ6 οὐ͵θοῖ (86. αἰϑὸ 
ΤΒοϊυοκ, Ρ. 600). ΤΠΟΪ οἷς ΡΓΟΡΘΓΡΙΥ͂ Ορροϑϑθ, ι180, 
(806 υἱοῦ ἐμαὺ ἤθγα ἴΠ6 ῥγῃοῖραὶ τδουρῃς ἰδ, εἱδ 
1δγϑθὶ βιιουϊὰ Ὀ6 γϑαϊογθά, δ υμουρη δῃ ἰμυἰϊτοδίοη οἵ 
[Π6 γοϑυϊ αἰ οη οὗὨ 5γδ6] ἰ8 ἱποϊυἀφα ἴῃ τ9 πογὰβ. [ὲ 
8 ουνἱάθῃὶ ὑμαῦ [6 δοηνογδίοι οὗ ἴπ0 θη! 168 ἰδ ᾿τὶ- 
ΤΊΘΕΙ ἀοδὶ στιδίοα 85 [6 βηδὶ οὐ͵]οοῖ οὗ βγϑςὶ} Ἐ [Ὡ]} : 
πὶθ (δϊ8 πα] οὐΐοος ἴΠοτα ἰδ, ἰηἀθϑα, ἀραίῃ 8580- 
αἰδίθα 16 84] οὈ͵θοῖ οὗ {86 ῥτοὶ ΠΑ ΥΙ. ἰθοϊδιθὰ 
δηὰ οἵ ἰῃ6 Β1.4}}}7 ἰοἰ8] οσοηγνογβίοῃ οἵ [ἰβγβοὶ. ΤῊ 
παραπτ. ἈΘΓΘ Οδῃ 88 1016 τηθ8π 8. ΠΊΘΓο ὁ" ραβαὶῃ 
ΔΥΓΑΥ , 88 ἃ ΤῊ6Γ6 ἐπήογίωπίωηι, νὨϊοῦ Βοΐοθθ δῇ 
Βυοϊκογι, πιὰ οἴδογα, σου]ὰ γοηᾶογ ᾿ς." 

Βαϊναϊζοι ἐπ οογηθϑ. Ἡ σωτηρία. Γέγονεν 
ταῦδὺ Ὀ6 ΒΌΡΡ]16ὰ, δοοοτάϊηρσ ἴο ἴη6 οοππθοίζὭοη. ΤῈ 
ἈΡοΒβίίο οδηποὶ ἤδνα γοραγαθα (μἷβ ἰγαρὶοδὶ οοηαϊξ οι 
88 Δ} ΔΌΒΟΪυὐ6 ΠΟΟΘΒΒΙΓΥ ; Ὀὰὺ Ὧ6 ΙΏΔῪ ΥΘΓΡῪ ὙΠ] δνθ 
οοηδίἀοτοα ᾿ξ δὴ ιἰἰϑέοτγὶ αὶ] οὔθ. [δ8γδ0], αυϊηρ ὈΘΘα 
Ρἰδοοὰ ἴῃ [8 οσίβηρ δοπαπίοῃ ὉΥ 5 οσσὰ συ, αἰά 
πού ἀθδῖτο 186 Οδῃ 68, υπάογ {16 πιοδί ἔβνογδΌ!θ 
οἰγουμμβίδηοθδ, 0 ραγίϊοὶραΐθ ἴῃ {6 τηρβϑίδηΐο βαῖνὲν 
ὥοη, δχοορί 88 ργοβοϊγίθβ οὐὗὁἩ 6 δονῃ; δῃὰ 81} 
τοῦτο αἰὰ 1 ἱπάυϊσοα {86 τ᾿πουρὰς οὗὁἨ νβϑηρϑᾶποθ οὔ, 
δα ἀομϊηΐοι οὐοσγ, [6 Οδῃ 1168: Ὀαὶ Ὁ γὰαδαὰδ ἔτρον- 
δβἷ 016 ἴον Ο γί βιίδπ ἐγ, ὧδο Φοπίαι ΟἸ τ βεϊδηϊ ἐγ, ἴο ὈΘ6- 
Θοπ10 πηΐνοσβαὶ ἰὴ (Π6 Θσοη]6 ποῦ ὰ, [π τ δααϊξίοη [0 
{818 σδπλο (86 ὀχροτίθποα οὗ [86 Αροβιί]θ, δαὶ 6 νγὯϑ 
ΔΙΑγ8 ἀτίνοη τογὸ ἀφδοί ΘΟ ΪΥ ἴο τι ββ ΟἼΔΓΥ ἰϑΌοτα 
διηοι [86 Οφ. 0168 ὈΥ̓͂ ἰὴ6 τυπὈθοϊϊοῖ οὗἩ ὑμ6 δον: 
Μαῖι. χχὶ. 48: Αοἱβ χῖϊὶ. 46: χχυϊῇ. 28. Τμ6 πορ8- 
ἔνε οοῃαϊ ἴοη οὗ ἐμ18 ὑγαπδί του ΜΔ8 δροθίοϊὶς ργϑδοῖ- 
ἵπρ, δηὰ δϑρϑοΐα!} ῦ [Ππαΐ οὗ Ῥαυ]. 

Τὰ οτὰἂοσ ἴο αχοίϊο ἰμϑῆ ἴο ϑδϊουεν [ εἰς 
τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. ἰπηϑιοδὰ οὗὨ λεαί- 
οὐδ, ἫὙΘ ΤΩΔΥ Βυϊδίίαϊς οηιμίαίδοη, 88 1 πογὰ ἰδ 
ποὺ υϑοὰ πῃ ἃ Ὀδὰ δοηβὲ (Ηοάχο). Τῇ οἷαυδβο ἷἰθ 
10] 16 ; 186 ρΌΓΡΟΘΘ ΜΔ8 Ὡοΐ {86 τοί] (4}1}, Ὀτ ἴΠδὶ 
ἈΠΘΙΡ ἸΟΓᾺ] (Δ}} ταῖσι Ὀ6 υϑοᾶὰ ἰο ἔθτΟΒ6Ρ ἴΠ6 δβαῖὶνα- 
οι οὗ 86 αθῃ]68, δηὰ (ἢἷ8, ἴῃ ἰυγῃ, Ὀγῖπις δρους 
1 ποὲγ ΟἾΤΏ Βα σαι ϊοη 88 ἃ Ὡδίίοη.---Ε.] ΤῊΪ8 ΡΌΓΡΟΘΟ 
ΔΒ δϑϑοοίδίθα ἤοτῃ ἰδ6 ουΐδοί, ἀηὰ ἔδπ6 τηοηιίοη οἵ 
ἦς 8 ὮΘΓΘ ἰπ ῥίδοθ ον [86 γοιηουαὶ οὗ 86 ἔδιδ)ἰβιὶς 
τθουφαῖ, ἐπδὲ τμ οἷν 3}} τὰβ ἀϑογϑϑὰ ἴον ἐποὶνγ συΐη. 

γοτα. 192-16. 44 ἐλ ὠηδεῖϊε 7 ο77 ἐδλδ “ειοε ἦσε 
δοδη ἐδλα πιεαηδ ΟἹ εΠεοίδηρ ἐλε οοπυογείον ΟἿ (δ6 

ἐἶο8, δο δλαῖϊ ἐδλα οοπυογείολ οΥ ἐδὲ Οεηέίϊοε δο 
{1} γχονὸ ποὲ οπῖν δ6 πιδαπδ οὗ εὐ δείξεις ἐλό δοίϊε 
ΟΥ̓ ἐλ «ἴδια, διέ, οἰ ἐλὲε γείωγπ οΥΓ 7εγαοῖ, εἰμ] 
ΘΎΘαΐδν ἐλέησε δλαϊΐ οοσιεν. 

Νον τποὶν [411] . . . δηὰ ἐποῖν αἰπλῖη- 

ἰκαῖτιρ ὅλο τίομϑβ οὗ ἴπὸ Θἰθῃῇϊοα [εἰ δὲ τὸ 
παράπτωμα αὐτῶν... τὸ ἥττημα αὖ- 
τῶν πλοῦτος ἐθνῶν. ἴπὰ ογάον ἰὸ ὀχαρ δίῃ [δῖ 8 
αἰ δου. σογβο, γα τηυδὶ δίασὶ τὶ (06 ἥττημα ἴη 
ἶδα. χχχὶ. 8, πο ἀοοθ ποὺ ΟΟΟΌΓ ἴῃ Κ᾿ ψδγς ἴδῃ- 

ν θαὺ ἴδ ἰθοτο τοργοθοποὰ Ὁ ἧττα [Α(ἰΐο ἴοε 
ἥκεις, α ἀεζδαί)], [ῃ6 ΘΟΒΈΓΑΣΥ οὗ νέκη. [ἴπ (6 ρω6 
δΑΖ6 οἰϊοα, ἥττημα Τοθδὴδ ποῖ ΤΩΘΓΡΕΙΥ ἰΠ6 Ὀοΐπᾷ 
ΟΥ̓́ΘΡΟΟΙΏΘ, Ὀὰὺ {Π|6 τα ὐ ΠΑΥΥῪ ἀἰμυϊπυθου τοι δ {29 
ΤΟΘῸΪ οὗ ἀοΐδαὶ, Αἱ 41} ονοηΐβδ, ἰδ ἰδ ἰοὸ 6 ἰδκεϑ 

Φ(ΤΏ9 γαϊὶ Ὀδτὸ ταυδὲ ὍΘ ἐλ ῖχ ΘῸ 28 8 1686 σἰ ΤΌΣΟ 
βίοηῃ ἴμδὴ ἐπ νοσὺ ἩΠΙΟῺ γγϑοοῦρα, 1 ι)9 νἱοῖνν Ὅ6 δὰ 
(δα: ἄσῃοα 1η0 ὅιοϊ οὗ ἃ ἤπαὶ δ}. ὍὯο ταυϑὲ, (που, δοῖδ 
δὶ (80 παξίοῃδὶ [δ}} ἱπέο υἱοῦ χαΐὰ ἰ8 ἀσπιὶ ορὰ ἐπὨσΣοΌρδου, 
ὙΠῚΪ6 [86 αἰ Πρ πὰ ἐπὸ τηοσγὰ] [4]} οὗ ἐδ ἱπή νι δ 
δίο δάσια. 80 ΑἸἰζοτά.- -Ε.] 
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δοῖο 2 αἰπιϊπυξοη ἔῃ σαρ εν! ιγ, δοοοταΐπσ ἰὼ {86 
οεἰρίηδὶ ἰοχὶ, ἔος πισπίαί εογυμμάε. [ΙΑἰκον δα, ἴῃ 
ἴ Οὐον. τἱ. 7, 6 τογὰ ΤΏΘΔΠ8 ἃ ὨιΟΓΔΙ 1088, ἃ ἀἰτηϊηυ- 
᾿οπ οὗ ἔ6 ροόντον οὗἨ Ὀδ᾽οΥΘσβ ἱπ ορροαίξίου το ἐδ6 
ποιὰ, Ἧγ7ὸ (δοτοΐοτο δοϊὰ μδὲ ἐδθ οσργοββίοη 
ἥττημα ὈἾδοοβ ("6 {πὁὸῸ Οἶδα ἰάθ88 ἰῃ 6 τηοτο ἀθ- 
πἷϊο Ἰρσας, ἀπὰ ἰμαὶ ἰῃ9 Μ} 016 Θσργοδδίοῃ δ πᾶθϑ τὸ 
[}:6 806}6 οὗ ἃ γουϊθὰ δγίηγ. Ενϑῃ ἰῃ σα ΑΓῪ δϑδίτβ, 
ὃ6 ΔΥπδιηΐοαὶ ἀπ Πο 818 οὐἨ ἁ Ὀγοίκο ἢ ΡΟΥΘΡ δηὰ οὗἉ 16 
111 δοῆβο οὐ βόνεσ ἷβ οοπποοίθα πίὶΐζῃῃ [Π6 ἰάθ88 οὗ 
δυο σῖοαὶ αἰπιηυϊ οι πὰ πυχμογί αὶ (Ὁ Π688 : 48, ἴῃ 
6 ρῥγοδοηΐ ἰμβίδῃοθ, ὑπ6 τϑακοηΐϊηρ 8 οοηποοϊρα 
αἰ} (Π6 1068 οὗ τηθῃ, δῃὰ {1}} ρστον τὶ (ἢ6 ΘΟΙΩ- 
Ρἰοίο ααθοῦ. ΤΒΟΪθοΙκς ὈΔ568 ἢ͵58 ΘχρΙδηδίζοη οὐ 106 
τηθδηΐηρ οὗ πλήρωμα ἴῃ νοῦ. 2ὅ. 

Ἐχρίδηδιίίουβ οὐ ἴῃς ἥττημα: αϊηιέημέιο (Υ αἱ]- 
ξαὶο); τωϊμουῖγ, αἀεγζεείμς (ΟἸγγβοβίοτ, δηᾶ τηοϑὲ 
σοιτηθηἰδο 8): ἱπ͵ΌΓΥ, ἰοδ8, (8}} ()6 Ὑοίϊα, δηὰ 
οἶδογθ). 8) 6 ΥΥ εἴϊο Ὀσίηρβ ἰμ18 Ἔἐχρ  πδίοη ἰῃ ϑχοὶυ- 
βἷνθ ἀπο οβίο ἴἰο ἐΠ0 τὶ, τὶ} τοίογθηοα ἴὸ 2. ΟΟΣ, 
χὶϊ, 18. ἘΠ σϑομο : Ὀϊπυϊπαϊου οὗ τηϑβδίδηϊς βαῖνα- 
ὥοηπ. ῬἘΠΙΡΡΙ: Τ6 ἀδιμαρα ἴο οὐδ Κίηράοιῃ ὉΥ͂ 
τι εἰν (Πρ ἅτ. Βυὶ ΜοΥΟΓ σϑδυκβ, τὴ ροοά 
ΓΟΆΒΟΒ, ὑδαὶ {86 γί οο-Γοροδιθα αὐτῶν ἰ8 ἴῃ [1:6 ΒΔΠ16 
τοϊδιίοη, [86 βυν᾽σϊῖνο σοηϊῖνο. ΤὨο]υοὶς : Βοαπορά 
δἰδίθ." Αοοογάϊηρ ἰο ΤΟΙ οΚ, ΜΟΥ Θσρ δηδιίοῃ 
ἷθ : [6 τηϊηοῖίν - Ὀυὺ Μογοῦ Ὠἰπηθοϊ ἢ Ῥγομούυῃοθα 
διροϊηϑὶ ἐπ18 ΧΡ πδίϊου, πὰ ἀπἀογβίδηβ ὑπ 6 πογὰ 
ἴο τλθδη, δἰ ἰκίηρ δηᾶ συΐη. ὉὈ]8]α 5 ἢ88 ἱπιογργοϊοὰ 
186 πογά, ΜΘ ΤΏ6ΔΠΒ δὲ (6 ΒΆΤη6 {Ππὴ6 ἰδ ΙΟΒΒ οὗ 
ΤΩΘ ἢ δηὰ (86 ποδκοηΐηρ, ὈΥ ἐδ 
8 ΤῸ] αἰ ἜΓθηοΘ τηδᾶθ ὈΥ̓͂ [86 τϑίδγθποθ [0 6 ὃὉ6- 
Ἰονίης ΦονγὙ8 88 ἐπ6 τηϊποῦυ οΥὨ Ὀδ᾽ΐανοτ ( 
μασογιη, ογεάδηξξωηι ; Οτοιῦ 18), ἀπά (6 δηῃοιΐ- 
64] ὈΟΑΥ͂ οὗἨ ὑπθο]ΐθυοσβ, [ἢ 6 τηοΓᾺ] βοϊὰ οὗ ἰῃ6 ἀοδά, 
οὐ [06 οἀρίυγοα, (0086 Βυρ᾽οοϊοα ἰοῸ β᾽ανοσγυ. Βαυί 
ογα, ἴοο, οι ῥαγίϑ οϑηηοὶ ὍΘ Βοραγαίθα, ΤῇῸ 
αὐτοὶ ἀτὸ ἴπΠ6 π019 ρϑορὶβ : ἐῃ6 Ὀοϊΐονοτθ ἃγ 16 
βουμπα σοϑιηδί δῦ οὗὨ {9 ΔΙΤΩΥ͂ ; ΜῊ116 186 Ὁπθο]ϊον- 
6Γ5, [Π6 ΒΆΙὴθ 88 [9 1{21]|16Ὁ, ΟΥ οδρνϑα, ἃγὸ ἰΐδ 

πετηοσι 
ΟἿΣ ΤΑ τποσχϑ ἱμοὶγ ἐπα [πόσῳ 

μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν] ἸΤηὰὸ πλ ΄- 
ρωμα. Ἐχρίαπαίίοηθ : ΤῊ πῇῆ016 ὈΟΑΥ͂ (Τποϊοἰτῆς 
156 {1} παδοῦ (ΜΈ γα γ); (μ6 τοϑιυοραιίοῃ οὐ ἴδσδοὶ 
ἴο [18 Ῥγορογ ροβίἴου (Εὔοκεεί, ἘΌΠΒΡΗῚ [Ποάχο : 
ἐποἷν 711 τοβϑίογδυ θη ΟΥ ὈΪΘΒΒΟΏ688: ΑἸίοτὰ : ἰδ οἷγ 
Τορ  ΘἰΒησηθῃι.---Ε.] ῬΈΠΙΡΡΙ : 86 Β]]Πἶηρς ὑρ οὗὨ [6 

οδυβοὰ ἱπ ΘΟοα δ Κίπραοτῃ ὈΥ {ποὶρ ὉΠ ο] οἴ, ΤΠΘ 
[ΟΣ υἱοῦν, τΒοἢ ψὴ8 ὅγεϊ βοὺ ἔογὶ ἢῃ ὈΥ Οτίζϑῃ, 18 

ἀϊθουθαοά δὲ Ἰοηρίι ὈΥ ΤὨοΪυοΚκ, ὑ. 606 Ια Βυΐῖ [δἷ6 
Υἱοῦ σοηΐουπαβ ἰῃ ἃ ἱποίοϊ ἃ νὰγ: 1. ΤΏ6 1ά68 οἵ 
ἴδ [1] παθόν οὗ Θοα ΒΒ οἰθγῃ δὶ σΟΩΤΩΌΒΙΟΥ ἴῃ (δη- 
Θσϑὶ, δῃὰ 1})6 ἰάθα οἵ τρδιϑγίαὶ ἤ] 968 (πλήρωμα), ἰδθ 
ἩΠ016 ΠυΌοΡ οὗ ἴ06 Φον βῃ ρϑορ]ὶο: 2. Τ0ο ἰάθα 
οὗ [86 δοοπορεῖσ ΘοΟΙαρ ἴθ 688 ἱπ ἔπ 6 Ῥγϑϑϑηῦ ρϑββαβο, 
Ββηἀ (πδὺ οἵὨ ὀοπέο οοτωρ]οίθηῃοδδ. 

ΤΠΟΪΌΟΝΚ ὙΟΥΥ ΡΓΟΡΟΥΪΥ Τ641}8 δἰϊϑῃξίοη ἴο 186 δρ- 

4ιβΒο ἮἩ ΑἸοχὰ : Ἰῃοῖσ ἸΡΡΟΥΘΠΕΒΙΘΕΒΕ ΤΊΘ ἢυ- 
ΒΑΘΓΊΟΒΙ ἰάθα λα Οὔ Θσ δ ῖ6, δι που Ὧτ. ΙΔτβῸ 
Θϑαῖὰβ ἰο {ππὶο ἰΐ 18 ἱποϊυδοὰ 4]|.0ο. ΤῺΘ Ὑ0]6 ὙΟ786, 80- 
ουτάϊημ ᾽ἢο τηὶδ νἱ 9, ΤΏΘΟΣΙΔ: “17 ἐπο]ν ὉΠΡοΙ οὕ ({- 4., οὗ 
Φιθ εἰμ οὗ ΤΏ δτΩ) ἱ6 ἐὴ9 ποΣϊα 8 θα] ἢ, δα ἐμοῖς 8π|8}} 
ϑυτὰ ἔ. ε., οὗ ὉὈοϊξονοσα, 
ΘΔ οὐ ἐμο Θϑη 166, ον συοἢ τηοτο ἐμοὲν {0}} (γοδίοσϑα) 
ἘυτΩΡοΥ Τ᾿ ΔΣΌ σασῖϊν οἤδτιροα ἰ}6 σοΐύδυϑιοο οὗ αὐτῶν, 

6 ϑοτοοὰ 1266 0 ἥττημα, κπὰ ΤΟΔΙΪΥ ϑαίκοτδ ἐδ 6 
οὗ [0 δυχυτηοηΐ, ἩΔΙΟΝ 16 : ΣΥ τὨοὶν δι Ὧ46 ἄπ 60 

ἸΝ ἐθα ΗΘ ἐΔδὰ ὦ ἸΟΈΝΔΗ͂Υ μαχίμων ὶο ἔα φλῴλω: ΠΌΣΗ 68 6 ἴῃ σ 
Ὁ πρτρῖα 1 ὉΘΟΏ ἐτλπ βττοῖ ἴο Ὀπΐ οΥΘἢ 
ἀκ ἰα ποῖ 10:6 Ῥχγοϊίποαμπξ οηθ6. [Ιὲ ἰδ, ὨΟΎΘΥΟΣ, ἴο 6 

πεϑοταίοοά, ἐμαὲ ἐῃς κρίγί [06] ζαῖπιθθθ ΜΠ] Ὡοοθοδα σὴ ἐποϊπὰθ 
ἔδ2 ον τασγῖοῖ οὗ ἴδε ποίϊοῃ δ ἃ ἮΝΟ]6.--Β.} 

ἀεβοίοον. Τθθτα ἰδ] τορϊα 

Ῥδζοηὶ ἰδυϊοϊοῦν ἰπ πλοῦτος κόσμου, πλοῦτος ἐθ 
γῶν, ἩΠΙΘΒ 88 ὈΘΘῺ ΥΟΓΥ τηθοἷ πορ]οοίθα ὮὈΥ οχ γοεὶ 
ἴοτβ. ἴῃ χόσμος, Π6 ΒΑΥ͂Β, ᾿Π6ΓΘ ΒΘΟΙῺΒ 0 Ὀ6 ὁδοί. 
Ῥγίϑοα 86 ἰάφα οὔἩ ὑῃ6 πψῃ01]6 οχίθης οὗ ἢυμιδηὶίν 
δηὰ ἰη πλοῦτ. ἐθϑν. ᾿6Γ6 ἀρρϑδσγβ ἴπ9 τότ οοῃογθίά 
ἀδαὶρπαίίου : “ΤΏΘ τοἀυοίοῃ οὗ [86 οἤὔοβθη ρϑορὶθ 
τυστῃοα 0 Δὴ ΘΓ ΟὨηθΩ οὗ ἰδ6 ῬΓΧΟΪΆΏΘ Ὠδιϊοηδ. 
ΤῊΘ ἔοστηον ἀϑδηϊ ἴοι γοραγὰβ [ῃ6 αὐ] ϊδιῖνα, πίε» 
δἶνο, δηα 16] 60] ορίοδὶ γοϊδοῃ ἴῃ δὴ δἰ ορϑῖμοῦ πίνϑεν 
88] Β6Ώ86 : ΤῊ6 48]] οὗὨ [86 Ὠἰδίοτίοδὶ ἴϑτδοὶ γοἀουπαϑα 
ἴο ἐδ6 δάνδη οὗ ἐδ που], ουθῶ ἱποϊυάίηρ [}0 
Ἰάθδὶ [1βγ86]. 6 ἰδίιος ἀοδηϊοῃ ἀδθοσῖ θα ἴ89 
αυδηϊίδθινο δηὰ οχίθηδῖνο ομαγδοίοσς οὗ [86 Ὠἰδβίοτὶ- 
οΑ] οοῦγβο, ον δ ἐγ 68, ΟΥ Φονβἢ ΘΟτανηθπ  ἰ6 6, 
ἄτοὸρ ουΐ οἵ ἴδ ρϑορῖίο, ΜἘ}}}16, ο (06 ΟἿΟΣ δηὰ, 
ὙΠ0]9 ΒοδΙΠΘἢ πδίζΟἢ8 τὸ ψαϊποὰ, Βαὶ [ζ τμοὶν [81] 
888 ἐμ Ὀ6ΘῺ ἃ ραίη ἴο0 186 που]ᾶ, ΠΟῪ του ἢ ΤΩΟΓΘ 
ἐποῖν {01} 688---ἰ αὶ 18, ἃ Ὀ6]ἰονίηρ [εγδ6] 1 

γεν. 18. ΕἘΌΣ 1 δηὶ ἴο ψοῦ οη- 
Ὧ105 [ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔϑνεσιν. Το 
ΒΘΏΒΘ ἰδ [10 ΒΑ 6 ἩΔΘΙΒΟΡ ἯΘ σοδὰ γάρ ΟοΥ δέ. Α 
οοἴοῃ Βῃου]ὰ (0]10ΥΝ 18 οἰδῦδα : 86 τα ἵηρ οὗ [89 
Ἑ, Υ. οὈθοῦΓΟΒ ἰ806 ΡΓΟΡΟΣ οοῃπηθοίίοῃ.--Β.}ὶ ΤΠῸ 
ἀφοϊαγοὰ ργοθροοῖ οὗὁἨ (86 1}}} σοῃνογβίου οὗ [5τ86] 
Ἰοδὰβ Ὠΐπη ἴο ἐπ ἔπσίΠ Ὁ ἐχρίδηδίξοη, ἐπὶ 6 τοραγὰβ 
οὐ [86 οομνογβίοῃ οὔ ἰῃθ Οομ]6β, που δὴ οὔ- 
6οἵ ἰπ 186], 88. ἃ Πη68ΠΒ [Ὁ ΔΟΟΘΟΙΩΡ ΒΕΐηρ [Π6 οὈ]οσὲ 
οὗ Ιδγϑ 618 οοῃηνοσείοῃ. [Αοοογάϊηρ (0 ΑἸ ογά, ἐπα 
ΨΘΙΒΘ ΔΙΔΊΘΓΒ ὑΠ6 αποϑίοῃ : “ ΤΥ Τηλῖο ἰξ ΔΡῬΘδΡ 
88 ἴ{ [6 ἰγοδίηθηΐ οὗ ΟοαΒ ομοθθ ΡΘΟΡ]6 ὝΘΓΘ 

(θα ποὺ ὈΥ̓͂ ἃ οοπεϊἀογεοη οὗ ἴποτω, Ὀυΐ οὗἨ ἴἢ0 
688 δνογοὰ Θϑηΐ]ο }--Π.}- ὕγόου Οοηξΐδε; δαὶ 
Δα, Οδμιο ΟἾ γί βιϊδηβ. --- Πδδσοθορβδ ἴδοι ἐφ᾽ 
ὅσον μὲν οὖν. 8.66 Τεχίμαϊ Νοίε 3, ΤΟ οοῖ- 
Τοβροπαϊηρ δέ 18 ναπέϊηρ, 88 οἴνοῃ ἴῃ 186 Αροβὶ!οϑ 
τὶ ἢ ρ8.--«Ἐ} Ἐφ᾽ ὅσον, ποῖ φυαηιάδεε (Οτίχεη, 
ψαϊραῖο, Γυ(Π6τ). 

: εκἸοσεν τῖπο οὐοο [τὴν διακονίαν 
μου δοξάζω] Νοῖ: 1 ῥγαΐβο τὴν οδῆοο (αΐδον, 
Θτούυδβ, δὰ ΤΠ ΡΜ: Ὀυῦ: 1 βἰγίνθ ἰοὸ ρἱ]ου Εν ΤΩΥ 
οἵἶοθ ὉΥ ἰΐ8 δ᾿ 1 }}}} ἀϊβοθαγρα (θ)6 Ὑ οἰΐο, Μογοσ, 
δηὰ Οἴ6ΓΒ) ; ἴῃ ὙΒΊΟΔ, ἰπἀθοά, 6 4180 8βαγβ, ἑμδὶ ᾽θ 
εβίθθεαβ ἢΐ8 οἵ οθ 88 ἃ σἰογίουβ οὔθ." 

γεν. 14. ΜΥ οὐξὴι ἥϑβῃ [μου τὴν σάρκα. 
Οη μον ἴῃ 0ἷ8 ροου αν ροβἰϊίοη, θδ66 Μογορ. Ὁ. Κ΄ 
Ραὶ ἰξ αἴον (86 ποῦηῃ. [10 18 βυ δῆ] οἰ ΘΠΉΥ οιηρμαίο ἴο 
υθ γ τ1Π6 οτηθη Δαίΐοι, εν οτοπ Πεδῆ.---Β.} ΑὮ 6χΣ- 
Ῥτοββίοῃ οὗ ἰηπναγὰ ρασιοἰραίΐοι τὴ ΒΓΔ6] ἴῃ πδίῃ- 
ΤᾺ] ἀρβοοθηί, Ἰποοάονγοῖ: ΤῈ πογὰ ᾿6Δ8 ὺὑ8 ἴο υῃ- 
ἀεογβίαπα ἴμ6 ἀθδηϊαὶ οὗ βρὶ τὶ 4] ραγίἰοεϊραϊΐοη. Ὑογ. 
28 Ργουθϑδ {Πιδὲὶ [18 δη Ὁ }}16 618 18 ποῦ ὙΘΥῪ τοιροὶθ ; γε 
[Π9 ἱπτΑτα διδοῦγηθηΐ ἰο ἷ8 Ῥ6ΟΡ]6 ὮΘΓΘ ρρθδῖβ ἴῃ 
[86 Τοτορτουπά. 

Μας. 1ὅ. Εοσ ἐξ 1:9 οαβίπρ αὐνὰν οὗ ἔβϑση 
[εἰ γὰρ ἀποβολὴ αἰτῶν] ᾿“ποβολή, 
ΔΠΓΟΝΙΩΡ ΔΉΔΥ, δὴ Δ πο ϑἷ8Β ἰὼ πρόσλημψις ; 8690 
νοῦ. 17. Τηογοΐογο ποῖ {πεῖν ἀϊτηϊπυοη (Ὑαϊξαῖα, 
Τατμου). [50 Βεοηροὶ, ῬΝΠρρὶ, προ Βηὰ Βοτο δ]βὸ 
8η Ὁ] υδἷ01) ἴοὸ [ῃ6 ἰο88 ἴἢ ΠυΙΩΌΘΓΒ Ββιιβίαἰηθα ὮὈΥ 110 
κίηράομῃ οὗ Οοά.---Ἐ. ἸΤΒοΙ]αοῖς 4111468 ἴἢο [86 υϑ 
οἵ ἰδηρυᾶσα ἰῃ [Π6 ν 8πὰ (80 ΟΒυγοῦ (ἀπὸ- 
βολή, Ἔχρυ] δ᾽ ο:). 

Βο [86 τϑοομοϊϊαϊζου οὐ πο ᾿νοχϊᾶὰ [κα.- 
ταλλαγὴ κόσμου]. Νοῖ 885 ΟΔΌΔΑΙΪΟΥ, Ὀὰΐ 60 
οοπάϊίοη, πίιμους πΒΙΟΝ {Π6 ποσὰ οὗὨ γϑοοβο δεῖ Ὡ 
ἀἰά ποὺ γϑδοῖὺ ἴμ6 Θθῃ 1168 πἰέπους οὐοιγυσέοι,. [ἢ 

ΙΧ [δ ῬΔΙΔΡὮΏΣΩΒΟΘ: “Ἶ δϑοῖς, ἱπιἀδοᾶ, ἰπδαδυ δὰ 
8Δ61 ες φάθ, ὯἮη8 Ἣν δροαίο!ο τοΐβαί οι ἰο ἐμ ασει ἐφ 
(ποέϊοο ἐμθ σσρμαίϊίο ἐγώ), ἕο ἄο Ββοποσ ἰ0 σηΐπο οὗῖοθ, Ὀπὲ 
ἀπὲ ὥρας ἐμοσ ἢ ἴο Ἔχοὶίο τὴν Κἰ πασηθη,᾽" ἄοΘ. ΤῊ ἘΣΙΏΦΕ 
ουἱ ἐδ ἴοτοϑ οὗ μέν, διὰ ἔλθ οοπιοοοι οὗ ᾿ΒουρΙΝΙ.-Ἔς, 



8060 

Ὁ ΡοεδΔΡ8 ἰ0 ΟΧΡΕΟΒ6 {ἐιὶ8 δδὰθ οὗ ἐΒβουρὺϊ ἰδαὶ ἐδ9 
εἶν. τομάθτβ: γϑοοποίδησ ; Ὀὰὶ γοοοποϊἰῥαξίον ἰδ 
ἴΔοΓ6 ᾿ἰΐοταὶ, δη ἃ δ ογΒ ΒΟῊ ἱτπηροτίδηι δ} ἀοοιμοὰ 
(6 ἔρος ἱπ ᾳυθδιίοη, ναοὶ οουἹὰ [8 Ὀ6 οἰιαγδοῖθγ- 
ἰσϑὰ.---Ε.} [Ι͂ὼ πΐ8 ἔγθϑ υ86 οὗ Ῥδὺ] αἷϑοὸ 
86γ8 σώσω, ἴῃ ΥΟΣ. 14, ὈΘΟΔΌΔΘ δ 18 ἴΠ6 Βογαϊὰ οὗ 

1" ἴ 6.411 ᾽ἴ8:6 χοοορίδοι οὗ ἴμθση Ὀ6 [τἰἧς 
ἧ πρόςλημψις}. Ἐοοθριίοῃ ἰ0 βαϊγαϊΐοη, δηὰ ἴο 
ραγιοἱραιίου ἰπ βεϊναξζοη ὉΥ {οἷν οοηγοσείοῃ. 

Βαϊ 9 ἔτοχσα ἴμο ἀϑθαὰ 2 [εἰ μὴ ζωὴ ἐκ 
ψεκρῶν; ΤὯ' .8 οἶθαῦ ἰμδὲ (ῃ6 ΑΡροβί]θ δνδιῖθ ἃ 
Ὀουηάϊοδε οἴθος οὗἨ Ὀ]οδείησ οὐ ἰδ0 ποιὰ ἴτοτ ἴΠ6 
ἔαϊγο Ομ ογβίου οὗ ἴ[ἢ9 ὅοτθ. 9 δδῖς,  Βδὶ ἰδ 
ἱι 7 ὁ τουδὶ ἔγδι Ἰοοῖς δὲ (00 δηι θοαὶ: ΤΏΘὶΡ 
οαϑίηρ ΔΝΑΥ Ὀθοδιηθ ἴ86 τϑοοποὶ ἰηρ οὗὁὨ ἰδ 6 ποεὶϊὰ : 
[δαὶ ἴδ, ΟὨΪΥ οοπαϊέἑοπαϊ, ἰθοτοίοτο αἋ ἐγ, δῃὰ ἑπα- 
γεοίϊν. ΤΏυδ, ψγὸ οοημἶπαρ, [06 οοπγογβίοι οὗ ἰδ6 
ΜΟἷΘ6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ [αγϑο] π|ὶ}} αἷϑο Ὀ6 οοῃάϊ!οη}}γ, 88 
δ, δῃηὰ ἱμαϊγθοῖῖν, ἃ [ἴδ ΠΝ [00 ἀοδά, τ τὴ 
ἀρργοργίαίοἀ καταλλαγή, ἴΏΠ6ΓΘ ΠΟΝ Θ 
δρὶ γίϊυδὶ γοαυγτθοϊοι, τ ΙοΣ 8 δυοοοοάθά, ϑοοοηὰ, 
ὉΥ ἴπ6 δεΐυγο ὈΟΟΐΥ͂ γοϑυσττοοϊΐοη, Βριοο ἀϊδογθηῖ 
ΘΧΡ δη δι 0}}8 : 

1. ΕἸἰζυγτδῖνθ δχργοβϑαίοιι οὗ [ῃ6 ὩΘῊῪ βρί εἰζυδὶ 119 
(Αυὐρυπεπο, σα] νίη, διὰ οἱ 6.8) οὗ [86 ἀθηῦ]6 ποεϊὰ, 
ογ οὗ τῃ6 ποι]ὰ ἴῃ ζοΏοθγαὶ, Ὀυΐ ηοὶ οὗ ἴῃ60 Φοντ͵ (88 
Οοοοοίυ, ἀῃὰ οἴδοῦβ, δχρὶ δίῃ), δίμοθ (Ὦ9 
ΠΟῪ ᾿ἰΐδ οὗ τπ6 ἰδείον ἐδ οὐ δὲ 8ῃ δηϊοοοάθης 
ἴΏΘΔΏ8, Βαΐ (8 ΠΟῪ 116 18 4180 γοβδγαϑὰ ἰηῃ ἀἰβῖον.- 
δηϊ ΒΟηὴ566: ΤΏ6 ἔΌΓΟΠΟΙ οχίθηδίοη οἵ αοαδβ ἰκίῃρ- 
ἄοτι, δπὰ [Π6 Ὡ6 } δυν)οοιδνα νἱνβοιλοη (ΡΣ ρΡΙ, 
διὰ Οὐδ Γδ), ἴπογϑαϑθ, διὰ δάγνδῃοο οὗ ρἰοίυ (Βυοθε, 
Βθηχο]) “Α πον ᾿ἰΐδ ἰἱῃ ἰὰ6 ἶσον ομασγίβιηδίο ἔα]- 
Ἠ688 οὗ ἐπ ϑρίγιἐ β)8}} οχίεπὰ ἔγοῃ ΟοαἾἦ δ. ρ600]6 ἴο 
1Π6 παίίοηϑ οὗ 6 πουῦὶὰ, δοιηρδνϑὰ ἢ} το [80 
Ριονίουβ ἰἴ6 οὔ [86 πδίϊοῃβ πησβὲ Ὀ6 οοπείἀοτοὰ 
ἀραά : " Αὐδογίοη (σαουϊαϊοα ἰο πιίαϊοδα, δῃηἃ ονϑγ- 
ἀγανῃ, 80 (ἋΣ 88 1:6 ΟἸ γίδια 116 οὐὗὁἨ 06 ῥγϑυϊουδ 
ποῦ 8 δδη). ΟἾΝΟΣ τιοὐϊβολοῃηβ : Ηἰμἢθδὶ ἸΟΥ 
ατοϊυβ, Η ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ1]7, εἰρίιοδῦ ὈΪΟΒΘΘά 688. 
διθδγὶ : βοτηθίΐηρ χζτοδὶ, ποπὰ Βατργβίηρ, ᾿ἰϊκ 6 

[0 γγῆηδῖ ἃ ζεγογαὶ γοϑυγγθοίίοη οὗ (π0 ἀθδὰ πουϊὰ Ὀδ. 
6 εἰν ῖκθ ἐδ ρΡγοΌΘὈΪς Ῥδὺ] μαὰ ἴῃ πιϊπὰ ἘΖο κεῖ 6}}8 
νἱδίοη οὗὨ (ἢ ἀΥῪ ὈΟΠ68.---Ε. 

2, ΤΏΘ ἰἰΐογαὶ νἱον : 6 τοϑυξγϑοίϊίςΉοη οὗ [ῃ6 
ἀοδά ͵β ᾿τηϑϑδηΐῖ---Π6 οοδὲ θοοϊοδίἰδϑίίοδὶ ὀχ ρ  δηδιίοη 
(Οτίχϑι, Ομ γγβοδίοηι, Κὔοκοτί, Τθοϊυοκ, Μογον, 6 
γγοῖίο, ἃο.. ὙἘὙΠΟΪΌΟΙς βαγϑ ἴδδὲ [88 πιοδηΐηρ οὗ ἐμΐ8 
Υἱοῦ ἰδ, ἐμδὶ (86 οοῃγοσβίοῃ οὗἁ ἴδγαϑὶ 8 τοραγάθὰ 88 
ἴΠ6 ἤηδὶ] δοὶ ἱπ ἰΐ6 πουϊὰ δ ἄγδωα  Ὀΐὺὲ ἴ86 ἢ} ἢ6 
ΤΟΔΚΘΘ ἴἢ6 οὈ͵θοίΐοπ, ἰΒοὶ ζω ἡ ἐκ νέχρ. ὈΟΝΘΓΘ 
διαπὰβ ἰῃ ἰῃ6 Νον Τοβίδιωθηΐ [Ὁγ ἔμθ ἀνάστασις, 
δὰ ἴπ8 ἐπΠ6 Θχροαΐϊζοῦ βηὰδ ᾿ἰπιβο] οοταρο! θὰ ἴῸ 
Ῥτγοίου [ὴ90 τιϑίδρῃογίοδὶ οχροκϊτίοῃ. 

Βαὺ ἰξ δδϑ ποὲ Ὀθθῃ δ0 8) οἰ θη. οοπβίἀοτοθὰ ΠΟΥ 
ΨΘΙΥ οοπαϊομδὶ ἰῃ6 Βγαὶ ργοροδί οι ἰπ [Π6 οοτοραγὶ- 
δοῖ δ: ἴον ἱ{ (6 οδδιϊῃρ ΔΎΥΑΥ οὗ ἐμοῦ Ὀ6 ἐὑδ6 
τοοομοί ἰδίου οὔἩ [86 πογϊ ἃ. Αδ ἐδμἰ8 ἰδ ἃ ἔβοὶ σῇ ϊο ἢ 
8 τϑαϊεοὰ ἔγϑι Ἂρ ἰο δῃὰ ἴῃ [86 οοῃνοσαίου οὐ {86 
Ῥΐογοηπα οἵ 1Ὲ9 (ἰδαίῃεα, δὰ ἰπϑὴ οὗὨ ἐπ ΦΘΎΒ, 80 
ἰδ ἰδ0 οοῃϑοαυθποῦ οὗἨ ἰδποὶρ γοδοοορίδῃοο ἃ ἴδοί 
φιἱοῦ ἰΒ οοπεϊπυοα ἤτοτῃ ἴδ6 Εἰρσῆοῦ ορὶ Δ] ΠΘ ΚΝ ̓ἰ 0 
εὖ 6 πουγ]ὰ ἴο ἰϊ8 οοπδυτηπιδείου, Υ͂ ἴῃ (06 
βσχαοὶ τοδυττοοϊίΐοῃθ. Τὸ (9 Αροβῖϊο, (6 ἰάθδβ οἵ 

τοδυσεθοϊΐοη δηὰ ὈΟΟΪΪΥ τοϑατγροοοη (0 ποὶ 
80 ΤᾺΓ δραγὶ (886 οὔδρ. Υἱδὲ, 11) δ ἰ9ὸ ΟὟΓ ὀχροϑῖ- 

δοΒ: ἐποζοίογο ΟἸδῆδυθοι ἷβ τίρῶι ἱπ ἀρρὶ γἱπρ 116 
ψοτὰ ἴο ἃ αρίγίξυδὶ γοδυγγοσίίοη, τ ἱοἢ [αἰ ο8 ρΪδοθ ἴῃ 
ἐμο Ὀοαΐ}γ ἑοδυττοοιίοη. [ΑἸ ογὰ δ'8ϑὸ οοτηῖπθθ ἴπ0 
πὸ εἰοτο “ Βιδηαϊηρ δ [0 ἀοσϑϑ, ἰξ τησϑὶ Ὀ6 φμαΐέ- 

ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΤΙΙ ΟΥ ῬΑΠΌῸῚΙ, ΤῸ ΤῊΚ ἘΟΜΑΝΆ. 
τὐπεχονεαρεν βδρποσατης, τς αιφοταθοσξα: 

ἐαέένο, ἱταρὶ δοηι6 7ωγίλον διοιοοί εἰαίε οὗ δα 
ΓοοΟΠοἱθα πογὶὰ, οὐον δηὰ δῦονο (86 ζϑθεθ θοῦ 
οἰ ϊαϊϊοη. Ταΐ8 ῖ ν} Ὀ6 ἀθαὶ “ἐν 76 7γοῖα 
ἐδα ἀεαά,, δῃηὰ ἴῃ ἰξ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἐπερίιοα (6 φίοτίοθ οὗἁ 
186 δτυξ γτοβυττοσάοῃ, δηὰ ἀοἰϊνογδηοο ἄυμι ἔπ6 Ὀοκ» 
δζο οὗ οοστυρὔοη, πίιζθοῦὶ βυρροδίης ἰδ6 ποιτὰβ ἰοὸ 
Ὀ6 ΞΞ ἐδ γοδβυγστοσθοι ἤοσῃ ἴ}6 ἀπε Ἐπ} ᾿ 

γὰρ. 16. Μοσϑονοσ, ἐξ ἴδο. 
ΒΟΙ͂Υ, Βο δἷβδο ἐβ ἐμ ᾿στρ [εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ 
ἁγία, καὶ τὸ φύραμα. ἴμηρο: ἀαἐ 
ἐϊπροδγοά, ἐλα δνγεαα οΥ ἐδλ6 γεί. 7 .--ὁ. ε., δ 
Ῥογέοῃ οὗ [δ6 θη ἐμὲ θἢ. 88 8 πβοδυϑ οἴοεϊηρ.---Β.] 
Αὔἶονρ ἴπ6 Αροδὲ!θ ἀἰϑοϊοδβοὰ ἷβ ργοδβρϑοῖ οὗ 89 
Εἰοσίουδ τγϑβα 8 οὗ 16:86} 5 οοῃνοϑγείοη, 86 γοίαγῃβ ἴο 
1π6 ρτουπαβ [ὉΓ 9 ΠΟΡΘ οἵἁ μΐ8 οομνοσβίου ἐιδοὶῆ, 
Ηθ υδὸ8 ἵνο αἰαχίϊο8, 6 ἔγδὶ 18 ἰδίκορῃ ἕγοπι [86 
βίριίβοδηοθ οὗ [6 Ὀτϑδὰ οἵ ἐμ βγεί-ἔγυϊς (ΝΌσα. χν. 
19-21) ᾿“παρχή οδι, ἰπάἀοοά, ἀθποίθ [86 Βτεὶ ἐγυϊ, 
88 Ὑ6]1 ὧδ ἐμ Ὀγϑδὰ οὗ ἐο δγαῖγυϊξ - Ὀσὶ ἰϊ ἐϑοοῖναα 
ἐδ18 τηϑδηΐησ ἔγουι [16 οοττοθροπάϊηρ ἰθθα οὗὁἨ [δ 
ῃαγγοδέ: 6, ΟὉ ἐδ Οὐ δαπὰ, (9 Ὀαϊκίηρσ οΥ͂ 
46 βγδι.γαϊς τηυδὲ οοτγοδρομὰ ἰὸ [86 φύραμα, δ 
Κποδαοὰ ἀουρι!. ΤὨογοίογο [86 δχργθδδίοῃ βοσθ οδ8 
Ποῖ Πον τηθδ γε ταὶς (Εδευδ, Οἰδμδύδου, δηὰ οἱ»- 
618), ΠῸΡ [80 ρταὶπ ἔογ 1:6 Ὀτοδὰ οὗἁ ἴθ ἔγοι ἤτυϊξ 
(ἀτοῦυ8). Βαϊ [86 ἀπαρχή ἴῃ βοηογΑὶ ἀθηοίθϑ {9 
Γοργοβϑοηϊδενο οἴοεϊηρ Ὁ πμίοι ἐῃ 6 ὙΠΟ] τηδδβ, ἰὸ 
πἰίοῖ ἀπαρχή ὈΘΙοηρΒ, ἰ8 οοπδοοσαϊθά ἰὸ Θοά. 
ΤΌυΒ 8 ἰ86 οοῃδοογαϊίοη οὗ [06 βγβίθοση τὸ ἴδ6 
Ρτϊοδιθοοά {π|0}} τπΐοῃ [μον] ψγὰθ ομδιρϑα), (86 ὁοοῃ- 
βοοσζαίίοῃ οὐ ἔμ Ῥϑορὶθ; ἊἋΠ6 οοηθθογδίου οὗ ἴδ 6 
βιβιεΐγαϊς ἰβ 6 οοπδοογδίίοη οὐ ἴδ ἢδγγοδβὲ  δηὰ 
6 οοηδοογαίίοῃ οὗ ὑπ Ὀτοδὰ οὗ [86 ὅταοι ἔγυϊ ἰ8 [6 
οοπθοογδοη οὗἨ [86 ψΠ0]6 Ἰσσρ, ἩΐοΝ 'τὰδ δέλϑι- 
ΜΔΓῸΒ ῥγοραγοὰ. [880 ϑδιυδγι, Η ΑἸοσὰ, ὃ9 
ΜΥοίίο, Τποίυοι, Μογοτ, ᾿3“παρχή 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΊΙΥ 
ἀεβησθα Ὁγ ἰΐ8 οοττοϊδενυ ἰθσὰ φύραμα, ἴδ0 τη888 
οἵ ἀουρῆὴ ἔον Ὀακίην.---Β.] 

ἐξ ἴ1)6 χοοῦῖ 6 δοῖΙ͂ν, δὸοὸ ὃὅζὸ ἴδ9 
ὌΣΘΠΟΒΟΒ δἷδο [καὲ εἰ πο ας ἁγία, καὶ 
οὗ κλάδοι]. Τινὶθ βοοοπα δίπι} ἰ8 ο168} ἴῃ ἰἰβοϊῖ: 
ΤῊΘ ὈΓΆΠΟΙΘΒ 60 πὰ ἴο [Π6 γοοῦ (βου ΔΙ ΟὉΒ ὁ χ- 
σΟρΡοΩΒ ἴο ἐδπὶβ δρτθοηθῆς, Μΐϊοῖ ΤΔῪ Ὀ6 ἰουμπὰ ἴῃ 
Ὠδίατο, Ὧο ποὺ μοῦ ὁοπθ ἰηίο οοῃδβίἀθγαϊο). 726 
ΘΌΘΓΡΑΙ δυηάδιηθπ αὶ ἐπουρὰϊ οὗ Ὀοίἢ ἷα, .2- 
ἀουδίθαϊγ, 89 Βοίοθθ Ὠο] 8, ἰδὲ [Ὧ0 τῇο]6 ῬΘΟρΪΘ ἰδ 
ἀραὶ χηοδίοα 88 μοοὰ Ὁ’ ἰἰ8 βγεί τυϊὶδ 85 Ὑ6}} 48 ΟΥ̓ 
118 τοοῖ, [πίοτγργοϊδείου οὗ [06 ραγου δῦ ρδγίδ : 

1. Βοίδ ἤσυγοδ τρϑδὴ ἰδ βδῖὴθ ἱἐπίησ, Το 
ἀπαρχή τὰ ἴδ6 ρδισίδγοιβ (Αὐτδδδιη, ἅς.); τὸ 
φύραμα, ἷἰβΒ ἴῃ9 Μ|ι019 ὈΟάγ οΥὗὨ (6 ρϑορὶθ. 7μ6 
ΒΔΙῺ6 τοἰδιίου δρρ] 68 ἴ0 τοοῦ δῃὰ Ὀγδηοθοθδ (ἐδ 
ἜΝ [λίμοσα, ἔβη Οαϊνίη, ΤΒοϊυοκ, ΜΝογοῦ 
ΠῚ Ηοάχο, ΑἸ οτγὰ], ἂς. 
2. ΤΌο ἤρυγοα Δ ΓΘ ΩΝ ΤΏο βοοοηὰ ἔσυγο 

ππαἀουδίο αν ΔΡΡ] 68 ἴοὸ [6 ρα δγοῦθ δὰ μοῖρ Ρο06- 
ΦΟΥΥ ; Ὀαὺ [μ6 βτϑθῖ, ὉῪ ἀπαρχή, ἀοδοτὈ68 [00 Ὀ6- 
Ἰονίηρς ὅονδ, δηὰ, ὉΥῚ φύραμα, ὑμ6 τοδὶ (Τοϊοῖαα, 
Οτδθλορ, δὰ οἴδβοσθ. [80 ὑγογάσποσία, πὮΌΟ υπηᾶσε- 
διαπβ, ὉῚ φύραμα, ἰῃ6 σίιοῖθ τοδαθ οὗ ἴπ6 ποιὰ 
ψ ἱοῖ 18 0 Ὀ6 οοηγνογίθα.--.Β.} ΑἸδο, 1 τϑίθγθῃοα 
ἴο [06 ἄγει ἔσυτο, ΑἸὩΘτοαΐΌ8, δὰ οἰμογθ). Μοάϊ- 
δολῦουβ: Αοοο ἴο Οτίχεῃ δηὰ ΤὨοοάονοι, 
ἀπαρχή τοθδῃβ Ηἰπιροῖ δηὰ φύραμα, 
ΘΟΓΕΒΜΗΣ, κὐ νη .:48 ὑπὸ Οὗ ἜΘΟΣ τὸ 109 αἰδῖθι. 
οηΐ γοηδογίηρς οὗ [Π6 βχΌτοα, ΘΟΏΣΡΔΕΥ (ς 
(86 Ῥαγαὶ]]ο πὶ οὗ [86 ὑπὸ ρδαδδαρθα, Βυῖΐ δρατὶ ἔτοῖο 
[86 ἔδλοὶ ἴ[Πδὲ ῬΔι}}} Ῥγοδο ἰ8 ποὶ δα ήθος ο ἐ6 τοΐθὰ 
οΟΥ̓͂ [89 ροοίΐοα!ὶ Ρδγδ)]} οἱ ΐδπι οὐὁἨ 6 ΟἹ ἸΤοδίδιμθης. 
(ηἷβ γτοδϑοηίησ Ὀδύγαυβ ἃ ἀοΐοοῦγο ἰἴοα οὐ Ξῃς ΟἹ 
Τοδβίδιηθηὶ Ρδγα ]ο] τα ἰἰϑοῖ. ἨἩΐδ εδοοπὰ τϑδροῦ. 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΧἸ, 1--86. 

ἔδαὶ [Π0 
δ οὗ ἰυϑὲ δ 1116 ἔοτγοα : ἴον, πιτὰ 1806 ὈΓΓΠΟΡ τὸ- 
δυτηρίίοη οὗ [06 δοουπὰ ἔρυτο, [ΘΓ ἱβ ρτεβθηϊθὰ ἃ 
Ῥογίε ΟΣ Υ ἠον ἰδουρὶς, Τι6 τοοδὲ πύθῃ 80]6 οχρὶδ» 
ϑιίοη ἷβ, (πὰΐ ὁ ἐζα τοθϑμα᾽ (ἢ6 οτὶρίπαὶ ΟὨγίϑιϊ μη 
ὐρτοηὰ Διὰ κλαδοι. ἃγο (86 ἱπαϊνίαυαὶ ὑαὶϊονίη 
68. 
Ἧς Βοϊὰ ἰδαὶ ἐπ0 δι ιμοβίβ ἰβ τ σῪ ἀοοϊἀοά, 

τοῦ Νδδι ΤΟ] ον, ἰς ἰ8 οἾθαν ὑπαὺ [Π 6 ἰά6α] (Βθοοσὰ- 
ον, ὑμουσὰ σοργοοθηϊθα ΟΥ̓ 6 ρεαϊγίδγομβ, γεῖ ποί 
ἑαοηςαὶ πὶτῃ τΠθηὶ (866 ἴ88. χὶ. 1, 10: Βον, νυ. ὅ; 
ΧΙ]. 16), τηυδὲ Ὀ6 ταραγάθα δ8 {16 σοοὶ οἵἁ ἴϑγμεὶ), 
1 ἰλοῖ, ἔγομ [Π6 ἰογοροίηρ, οἰϊδιίοηδ, [6 βασὴθ ΟἸεἶδβὶ 
δ σογία Ἱ]Υ ἐπ τοοῦ οὗ 1)|86ὰ οΪὰ ᾿ΠΘΟΟΙΘΟΥ͂, 818 Η6 :β 
Ἐη6 ἀρχή ἴη ἴ1806 ἀπαρχή οἵ (Π6 Π6ῊῪ Φονίδιι Ὀο]ϊον- 
ἔπ ΟἸνυγοῖ, δηὰ {{Ἰ σαωδα οἰ οίθπδ οὗ ἴἰῃ6 Βδηοι ῆοδ- 
ξῖοιι οὗ Ὀοῦ. θυῖ δοοοταΐηρ ἴο 86 δηβιμοδία ΠΘΓΘ 
Ῥτοδεηιθα, ῥέζα ἰδ {Π|πὸ ραϊγίγομδὶ ἐουπιδιΐοι, οὐἁὨ 186 
ΦΠΘΟΘΓΔΟΥ 8Ἃ8 (6 ὨδίυΓΤΑΙ αἰδροδίτίου οοῃβοογαίθα ἴὸ 
Ουοά; π|]θ 116 ἀπαρχή, ὁπ [886 ΘΟΠΙΊΓΑΓΥ, 8 [η6 ταὶ 
“ον Ἶ8} ὈΟΑΥ οὗ ὈΘ᾽ΘνΘσΒ ὑγορασοὰ ὉγῚ Θοὰ 68 {6 
Ὀγομα οὗ 6 δτβίοἴγυϊυ ἴον ἰΠ6 ἔγθὶ παγνϑοὶ ζαϑιΐναὶ 
οὗ 16 πιο. οὗἩ ἢ] Β]οπξ, τ[Π6 ΟἸ γί δηῃ Ῥαοπιοοοδί, 
ΤΌς ῥγϑβθηῦ ραβϑαρὸ ἰθ γοϊαϊθβα ἰο Βοτι ἷχ, ὅ, 1Π6 
ἔδιμοῦβ Ὀοΐηρ τοραγαθα 88 186 τοοΐῖ, δηὰ ΟἸγίδξ 88 ἰῃ0 
τηϊγβουϊοῦβ ἰσυΐς οὗὁἨ [6 Ὀγαησῆθβ. 

[1τ 18 ονἰἀθηῖ, ἔγοπι Ὦγ. 1Δηροβ ποῖθ, δον αἰῆ- 
οὐ 10 18. ἴΛ0Ὸ βυρροτὶ [ἈΠ6 ὑποίοϊά 8686 οὗ ἐῃ6 γ ΓΒ6. 
ΑΔ ΤἘΒΟΪΌΟΚ τϑιηδυκβ, [6 ἀἁγιότης ἰ8 [86 ροϊπίὶ οὗ 
ΘΟΙΏΡΑΓίβΒοη. Μοΐν ποῦθ πϑα!8 ποὺ ΟἿΪΥ δ'ϑ σΟη86- 
Ἄταϊοὰ ἴο αοἀ, Ὀυὶ 88 δοῖυ }}}7 ρυτο. 18 ἀϊδβεϊηοιΐοη 
τουδὶ Ὀ6 τηδὴθ6 Ὀοίνοοῃ ἰῃς ἵτνοὸ ἤριοδ, 0 ΒΘΘΙΠῚΒ 
πλίαταὶ ἰὼ δηὰ ἴΠθ86 ἐνο ἰθα8 οὐ ᾿ο]πθδθ σίνοη 
ῬΓΟΙΏΪΠΘΠ6Θ ἴῃ ΘΔΟ ἢ γοϑροοίίνοὶγ. ἸΤΏοθΘ σογίμ Π]}Υ 
Τοἶβδ ἴ86 ρΡοΐπὶ οὗἩ Ὀοΐὰ ἤραγοα, δηὰ ἐπ 6 ἀρζυπιθιὶ οὗ 
Ππ6 ΑΡροϑβι!θ 88 νϑ, ἢο 40 ποὶ πὰ Ποζο, ἴῃ “ Ἰυτρ 7 
δηὰ ““ ὈγΔΠΟἾε68,᾽ ἃ Γοίεγθησθ ἴο βγδοὶ, δοπαιθγθα 88 
6 ΡοΟρ]6 οἵ Θοὰ,. ΑἸΐογὰ : ""᾿Ἂβ ΑὈτδῃδῃ Ὠἰτηβοὶ ἢ 
μὰ δὴ οὔοῦ δῃα δὴ ἰθὺ 16. 80 δύο ἴΠ6 Ὀταηοῆ- 
66, ΤΊΙΟΥ ἤδνο δὴ ομέεν ἐΐζε, ἀογῖ νϑὰ ἔγοτη ΑὈγδἤδτη 
ΟΥ̓ Ρ[ινϑῖοδ!ὶ ἀσβοθηῖ, Οὗἑ [818 πὸ οὐκ ΟἹ οδη ἀ6- 
ῥεῖν ἴθ. Βυΐ (ΠΘΥ πᾶνθ, 6 ΠΟΥ͂ τοιηδΐη ἴῃ 
πὸ ἴγθθ, 8ηὴ ἑππδῦ ἐ 76, πουτγίθιοα ὈΥ [.)6 οἱγοπ]δίηρ 
δαῦ, ὉΥ νἱγίυ οὗ Ὑδίοϊι [ΠΟΥ δ΄ οοπϑεξυϊοα ζέυὶ 
»αγία οὗ [Π0 ἴσθθ. [1 ἰδ οἵ ἐλὲε ἰἐγ7ε ἰδδῖ (Π6ῖν θονδγ- 
ἍὯτς6 ἔοι (ἰδ6 ἰγθὸ ἀδργίνοβ ἰἤθιὴ : ἰδ ἷ8 (}18 118 
ὙΠ] Οἢ ὉΠΟῪ Μ1]] τοδοαυΐγο ἢ κταϑὰ ἰῃ δραΐῃ." ΤΕ 
ΟὈνΪαἰ65 βοιηθ αἰ βου (68, Δηἃ ἰδ, ὁπ ἴδ Μ]ι0]6, [89 
αἰτωρ οὶ ὀχρἰδηδίΐοη.---Ε. 

γα. 11-34. 77:6 οονι αἰϊοπαἰίν ο77 ἐδ πιδιο ἀη.»- 
δίλοείε ο7 δεϊἑουΐπο Οοηδίεε απα ὠπδεϊϊουΐπο οἴδιοι. 
Το ἤσωνο ο7 ἐδὲ ωοἱἱὰ απᾶὰ ἰδὲ σοοά οἰἷδοθ ἐγό6. 
Ἡγαγηΐηρ γον δὲ Οοκεέῖϊθα, απᾶ ἦορα 7ο» (δα «ἴδιοι. 
Δ ον. 17. Βπὶ 1 δοτῖϑ οὗ [86 Ὀσχδιοῦθα ἸσΟσΘ 

Βχόῖοσι οὔ [εἰ δέ τινὲς τῶν κλάδων ἐξε- 
πκλάσϑησαν. Τῦο Ἑ. Υ, ἴδ ἴοο οοπάϊθοπαὶ ἴα ἰΐ 
ἔοσιη.-- -}] ΑἸιπουρῖι ἴπογθ ΜΟΓΘ ἸΏΔΏΥ ΟΥ̓ (ΘΠ, 
ΒΕ ἬΘΓΟ ΠΟΨΟΡ ΠΟΙΘΕΘ ἃ 8108]} τηΐϊ μου Υ, ΘΟΣΣ 
αὶτ (μ6 ἸπΠοΟΥΤΌΡΕ]6 ἴγθο οὗἩ Ο0α 8 ἰεϊημάοο,. 
ἐπα ἴδοι, ἐΠ6 Ὠδαίπ θη βῃου ὰ αἰβὸ ρεῖσθ {19 ταϊὺθ οὗ 
δδο ἱποοογαϊὶο ἰηδιτατίουῃ ᾿ἰβοῖ ἢ 

Διοὰ ἴδου Ὀοΐηρ ἃ τὰ οἶνο ἴσο [συ δὲ 
ἀγριέλαιος ὦν]. ΑΒ ἴπ6 οχργοδαῖίοθ ἀγρ»ἐλ- 
αιος ὥν οδὴ :ἼΘΘΏ, 848 8 Βυραίδηςί γε, ἰπη9 πὶϊὰ 
οἶἶΐνο ἴσϑὸ ἰἰβο! ἢ, δΌϊ, 48 δὴ δαϊθοῖνο, {Π6 ὙΠ ΌΒΕΙΩΕ 
ἕο ἐδ6 π|ϊὰ οἶἵνα ἴγϑο, ψὸ ὑγοΐογ, πὶ ἘΓ Ζθο 6 δῇ 
γον, ἰἷ8 Ἰδίίον υἱὸν ἴο [86 [ὈΥπιοΡ, πιο ἰ8 ἀ6- 
ἐππιὰοὰ ὮΥ Ταὐπον, Ῥηΐ μοὶ, δὰ ΤΒοϊοοῖς, τἱὶτὰ ἐδ 
οχρἰδηδιίοη : ΤΏ6 δὐάτθβδ, “ ᾿Ἰποὰ Ὀοδΐηρ ἃ νὰ οἶἵννθ 
ἴν.4,᾽ γίοττα [6 ἰηάϊνίἀυ] Οδμ 1168 88. ἃ οο᾽ ἰϑοιλγο 

6 οἰδδογαίθβ ἐδ βεοοιὰ βσιγο ΟὨ]Υ, [ Ρογβοη." 

᾿ 

867 

Μογορ οὈοοὶδ ὑο δΐ8, ὈΥ βαγίῃρ, [δ2ὶ 
“τοὶ ΠΟΘ ἰγοθθ, δηὰ αἷδο ποῖ αυΐϊΐξα γοῦηᾷ ΟΠ 68 
(αραίμεὶ 6 Ὑ οἴν6), διὸ ριαϊοὰ ἰη. Αραϊηδὶ (δι 
ἯΘ ΙΠΔΥ̓ ΤΟΙ ΔΙ : 1. ΤΏδὶ [6 τ]ὰ οἸΐνα ἔσθ οἵ [}6 
αὀη]ς ποσὰ ἰθ ἀδδιϊποὰ ἰο Ὀ6 ἰγδηβίοστοα, ἴῃ 6]} 
ἴζ8. ὈγΑΠΟ 68, ἴ0 ὑ86 ροοά οἷἶγο ἔσθ : 23. Τμΐ8δ μδϑ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἰδίζθῃ ὑΪδοθ ἱποὶρ  ΠΕῪ ὉΥ ῬΔ0]}᾽8 τη ϊϑαίοῃ ὑὸ 
109 Θουτ 68, ΜθΘΏΜὮΣ6, 26 ΑΡροδῦῖθ τῶβ 88 ΓᾺΡ 
ἔτοσω διυρροδίηρ ἃ ἰοίαὶ δροβίδβΥ οὐ ἴ86 Οδθϑθ 
Ομυγοῖι, 88 ἔροιι δαϊηϊεἶηρ (ἢ.6 ῬΟΘΒΙΌΣ ΠΥ οὗὨ 8 Ἰοῖδὶ 
Δροδίαθυ οὐ [Π6 Ψε 8. ὕικονῆδο, ὯἮθΘ δροδκβ οὗ ἃ 
δοὶης σγαϊοα ἐπι ὨΑν ἸῺ; ΔἸΓο αν οοουγγοα, τὶ τοίϑσ- 
ΘΏ66 ἴο ἴῃ ΡΓΟΌΔΌΪ6 Ὀοκδβιίίησς οὗ Θδηι16 ΟἸγϑδηκ 
οὐοῦ Δενίδι ΟἸγίειϊδηβ. Βοβίἀθβ, [6 Αροϑιὶθ οοῃ- 
βίο ἴῃς πὶϊὰ οἱἷἶνο ἰσθα ἰοὸ Ὀ6 ὁοῃνογίθα ἰῃ 8]] (8 
Ὀγδοῆθε ᾿υδὺ 88 ᾿{010 88 ἴῃ {Π6 686 οὗ [Π6 ροοὰ ο]ἷνθ 
ἴτοο. 1 κονΐθα, τοῦ, 24 τηυδί Ὀ6 ἱκορὺ ἴῃ τα, ἩΐΘΓΘ 
186 8616 ΒΌ ̓θοὲ ἰδ ποὶ (6 π:ἃ οἰἶνο Ὧ66 ἰϊ86 1, θὲ 
ΟὨΪΥ οὔθ Ὀτγδηοῦ οὗ ἰ. Οπ {πὸ νψὶϊὰ οἱΐνθ ἰγθθ, Οὗ 
οἰβαδίθγ, οορ. δ᾽ αέιγαὶ Ηΐείονν οΥὙ ἐδ Βὲδίε, ἀπὰ 
186 Ὀ᾿οιἑοπαιῖθθ. ῬῬδγειβ: οἰξαδίον! λαδεί σιιξάδηι 
͵7ογπιαῆὶ οἶδω, δε ξαγεὶ δίδοο σοπέγοδο φέ γγωοίἐδιωδ. 

Ου ἴδ Οπθηία] συδίομῃ οὗὨ βιγοηρσιποηΐηρ οἰἷνθ 
ΘΒ ἴα! δὰ Ὀθοομμθ πτοαὶς ὮΥ Ε Ἰδοιη πιἢ 
186 ν|]ὰ οἷΐνθ, οορ. ἴδπ6 οἰϊαιίομθ ἴῃ Ἰποϊυοῖ, ᾿. 
617. ἴῃ Μογογ, Ρ. 848. Νον, ἴ (υ͵ἱ6 συδίογῃη ΜΘΓῸ 
ἔτοαυσηῖ, δηὰ οοουγγοὰ ἴῃ ναγΐουβ αυβ, ἴθογο που] 
Ό6 ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ͂ δὴ ἱῃΟΟΠΘΓΌΪΟΥ ἴῃ [ἢ0 Τα, ἴῃ 80 [ἊΣ 
88 ἴῃ6 ου(ἰρθ οἵ (6 πὶ]ὰ οἰΐνο δρὸ ἀδαϊψιιοὰ ἴοὸ 
Βιγθηρσίθθη ἰἢ6 ΟἸἶγ ἴγθθ; Ὀυΐ ἴΠ6 αυοδίίοῃ ἤθτθ ἰδ 
8 ουμτηυπί δου ΟΥ̓ ἴΠ6 880 οὗἁὨ πῃ ροοα οἶἶνα [γ66 
ἴ0 186 Ὀγδηοῇ οἵ [η6 π|]ὰ οἶἶνο. ἸΤμογοίογε ΤΕοϊυοὶς 
ΤΟΙΏΔΓΕΒ: “ ῬΩῸ] ΜἨΔ8 οἰΐποῦ οί δβοαυαίηϊοα τὶ τἢ6 
ΑιὈοΥ ἢ γα] τοϊαίίοη οὗ ἐπ6 Ιηδίῖοῦ, 01.-- ἩΒῚΟἢ ἷθ 
ΠΊΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ, πΏσθη Μὰ ἸΟΟΚ δὲ [86 ἐγ νυ] 8} ΠΥ ΟΥ̓ {}Π|18 
ποίΐοθ--- ἀοβίρηοα ἴ0 Βαγ, ὑδπδὺ 1.88 ἤ6 ΓΘ [ΔΚ ἢ ὈΪ]806 
ὈΥ χῖδοο, νι ϊο) ΟἸΒογ 86 ͵β ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 παΐαγο ἀ 
Βυῖ, 'ἱπ οὖῦν ορίπίοῃ, [88 ἀο68 ποί βϑϑίι]6 ὑΠ|6 4068. 
ἴοπ. ΕἾγοῖ, [86 ἐογέδωνι οοπιραταίίονδ ἀ068 Ὠοῖ 110 
ἴῃ [86 δγεαζέπρ οἵἵ᾽ ἀλὰ ρναΐξηρ ἐπ οὗ [86 Ὀταπο θα 
Ιη γοϊδιίίοη ἰὸ ἐμΐ8 ροΐηϊ, (6 δριυνγα ἰ8 οἵ ρογίδοὶ ἃρ.-. 
ν᾽] σαοη. Ξοοοπάϊν, ἱπουρῇ [86 Ὀγδηο 68 οὗ ἔπ6 νἱ ὰ 
οἰΐνϑ ἴσοϑ οοωσηυηΐσαίθ ἴοὸ || ζοοά υἱΐνθ [7860 ἃ 6 ΓΚ 
δηὰ ἔγοδιον 116. δπὰ ἃ νοβοϊϑιϊνο νἱἱδὶ που Βῃτηθηῖ 
(βασι 88, [ὉΣ Θχδιρῖο, {Ππ6 Οοστδη8, αὖ 106 τἰπι6 οὗ 
180 Ἐοίοττηδιίίοη, ζανο ἰο ἴῃ ΟὨτίϑιίδη ΟΠ ΡΟὮ), {19 
ἄἀοθβ ποῖ ργϑοίυἀθ ὑμ6 ὨΘΟΟΒΘΙΥ οὗἁὨ {Πποῖν σϑοοϊνίη 
ἤοτλ ἴδ6 τοοῖ δηὰ βίϑηιν οὗ ἴπ6 οἰἷν ἐγθθ {Π6 κοδὰ 
Ρ δηὰ ρῥγοάδυοίῖνο ρονορ προ; ργοάσοοθ ἴπ6 ΟἸΐνθ 

ἴ, 
Ὕοτὶ ἦν διβουᾷ ἰπϑῶλ [ἐνεκεν- 

τρέσϑης ἐν αὐτοῖς]. Τηὸ ἐν αὐτοῖς ἰδ αἰ δον. 
ΘΩΠΥ τοηάοσοᾶ. Τὸ τηοαὶ βἰτηρὶθ τοπάοσίηρ ἷδ: 
απιοηρ ἐδεηι. [80 Μογοσ, ΑἸἕογά, δῃὰ ποδὶ, βία- 
ἃσί, ὕδ Ὑεἴίο, ΟἸδδύδοη : ἐπ οίαοε οὔ ἔλεμι. ΤῺΦ 

ΘΓ6 [86 ἃ Ἰοαχ 8] οὐ᾽οσέΐοιῃ ἰο ἰακίηᾳς ἀνγρ. ὧν 86 8Ὲ 
δεῖνα " 11 ῥω ΤῈ δ 

ΓῚ 
καὶ 8, δἷπιο, θη ἔμπα Ὡκοᾶ, ἐξ ΣΏΘΩΣΣ οὔϊ οἵ 
ἐπ νοοὰ οΥ̓͂ [860 οἷϊνο (ΑἸήοτὰ). Τὴ6 Σϑαϑοῃ ἴὼΣ δἀορει 

180 Ἰδουρδε (δαὶ [06 ἩΠοΙο α6Ὁ» 
6 ἀοπῃο αὐυἱΐο δ 

οἱ ΤῸΣ ἃ ὕτδσο 

ἐδ 16 νἱονν ἰθ ἐο ὁΘΒ06 09 ἵζΟΣΩ 
Ε119 ποιϊὰ, δα συιοῖ, τῶ20 σσϑαῦα ἰῃΏ. ΤῊΐθ 
ῬΣΟΡΟΣΙΥ ὉΥ δυρροαΐηρ ἴπ6 τθοϊθ ἔγϑθ Β6σΣῸ 

Ἵ ΤΩΟΓΤΘΟΥ͂ΟΣ, ἰηϊτοἀυοοᾶ ἔο τοοορτδο 109 
διρὶ οἵ ὁ ἀϊρεξησεῖνε! 7 Θαπεπο 140 οσἰ δείσας δβ ἃ π}0]19.--Β.} 
{τ 6 Ἰασὶ νίονν 8 ἐμαί οἵἩ ἐδ τηαίοσ εν οὗὨ ἐδο Ὀοσί δου.» 

ΤΟ ΑΙΟΣΑ, δηὰ ἰδ δὺ πδίυ ΓΆ}] διὰ ΟὈΥΟΏΒ, ἐμαί ποξηϊος Ὁ 
ἥγτοσα ἰῖ. Μόγγας ᾿πεϊημδῖθα μὲ ἐδ9 

ἐδκϑη ἴῃ δοοοσζάϑιοο 81}} Εἴσπ πιαδὲ ὉΘ πὶ 
οἱ---, 6.. 186 ἔδοξ νὰ Ἡρῳτον Ἐ86 οοτηΐπρ ἴῃ οὗ ἐ80 ΘΟ, Ώ1Φ 

-- πΌΟΝ τὸ που 109 ποῖσε νἱϊὰ ὈΣΘΌΟΘΒΟΘ Ο5 
ὁ δῃὰ ὍΘΑΣ ἐδ0 ὅπτῶὲ οὗὨ ἐδα δ τεσ, ἴο οὗἉ [89 

ἀρ θολὰ τ ἀτοπα εδγο δ διασῖ, ἰμοτθ τἨκὄ 10 ΤΟΥ δηΐ 
ὉΘΌΟΣ ἢ ἱτπηρατίοα (λ» Θεπίϊϊεα δὲ μοὶ 45 Ὦσ 

ἘΑΘΕῸ ΠΕ ΠΌΛΊΘΝ, Το ναι ΔῈ διὰ ΟΥΡΟΚ Ἡλφοκο ὅην τοῖν 
δοδγίωᾳ, "δῦ Ρτοδβασυοὰ δὸ ὯΘὉ 

το κοῦ ,10 ἤτοι ἔπο ΡΑΕΣΑΣΘΝΑΙ Σοοῖ.--Ἔ.} Ἵ 



ΤῊΒ ἘΡΙΞΕΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ἸῸ ΤἸῊΞ ΒΟΜΑΥ ἃ 

ππ δ ὈΓΟΙΘΓΔΌΪΘ ΟἹ δοοοῦωὶ οὗ συγκοινωνός.“- 

ἈΔπᾶ τοδᾶὰϑ 291] ουσ- ρΡαζίαϊεοσς οὗ ἴδο χοοῖ απὰ 
(αἴηθδα [καὶ συγτοινωψὸς τῆς ῥέζης καὶ 
τῆς πιότητος. ἔκα Τοχέμαί Νοίε ".---Β]ΏΣ Νοὶ 
ἔν διὰ δυοῖν (Θτοιίυδ, δηὰ οἴμοτθ). Τη6 οοτηιηθηί- 
θαζΐοη πίθ (9 τοοῖ ϑϑοῦγοβ ραριϊοϊρδθοη ἰπ (6 

ΒΔΡ. 
δον δα 18.Ὀ Βοαδεκῖ υοὶ 19 ῬὈσχδιοθοδ 
μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων]. Τῇ δονθ 
οπογδὶ πογὸ ἜΠ)6 ὈγδΙΘἢ 68 οἵὁὨ [86 οἷΐνο ἴσο; ἐμυ8 

δον θ Ομ γί ὔδτηβ ἀγὸ 88. τηυοἢ τοϑδηΐ 88 [6 ὕὑπὺ6- 
ον Φοτδ; ποὺ (86 Ἰαἰΐοῦ δ᾽οπϑ (δεοογαΐπς ἴὸ 
Οἰμιγγβοβίουι [ΑἸέυγα, Βευατί, Π6 ὙΥ οι16], ἀιιὰ οἴΠ6ΓΒ), 
θυ γαῖμον [6 ΟΓΤΏΘΥ ὈΥΪΠΟΙΡΔΙΥ, Ὧ8 18 ἱπαϊοδίθα ὈΥ 
[ὴ9 ἐν αὑτοῖς. [Μογονῦ: ἴ[8ὸ 658 ἴῃ ροηθγα. Ηδ 
εἰμι δά 9, ἐμαξ ποὺ 41} Φονβ, πῇο πϑγο Ὡοὶ ΘΟ0ἢ- 
ΟΡ ἃ8 γοῖ, 6ΓΘ ἴ0ὼ ὈΘ0 Γοριγάθαὰ 88 Ὀγοίκη ο΄, 
ΟὨΪΥ {Π|086 πθο πϑα τοϊθοιοά ΟΠ νΐβι,---Ε.] 

Βαϊ ἰξ ἴδοι Ῥοδδὶ [εἰ δὲ κατακαυχᾶἃ- 
σαι. Ἴδα γογῦ, οὐοαττίηρ ὑπίοθ ἴῃ 8 ὙΟΓΒ6, ἰδ 
υηυδυλ).--ΒἢΞ Μογονῦ: 7, π͵ωηρῪοδὲ αραΐπδέ ἐλέη. 
Ἀοοογϊηρσ (0 [Π6 δϑρυμηθὰ ἔσυτα οὗὨ ἰ86 Ἡ]ϊὰ οἰΐνθ 
ἔγϑο, [Π6Υ οουϊὰ Ὁθ ἐοιηρίοα ἴο Ὀοδδὲ ἰμδὲ ἴπ6 πηοτῃ- 
θ6τθ οὗὐἨ (6 δοπίβῃ Ὀδ᾽ ονίης Οματγοῖ δὰ γϑοοϊνϑα 
ΠΟΥ͂ 116 ὑπγοῦρὶ θα μοηΐβ), πὲ 8ἃ8 ἴπ6 Ὀοδδὶ μὴ 
Ὀδθα τηϑά6 ἐπεὶ ΘΟ οτιηληΐβηι, Δι Θβροοΐδ!}} [Δ] γϑῃ.- 
ἴδηι, [88 τοίογπγοα ΟἸ γἰδεϊβη  Υ 86}: πῃ} 16 ΟἸγί8» 
εἰδυϊτγ, ορογατίης; ἔγομι ᾿ΐ8 ὙΘΡῪ ουπάδιϊοη, ᾿88 τῸ- 
ἰοσιαθά, δηὰ 8ι1}}} γοοτιηβ, ϊ8δ Ῥῃοποίηθηδὶ ἔουτηβ. 
[“Πιωἰαϊὲς πιιμίαπαΐδ, οἱ δροοῖδὶ δρρὶϊοδιίΐοῃ ονθτγ- 
ἡῤδιῖν πρὶν δ 

ΤΏου Ὀθαχοδῖ ποῖ ὑπὸ σχοοῖ [οὐ σὺ ἘΠ 
ἐξζαν βαστάζεις. Βυρρὶγ : ἄποιο ἱλαί, ον, ἰδὲ 
ἡ λυηιδίε ἐΐδε, ἰδαί. ὅ8ε0 ίΏον, Ρ. δ7.---Ε.] 

Τῦου, δ ὁ ρταϊϊοὰ Ὀταηοῖ, βίδηιἀθδῦ ἴῃ ὯῸ ἴροτὸ 
ἔδυουδὺ]ο γοϊδίϊοῃ ἴ0 186 τοοὶ (δὰ ἴΠ056 ἩΔΐοῖ ὉΓῸ 
Ὀτγυΐκθη ΟΠ δηὰ τουναίῃ βίδηἀΐης. Τοῦ τοϑιηαίμοδὶ 
ΤθογοῦρὮΙΥ οοπαάϊοηθάὰ ὉΥ͂ δὴ ἱππαρὰ [ ]ονβηΐρ τὶ τὰ 
(86 τοοῖ, ψηΐο ἢ τυυδὲ Ὀ6 σοηδειηοὰ ἴῃ [86 ἰιυ 6 
Κηποπ]οαρο οὗ {8 ἀδρϑηάθηοβ, δηὰ ἴῃ ἱππτασὰ ὑπο 
ψὲὶτ {ἢ 6 ΠαδίαΓαΙ ὈΣΒΟῆο6, Τμ6 Ὀγίοί ὀχρίδπδιίοη 
ἷβ βισθησιμβοηθα ὉΥ̓͂ ἴΠ6 ἴαος {πὶ ἰδ ΠΌΣΤΩΘ δὴ ἱπηγηθ- 
ἀϊδίθ οοποϊυκίοη. ἸἩποϊυοῖς τϑιγδγβ: βοἢ 6 ῥγο- 
σατηριΐου ἰοπανὰ ἐμ Ὀτδποῦθδ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 πίιδουὶ 
Ῥγοξυπιρίΐοη ἰοπδνὰ 186 τοοί. 

γερ. 19θ. Του ῦῦὲῦϊτ αν ἴθι, ΤῊΘ Ὀσχαῃοῖ- 
48 ὍΟΙΘ ὈτΟΐθη ΟἿ, ἄς. [ἐρεῖς οὖν ᾽Εξι- 
πλάσϑησαν [οἱ] κλάδοι, κιτιλ᾽ 8.609 Τ7Ύοχί- 
τὶ Νοίοε "5. 6 βοῃαίηθηθδ8 ΟΥ̓ ἔ)|6 ατὐιΐο]β οἱ 
6 τοηθογοὰ ὙΟΓῪ ῬΓΟΌΔΟΌΪΘ ὈΥ ἐδ6 ἰηϊοπείοι οὗὨ 86 
Θοπεῖ]ο βροακίησ. Αδον {Πἰ8 γοϊ σίου πναγηΐπς, Π6 
ΨΠῚ ἀρρϑδὶ ἴὸ ἃ ΤΡΠΕΊΟΝΕ ἄθοτθθ, ἴ0 ἃ ζαἰέ αἀοοοπιρῖίὲ 
οἵ ρτγοἀοβιηαίίοη. Ἠδ δοοογάϊη αὶ δῦυβοθ ὑπὸ ἐγυ τῇ 
ψὶίοῖ τ1πΠ6 Αροϑίϊυ ἰτηβοῖ ἢδ8 ἰδαρῃξ, ὈΥ δβαγίημρ, 
ΒΟΙΖΔΟΥΘῪΥ : [86 ἔδλίε οἵὁἨ 106 Ὀτγδιοῖθ8 ἰδ ᾿γγο ΡΟ ΟΘΌΪῪ 
βοιι10ἀ-“ «(0 γ ἰ8 ὯῸ ΓΠΟΓΘ βαϊναϊίΐοῃ ἴοσ 6 δοπίδα 
Ρϑορὶν ; Ὀπὺ δ 480 δῦυθοδβ ἰὶ, ροαϊἐνοῖγ, Ὁ Ὀδ]ῖον- 
ἴης τπδὲ ἮὯθ Ηἰπιθο ἢ δίδπὰβ ἔτπι ἱπγουρσὴ [δ 6 [πῖνῖ- 
ἰεμοὸ ὑιϊοῖ ἣ6 ργοδύῦπιοθ [6 088 δοηυϊγοά. Ἦδγα, 
ἔσῃ, τὸ οἰθαυῖὶν 866 ΠΟΥ͂ (ἰπ Αροκιίὶο αἰδιηΐθθοβ Ἰοῦ 
8 Ργθαοβιϊηδγίδη ργοδυταρίοη, 

γα. 20. 7011 [καλῶς]. 28 ἴὉ 20 
που ΒΑ: 8 ἢπη9 δρρὶ]ϊεδιίίοη οὐ 186 ἀοσίτίῃο οἵ 
ινίπο μεθα θδιϊπαιίοη, ὈΥ ονοεϊοδρίης ἐμ οἱμῖοαὶ 
φἰοπιμοηΐδ Ὀγουρὶν πο ἔἰὸ δοοοῦηξ ὮΥ {1 [ὙΠῸ 

Βοάγε, εγοῦ, ΑἸίογὰ, δπὰ οἴδουθ, ἰδ τασδὶ ΤῊΝ 
δ ᾿ιο]ὰ ἐπὶ ἔπ ΑΡροϑῆθ Βοτὸ δάγηδβ ἔῃ ῬΌΓροΘο ἴῃ 
8.6 ὑτελδκίηρ ΟΠ, 8 οἰαἰοὰ ἴῃ γε". 19. δὰ 6 βααι δ 
τ ΤΩ Ῥγοίεδὲ δροϊποὶ (6 τρυρᾷ 060 τηδόο οἵἉ ἷε, 

Ἔοοδυδο οὗ υμϑοϊοέ ἴδον Ἰνοόσο Βεοῖσθε. ο 
[τῇ ἀπισείᾳ ἐξεκλάσϑησαν. Οὐ ἴπε δ 
ἔἶνο, 860 Το υοκΚ δπὰ ΑἸέοσὰ ἐπ ἰοοοἄ. Τῆο ἰδιῖασ 
βυξιοδὶβ ἐμοδὲν" ταποοίιαῦ, ἐν 7α.ἐἢ (θ0 Ατῶοτ. ϊ Νο 
Ὀμπίοπλ), Ὀυϊ τ ΑΘϑτοδ Ὀθεϊογ ἴ0 ἰαϊζθ τ9 ὨΟΏΔ δᾺ εὖ. 
διτδοὶ.- -ΕἬ.] [πὸ ϑαγηθεὺ ἀροϊαγαιίοη. Τὶ ἴα 6. 
σϑυϑθ οὗ ὑοῦς οἴ, οὀχργοβοοὰ ἰπ βασπηρσίμοηοα ἔοτα 
ὈΥ ἐἰ9 ἀδι 76. Τιδῖ, ᾿ΠΘΓΡΘΙΌΓΟ, 18 ἱ 6 ἀδοίαῖνο σδῦδθ 
οὗ ἐποὲρ ἢ πὸ, Ππ|ὸ τοδὶ ἱπάγαηςθ ἰο ᾿ποὶν θαι ναίίοη. 

[Δπὰ ἔμυα αἰαπάθει Ὁν ἔδιῖμ, σι δὲ τῇ 
πέστε. ἕστηκας.) Απὰ ἰδ ἴδου αἰθο δίδῃμἀυδ' 
διὰ δπάυγοδβὶ 0} ὄν 5 ,αἰλ. ΤὨθ διδιαϊημ πιθδῃ8 
Βοθ 89 Ὀοΐηρ σταιοα ἰῃ, δῃὰ ἠοῖ, δἰδηάΐηρ ἐὰ (80 
αὐὑδΟΪυἴ6 Θ6Ώ86, 8ἃ8 ΜΟΥ͂ΘΡ ΟυττΟΟ  οὐὔϑοσυθα, ζαΐπεε 
ΤΙΠΟΙΌοΙς, ἀπὰ οὔθ. Εὸν ἰδ6 ορροαλϊο οὗ ἰδ 'θ ποὶ 
[(ΔἸἸΐηρ, Ὀὰς τ86 Ὀεὶηρς οὐἱ οὔ Ἐἰδϑθο κα Ι Υ,, [86 ἰιὰθῶ 
ΘΟΣΤΑΙΪΥ ουΐποίά68 πιτῃ δέαπάδησ δὰ ζαίἐτιρ. 

[Βθ9 τοὶ ἀρξομαε:ν ὩΣ χὴ ὑψηλοφρόνει 
βοθ 7εχίμαί Νοίε "".---Ε ] Ὠοὶ ἐπογοίοσο ργουὰ 
οὗἨ δὴ ἰπηαρίπαγυ ῥεϊνίϊεσο, Ὀὰΐϊ ἔϑασ 
βοῦ 7: ἴδδῦ ἰα, ὈΘ6 4}} [86 τοῦ δίγαϊα ὁ 
σλυ80 ἰοὺ ἀεὶ ἰποϊϊηοα ἴο Ὀολβὲ, Βϑηροὶ:; ἐΐ 
ορρονέξων πον αι, δε διιρογοὶο δὲ δοοωνἐίαξὶ. 

νον. 31. ΕἘἣν 4 αοὰ ποῖ ἴδ παξο- 
ΧᾺ] Ὀχάθομοα [εἰ γὰρ Θεὸς τῶν κατὰ 
φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο] Ναίαγα Ποτα 
οὐ θῃγ ἀδηοίοβ ἐπθ οἰοναιθὰ, οοηδοογαῖθα, δπὰ 6» 
πονἰοὰ παίυτθ οὗ (6 ΑὈτδμδυλΐο τδοθ.---ο σὲ Ὧ6 
αἷἴδο δρασο τοὶ ἴδοο [μήπως οὐδὲ σοῦ φείΐ- 
σεται. 8.9 7οχέμαϊ Δοία ", ΒΌΡΡΙΥ ὕεαν, οἱ, 
ἐξ ἐδ ἰο δὲ 7εαγεά. ὅεο ΜΙ, ποξ, Ρρ. 448, 470, ὅδ. 
θυ ἴδ6 διῖαγο, Βυϊιηδηη, Δ΄. 7. Ογανα,, ἡ. 803.-- 
Β.] Τοῦ δἱ ᾿οδϑὶ μδαϑὲ 20 οἷδίτη ἴο (18 

ΠΟΙ ΠΟΥ οἵ ἰδγδοὶ. Μογυϑῦ: “1Ὠ[ηὸ ΔιΐαΓο [8 το 
ἀοβηΐϊο δηὰ οογίδίη τπΔ (6 οοηὐπησῖνα." 

γον. 38. οβμοϊὰ ἴδ0 ξοοάδπιοδε 
δηὰ πκονοχὶν οὗ αοὰἁ [ἴδε οὖν γρηστότητα 
καὶ ἀποτομέαν Θεοῦ]. ΤῸ υδῦδὶ μτοάοοι» 
Ὠδεΐδῃ βυβίοη ἩΟυ ἃ ΒΑῪ: 710 ὅτῶοθ δηὰ ὑπβῖώοε οἵ 
Θοά. Ῥαὺϊ δβδγϑ βοιηϑι ΐηρ αὐἰϊ6 αἰδτοηί, 7190 
ρεσοὰ [Ξ ν,, ΘΟ] η] Εἶνοδβ. αιταιητηδίοηϊ δυρροεὶ ἴθ 
6 πῷ ἀποτομία, ἄο., δοοορίθα Ὀγ 1Δοδιτηδηη. 

Οὐ ἴμοδο. Ἐπὶ μὸν τούς. ΤἘ6 
Δ8 Ὑ611] δ ἰ06 ΒΟΥΘΡΙΟΥ͂ ΟΥ δίλγρηθ88 οἵ Θοὰ ἰῃ οὐ». 
Εἶπα] τηονθιηθηΐ, ΘΟΥΤΟδΡΟΩδ ἴ0 Ὠυϊηδη οοπάυοῖ.-- 

ἔν, ἀποτομέα. 8.0 7εκέμαϊ διοίε 

ἀλλὰ φο- 
ὈὉ6. 

[ ἰοτσασὰ ἴποο, οὐδ ἐπὶ 
δὲ σὲ χρηστότης ϑεοῦ. 8.60 Τασίμαί Νιοίο 
Το ποιηδινοθ χἰνο δὴ οἱ ροῦοα) οοπειζισῦοῃ : 
ἐλόγο ἐδ δουογ έν, ΠΕ σοέωδο Θοά.--Β, 
--ἼἪ ἰδοὺ οοπμυθ ἴῃ μεφὴν Αὐχῴν 1] 
ἐπε ενὴς τῇ χρηστότητι. 7Χκαέ 
ΑΙρὰ: ἐλοι αδὲαε ὃγ.---Β,}] Οα ἰδ6 Ἰἰνίης 
ιουπὰ οὗἨ Οοά δ ἔγϑα ζγδοθ ΤΏΘΣΟΥ. ἈἈέογοῦ: 

ΔΙΎΔΥΒΘΕΑΥ ἰδδί τ 8710 ̓ πεηδοὰ ἢ 
ὃγ, ποὶ ᾿Ἄγουφν, δαί". Ἡδδοο 

οὗ 18 ταχιδασίειρ οὗ ἐπ9 γϑσϑὸ ἐῶ ἐδ Ε.. Υ.--.} 
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βοθοῖὶς, 1,Δομνδηη, Τἰβδομβοπάονῖ, δὰ ογίιϊοαὶ θα ϊ το ΓΒ 
ΟΡ, ΟἿ ἴΠ6 Διο οὗἩ ἃ. Α. Β. 6. ἢ. Ε΄. 
6 τεμάουίηρ ἰ8 (μὲ οἵ ΑἸέογὰ, πο 'β ὑπυδβυδ!ῦ 

ἈΔΡΡΥ͂ πῃ ΟΧργοδδίηρ 6 Θὀχϑδοῖ ἴοτος οἵ δέ.---Ε.] 
“Ἐν αοἀὐ ἱκ ἃ0}190 ἴο χγαῖ ἴμϑῖ ἴῃ διϑαΐῃ 
[δυνατὸς γάρ ἐστιν, κιτ.λ}. Β.6. πὶ}} ποῖ 
ΔΡΡΙΥ Ηΐ8 ροόονοσ ἴὸ ΘΟ Ρ6] ὑπΌ6 ] ν Β ὑ0 Ὀ6]Ϊον : 
Ὀπὶ ἢ ἸΏΘΥ ΟΠ]Υ ἀο ποῖ οομπυσ ἴῃ ὑμὈο]ϊοῖ, Η6 ν}}} 
ταῖν μοι ἴη ἀφείη. Ηδς ἰβ ποῖ πδῃιης ἴῃ ΡΟΥΘΓ, 
δὰ οογίδίἶν Ηδ Μἰ}} ποῖ Ὀ6 πνδριίηρ ἴῃ 1016 ΔΡΡ]168- 
οι. οἵ ᾿ξ, ΤΏ Ὀδοοπιίηρ, ΒΓΟΩρ (ῸΣ ἰαἰ(ῃ, ἐπα ἴῃ 
δι τὮ, 88. νγ6}} δ ἴμ9 Ὀοΐῃρ ῥ]δηϊθα ἴῃ δραΐῃ, ἰδ Ἔχοῦ- 
αἰϑοα ὉΥ͂ ἴ6 ρονον οὗ Ὠἰνίηθ χτβορ" 

γον, 24. ΕἘῸσΣ ἱξ ἴδου τοτὲ οαὐὐ οὐ Τδὸ 
ἄρ ΒΕγΥθ8 ἴ0 δβέδ 8} (π6 δυνωτὸς γάρ (ΜΕΥ). 
ζ κοπίβο 180 ΒίοζοΡ Θχργοβϑίοη θῖΘ: ἐξεκόπης. 
--ΟΥὐἔ ἰδο οἱἷένο ἴχϑϑθ βίοι ἐβ τυὴϊὰ ὮΥ παϊχο. 
ΤῊΪΒ ἰ8 106 ἰάοα οὗὨ [δ6 οἰθαδίονυ, οὐ. π|]ὰ οἷἧνϑ.--- 
Αὐὰ νὸοτὶ ταηοα οοπΐχασν ἰο πδῖυστο [καὶ 
παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσϑης). ΄ ἀουλδί [δ6 
ΡτοΟργί ον οὗ Ὧδ παρὰ φύσιν ΒΕ ὈΥ 

αἰπκέ παίωγε (ουπέγα παίωγαηι ; Μυϊραίο). ΤΏΡ. 
Ρ. ἷ. 26, Ρ. 82. ΤθοΓο οχὶδὶβ ἢ0 δθοϊαϊθ ορροεὶ- 

οη Ὀοίπτθθη ἴδ οἰδδδίες δηὰ [86 ΟἸἶνθ ἴΓθ : 
οἰδογνίδο (ἢ 6 ἵηρ ἰῃ ουϊὰ ἢδνθ 0 Γοβυ]ῦ. 
ὅπο ΔρρΙἰοαὕοη ἴθ οἴδασι ἢ 
ον τῶῦο οσθΌ Νονογίοῖοθα, ἃ χυϑαῖον 

Ὠδίαγα! Γοϊαϊΐοη οχίδίβ Ὀοίπθου π6 Ὀγδθοδ 8 ψὨΐοδ 
δῖο ουξ ουἮἨ οὗ (δι6 ροοὰ οἸἶνο ἰγθθ, δὰ (μίβ οἱΐνθ 
ἴγθ9 88 ρθουν [0 (Πότ ; 80 ἐδδὺ (μον, δον 4}1, οδῃ 
06 ρταΐυθα πλοῦ θδβὶϊυ ἰηΐο [Βθῖ τὰδῃ [Πῃ6 ὈΓΒΏΘΒ6Β 
οὗ 186 νὰ ον ἀγὸ ρταίοα ἰηίο ἴ. Τμὸ αἰ δου Υ 
Ἡ1Οἢ ΑΥβ0 8 ἔγοιὴ [0 Θοῃβι ἀθγαίϊοι ἐμαὶ ἴ[86 (δ ον- 
18}}} οδὠμναξίο ἷδ τηοτα αἰ ΠσΪ 0 θ6 οὐθγοοόπιθ [μδ8ῃ 
6 (ἀοη0}}6) ἐἱσπογαηπίδα, ἷΒ τοιιονυθὰ Ὁ ΤΒοΪυοῖ,, 
61. Ὧ6 ΒΑΥΒ [πὶ Π6 γορδγὰβ ἰμῃ6 γάρ οὗἉὨ ἴ86 ρ᾿Γθ8- 
Θηῖ Υ6Γ86 δῷ οοῦσαϊπαϊθ πῖΐῃ (6 διγατὸς γάρ, 80 
Ποῖ ἰξ που]ὰ τοϊαΐθ (0 ἐμ6 ἐγκεντρισϑήσονται (ΥνοΥ, 
38) Βυΐῖ μῖ8 ομδηροβ [86 τηδῖζον ΥΘΤῪ [1{||6 ; [86 
ΑΡοβε θ᾽ 8 βυρροδί(οη 8, ἰμαὶ [06 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ΘΟ δ 
ΕΟ ΥΕΓΊΘΣΩΙ Μ|1 Δο οι] 8 ἰμ6 αἰβδοϊυϊίοη οὔ {Π6 
οὐ ϑῃ; οδαμγαζίο. 

ΑἸ(ογὰ οἰ θαυ ἀθῆποβ ἐπ6 ταθδηϊπρ: [ἢ {16 6856 
οὗ τλ6 Οδηϊ]6, 6 Αροβὶ]θ βοὶβ νὰν ἔδλοί οὗ παίωγαϊ 
στοισίδ, ονον ἀραϊηϑὶ ἰῃδὲ οὗ α οισίδ, ; Ὦθτο, 
ἔπ δος οὗὨ ᾿πώμα ω οὗ δες (τῇ ἔδιᾳ ἐλαϊᾳ) 
8 8βεῖ δρδίῃηδὶ ἑποοπργμδέν, 88 τρλκῖησ (ἢ 6 Γοϊηρταίν» 
ὙΠσ᾽ ὯΠΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪΘ. Ἠοΐρε: εἰ ΤῊ 9 δἰ Ρ16 στηθϑδηΐης 
οὗ ὑπ|8 σοῦβθ ἷβ, (αἱ ἰπ6 Ταΐαγο τοβίοσδ θη οὗ {δ 
Φον8 ἷ8, ἰῃ ἐϊ86 1, ἃ τηόγϑ ργοῦδοϊο ουθηῦ ἴμδῃ [86 ἴῃ- 
τγοἀυοίίζοι οὗὨ τΓἢ6 αΘῃ} 1198 ἰηΐο [26 ΟΠ τοι οὗἨ Οοἀ. 
-Ἀ}] 

γετα, 2δ-86. 7ὴ4 ἰαδί τοογά, ΟΥ̓ λα τινείογν ο7 
ἐδ Πυΐπα σουδγητη θη, 

Ψγεγ, 26, ΕἘοσ 1 ττυουἹἱὰ ποῖ, Ὀχοΐδχθη. ΤῈ6 
οορβγβ ἔθ ῥγονίουθ πόσῳ μᾶλλον; δοοοτά- 

"0 ΤΟΙ οἷ, [86 δά άγοββ, “' Ὀγοίῃγοη," ἰ6 ἀϊγθοιθα 
τίη τὸ 86 αθηθ]6 Ογίϑδηθ. Βυὺ ΠὮΥ ποὶ ἴοὸ 

5 [41 ϑιίηδσε 'νὸ]] σοϊηασῖκβ, ἰδ γοτδ6 δροδῖβ οὔ δαὶ 
ὯΘ ἄστο ; ἴδ ποχὲ, οὗ τδδὲ το ὍΩ ἄοσῃο. 1 ἰδ στοδῦν 

ἀουυίοὰ ἩΠοΐδαν [η6 ΤοΣΒῸ 88 ΔΏΥ ἃ οα ἴπ9 
οὔ ρῬεγεξυσταποῦ, δοπθοτεῖο γοείεεδίϊ δ, ὅχο., ΤὨΟῺ 

ΠΩ οἰδοσβ, πὰ ἀσϑιλίς ερν ΣΤ ας ἀν ΒΕ 
ΟΥΘ δ600[28 ΤῸ πὰ 20 τῇ 189 

ἶ Ὁ». ταύταν ἰάθα δὐοτπὶ σεδὶ ἔσϑεὶ 1116 
ὈΣΔΏΘΝΘΟ 6 ποῖ δάτη δαὶ Ὁ] 6. ΕῸΣ, δἰ ἐπουκὴ ἔγο 

ἐπιο! ! σξαδὶ Ἰὲΐο "86 δρβίῃ αἱ ἃ ἀρα ϑ ΘΟΤΏΘ 
ὭΓΟΝΣ ἴγοηὶ ΠΟῪ τάσοα, ἐξ δ αἰ σαγα Ὁθθι, ἴον 8 
ὌΧΡΘΣΔ6 οὗ ΒΡ τίροσ. Νοί υῃεξ] ἔἢ 9 ὩΘῪ 

1ο ἀξλρὴι δὰ Ὀδαξι 
π2.- 

8 φ 

εἰτὶ! Ε 
ζο1ϊ, τα ἐθαγ 

ξἢ :: {Ε εἐξ 

Θ90ὺ9 

411} Οὐ... ἀγνοεῖν, Βοῃι. ἰ, 18 [ν». 10], ἂς 
ἈΠ δηδουῃοοποηΐ Οὗ 8ὴ ἱπροσίδηϊ δοιτυπ ΔΈ ΟΏ, 

Οἱ τὲς ταγεΐθσυΥ. Τὸ μυστήριον τοῦτφ 
[869 ΤΏΟΙυΟΚ δηὰ ΑἸέοιὰ ἐπ ἰοοο ομ ἴῃ πογὰ πιψϑι 
ἐεγν.---Β.1 Οἱ τὲ9 Ὀδεῖβ οὗ [6 ζϑῆθγδαὶ τηγβίουυ οἵ 
ἴδ6 Ομ γϑύδῃ εὐσεβεέα, 1 Τίπ.. 11, 16, τονοδιοα ἴς 
Ομεϊβιίαηβ ὈΥ (οἷν Ὀδοοταΐηρ Ὀο᾽ΐανοσβ, ἴΠ6ΓΘ ἀγὸ αἷδ. 
Ρἰαγοὰ εἰ)6 ἱπάϊν᾽ ἀυ8] πιγδίογίθβ τὶ ἢ ΘΟησοοσπ [89 
ἀονοϊοριηεηὶ οἵ ΟἸπ τ βύδῃ 16 ἴῃ (86 ποῦ, ραγιίοιν 
ἰΑΥῚῪ [80 υηΐνογααὶ ἀδνϑὶορεηθηὶ οὗἨ ΟἸ σίβιίδπὶγ. [Ιἢ 
τοραγὰ ἰὸ ἔδεδ6, [6 ΑΡροϑί!θβ δγὸ ἱΠυμϊμαϊθα ἴῃ δὰ» 
Υ8η66 ὈΥ ΓΟ Ἰδίίοη, ἰῃ ογάθρ ἴο σοτοσηυηϊοδίθ ἴΒοσω 
ἴο 6 Ομυγοῦ. ΤθυΒ Ῥδὺϊ ὀοοτομηυηϊοαῖοβ, ἰἢ ΠΙΔΏΥ 
ὝΑΥΘ, 0 ὈΘ᾽ ον γβ, ἴΠ6 ἸΩΥΒΙΘΓΥ δαὶ ἴδ6 ΟΘη 1168 
Β8)41} θ6 ἰοἰης-Ποτβ οὗ ᾿1ἴα, πίϊθοας Ἰομαὶ οοηαϊομκ, 
ἘρΏ. 111. 6 ; αἷἶϑο {8}6 Ταγδί ΣΎ ἐμδί, ἰῃ ὑπο ἰαδὲ (ποθ, 
[86 ἰτδηβίοτγτηδιΐοῃ οὐὗὅἁ Ῥϑῦβοῃβ βι}}} ᾿ἰνὶπρ “111 ἰδ κὁ 
ῬΪδοθ, 1 Οου. χν. δ] ; δῃᾷ 80 βϑγθ ἢ Θοτῃσουηϊοδίθθ 
180 ἸΤηγδίοσυ οἵ ἴθ ᾿Ὀνίμῃθ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ ἰῃ τοϊδίϊοη ἴὸ 
16 ΓΟΘΌΪ18 οὗἨ [86 οοηγογαίου οὐὗὁἨ δον δῇ ἃὰ ΘΟ ΠΕ] 
διὰ ΠΡΠΑΙΣ οὗ 16 π8], τηΐνϑγεδὶ ΘΟὨΥΘΓΒΙΟΩ Ὁ 

Τιοδὶ γὸοὸ βΒῃοιἹὰ Ὀ6 τυῦΐδο ἐπ γοῖχ οὐσῃ ΟΟὩ- 
οοἱϊα [ἕνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι. 
366. 7εχέμα! οί "..-Ἀ.}] ογεῦ: Αοοοταϊΐηρ ἴὸ 
γοῦν οὐ ἰυἀχπιοηῖ. ΤῺ6 ΑΡοβίϊο ἔΌγοβθοδ (Παὶ, ἰὼ 
ἐδο Οση}}16 ΘΟ γί βείδη Οπυγοῖ, ἔθ ΘΓ ὙΠ} αείϑο τοβρθοῖ 
ἰπρ 15τ80}᾽ 5 διΐυτο οοπδιηρθπουβ ἀσραοϊβίοῃβ οὗ ἴῃ 6 υῃ- 
᾿Π]υπιϊπαίοὰ δηὰ θε βυοίοης ἱπάρτηοηί, [Ὁαϊνίῃ, 
Βαζα, βιίυδλγι, τον 10 ἴο ῥγῖάθ ἴῃ {ποῖγ οπτῃ ροβίτίου 
Ὀυΐ Μεγον, θ6  οἰϊε, Ηοάρθ, δηὰ τηοδῖ, ἀστοα, π] ἢ 
Ὁγ. [δηρο, ἰῇ δρρὶ γί ἰδ ἰο ἃ στοηρ Υἱονν οὗἁἨ [0 
Θχοϊυβίοῃ οὗ [9 56 ν»8.---Ε.] 

Τμαῖ παχαθηΐηρ ἐπ Ραχὶ ἱβ Βαρροιϑᾶ ἴο 
1εγ86} [ὅτ, πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ 
Ἰσραὴλ γέγονεν. ΟὨ πώρωσις, 866 νΘΓ, 
--1 πὸ μέρους; δοοογάϊηρ ἴο Οαϊνίη, αυ4]}» 
ἰδἴϊνο, Ἰρβστμμς , δηὰ ποῖ ἰοίδ] Βδτασπηρ ; γοί τ 
οὐ άθηον γοΐϑγ ἴὸ ἔπ6 Ὁ ο] ονΐπρ ρογίΐοῃ οὗἁ 1βτδε]. 
[6 Υεῖίο, Μεγον, Ηοάμρο, ᾿οΐῃ ι πὶ γέγονεν, 
ποῖ πὶ πώρωσις ΟΥἡ τῷ Ἰσραήλ (Ἐδιΐυδ, 
ἘτὶυΖ80}}6) : Παγαφηέης ἦδα8 λαρροποά ἰη ραγί. Μοβὶ 
σΟΙσΘὨἰΑίΟΥΒ ΠΟῊ δαορῖ [86 ὀχέφηδέσο, ταῖῃ 9 Ὁ ΤΠ δη 
{Π6 ἐπέσηείυε δἰ κι ϊβοδίοη.-- 1] ΤῊΪ8. Ὠαγάθηΐηρ οἵ 
8 ῬαΓὶ [88 Ὀδίλ!]6ῃ 8}} [ϑγϑ6ὶ 

ὍΠΗΙ [86 ἔυΐϊπϑεα οὗ (89 Οἰϑῃῖοα [ἄχρες 
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐϑνῶν] ον ἴδπθη 116 
Βαγάθῃϊηρ 808}} οθδδβθ. Μϑυοῦ : “" (δ νἱῃ Β ἑΐα τ ἰδ 
ΔΙΙορεά, ἰπ δρίϊθ οὗὐἠ ἰδ6 ᾿δῇ 6, 0 ταονο 86 
1Ἰθοῦυρῃι οὗἩ 8 ὅπαδϊ οὐ͵ϑθοῖ οὐ Ἡδΐοἢ δοοοῦμὶ (8]0- 
νίυβ, δῃηα τηοδῖ, οἰαθογαῖθ ΠοΓΘ ἃ βοοῦ ἀ64], ἴπ ογάοσ 
ἴο Ὀνίηρ οὖν [Π6 δ0ὴ86 ἐμαὶ ρμαγίέαί ὈΠΏΏ 668, δηὰ 
ἐδογοΐογθ ραγίϊαὶ οοηνθγβίοῃ, Μ1}} ἰαδὲ ὑπ} (ἢ6 οῃὰ 
οὗ ἴἢμ6 ποῦ." [Ὁ 1} ΤΠΗοΪυοῖκ, Ηοάρο, ΑἸ ογὰ, δπὰ 
ΟἴΠΟΓΒ, ἯΔ6 Τηυϑὺ Ἰηβὶϑὲ (πᾶὺ ἃ ἐεγηιίπμα αὐ συόηι ἰδ 
Β6Γο δδήντηορα.--Ε. 

716 μείεβα ο7 ἐδλε Ο»πεϊίοβΊ Τηιουργοι δ 0.8 : 
1. ΤΌΘ οομρ!οὕοῃ οὗ [16 16τδο ἰβἢ ρθορ]ο οὗ αοὰ 
ΌὈΥ Ὀο]ονίην αδηῶ]ο8 (Μίοἢ ΔΙ, ΟἸβμδυβθη, δηὰ 
ΟἰΠΟΓΒ); 2. ΤῊ6 ργοαὶ τ δ᾽ ου Υ οὗ ἰπ6 Οδηῶ [68 
(Εὐέσαομ) [Βιυπαγτὶ, Ηοάμο: {π6 ταυϊτυὰς οἵ ἐδ6 
Αθη1168.---Ε.}; 8. Μεγογ, βιυὶ κηρὶ : ἦ ΤΏο 8] ηω 
Ρ οὗἁ (Π6 Θση}165---ἰΠπαὶ ἰθ, (πδ΄ ὈΥ τ ΐο 186 ὈΟΑΥ͂ 
οὗ [86 Θομ]οβ (ΟὨΪΥ ἃ ρασὶ οὗ πϑοῖὴ ἴδῦθ 85. γοὶ 
Ὀδ66} οοηψοτίθα) ἰ8 {0}}---ἰ 6 Ὁ]Π 688 οὗ [86 ΘοηΏ1168.Ὦ 
80 0 οίζ6. Τιΐβ τρακοα ἰΐ -Ξ- πλήρωσις.--- ἢ. 

(06 Αροφϑῆϊο οουἹὰ ποὲ εν τηϑϑηΐ δὴ ἰπάἀοβηΐ 
ἴηΔ88 οὗἩ Οθη 1168, ποῦ χοῦ 41} (6 ΘφΘη 0165 ἀοπτῃ ἰο 
16 ἰαδὺ τηδῃ, [6 δνυϊἀθηθγ δα ἴῃ γἱοϑῖν διὶ ΟΥ̓Κ ἶο8}}} 
ἀγπαιΐος ἰοια ἱγ οὗὨἩ [86 Ὠοδίμοη πον, ἱπ πἢΐο ὮΦ 
ὈΠΟΘΟΒΟΠΔΌΪ Ὀοιδουρῇς Ὠἰπιθο 6 οὗἨ [6 οοηγοξαένω 
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οἵ (πὸ σημεῖο πουϊά, [ΑἸογὰ : ΤῊΘ ὑοια ἐγ οἵ 186 
Θθμμὶοθ, 88 πϑίζοῃϑ, ποὺ 88 ἰηάϊνία 815. ΤὨΪΐδ 18 βιιῦ» 
Βιδηιἰα!}}Υ ἰμ6 Υἱὸν οὗ δηρο, δῃὰ αἰδθσβ Ὀυϊ 11{|16 
ἔἄτομι ἴπδὺ οὗ Μογοῦ. “ΤΏ Ἰάθα οὗἨ 8ῃ οἰθοῦ ὑυμ» 
ΘΓ, ὨΟΥΤΘΥ͂ΘΡ [ΓῸ6 ἴῃ ᾿ἰ50 1, ἀο68 ποῖ βϑθῖὰ ἰὸ ὈΘΙΟΡ᾽ 
(ο [18 ραεβαχο.) ΥὙογάβνοσγί 18 μοῦ ἰΚοὶν ἴο ἔδνοῦ 
δ ὑγοἀοβάπαγίδη τἱον, δα γοὺ 6 βπάβ ἰῇ πλήρωμα 
ἴδ ποίου οἵ ἴῃ οοταρ!] θμαθηϊ οὗ ἃ Βιιῖ ̓ 8 σγονι---ὄ, 6., 
Βέ τὉ06 Ομ σοι, ἴ(ὃ0 Ατὶκ οὗ ϑαϊ νδῦοῃ |-- -Ε.] 

Οομιθ ἐπ [ἐἐσέλθη. λα λαυε οοηιε ἐπ 
(ΝΟγ65)}. [π ἴῃ6 δυβοίυϊθ βθῆ8θ; ᾿δογθίογθ, ἰηῖο 
ὅδ6 κίησάομλ οὗ αοὰ (Μαεῖ, νἱΐ, 18, ἀ0.).), Μογοῦ 
Βαγ8, ΟὐΥ οηουσὰ : “186 Κίηράοπι οὗ [πὸ Μοβδίβῃ, 
6 ΘΒ 6} 5 πηθηῦ οὗἨ ποι ἷἰ6 Ἰαΐογ, ἰΒ ποί γοὶ ἷπ 
αὐεδιίοη." [Μογοῦ τγοίογθ ἰοὸ ἰμ86 ρογϑοηαί γεῖσπ οὗ 
6 Μοβδίδῃ, Ὀορίμηΐηρ πὶ [06 βοοοπὰ ᾿ανθηϊῖ, 
Τοΐδ ρογίοα, οὐ ποι 6 ἰαγα ψγοαῖ βίγαββ ἰη [ἷ8 
ΟΟΓΙΩΘΩΪΆΓΥ, ὉΥ1}1 ΘΟτὰ 6 ἴῃ, Β6 τυΐϊη ΚΒ, δήθ 186 ϑνυθηὶ 
ἤογο ργοαϊοίβὰα.---Β. 

γεν. 26. Αμὰ δο. Οὕτως, ἱἷἰπ ἰἰ8 ογάον δηὰ 
βυοοοδϑίοη, δηὰ ἰῃ ἐπΐβ τηοὰθ οὗἨ δοδοιιρὶ ἰβητηθῃηΐ : 
μΑνἢ ἴῃ9 οοηνογοῃ οὗ ἴμ6 ΟὀηΌ 168, ἀπ ὈΥ̓͂ ΤΩΘΔΠ8 
οἵὗ ἰι. 

οι ΑἈῚ Ιατῶθ] [πᾶς Ἰσραήλ] Τμθ ἰ8. ποὶ 
ΒρΟΚϑη οὗὨ 4}} ἴβγϑ6] ἰῃ ἰβοϊαϊθϑα δχβδῃιρὶθβ, Βοὺ οὗ ἐδ6 
“ὁ τοί} γ᾿ τἰτηουΐ ὁχοορύοη. Τδο ἔογπλον βυρροδὶ» 
ἐἴΐοι, ἴογ ὀχϑιηρῖθ, [δῦ ΟὨ]Υ {π6 οἰθοῦ ραγὶ, ὅπ 0 
λεῖμμα, ἰβΒ ταϑδηὺ (Βοηροὶ, Οἰβῆδυβθη, ἀπὰ οἱ 18), 
ΟΓ ΟἾ]Ὺ 116 ργοδῖθῦ πυπΌΟΓ δηα τη688 (ΕἸ οἰκοτὶ ἀπὰ 
Ἐτὶ.Ζθο 6), ἀσοθ8 ποῖ ττὶνθ δὶ {πῸ ἰάϑα οὗ 16 ἡδὕοῃ, 
ΠΟ ὮΘΓΘ, ἰῃ 118 ὑΟἸΔΙΙΟΥ, 88 41} [βγϑθ], δοτηθδ [υδὲ 
ἷῃ δι οβί8 ἴο ἐδ το λεῖμμα. μα Ἰαΐδοσ βὰρ- 
Ροπίοη (δπηδάϊυβ, Μόγγαν, ἀπὰ οἴ μθγ8) ἰγαηβοθηὰβ 
ἐμο ἰάθα οὗἩ (6 δίογοπια, πο Μ|ὶ}} βυβῆοθ ἤθτο ἴῃ 
ἐδ6 οἀ80 οὗ (Π6 ξν8 48 ἴῃ τῃαὲ οὗὨ π ἀδῃ. 1168. 

Τιθ βἰπιρίθ δροβίοἹο ῬγορἤθοΥ, ργοθουποορά ἀΐ- 
ΓΘΟΙῪ ἴῃ ὑπ Γυἴαγο, Π88 ὈΘΘΠ τ ἢ οὐ ἰοὶχοα, δπὰ 
τσοὶ ΓΑ πδίλοϊβσα ἢ88 ρἰαγοα δϑουῦ ἱ{, 

Βεοβηϊουβ παγγοισίπο [06 τοθδηΐηρ: (1.) ΤῊΏΘ 
δρίγί 4] ΙδΘρδθ] οἵ ἐπ6 οἰοοῖ, ἔγοση ὅθ δὰ Οδῃ 68 
πινς Τηοοάοτγοῖ, Οαϊνίη, Βοηροὶ, ΟἸβμδυβθῃ 
Ὑογαϑποσ, ἄσ.); (2.) Αἡ εἰδοϊίοῃ ἔγοιῃ [βγϑθ] 

Ὑ]1 Ὀ6 βαγϑὰ ἰῇ {π6 τα] θπηΐδὶ κίησαοπι (Βαϊ τίη, 
Βουρ6]). “ΤὴῈ9 οὔθ δυπάγοα δηὰ ἔογίγ-ουν τπου- 
Βαῃα οἱ Εδν, νυἱΐ. 4, ἰῃ το [ἢ 6 απ ΌΘΓ ἰβ ᾿ἰ ο τα Υ 
ἑηϊοτργοῖθα 88 τι ρυϊποῖραὶ οἱ ὔζθηβ οὔ ἴἢ6 οἰ οὗ 
Φοτυβα! 6πὶ : ἢ (δι) ἴβγδοὶ ιοὐϊέ δά αδίο ἴοὸ Ὀ6 βανοὰ 
(Ερἰβοορίυβ, βου ον, δὰ οἰμουΒ); (4.) ΤΠ6 ῥσγορὴ- 
ΘΟΥ͂ Π48 Δἰγοδυ Ὀθθὴ [Δ] Π] θὰ ὈΥ ἴπ6 τωγτίδαὰβ οὗ 
δονβ, οὐἠ πῇοπὶ Επιϑο 8 Βρθακβ, οἰδρ. 111, 86 (Υ ε(- 
βἰοΐῃ, δηὰ οὐμθγ8):; (δ.) [ὉΠ Ρ, 88 ϑογοιηθ Ὀδέογο 
ἷπι, ᾿ᾶ8 (Ἀ]16ὰ ἰηίο σἰασῖπρ οΟπγβα οὔθ ἰῃ τοὶ. 
ὥοα ἰο ἐπῖ8 αυθϑίϊοη (866 ΤΒΟΊ]υοΚ, Ρρ. 629, 680, 
δα τῃ6 αὐοίδιϊοη ἴῃ ΜΟΥΘΡ, ποίθ, οα μ. 489): δηὰ 
οη ἐΠ8 ροΐηϊ Μοδπο μου 88 γον, ὈΥ [ιἷβ νδοὶ]- 
Ἰαϊίομ 8, δΐ8 ἴθαν οὗ [μα 6 ΓΒ ἀθοίδῖνο ἀϑοϊδσαιίοηβ ἢ 
106 Ποραίοβθη688 οὗ {1 ὅονβ (ΤΟΙ παῖς, Ρ. 680). Οα 
([Π6 διυΠ6  ΘῆΔρ6 ὙΒΙΟΩ Πα ΓΔ Οχοροδὶβ ἢ88 ἰδ 
ΟἹ ἐπὶ8 ροϊηῦ, 8006 ἴ6 δϑιῃ6. ΤῸ ΚΞρθθοῦ ἰῃογο 
ΘΆΠπι6 ἃ ΘΠΔΏΡΘ. ; 

Ιῃ ορροβιοη ἰὸ 41} ἴμ686, ἴσο ἂγὸ ἀδδηξοηβ 
φχτασσοτγαίϊησ ἴδ ταρδπίπρ: (1.) Τα πᾶς τηυβὶ ὃ6 
Β0 τ υοἢ ΘΙΔΡἢΔΒἰΖΟα, 48 ἰο ᾿ἰοδὰ τ8 ἴ0 Βῦρροβο {παῖ 
Ϊετδοὶ, ἀγίηρ ἰπ ππΌο]ϊ οἷ, Μ111 Ὀ6 ταΐϑοα ἔγσομι {π6 ἀθδὰ 
ον ἔδ6 τοα]ζαίίζοη οὗἨ 118 Βορο (Ρείϑγβϑη, Φψείἐβολε 
Ροραιπε; 8606 Ἰδοίυοῖ, Ρ. 628). (3.) 76. ἀο τοί 
ἱποϊυὰθ ἤθγο {ΠπῸ ἰάθα οὐ ἃ τεϊαγῃ οὗ [886 τηδΐῃ ραγὶ 
οὗ ἴΠ6 [δγβο  ἰὕθϑ, 88 ἃ παιίοη, 0 Ῥαδϊοδιΐϊηθ, δαὶ [ἢ 6 
᾿άθβδ ὑπαῦ ἃ βρϑοΐδὶ ϑυσίϑῃ ΟἸυγοῖ 11 ἀραῖη αγὶβο--- 
εἰδὶ ἃ ἰδιρ]θ ὙΠ} Ὀ6 ὈυΐΠ ἴῃ Φογυβαίομ, ἰὴ ποῦ 8 
βοσγὶ οἵ γοϑϊατίοη οἵ [6 16γα 6} {15 ᾿οσβΐρ τ ῖ}} ἰδ ῖκθ 

Ὀἶδοσ, δπὰ ἐμδὲ ποθ (6 δον μι ροορὶΘ τ} δἰδηὰ δή 
[Π6 ῥγοΐογγοα ὈΣΙ ΘΕ δά ΠΟὉ]Θ ρΡΘΟΡΪ]Θ6 “2. [86 τοδὶ 
οὗ (6 Ὀοϊονίης Οθηι}6 που]ὰ (οοὰρ. ἸμοΪυοἰκ 
αυοίδιίοπβ, Ρ. 626, 'π δαἀϊ οι τὸ Ὑο ΤΩΒΗΥ͂ Οἰδο το 
τηΐσῃῦ 6 ΘΑΒΙΪΥ οΟἸ]Θοίοα). 

ΤΏΘ686 ἔλπδῖίοδὶ δροϊορίδβί ον δυάδίδια βΒῃουὰ ποὶ 
ἔογχοῖ ἰμδὺ Ιδ6γδ6] [ιὰ8 ἅμ] 6 8δὸ ἀθαρὶυ, δὲ ὈΘοδυδα 
οὗ βυςἢ δυϊϑυοογαιο δα] ΡΥ ΒΟΥ οἰδὶ 8 ὕο {Π1|6 Σ266. 
β'δηΐς βθῃογ οὗ βαϊναώοῃ, δπὰ (μδὲ (1:6 οἷς μοὶῷ 
ἔον ἰδ 'ἰ8 ἴ0 δοαυΐθϑοθ τῃοάθθο! Υ ἰῇ (86 φίογγ οὗ [ἢ6 
Νον Τοβέδπηθηϊ βρί τὶς οἵ Ομ τίβι, δινὰ ἴο [δα 118 ρἷδοθ 
διποης ἰμ6 ἀφη (116 ΟἸινϑεῖδη δ Ο.ΏΒ 88 ἃ {11} δυῖθοι- 
ἰχοὰ ΟἸγδιίδη ἠδίϊοι, πίθους Ἰορμ8] ργίνιοροβ, Ὁὰς 
ἴ.}} οὗ δῷ Βυγῦ]6 Β6Ώ86 οὗ ἰ([5 Ἰοῃς δροδίδευ, γοΐ ἴῃ 
(80 ΡΟΤΘΡ δηὰ ἀοιηορδίγαϊίου οὗ [86 ϑρίγῖε, σοι 
Μ111 [πο Ὀ6 ἱτωρατγίοα ἴο ἰΐ δοοοτγάϊπρ ἴο 118 μ᾽ δ»-- 
ἐμιδί ἷ6, δοοογαΐηρ ἰο ἰΐβ στοδὺ πδίιγαὶ βίδϊα ἴγϑῃδ- 
οστηθα ὈΥ̓͂ ζσταοθ. ΤῈ6 ϑοδοϊδβίϊοβ Αὐοϊδγὰ, Τποσηδδ 
Αφᾳυΐπαδ, δηὰ οἴπογβ, δὰ ἴῃ υἱοῦ ἐΐ 8 Ῥγοροῦ τοθδῃ, 
ἃ ΟΟΏΥΘΙΒΙΟΏ ΟὗὨ ἴῃ0 οΟἸἸθοῦνο ἐγίδοθ, οὐ υἷθαὶ - 
τηθηΐ, οὗ ἰῃ6 πδύοη, Ὀὰΐ ποὺ ἰῃ8 σοπνογείοη οὗ 
ἱπαϊνιάυδ), τ μοὶ 8 αὐδι1|θ86 ἃ 88 δυοῖὴβ ΟΥ̓ ἴγϑο βαὶῖ 
ἀοἰοτιιϊπαιϊίίΐοῃ. ΤῊΘ ΒΟρ6 οἵ 8γ86}}5 δοῃυογείοη 88 
ὈΘΟΏ ΜΆΣΤΩΙΥ ἀοίθηἀρα πῃ [86 Βοίοιτηοα ΟΒυτοΣὶ : 
ἔγϑι ὉΥ Βεχα. ὅθ ΤΒοϊυοῖὶς, Ὁ. 629 ΄.5 

ΤῈ6 αυοβέϊοη οὗἁ ἴΠ6 δουγο5 ἔγοτῃ νῃΐςι Ῥδὺ] ἄγον 
[μἷ8 μυστήριον Μια8 ὀἐπραροὰ το ἢ αἰὐοποη. ΤΤδο- 
Ἰποῖς, ἔ0Ἰ]οπίηρ ἱπ [86 παῖκο οὐ οἴδοσθ, ὑγορ ΥΥ ο81}5 
αἰξοηϊίου ἴο ἴδ6 ἔδοϊξ {μδὺ {δα Αμρουδί]θ᾽ 8 αὐυοϊδιίίοηθ 
ἴγοΐὰ ἴδ ργορῇῃοθίϑ 6 γὰ ανθῃ ὈΥ͂ εἶτη 88 ἃ ιοαγγαπὲ 
οὗ ἷβ Πορϑ, θαΐ ποῦ 88 ἰξ8 ἡ Ὁ. 620 ἢ, Ῥαυὶ, 
ἃ8 8ῃ Αροβίϊθ, νγὰ8 8190 ἃ ὑγοριιοῖ, ἀρατί ἔγοσῃ ἐδθ 
οοπβίἀογαίΐοη (μαὺ 6 οοὐ]Ἱὰ αἰτθδαγ βηὰ (Π6 ρΌΓΙΩΒ 
οὗἁὨ ἐβ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἱπ (86 ροδροὶ ὑγδαϊιΐοη (8ος Μαῖεὶ, 
Χχὶ, 89; Φοὶῃ χὶ, 82. Βονόνογ, 6 ἴακθ ἴοε 
ατδηϊθα ὑπαὶ ᾿ιΘ οουἹὰ πάνθ ἀγάπῃ ἰδ Ναγγδηΐδ ἔγοιω 
[86 ΟΙά ἸΤοβιίασηθηὺ 88 ἔΡΘΘΙΥ͂ 88 6 ἀραϊγο, που 
ΤΗοΪ οἷς ταΐβοθ (ἢ6 αυσδιίοῃ ὙὮΥ μα αἰἷὰ ποῖ Ἃ0 {δ ]8, 
Ὀυϊ σοῃϊοηϊεα ὨἰτηΒ61} ἢ οἱ ἴντο ῥ ποῖ 
ὈοΙοηρσίης; ἴο δὲ οἶδδα, δὰ οὗ ἀουδια! τευ ΒῃοΥ 
(186 ἀφοϊαγαϊίίομβ οἰϊθὰ ὈΥ Αὐδρουῖθη, ρ. 6265). Ὑ78 
Τηυδ ἤΟΓΘ ΓΟΙῸΡ ἴ0 ὈΪΌ]1681] ἐΠΘΟ]ΟΥ, 88 ψν6}} δὲ 10 {πὸ 
τ ηρβ ΒΊΟΣ μάνα ἐγοδιθα οβρθοῖδ!]ῦ οἡ ΓΒ 8 6808- 
ἰοϊορῖολὶ ραγί οὗἉ ἴμ6 {πθοίοσγ οὗ [86 ΟἹὰ Ταβίδιηθπι ἢ 

ΘΙΘ 584]1 οοσῃϑ ουξ οὗ Ζίου, ἃς. [Ἥξε: 
ἐκ Σιών, κιιλ. ὅθε 7εχίμαὶ Νοίε Ὦ, ἀηὰ Ὀοΐον. 
ἘοτῦθΒ Τα κο8 [86 ἔουν ᾿ἰη68 οἵ τῃς ᾳαυοϊδιΐομβ ΘΟΓΓΘ- 
Βροπὰ δἰ οσμδίοΥ : ΟΟΥ̓ΘΏΔΏ ῬΓΟΙΏΪΒ6-- ΤΌΤ ΟΥ̓] οὗ 
βἴη.---ἶ] Τὴθ ἵπτο οοπποοίθα αὐοϊδο 8 ἀγα ἴγοπι 
8. ᾿ἴχ. 20 διὰ χχνὶϊ. 9: ποῖ (δοοογαϊηρ ἴο ὍΟαὶ 
νυνί [βίυατ!], δπὰ οἵΠθγ8) ἤῸμλ «(76 Ὑ. χχχὶ. 88, 8]- 
τοῦ ἴπόγο ἰδ ἃ Κἰηάτοα βθῆβοῦξ ΤΏΘΥ δγὸ (ΓϑοΪῦ 

Φ [Το γ᾽ οῖγ ΠΟΥ͂ ΘΥΔΙΙῪ παορίοᾶ, δηὰ φοτίϑα ὉΥ 
Βαλα ἰδία, ΠΌΡΡΩ, διοβο, ὅ]1 ΠΣ, Ἴγογον, ΤΒοϊ πεῖν Ὧθ 
Τοῦ, Ηοάμβο, ΑἸονὰ, δῃὰ 6 Ὠοϑὲ οὗ σἴδογα, ἰδ: 
(δα ἔθ δποθπς ῬθΟΡίΘ οὗ αοἀ (ϑο ΤΟΣ ΥΟΠΘΌΙΥ͂ Ῥταθοσυοᾶ 
ἦπ ἰδοὶν αἰειϊπισεξνο , 88 1ὖἴ ἴῃ οδγησκὲ οὗὉὨ ἘΠ16) 684}. ὈΦ 
τοδίοχοα, αὖ α παίζοῃ, ἰο Θοὰ δ ἔἴδυου. ὙΠ 811} ἐδὸ στοὰ ἑῆ- 
οδξίοσθ οὗ [18 νίονγ οσῃ οἶα ραδεαβϑβθ, νσσο βανθ ποῖ ἰο ἀρ. 
ὙΠῸ τσοἢ οὐρὰ ἰο ὃὉ6 δάσαϊ ἐθἃ ὉΥ 411 διῖτ συἶϑθα οὗ ὁΧὁ-» 

8.-.--Β.} 
Ἐ(ΤῈΘ ΓΤ ἑοσαίῃσο οἱ (δὲ συ δὐοοί ἰδ οχίοπαῖνο. ΤῈΦ 2 

Ὀραχίδς οὐ (ἢ ἷα συϊαν ρΡοϊπὶ ὅσο τοῦ 

ἔὔδλαται ταὶ βϑμοο, ὀννεκοταον, ψρ. Ἔδι ἃ ὁσαᾷ ΘΥΟΣ, Ω στ 

τῆς, οἷυοκ, 9 οίίδ, Μογασ, ΑἸῶσάὰ. ὍὯτσ. 
ἐπέ χα ἐν Ῥσοῦβ]6 “(δὲ ὮΘΓΘ, 88 οἰ ΠΟΣΘ, Ὧ6 ἄοθ8 τιοῦ 
ἰμισηᾶ ἕο ΣΟΙ͂Σ ΘΧΟΙ ὨΔΙΥΘΙΥ [Ὁ ΒΕ ΟΣ Ὁ οὩ, Ὀμυξ 9 

ἀοοϊοσαξΐαμε οἵ γὙ9 {πὸ ψοποσγαὶ ϑϑηβ80 οὗὨ «δ: 
9 διοίοες Ποία." ΤῊ ὑδ᾽οοιοηβ σχοᾶ ἑβτουσδουῖ 

δαοϊηδὶ Βιοἢ 8 γἱθνν οὗ ἐδ Α᾿ 0᾽8 οἰέαξΐϊοιδ 819 δ. Ὁ} 
Β6Γ6.--ῬΈΠΡΡΙ σοσηδυῖκβ ἐμδὶ μ680 οὐϊαίίοσιβ ΞῸΡ τὸ 

ἐἰπαδποῦ οὗ "9 ἢδενάθηΐτρ “ )8Ε1 ἐδθ 
ἐ!|0ῶ οοξῶρ ἰ:.""-- Β.] 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ, 1-.--86. 871 

πδοϊοὰ, δηὰ ἰοϊποὰ ἱομοῖδον (ἤρου ἴ86 ΧΧ), Ὑοὶ, [ ρ. 166]. ΟἾΒΟΡ οχρίδῃδιίζοων : τορατά θὰ ὮΥ Ῥαδὺ ὦ 
«Ὁ τολ] ΐγ, [ΠΟΥ ῬΘΡΙΘΟΌΥ δΏΒΜΕΡ ἴ0 τ οἷν ΔῃρὶἸοδύοηῃ. 
ὟΝο τουδὶ ποῖ ἔογχοῦ ὑμας ἴδε δγιηοῦ οὗ ἀδ] νθγαποθ 
Ὑΐς ἢ ἰ86 οτὰ ραϊδθ ὁπ, δοοογαϊῃρ ἴο ΟἾδρ. Ἰἴχ. 17. 
4, ἱὸ ἃ ἔωσι Ποῦ. Θη]αγροιηθηΐ οὐ [86 Δγηον οὗ ἴδ6 
ΜΜοϑοαΐδἢ ἴῃ 188. χὶ. ὅ (δ Νον, ᾿ἢ τὸ δάθοσο ἴὸ [86 
φοαίιίοη ὑπαὶ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ΤΔ 68. ΠΟ Γοϊσορτδᾶθ τΤΟΥ6- 
τοθηϊ---ἰαῦ ὑἱμογοορο ὡεέλοναῆλ, ἱπδιαδαὰ οὗ [86 Ἀέ6ε8- 
δ(χ᾿, τουδῖ ἀΘποῖθ ἃ ρΙΟβΓΘ68---ἰἢ 6 ρϑββαρα σαῃηοίὶ ὉΘ 
υπαιγβιορα ΠΊΘΓΘΙΥ ἴ0 ἀοποῖθ 86 ἔσβϑί ἀρρθάσγδῃοο οὗ 
1ὴ6 Ν Οπϑίδἢ, 88 186. χὶ, Ὀυζ, ἰῃ ΔΗΥ ΟΔ86, [6 6δθοδ8- 
τοϊουμίςαὶ Δρρθᾶγαποα οὗ ψϑῆονδὶ ͵8 4180 οοπ͵οϊηθα ἴῃ 
6 Μοβείδῃ. Τηὶβ ἰ5 ἑδυογοὰ ὮὉΥ 1.6 ζτδῃα ὄχργοϑ- 
βίο ἴῃ σοῦ. 190. ΤῈ6 Αροβίϊϑ, πὶ Ϊ8. υϑὺλ] τηδθ- 
6. 68Κ1}}, ὉΠ ίοτο πᾶ κ98 186 οὗὨ 56 ὈΓΟΡΟΡ Ρ68- 
δρα ἮὮΘΓΘ, 8 ΠὨΣΙΑΡΥ ἰὼ {Π9 Θχομοαὶβ οἵ ΟἸσίβι, Ἡ Ὠἱ ἢ 
[88 αἶδὸ ὈΘΘῺ ἃ βυδ)θοῖ οὗ θυγθτὶβο ἴο ΤΩΔΗΥ͂ οσροαὶ 
ἴΟΓΒ. 

72:6 ογίσέπαϊ ἐεχέ (ἴ88. Ἰὶχ. 90, 21) γτοδὰβ : “ Απὰ 
ἕδος Θοἀἂ (οάθοπιθι) 884}} οοΐβθ ἰο Ζίοῃ, δῃὰ υπΐο 
ἼΒοιῃ τμ68 ἕαττι ἔσομαι ἰγαπδρτθβείοη ( Σ᾿: ) ἴῃ ὅδοοῦ, 
δδῖ 1} ἰμ0 οτά, ΑΒ [ὉΓ Ὠ)6 (0 ΤᾺΥ̓ δἰ ἀ6), ἐπ|9 ἰδ ΤᾺΥ 
φονοηδηΐ στ ἔπ οπ), δα (ἢ ἴῃ 6 ᾿οτὰ : ΜΥ Ξρίεῖϊ,, δο. 
Το Βορίπδρὶπιὶ: καὶ ἥξεν ἕγεκεν Ζιὼν ὁ ῥυόμενος, 
καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ, εἶπεν κύ- 
ρος. Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαϑήκη, 
ἐόπεν κύριος, τὸ πνεῦμα τὸ ἐμὸν, κιτιλ. : 
ΧΧΥΪΪ, α18δ0ὸ ἰχοαίϑ οὗ 16 τοβιογαθοη οὗ ἴβγβοὶ. τ. 
6 κίνοβ [86 τῇογα ἀσβηϊΐθ βίδγιϊηρροϊοί. 6 9686 
οἵ νϑὺ. 8 ἰβ : αοα ρυμίδβηθβ ἴβγαϑὶ πὶ τηοἀογδίοη. 
Το ἔοστη οἵ ἰῃ18 ρυἰβῃμηθηῦ ἰΒ παρ θηΐηρ, δὰ Ὀσΐπς 
εαττίοα οΠἶ 248 Ὁν δὴ οδϑί-ἩΪΏα βίοσ, ΤΏΘΠ ΜῸὸ γοδὰ: 
“ Τηργοίοτο (ὈΥ [818 ΤΩ68}8) Β}.8]}1] [Π6 ἰηἰαυΐίγ οὗ δδ- 
οὗ Ὀ6 ρυγμθοα ; δηὰ {18 ἰβ 4}} ἐπο ἔγαυὶϊν ({Π|6 180) ἴο 
(8.6 ΔΊΓΑΥ ἢὶθ 8.) Τηο ΧΧ.: “Μιὰ τοῦτο ἀφα»- 
ρεϑήσεται ἡ ἀνομία ᾿]ακώβ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ 
εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμα. αὐτοῦ τὴν ἁμαρ- 
κτέαν. ῬαᾺ] ἰοοῖς ἰἱπῖο οοπαϊἀοταϊΐοῃ ἰἤγθ τηοαΐδολ- 
θη: (1.) Ζγοηι Ζίοῃ, ἱπβίθδα οὗ το Ζίοῃ, ἰπ ψηΐοὶ 
πὸ πηυϑὺ ποὺ ἴογβοι ἰπδὲ 4180 ἰῃ 1βαΐϑῃ Φθ ον δ τυδὶ 
δοιηθ ἔγοῃ Ζίοῃ ἔογ Ζίοῃ ; (23.) Τδ6 οτἰχίῃμαὶ ἱεχὶ 
ΔΕΒΌΤΟΘΒ ΘΟΠΨΘΓΒΙΟΩ δ᾽ ἐμ0 δῃηπουηοθα σγϑαθιρίίοῃ : 
πιὰ 1ῃ6 ΑΡοβεὶο ἱξ νγδϑ βο ον ἀθηὶ ὑπαὶ ἔμ τοάθρ- 
Ὅοη ργθοθὰθϑ {89 οοηνογδίοῃ ; (8.) Τ||Ὲ Αροϑίϊθ ἀθ- 
βοῦῖθθβ (Π6 ὩΘῊῪ σονοηδηῦ ΜΠῸ Ι8γ6], Ὀν ὩΒοσεης 
Ὧπ6 ρϑββϑαβθ ἔγοπὶ ἴ8α. χχίχ. ὑπαὶ ἷβι ὯὮ0 Βθῦθ ἀθ- 
βοσῖθε8 [9 Ρυγσίπρ δη ἱακίηρ ΔΎΔΥ οὗ δοοῦ Β βίη 
88 (0 οδδϑῃ δὶ ραγὶ οὗ ἴ86 οονοηδηῖ, ἰπϑίθδὰ οὗ 16 
Ῥτγοιηἶβο οἱ {ΠπῸ ἱσηραγίδίοη οὗ .6 Βρίσὶι, ἰῃ 188, ᾿ἰχ., 
ὈδΟΘΌθ6 6 ΚΗΟΥ͂Β τῃδὲ Ὀοΐδ ἀτὸ πα ἰβθο Ὁ ΪΥ οοπηθοῖ- 
φἰ. Ὑοἱ 1Π680 τηοαϊβοκίίοηβ οὗ ἔοσι ἀο ποὺ ῥγουθηῖ 
16 οἰϊδιϊοη ἔργο Ὀοΐῃρς ἃ φγοοῦ, 88 Τμοϊυοὶς βυρ- 

ξδθ, οὐ ἦπ6 ἔασον Ὄχροβί ἧου οὗ [μἷ8. Ρδ8- 
ΤΠοΙθοῖς, Ρ. 681. 

ΤΠοϊυοῖς : “ ΒΟΥ οδπθ [86 Αροβίϊο, 1 Ὧθ νίβμϑα 
ΟὨΪ ἰ0 ΟΧργοθθ ἰΠ6 φθοραὶ ἱπουρηΐ ὑπαὶ ἴ[πΠ6 Μοθ-  ῬΟ86 
εἰδὴ ντ88 ΟΟΙΏΘ ἴθγ ἴβγϑϑὶ, ἴο σῇοοβα [π8ὲ {π|8 οἰϊδιίοῃ, 
οοηϑίβιίηρ οὗὨ {πὸ οομ 64 ράδδαρσοθ, τ θη ἴδ. ΒΆΤΩΘ 
'ε ὀχρτοββοὰ τθῦγα ἀΐγθοιυ ἱπ οἴδμιατ ῥρδββαβεβ οὗ [86 
ΟἹὰ Τεοβιδιηθηῖ ἢ 1 Ὀοΐονα δαὶ [ῃ6 ἥξει ζᾷῦθ οσσᾶ- 
δἷοηῃ ἴῸν (8080 αὐυοϊδίίου : ἢ 6 αἷά ποὶ τοῖο Εϊΐβ 
ἀἰγοο ον ἴο [Π6 βΒοοομὰ οοτηΐηρ οὗἩ (πὸ Μοδβαΐδῃ, γοὶ ἰϊ 
δατηϊιοα οὗἨὨἁ Ὀοΐηρ ἱπαἴγθοῦΥ δϑλμρας ἰο ἰ:....Ὲ.] 

Θηθι)ΐ65 (ατοιίαδ, 18 6Γ)  Θμθιιΐθβ οὗ αοὰ (ΤΠΟξηδΟ 
ἈΑφᾳυΐῃδβ, Βοηρθ!). Αοοογαΐηρ ἴ0 [86 βοΒρ6!---ἰδῖ 1. 
ΔΟΟΟΡΟΐΩρ ἴο [806 τοϊδύώοη οὗ ἴ86 φοβρϑὶ ἰο Ὀθο]ονοσε 
ἀηἀ Ὁ 6] 16 γ6Γ9---ὮὉ} ΓΘ ΘὨΘΙΪ68Β; [18 ΤΩΘΔΏΒ ποὶ 
ΤΏΘΡΟΙΥ ἰδδὺ ὑπ 6} ἃΓὸ δάυθγβασίθβ οὗ [Π6 ρΌΒρ6ὶ (ΟἿν»» 
βοβίοσω, δῃὰ οἰἢθγϑ), Ὀαὺ εἰαῖ, 88 δάυθγβαυῖθδ οἵ [06 
ξοβροὶ, [ΠΥ δῖ γοραγαϑὰ ὮὉγ αοὰ ἃβ δἀνογβησίοβ, δινὰ 
ἴῃ ὉΥ Ηΐ8 τηθϑβθη δἰβο- --ἶοσ ψοῦΣ δαῖχϑα 
[δι᾽ ὑμᾶς}: δῸπι [860 ρστουπὰ οἵ [)9 βανΐπρ' δοοῦ» 
ΟἸῺΥ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ δοὺ (οτίἢ. ᾿" 

Βαϊ δβ 19 οἰθοϊδου, ἰδ 9 ὅσο 
Ῥοϊονθὰ [κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπῇ 
τοί]. 6 που]ὰ ποῖθ αἷδο ῥγοίβεὶ δραϊηδὶ {δε 
[ανογίϊο αἰν βίου : Ὀθίονθα οὗ ὅοάα, οΥ" οὗ [86 Αροϑ- 
116, ογἡ οὔ Οἰιγίθβείδηβ. ΤΏΘΥ ΓΘ δῃθιΐοβ ἴῃ ἰδοὶρ 

ἱῃρ οὖδ τὴ [06 ροβροὶ, γοῖ (ΌΘΥ ἀγὸ ἔδυοσί[οδ 
δοοοζαϊηρς ἴο ἴπ6 οἰοοίίομ, Ὀὰΐ αἰ} [ῸΓ [6 βαῖα οὗ 
νον οοπηδοίϊΐοῃ πὶ 186 ἔδίδιοτε.--- ἘΣ ἴμ9 δῖ. 
ΟΥΒ᾽ Βακϑα [διὰ τοὺς πατέρας]. ΜΟΙ ΒΕΥΘ: 
ἴῃ δνοῦ οὗἩ [50 ῥδίσίογοὶβ (06 ΒΘΏθ6 ἷβ, Ὀθοϑυθο 
ΠΟΥ͂ Δ’9 ἱποϊπάοαὰ ἰῃ βζϑθογαὶ ἴῃ (86 οἰθοϊομ οἵ {86 
ἔΑΙΠΘΓΒ ; δοοοσάϊῃρ ἴ0 το. 238, δ σηδάθ ραγίδκοσβ ἰῃ 
(86 εἰδὲ οὗ το ἔδίμογα, ἴῃ ἐδ6 οαἰΐ οὗἩἨ Ιδσδοὶ." 

ον. 29. ΨΙΒουϊ τοροπΐδηοθ [ἀμεταμ ἐ- 
λητα. Το γοίθσομοθ ἤθεα ἰ8 ΘΥἹἀΘὨ ΠΥ πδιὶοηδὶ, 
ποί ἐπαϊνϊ πα], κὐγὸς, ς [6 Ῥγοροαϊςίου 8 ζθπογαὶ ἴῃ 
118 ἔοστω διὰ ἔογοοθ.-- -α.]. ϊηνορθηϊθα. ΙγγονοσβΌ]θ 
ἴῃ [86 δθη86 οὗ ἃ Ὀἰνίπο, οἰ ΐοδὶ, πὰ 86] οσπαϊ οὶ 
ΤΕΒΌΪ (866 2 Οον. υἱΐ. 10). 

γεν. 80. ΕΌΣ δὲ ἄο. 
ὑμεῖς. 860 7εχέμαϊ Λοίδα Ἶ.. .)] ΤῸ Οση61168.-" 
Ἑοτιηοῦΐ ἀϊθϑοδοάϊοπί. ΤῊ ἀπιστία ἰ6 ἀπεέθεια 
τοναγὰ Οοα δ ποσὰ, πδῖοῖ τδΒ ὑσοϊουραῖοα τὸ (Π6 
Οδηῦ]ε8 ὉΥ 6 ογοδέίου (οι. ἱ. 21). ογῦθδ βηάβ, 
ἱπ νϑσβ, 830-32, ἃ βἰχ- ἰποα βίδῃζδα, ντὸ ποθ ἱπ ϑδοὶ 
ψοῦβα, τὶν (Π6 ΔἸ τογηδίζηρ κὐγθνς τὶ Ὠ᾿ϑουθοαθῃο090-- 
ΤΊΘΤΟΥ͂, Γοσυγτίηρ ἸὮΓΘΘ [1Π|68.---Ε.] 

ΘΙ, 81. μαι ΤὨχου ἢ [86 σροχοῦ δβουσε 
ἴο γοὺ ἴδπον αἷδο σθαν ΟὈϊαΐπ τρϑσον [τῷ 
ὑμετέρῳ ἐλέει ἕνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν. 
Ὗ᾽ 6 δοοορὶ (νίτἢ Εἰ. Υ., Βοάχε, Μογοῦ, ),ὲ οἵα, 
ΑἸΙονὰ, δηὰ πιοβῦ) ἃ ἱγαϊθοϊου οἵ (6 ἕνα.--Ἑ. 
Μογορ που]ὰ ἰοΐὶδθ τῶ ὑμετέρῳ ἐλέει ἴο πλιαῖ 
{Ὁ]ΟὟΒ: “1π οτάου ἰμδὶ, ΌΥ {Π6 ΤΏΘΓΟΥ ταδιἐ οδιοα 
ἴο σοῦ (ἩΙΟὮ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΡΓΟΥΟΚΟΘ πο ἰὼ ᾿οδ᾽οῦδΥ οἵ 
γοῦν δἰ (ἢ; γον. 11}, ΠΊΘΡΟΥ ταὶ Ὀ6 Βῃοὴ ἴο {Π 6 11.᾽" 
Ταὶθ οοπδίγυοίΐοη τυϑί Ὀ6 γοὐθοϊοὰ ουἱγί ρει, ὈΘΟΒΙ56 
ὉΥ ἰὁ 186 Αροβίϊ νουἹὰ βδὺ ἴἰὸ (26 Οδη11168 τιμαὶ ἰ8 
Ὀο(Ὼ ἐ1]-Ὀτοὰ δηὰ υπίγυνῃ }}, ΠΑΙΌΘΙΥ, ὑμᾶς ΤΠ 6ῖν οοὰ 
ΨΟΓΒΙΟΏ ΔΒ ΤΠ ΘΓΘΙΥ͂ 8. ΙΏΘΒΠΒ [ὉΣ [6 ρυγροβα οὗ [86 
Γαγίδον οΘοηνογβδίοῃ οὗ 86 Φονβι Τ86 Ορροβῖίδ οου- 
εἰγιισίΐοη : ποπ ογεαάδάογωπέ ῃ, υϑείγαπι πιϊδεγιοογαΐαπι 
(υχαῦθ), δια ρδεῖσοα [86 οοηνογείοι οὗ [86 θη 1190 
88 δῇ οῃὰ ἴη ἰἰ86] 7, δῃᾶ ἰμθη τηδῖκθα [0 ἔασον ρυν- 

οἵ ὕο οοηγογαίοῃ οὗ ἴπ0 ον, [ΠΟΓΘΌΥ Ὀτουσδὶ 
δρουΐξ, ἰο ΤΟΙ Ιον.. 

[ὥσπερ γαρ 

- 

9 [1}ὁ6 οὐγνίουβ πιοδηΐπρ ἰδ, (Βδὲ (δο οἹοοίξοι. οὗὨ Ιαγαδ᾽ 
8δ8 ἴ00 Ῥοορὶθ οὗ αοᾶ ἱπγόϊγοῦ κυ ἃ ὮορΟ οὗ Ὀ]οϑαίμα ἰὸ 
186 ΟὨ σαι οὗ ἘΌΣΘΉΜΙΩΙ τδαῖ [8.6 ΤΩΘΤΟΥ ἨΠ[Π΄' δὲ Ἰωδὲ ὁσδθ, 
δυθῦ ἤοσ ““ἐδοιιδδη 48 οὗ ρεπεγαξίομ." [17 [0 ΑἸΣδΒδσο 
οονθηδηΐ ἰδ δὺχοβδίοι,, [89 Αροεὶϊθ᾽β τορὰδ Ὦδγο [11{10 ἔοξοθ 
--Ἐ. 

ΓἸ γουνδειδαᾶια ἐπῖφ τὸ 
γεν. 28. Α5 Τουπομίηρ ἢ βοΒροὶ, ΤΠΛΟΥ͂ ἃσὸ οἱ ἐδ οὗ 1δο ῬΑΣΑΙο ἐγχολὰὶ ἐρτῖρ τ πρὸ 

αυθσηΐοα [κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχο] οουπὶ οὗὨ ἐδ αϑῆοσαὶ ἐμουρδὲ οὗὨἨ 19 Ὑ80]6 16 
ϑροί] ΑΔ δῃθπιΐθθ, ἐΠΕΥ̓ ΔΓΘ δαὶ, ὮΥ Μαγθν διὰ ΝῊ μρῤλβ ατο ῳ τρ ΕΤΟΥΣ ͵β λῳ δ ἀθρὶ 
ΤΒοΙΪποἷς, ἴοὸ 6 ΠΟΘΙ Εν ἰτθαϊθὰ ὮῪ αοὰ [λμονά ΕἸΤΟΣ ΠΡΡΉΑΕΟ τὸ τὰ σὸ. πον, λὸ (ΟΊ ΥΩΝ ἀδὰ οἰῆ δε, 
ΠΟΙΡ  ὙΤΡΟΙΝΕΣ ἐπυἱδὶ Ὧ20). Βαῖ ἰξ ἰβ ἀἰ ῆσυ]( ἴο Ϊ ἐλεν λανε ποὶ δεϊἐευεὰ οπ (δε ἐλοιοη ἰο γοῦ, : 
Θαι  Ὀ}Ϊ8} ἴ86 δηι ἢ (πὶ ΓΠΘΥ͂ οΔΌ ὈΘ δβἰτηυ ἴλη 6- 
θυθὶν οὐΐουβ ἴο, απὰ Ὀοϊονοὰ ὉΥ, αοα, ὀχοθρί ἰη αἱΐ- 
ἔογομὶ γοϊαίίοηα, 89 ἴῆο χορ. δοίεα οὐ οΒαρ. τ. 10 



7. 

σον. 82, ΕοΣ οὐ Βαϊ δβτιξ ῸΡ 411 ππᾶθσ 
αἰρουοάΐϊθηιοθ [συνέκλεισεν γὰρ ὁ ϑεὸς 
τοὺς πάντας εἰς ἀπεέϑειαν. Οἱ ἴδπα νοῦ, 
ΘΟ ρΡ. ΘΔ]. ἰ1ϊ. 22, 28, Τεχέμαί Δοίε “5, δηὰ Ὀοϊον.--- 
Β.] Τμαῖ ἴδ, 86 76.:0.018 88 γΧ78]} ἃ8 ἔῃ6 ἀθη(1168β.0. Αο- 
εογάϊης ἴο Μογογ, αὐ δηὰ ουόγν ΘΠ Π116 δα 96 ἃγὸ 
τοθϑηῖ, δηἀ ποῦ ΙΩΘΓΟΙΥ [ῃ6 Τη8Ά8868 Οὗ Ὀοίδ (ποοοτγά- 
ἂρ ἰο ΤΒοΙθοκ, δηὰ οὔ θγΒ). Τγαθ, [ἢ6 Πη85568 81}, 
δι ἃ σογίδίῃ 86η86, ἰῃ6 αἰἐ-σοποίμαΐηρ ; γοῖ, εἰγῖοι] 
ΦΙῺΓ ᾿Δβὶχϑα, 8}1} δῃὰ ΘΥΘΥΥ Ο6 σϑηηοῦ Ὀ6 ΒρΟΪζΘἢ οὗ 
ὉὍΦΟΔ180 ἴδ ᾳαρϑίίϊοῃ ἰ8 ἡοῦ ΒΙΠΡΙΥ (Π6 [411 οἵ τηδῃ, 
5. 1 1Άὴ}9 φοηθγίο σοηβθαιθησοθ οὗ {Π6 [411] (Ὑ υἱραῦθ 
8)ὁ μοῦ μανθ ἴ86 πϑυΐθῦ). [786 πϑυῖον 8 ργοῦδ- 
ὈΙΥ Ὀοττοποα ἔγοιῃ Οα], 1. 22. ΤῺ6 86η86 18 186 
ΒὼΠη6, ΒΟΙΠΟΡ Μ͵Ο δοοθρὺ ἴμ6 νἱον οὗ ΜΟΥΟΣ οὐ μὲ 
οὗ ΤὨο]αοὶς - Ὀὰΐ ὈΥ͂ ργοββίηρ [06 ἔΌΣΤΩΘΙ ἴῃ (6 860- 
ομὰ οἰδιδθ, ἃ σοῃοϊυβίοη ταϊρῦ ὍΘ ἰπβογιθα, το ἢ 
Μόγγαν ἰτηβ6}ἢ ἀ068 ποῦ δοοορῖ, νἱΖ., ἴ.:6 βοΐ] οχϑῦ- 
ὅπ, οὗ ΒΑ υΪϊη ̓ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴῃ ἴ6 ΘοΆ86 οὗ ΘΥΘΤΥ͂ ἱπάϊνίάἀυ8]. 

ἽΝ ΜΠαΐ ἀ0685 δῆτπέ ΜΡ τθδῃ ἢ ΜογΟΡ που]ὰ 6χ- 
ὈΪαῖπ ἰδ, δοοοσγαϊηρ ἐο ἰὴ6 ρθουν οὗὐἠ {π6 Ἰδοὺ 
ἀτθοὶς : ἰὸ ρὶνθ ΟΥ̓ΘΡ ἰ0, ΟΥ ἁυπάοτγ, ἴδ6 ε)εοέξνθ ῬΟΉΘΓ, 
Ὀὰΐ ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ ὐεοίαγαξέἑυό ᾿ἡμξεμλρας, διὰ οἱ- 
68), ΟΥ ΡΟΣ, Ϊβδῖγ θρόνον (Οτίροη, δηὰ οἱ θ ΓΕ). 
[Μόγορ, ΑἸ ογά, δηὰ οἴμιογθ, γοπιατὶς ἐμαὶ ἴμ6 σὺν 
ἴῃ σοι ροβί 0 δίγο ΒΒ ΘῺ5 (86 δβἰταρ!6 νορῦ, τίϊπουϊ, 
ΒΟΝΘΥΟΣ, ἱπιγοἀυοίηρ 86 ἰάοα οἵ ἠἁ ὠδβῃαυϊμίης ὉΡ ἐο- 
σείλεν.---Ἐ.}] ΤἸῈ6 τοδὶ ὀχρ δηδίΐοη οὗἨ ὑδ δχργεβ- 
δἷοῃ ἷ'θ οοῃίαϊποα ἰῃ οι. Υ. 12 διά 64]. [ϊϊ. 22. 
ΤΠ βίαΐθ οὗ (86 ἰοίδ! οὗ ταθὴ (μοῖρ Ὀαΐηρ βῆ 
ὋΡ ὑπάονρ ἀϊδουθοάϊοιιο6) 8 Ὀαϑοὰ οὐ ἐδ ογϑαπὲὶο 
(σεπεγς, δοσίαί͵ ροϊἐξιοαὶ͵ πα δνηιραίλείἑοαἴ) οοππθο- 
ἔϊοπ. ΒΥ ἴ06 ογζϑδηΐο οοπηθοίϊοῃ, 411 τ ἅτ 8δαϊ 
ἋΡ ἴῃ [06 σοῃβθθαῦθηοοθ οὗ 86 [Ἀ]}1. ΤΏδη, ὈΥ 1.6 
ογζδηὶο οοηηθοξίοη, 6 θη 1168 ἀγὸ γϑὶ βῃυϊΐ τ ἴῃ 
0 ργοσθβϑ οὗ ὑῃθο]οῦ (866 οἤδρ. 1.); δηὰ ἴῃ τΠ6 
ΒΆΓΩΘ ὙΑΥ ΔΓῸ ἴΠ6 ΨΦΘῪΒ 4180 βϑῃῃυϊ ὉΡ ὈΥ͂ Π681}8 οὗ 
(818 οὐζαπὶς οσοπῃθούίοη (σΒαρ. ἰϊ.)}. [ἡ 186 οοἸοοῦνο 
οἰδγδοίον οὐὗὨἨ 1ῃ6 ἰιἰβίοῦυ οὗὐὁἨ (δε πονγὶα, ὑμι18. τγδίζοβ 
8 οοἸἸοοίίνο οοπσίμίοπ [ Ζιδαηπιπιεηισοδολίοοδοπλοίη. 
ΤὨυΒ τἴη6 Δονβ, ὈΥ ὑμὶν ογχδηὶο ουπῃθοίΐοῃ (δοοογά- 
ἴῃς ἴο Δ]. 111. 22), ἜγῸ Βῃη ὉΡ ὑπᾶον [86 ἰδ, 88 ἴΐ 
ΘΓ, ἴῃ ἃ ὈΓΒΟΠ ΟΥ̓ οΪδοα ΟὗὨ συδίοαν 5 (ἐφροιρού- 
μεϑα συγκεκλεισμένοι) ; ΑΙ Πουρ, αἴτον [Ὠ6 οοῃῆηο- 
ταθηΐ τγὁ8 ΔΌΟ ἸΒη 6, ᾿ῦ ἰυστποα ουΐ (μαῦὺ ΠΟΥ͂ σοηδὶβ- 
οα οὗ ἔνοὸ ραγίβ, [8.6 οἰ] άγθῃ οὗἁἩ ἰῃ6 Ὀοπαποτωδῃ δηὰ 
[6 Ομ άτοῃ οἵ ἱμ6 ἔγρονοθδῃ. Τυ8 1ζ σουἹὰ ΟἿΪΥ 
σοπιθ ἴο ῥΗ58, ὈΥ͂ Ἃἢ6 ραγίαϊ ρόοτοῦ οὗ ἐῃ6 σοῃηθο- 
του οὔ ([ἢ6 υπΐνογβαὶ ΟΌΓΓΡΏΙΒ, ὑπαὶ β'π βῃουἹὰ Ὀθ 
οοηδβαπηπιαίθα ᾿ῃ ἀηὈ6] 16 ἀπᾶθΡ Θ0α 8 ̓υσρτηθοηΐ, ἴῃ 
ογάον ὑπαῦ Β'μΠΟΓΒ τηΐρηῦ ὈΘΟΟΙΏ6 γοοθρίϊνο οὗ Ὠϊνὶη6 
ΤΑΘΓΟΥ͂ (Εοπι. ν. 20 : νἱῖ, 18). 

Ιὰ οτὰοθσ ἴἰπδὲ Ὧθ τᾶν ανθ τθσον ὍΡΟΣ 
81 [ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήση]. Τ7η6 ρυγ- 
Ροβα οὗ {18 δυϊποτγϊδιϊνο ᾿υαρτηοιηΐ οἵἠἨὁἁ Φἀαοἂ (δαὶ ἰδ, 
οὗ 8 Ὀϊνίηθ Βαγαθηΐηρ, ποῖ] τγὰ8 σαγγ θα οοη- 

᾿ ΒίΘΟΥ δυσί ον. ὉΥ ἴμι6 γϑοΐργοοδὶ δοίΐοῃ τὴ στηδη 
Κυλ}0) να, ὅτγϑί, ὑμδὶ ἔι]Β]πηθηῦ ἴῃ {Π6 δποϊθηϊ {πηθ, 
φΏθῈ (Π6 Ὠδαίῃθη του] ὰ ΑΒ τῖρα ἴον ΠΊΘΓΟΥ͂, δηὰ ν]]} 
Ὀ6 ποτοαῆον ἰδ δἸδίπιθηῖς οὗ Π6 Νοῖν Τοβίδιηθπὶ 
ἐἶγαο, δὴ [8Γ86] 814}} Ὀ6 τῖρϑ [ὉΓ ΤΏΘΓΟΥ. 

[ΑἸέονα γϑιμαῦκϑ οὐ τοὺς πάντας ἰῃ [Π6 ἴνγο 
οἰδυβοβ: “Αγ ΠΟΥ [86 βαιὴ6  Απά, ἰἔ 80, ἰβ ΔΩ͂ 
Βυρροτί ρίνοη ἴο ἴῃ6 ποῖΐίοῃ οἵ δὴ ἀποκατάστασις 
οὗ αἰΐ πιδη ἢ Οδγίδ ΠΥ ὉΠΟΥ͂ ἀγὸ ἰάἀθηϊίοαὶ, ἀπὰ δὶρ- 
εἰν αἱΐ πιοη, πὶϊηουΐ ᾿ἰταϊἰαιϊΐοη. Βα ὑῃ6 υἱεϊπηγαῖα 

Ἔγϑηοα Ὀοίνθοη {116 αὐξ γιδηι ΤΟ ᾶἃγὸ 8: Ὁρ υῃ- 
δὸς ἀϊοοσεάϊρηοο, δηὰ (Π6 αἱΐ γιεθ ρου τΒότη ἴἢ6 

Φ Γσοτρ. Δηρο᾽8 Οὐηννς. Θαϊαίίαη:, Ὁ. 88 4'.--Β ] 

ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ. 

ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰϑ ΒΏονΤῃ, ἰβ, (Πδὺ ΟΥ̓ 411 Πγη6 0 ἐλὲδ πόσον ἐδ ηιδὲ 
αὐδοορίερα, πὰ 80 ὩΘἢ ὈΘΟΟΏΙΘ δοἰγ-χοϊμα οὐ ἔτοτα [86 
Βαϊναϊώοῃ οἵ αοὰ, ΟΟΡ᾽Β ΔΑΟῚ τρϑιιδίηβ ἔθ ϑδυ,6, 
ΘαΌΔΙΙΥ ρσταοΐουβ, ΘΟΌΔΙΙΥ ὑηΐνεγθαι, πο ΠΟΡ Ἰη 68 
δοοορὶ Ηΐβ ΤΩΘΓΟΥ Οὗ ῃοῖ, ΤὨὶβ οοππηροηον 18 ἦδγϑ 
ποΐ ἐπ υἱεῖ, Ὀυὶ ΒΙΡΙΥ Οοα᾽ Β δεὶ ἰἴϑε]!ὅ, Ὑ0 δδῷ 
᾿ΔΡὰϊν υπαογβίδηα (Πθ οὐ πάντες πδιϊοθασ. ΤῆΘ 
ΤΡ ΚΘ πη ϊνογβα ἐγ οὗ [6 ΘΧργϑβϑΐίο γθο}}8 (μη 6 
εἰπηΐπρ οὗὨ ἴῃς Ερίβ|16, δι !ὰ πηδῖκθβ ἷξ ἃ δοϊθωὴῃ Θοῖ- 
οἰυδίοῃ ἴο ἔπ δγχζυμηθηϊδιϊνο ρογάοη, δον πο ἢ ἐδ6 
Αροβέϊθ, ονοσρονογοὰ πὴ ὑπ6 νἱον οὗἩ πὸ Ὀἱνῖηθ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ δὰ τίϑαοχμῃ, Ὀτοδκ8 ἔοσγί ἰηΐο 186 50} ποδὶ 
ΔΡΟΒΕΓΟΡΒΘ Οχίβείηρ ουθη ἰπ [86 ρᾶροβ οὗ [περίτου 
᾿ι861..) ΟοΏΡ. 2οοίν. Νοίε 31.---Β.] 

γερ. 88. ΟΣ; ἴπο ἀορὶδ οὗ [πὸ Τἱ ΟΆθα, διὰ 
τἱοάοτω, δο. [9 βάϑος πλούτου καὶ σο- 
φίας, κιτιλ. 786 Ἐπρ δη, Ὁ8δὴ ἱπίογργοίδεου 
.)28 Ὀ6ΘῺ [0] οτγϑὰ Μΐο γαραγὰβ ἰπ 6 ἴμγθο χϑηϊνοα, 
πλούτου, σοφέας, γνώσεως, 88 οοὐχαὶ 
Θεοῦ ἰἷ8 Ἰοϊμοὰ πὶΐδὰ 41} τἢγθ0.-.-.Β.}] Οοπδίσυο- 
ὥομδ: 

Α,., Ὑιδὶ α ἀορίῃ: 1. ΟΥ̓ τἱοῦδβ, 2. Οὗ πὶϑ- 
ἄοτα ; 8, ΟὗἨ Κηον]οῦρο (ΟὨγγβοβίομι, Θτο ΐυα, ΟΪ8- 
᾿ιδύθου, ῬΒΠΙρρὶ [Ηοάροα, ΑἸέογὰ, 6 Ὑ εἰ16], ἄς. 

Β. ὙὙἘΙιεϊ ἃ ἀδρίῃ οὗ τίομβοβ - 1. Οἵ πὶίβάοι : 
2. ΟΥ̓ Κπον]θάρο (μαΐπον, σα! νη, Βοομο). 5 ΜογοΡ 
ΒΑΥ͂Θ, ἴῃ ίανοῦ οὗ ἴῃ6 ἢγθὶ οοῃδβισιοίίοη : “ΑΒ νϑγβ. 
88 διὰ 84 ΡΟΓΓΓΑΥ ἐΠ0 σοφία δὰ γνῶσις, Ὀαὶ τετβ. 
δῦ δπὰ 86 [πο πλοῦτος ϑεοῦ, {6 ΌΓΠΊΟΣ Θομϑῖγυο- 
οι 8 ὑγοίογδῃ]θ. Βοβίἀθβ, (ῃ9 ἀορίδι οὗἨ 86 το μοδ 
πΟᾺΪὰ Ὁσ, ἱπ ἃ οογίδίη Ἰηθδβυγο, ἰδυϊοϊοχίςαὶ, Βυΐὲ 
βάϑος οδῃ 4180 ποί (δοοογάϊηρ ἴο [ἢ Βϑῖὴβ νγτὶτθυ) 
ΘΔ ὁ ἐλ6 σγεαί ἡιεΐπιοκε απα διρογαδυπάασησε,," ὉὈ6- 
οδυϑ6 ἰζογο ῬΟυΪα ΤΩΘΓΘΙΥ τοϑυϊὲ δυο 8 ἰδ ίοϊ ον. 
ΤΏ ἀορίῃ, στοϑο ουϊπναγὰ ἤρσυΓο 8 ἔΠ6 οοθδη, ͵ἰ9 8190 
ἃ Βρί γί 04] ἀθρίῃ (866 (Π6 αυοίδιϊοηβ ἰπ Μογοῦλ), 
ΤΏΘΙΘ 8 δ'80 δῃοίμον βογύ οὗ ΕἼΪ]η6Β8, 88 ἃ τ] ἢ δηὰ 
ἔγυ 1 ρΡ]αἰπ, Ηδγο αοα᾽ ΒΒ πιΐγβοϊθβ ἃσὸ οὐϑουσοα ὉΥ͂ 
ἃ ΒΟΙΥ ἀλτίηθαβΊ Βαὶ ἐμ6 γἱολδὲ οὐὗΓἩἨὨ Θοά δὰ ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ οἶδ γίολος οΥΓἹ σγαοδ ἴῃ (ἢ Βρθϑοῖΐδὶ θ6:86, 
ἴον [86 ΦΌ]η685 οὔ ογοδίίοη δῃᾶ ἴμ6 ἰτοαδαγοβ οὗ γὸ- 
ἀοτηρίίοη οοηδιϊθαῦθ ἃ ΠΟΤ ΚΘΏΘΓΑΙ ὉΠΙΔῪ ἴῃ [Π6 8}}- 
ΒυηοϊοοΥ οὗ αοά, ΤἘ8 'ἰΒ [Π|0 δηξγθ οπίοϊοσίοδὶ 
δηα βοϊουϊοϊορίοδὶ Τουπάδιίοη οὗἩἨ Οοα δ ἜΡΕΙΟΣΝ 16, 
ΠΟΥ͂, σοφία Ὁδ ἀοβηρὰ 88 [86 ΘΧΘΡΟΙΒΘ Ο 8 
δίσηῖπσ αὐτὶ θαῦα, ὑπ6 468 4180 υϑ08}}} πο] π68 189 
Κηονθαμο ἀπὰ ομοῖσθ οὗὨ πηθ8ῃ8 ; ΠΟΓΘ, ΒΟΤΟΥΟΡ (80- 
οοταϊΐηρ 0 Μογογ, Ὁ θχδρ θ), γνῶσις ἀδηοῖοβ τῃ6 
Κηοποαάρο ΟΥΓἹ πβθᾶηβ. Ρτγοοῦς: αὲ ὁδοὲ αὐτοῦ, ΗΪΐδ8 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒΘ, τυυδὺ Ὀ6 τοΐρσγθα ἴὸ ἴΠ6 Ἰαϊζοσ. Βυϊῖ {πὸ 
ιοανϑ ὮΔΥ͂Θ ᾿ι8ί 88 ἀδοἰἀδα 8 γϑἰδιίοη ἴὸ 1086 βἰδγθηρ. 
Ῥοϊμὶβ 88 1ὸ ἴδ 8η8] ροϊηΐβ, δη ἃ νὰ πουϊὰ ἢδγο 8180 
δοΙὰ ἴο ἴπ6 αἰδυϊποίίοη : γνῶσις τοϊαῖοΒ οὐίεἶν ἴο 1} 6 
ἀρχαὶ ἀπά 118 σΟΠΒΟα ΘΏΟΘΒ, δηα σοφία οὀίειἴν τὸ 
τέλη ἀπά τ{ἘΠ6]Ὁ Ῥτϑιηΐβοβ. ἢ 

ΟὟ ὈΣΒΘΑΙΌΔΘΡΪΘ, ἄο. [ὡς ἀνεξεραύ- 
νῆτα, κιτιλ. 866 7 χίμαί Νιοίε Ἶ. Μαγοῦ τοίδτϑ 
αἱ ὁδοὲ αὐτοῦ ἴο γνῶσις, τὰ κρίματα αὖ- 
τοῦ ἴο σοφία; [ἴΠ6 ἴὍΓΙΩΟΡ ἰπ ἴδ6 Β6η86 οὗ "7:8 
"ποῦθε οΥΓ ἀδαϊίτιρ, Ηΐε δοοποριῖδα, (6 Ἰαίίον, ᾿δὲ γι- 
ἀϊοῖαὶ ἀδοϊδίοπα (88 γϑν. 82). 5Ξ0 ἸΒΟΙυοΚ, Ὀὰϊ ἐδ9 
αἰϑώποιοη8 8.6 ΨΟΣΥ δ8016. 8.66 Ὀε]ον.--- 4} ΤῊθ 
γποδί ὠνδ6 τολαδῖα οἰνδταοῖοσς οὗ αοάδβ ἰυδρτοθηὲβ Θ01» 
δἰδίβ ἴῃ Ηἰβ σδυδίηρ τοἀδουηΐηρ δοῖβ ἴ0 ασίῖβθ ἔγοις 
ἔθο (φ6η. ἰἰϊϊ. : ([πΠ6 Βοοὰ ; [16 Εργρἕδῃ ρῥ]ακοο : 
[86 ΒΑΥ]οηΐδη σΔρ Εν Υ ; τΠ6 ογοββ οὐὗἁ ΟἿ γἕβι) 9 

Θ᾿ Ἠφ10116᾽8 ΔΡΟΌΣΩσι ἐδ, πὰ ἢ ΔΕΘΉΟΣΒ αίνγοη ὉΥ Του 
Ἰυοῖκ, τὶ] Ὀ6 Ἰουπᾶ ἐπ ΑἸδυτὰ ἐπ ἰοοῦ.-- ἘΠ} 

1 [Βαπβο] : ΒΑΡΙΕΗΤΙΑ ἀϊγίριὶ οποία τὰ ἥπενι ομέξαχωσιεῖ 
μοξον ὕον προί, ἤἄηεηι ἱπθα εἰ ααἰίοα. 8600 οαῖτ. Ἀοὶε 88 
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ἔδο ροουϊίατίιγ οὗὁἨ ΗΒ ΜΤΔΥΒ δ αἷπο ομξ, 600}. 
εἰδὶα 'ἰῃὰ Ηἰ8 Ἰϑδτς [86 πἰξβτει τι ποΊΣς ογοδιοὰ 
ἀδγουρὶ Ὀγπάγα, οἰγουϊοῦβ ῥμϑῦβ, ΒρΡραγθῃ  γ οοῆ- 
[ΣΆΤῪ τοδᾶβ, ἀἐῃηὰ δυὐϑὴ ἱπραβ880]6 τοϑβ, βίο Υ [0 
(εὶς οὈ͵θοῖ (866 Φοῦ ν. 9; ἰχσ. 10; χχχὶν. 24). 

γον. 84. ΕΣ Ὅὸ Βεαῖδ Ἰχροῦσῃ [9 τοἰηὰ 
οὗ 189 Τιοχὰ ἃς. [τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυ» 
ἑου; κιτ.λ.} [88. χὶ. 18, “ ἐπα ΘΧΔΟΙΪΥ ᾽ ἤτοι 
ΟΙΙΧΧ, Το πϊηὰ ἴοοΚ ἰκηοπ]οᾶρο οὗἁὨΪΠ6 οὈ͵θοῦ ; 

ἔπεα οουσιϑοὶ ἴοοῖς Καον]οᾶρο οὗ [80 παγϑ. Οὗ, [Ὡ6 
ἕοσιμον πογὰ δρρ ϊθβ ἴοὸ [86 γνῶσις, ὑπ ἰδιίον τὸ [86 
σοφία (ἸὨοοάογοῖ, δΔηὰ οἰμογβ). [αὶ σίϑάομ Ηθ 18 
ΦΧ δια δυο δθονθ (Π6 ὑπάἀογβίδπάϊηρ οὗ τηδη (" ΜΥ 
ἐπουρ 8. ἀτὸ ἢοΐ γοῦν ἱπουρὨὶδ ᾽)), ὙΠῈ τοβρθοῖ τὸ 
1118 οουηβοὶ, ἀθοῦθ [Ὧ6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ΟὗὁὨ ΙρΔ0ὴ}8 ὈΘΙηρ ἃ 
ΘΟΌΏΒΟ]]ον ψὶῖὰ Ηΐπ ; ΒΠΑ}]Υ, τὶ ταβρϑοῖ ἴ0 ΠΕ 
το 68, ΠῸ ΟὯ6 δ δηγομοα Ηΐη οὐ ρίνθη ἰο Ηΐτη 80 
4: Ηδ Ἰιαὰ τὸ ΤΟΟΟΙΏΡΘΩΒΘ ὑη10 ἰιΐτὰ αρϑίη : Ηβ ἷἰβ 
Ὧϊ6 ΔΌΘΟΙΪυϊΘ βουτοθ οὗ 41} ροοα {Πΐηρβ. 

γεν. 856. ΟΣ το Βαῖδ πχηϊ σίνϑῃ ἴο .αἷπι, 
δοὰ ἐϊ 5.411 Ὀ6 τϑοοοσηρϑῃδοὰ υσῖο Εἶπ ἀρδίῃ 7 
[ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ ἀνταποδο- 
ϑήσεται αὐτῶ; Τεχέμαί Νοία ἯὉ, ἴον [86 
τοχί οἵ (6 Ηοῦτον δὰ ΧΧ --Β] τομι [Π6 οτἱρ!- 
ὯΔ] τοχὶ οὗ Φοὺῦ χὶὶ. 11. Νὼὸ οἱ ῦδὺ 6 τοραγάθα 
8 ἃ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΙ ς᾽ οὗ ἀοάὰ. 

γὲν, 86, ἘΟΣ οὐ ἰτα, δὰ τχουρὴ Βίπι 
[ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ]. Τα περᾶ- 
ὥοη οὗἁὨ τ06 ργανίουβ ργοροβί τοι 'θ σαγτί οὰ ουἱΐ ροεῖ- 
νου ἴῃ ἰδ6 οοτροίοῃ οὗ ἰμ6 ἀοχοϊοσγ. «44 
ἐλέησε αγε οΥΓ Ηΐπι. ἘἨ6 ἰδ ἐῃ6 ογσίπαί γομπέαϊη, 
ογίσίπαί σγουπά δπὰ αιἰλο».---Τλγοισὴ ἤηι. Ῥτο- 
βοσνυδίίοη, ρονογτηθηϊ, γοαθιηρίίοι. 

Απὰ παΐο πὲτα [καὶ εἰς αὐτόν]. Ζ7οιαγά 
θη “ὁ σπά. Τθδὶ Ηθ τα  ὈδΟΟΙ6 8}} ἴῃ 8}} (1 Ὅσον. 
χν, 23): Ηρ ἰδ αἰογβοα ἴῃ ἃ]}, δὰ 4}} 18 μου δοὰ ἰῃ 
Ηϊη). ΜΩΥ͂ΘΡ 58 γγ8: “ [ἢ 50 ὮΓ 88 ΘΥΘΡῪ ἱπίπρ' ΒΟΓΥΟ8 
οὐδ ΡῬΌΓΡΟΒΟΒΘ (ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ οὐ ἶἷδ ὨΟΠΟΙ, 88 ΣΏΘΩΥ 
που]ὰ ἢανο 10). Βαϊ ΘΨΟΡΥ ἐμίηα ΔἸ ΝΑΥ͂Β ΒΟΓΥΘΒ 
Οοα δ ρυγροβθο. Ὑοεῖ ἰδ6 ὅπη), Δϑοϊΐα ρ]ον βοδίίοη 
οὔ Οσὰ οδηηοῖ Ὀ6 βοραγεῖοα ἴσοι ἴ..6 ΡΈΓΡΟΒΘΟ οὗὨ {ἢ 6 
τονοϊατίοη οὗ Ηΐ8 δόξα ἴῃ Ο γίϑι, δὰ Ὁγ Ηΐτα ἰη Ηἰ8 
οἸΠ] άγοη, Ηΐ8 ᾿ὉΠογίδηοο. 

Αἰρῦτοβο, ΗΠ Ἰασν, ΟἸϑδαυθοι, ῬΈΣ ΡΡὶ, δηὰ οἱἢ- 
ΟΓΒ, ἴᾶνο γοζδγάθα (818 ΔΒ 8 Οχργοδϑίοῃ οὗ 
(16 τοϊδείοῃ οὐ Ζ αέλεν, “οη, απὰ ϑρένγι.5 Μογοῦ 
ΟΡΡΟΘΘΒ ΕἸΡΙΟΣ ἀγρίης ἐδαῦ ποῖίθον ΟΠ γγϑοβίοσω, 
(ξουμηθηΐῖυδ, ΤὨΘΟΡγ]δοῖ, Οα] νη, ἢον Βοζα, ὮΔΥΘ ΣῸ- 
(οττοὰ ἴο ἴ6 ΤΥΪΗΪΕΥ ἴῃ ἐποὶν ὀχροβδίζοηβ.Ό ΤῺΘ 601» 
ἰοχὶ Βρϑδῖκα βίτηρ!ν οὗ Θοα 186 Εαίμοσ. Ὑοὲ 1 οδῃ- 
ποῖ Ὀ6 ἀουδίοα, εἶ Ἧ6 ἴδίκο ἰπΐο οοπδίἀογαϊίΐοη οἶμον 
ρδβθαάροδ οὗ [86 ΑΡοβίϊο (0. δχβδι}ρ]θ, 1 ον, χν. : 
Οὐὶ. 1.), (δαὶ Ῥαὺ] ἴϑσὸ ῃδὰ ἴῃ ταΐῃὰ δὲ ᾿ϑϑβί {π6 ἀἷξς 
ἴδγθποθ οὔ ἐδλε γουοίαίίοπε οὗ ἴῃ6 Βαΐμον, ἰῃ6 ϑοη 
δηὰ ἰῃ6 ΠΟΙΥ ϑρὶτίϊ, 1 ἰ8 οογίδίπ ἰῃδὶ [6 Υἱ 91} οὐ 
Οοὐ δ αὐβοϊυἴθ ὑήἱτῦ ρῥγθαοσαϊπδίθθ ἤθσο, Ὀὰϊ ποῖ 
ἰδμοτοίογο ἰῃ (6 δχοϊυβῖνο, ἀοσίγίῃ8] ἀθδηΐ 6688 ΟΥ̓ 
Θοὰ ἰπ6 Ἑδίμοσ. Τί Τυϊηϊ αγίδη σοϊδιίοῃ 1166 ὉὈ6- 
γορὰ βυδοναϊηαιξοηΐδτη. 

3 ΓΑἸκοτὰ; ὙἢῸ ἰδ ἘΠΟΣΠΑΝΥ ΒΕΡΕΥ δ Ὠΐδ δοξοσοθτ 8 ΟΣ 
κτοῖδ ὁ :ΗΙ 8 ὃθ τἰσΒΕΥ παϑοτγειοοᾶ--- 
ποί οὗ ἃ ζογπιαῖ αἰϊιείοπ τὸ ἔμο ἔδιτοθ ῬΡΟσβοῇβ ἢ ἰδθ Ἠο 

ὧδδδ ΠΘΥΟΣ εῖν ἐαργοιδεαὰ ἐδ ἀοοσίζίηο οὗ ἐμο Ηοὶ 
Ἐσιοῆν ἴὰ κεν αν αν γοί Βο νγὯ86 οοῃθοΐοῦδ οἵ ἰε εὖ 
ο,νίης τοα}1γ.;--Ὲ.} 

ῬΘΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῺ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. ὝΈΕΙἊ ἐῃ6 πιιο]6 οὗ ΡῈ} ΕΡί8|16 ἰο τδο κὸο 
ἸΏΔΗ8 88 ὈΘΘΠ ΟΔΙΪ]οὰ ἃ “ οἰ γίβιοϊορίοαὶ ὈὨΪΟΒΟΡὮΥ 
ΟΥ̓ [86 ἰϑίοΥΥ οὗὨ ἴμ6 ποι ἃ δῃὰ οἱ βαϊναϊΐοι,,) [86 
ἴδγτη ΔΡΡ]ΐ68 γῆογο βρϑοΐδ νυ ἴὸ {86 δϑοίίοι 680. ἰχ..- 
χὶ,, δὰ ρυγοδι ΘΗ ΠΠΥ ἴο οἴΔΡ. Σὶ, 

2. ἀοα [88 ποῖ οαδὲ ΔΉΔΥ ΗΪβΒ ρϑορὶο: Ῥγοοῖϑ 
(1.) ΤΟ μιρῤἑἐο ὨἰβύοῦΥ οὗ βγδ6] : Ῥδὺ]} δηὰ ἢΐβ ΦΟῚΝ 
8} Θοσαρϑηῃΐ 8 ἰῃ ἕαϊτῃ ; (2.) 8γ6}᾽ 8 σοποεαίοα Ὠἷα» 
ἸΟΤΥ͂, αἰδοϊοθοα Ὁν αοα᾽Β ἀφοϊαγαίϊίου ἰο ΕἸ Δ}; (ὃ.) 
ΤΌΘ το] οἴ ο οὐὗἨ ἴ86 ρῥαγιίδὶ ὉΠ πάμποθθ οὐ [βγβδοὶ 
α. ἃ οοπάϊτθίοη [ῸΓ 6 οομνογβίοῃ οὗἩ [106 Οδη 8, 
ὃ. τῃθη (μ͵8 ἃ οομπαϊοῃ ἴοῦ ἴπ6 οοπνογβίοῃ οὗἁ [86 
ον; ο. ἰδοὴ 118, ΒΏΔΙΠΥ, ἃ οοπήϊτίοη ἔον 18:68 ΘΟΣὰ- 
Ρὶθὔοιῃ οἵ σοῦ δ βανίῃρ πογὶς οἡ δα, (4.) οὐ 
Θχογοῖβο οὗ ἡυάρτηθης οἡ 81} Πυτη ΔΕ  Υ ̓ 88 αἰ ΥΒ ἃ 
ΤΩ ΡΟ Ὁ} ρυΓγροθο---ἰὨδὲ ἴβ, ἀδ]  ν ΓΑ μ0 6 δηα γοϑίογδ 
ἰἴίοη. Το ἰϑίουῦυ οὗ ργοβοίγίθβ ὕγονθθ ὑπαὶ [28 
δἰϊγδοίίοῃ οὔ ἴῃ6 Φθνγβ ἴὸ ἴα! '8β ΘΟ Βίδη ιν (1816 ἀ 
ἴῃ 1π6 ἰηάϊνίάυα], 

8. ΤΏ ὨἰδιΟΥΥ οὗ (86 βονθῃ ἰδουβαπὰ δἰ οι 
ΤΟΛΒΕΙΡΡΟΙΒ οὗ Οαοὰ αἱ (86 ὥπιο οὗ ΕἸ }8 ἢ, ἃ 06 οἵὨ 
ΒΙΤΩΪΑΥ Ο8568 ἱπ 81} ἀρθβ. Νοῖῦ Τρ γον [16 λογοῖο ἩΪΕ. 
ὨΘΆ868 (ὉΓΡ οἶδ ΠΟΙΟΥ͂ δτὸ Ηΐ8 ρθορὶθ, Ὀυἱ 8}} ψγῇο 
ἀο ποὺ Ὀον ἰδ6 Κηθ6 ἴο ἰάο]8Ύ ΤΏ Κἰηράομι οὗ ἀο 
88 ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἰἴ8 ᾿0}8, Ὀσὺ 4180 18 ἄἀοσγοβ. ΤῈ 
τη] ἀη6 88 οἵ (86 Ὀἰνίηθ ἱπάρτησπί ὁπ {[Π6 τουγηδηΐ οὗ 
ῬίοὺΥ ΟἹ δε, ἢ δη πο 818 ἴῸ ἴΠ6 ΒΟΟΣ δηὰ ἴῃ - 
αἰἱρπδΐοη οὗ ἐπθ Βυϊηδῃ 268] οὗ ἴΠ6 πΘ6]]-τηθδηΐης 
Βορυδηδ οὗ Θοῦ, 

4, Οοἀα Ῥγβοσυθβθ δἱ 4}} ρογϊοάβ, οὐύθὴ ἴῃ (9 
ΟΡ, ἃ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος. 
θη [86 δποχηΐθβ οὗ [86 ρΌΒρο] ἰδϊηὶς [Πδὲὺ ΟἸΓῖ8- 
Εἰδη τ νν11}1 ϑοοη ἀθο πα, ΤΌΘΥ, τα ϑοϑιου]δίθ, ὀβρθοΐδὶ- 
ἸΥ͂ οἢ ὑνο οὗ ἴἢτοϑο ροίη(β.: (1.) ΤΏΘΥ ἀο ποῖ οΌδοσνυθ 
[Πδὲ ἴπ6 ὈΠΙρς οὗ αἰνίβίοι 18 υπανοϊἀδ]θ ἴῃ (Ποἷν 
ΟΥ̓ ὁδιηρ : (2.) ΤΒδὶ ἃ πον Ὠἰνίπο βοϑὰ οὗἉ Ὀἰνίποὶγ 
οἰοβοα ΟὨἰάγοη, οὗ δἰποοῦο δαἀνογβαγίοβ οοηνογίϑα 
δὰ 1οα Ὁγ αοά, δηὰ οὗ οουξζαρσοουβ ἩΪΓΠΘΒΒ68 [ὉΓ 
Οοά, ἅτ ἰπ ΗΪβ ρίδῃ; (8.) Τρδὶ ουθγυ αἰγθοίΐοη 
ὙΠ|0}} ΔΡΟΒίΔΘΥ ἴδ 68, 1688 10 ἃ αἰβρϑβίοῃ δηὰ ἰδίπι 
Νκα ἐμαὶ οὗὁἨἩ ἰῃ6 68, 8116 {πὸ ἀθορ ουγγοηΐ οὗ [}0 
πον δ ΕἰδίοΟΥΥ ἐδῖκοα ᾿(8 οοῦγβο τὴ αΟοα δ Κίπραάοχῃ. 
Τοῖθ οοηδάδησοε 18. γοβρ] πάθης ουθη ἱπγουρδῃουῦΐ ὑδ9 
ΟἸἹὰ Τοδίδιηθῃϊ, δηα θβρϑοΐδ!ν ἰῃ [ἢ 6 ὈΓΟΡΒΘΙία, 

ὅ. Ἄοτβ. 6, 1. ΤΏ ὈΠΔΏΒΎΘΓΡΔΌΪΘ ΒΥ]Πορίβτα οὐ 
86 οὐδηροὶ σαὶ ΟΠυγοὶ ἀραῖϊποὶ {πΠ6 ἄδθογθθ οὗἨ [86 
Οουποὶ! οὗ Ἰτεπὶ (θε6 Ζίχεσ. Δ᾽οίδε). 70 δοοῖ σγαῦρε 
δονοπαὰ ωογᾶε ἰβ δὰ ἐπιζητεῖν, ἌΠομαρτί βίης ἴῃ 
1861} ἃ 56] .οοπ γδαϊοιίοη. 

6. ὕεγβ. 8-11. Τῆς ὑποίο!ὰ ἰυάρστηθηί οὗὨ ὈΪϊπὰ- 
ΠΟΘΑ͂Β: α. ΒΥ δΧίθγηδὶ, ϑϑοσηϊῃρ ὨΒΡΡί 668 (866 οἤΔρΡ. 
ἴϊ. 4); ὁ. ΒΥ ἱπνταγὰ αἰϑοροαΐθηοθ, Ἡμοβα ιη ἀλη θη- 
[8] ομδγδοιογβιϊοβ ΔΓ Ὀγοβυσηρίυουδ ὈΪΪπΠάπο88 δηὰ 
ἱποΟ 50} 400 16, ΟΟΥΆΡΟΪΥ ἀΟΒΡΟΠΑΘΏΟΥ ἰπ τοϊδίίΐοη ἴῸὸ 
ἴδ06 μἰρηοδὺ ροοὰ,.---Οπἡ 86 Ῥγοοδβδ οὗ μαγάθῃίηρ 88 ἃ 
ΠΡΠ ΣΙΝ ἘΠ ΘΡΡΘΣΥ Ὀοΐποθῃ ἀραῖος οἴδησοο δηὰ 

δ δονογοίρῃ ᾿υάρτηρηῖ, 866 ἔχου. δοίδα ὁ. οἤδρ. 
ἶχ. θη Ζεἰεἰθαϊῃ ἤπιον ἀοσίγίηο οὗἉ ττόβο θεν; 
(ἴίοῃ, 866 ΤΟΙ ο, ᾿. δ9ὅ. 

ἡ, Ἐτοιὰ ἴΠ6 ἴδλοῦ [μδὲ ἱπαρτηθηῦβ οἢ ὈΠΌΘ᾽ Θ τ 
8.6 γοιηθαΐαὶ ἰπἀρτηοηίθ, τ Ὠϊοἢ ἀγο [8.0 ΤΩΘΔΏΒ Οὗ ῥΓῸ. 

γ “υοίῃ ἴαϊιἢ ἴῃ ἴ86 οἰοοῖ, ἰδογο 90] ον ἴΠ6 οχροσί» 
ὕοη ἐδπαῖ (Π6 ἰυαρτηοηῖϊδ ὅσα ποί οὗ δὴ δοπῖο, Ὀυΐ οὗ 
8) ἐσοποηιὶς δῖυΓο. Οοα δἰ β6αῖβ, [πγου σῇ [86 
Δ] Ιονογα, ἱπα ΡΘΟΕΥ͂ ἴο ΓΟδΟἢ δραΐη ἴπ6 ὈΠΌοὶ ἑν ΓΒ, 
Τθογοΐογο [Ὦ6 Τα ΘΘΟΏρΌΓΒ ΟὗἁὨ βδϊ γαϊΐοῃ πιυδὲ βΠακ6 
[086 ἀυδὶ ἔγομλ Χποῖρ ἴδοϊῖ θη (ΠΟῪ ἅγὸ ποῦ γθοοϊνοα 
Τιδὶ ἰβ, [ΠΟΥ τηυδβὲ γὸ ζαγίλον απὰ γαγίλεν 7 ΤΏι 
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ξοεροὶ ψοηΐ ἔτουλ Μοβοροίδιηΐα ἰ0 Φογυβα οι, ἔγοσῃ 
δγυδβαίθιῃ ἴὸ Βοιηθ, ἔγοια Βοιμθ ἴἰο Ὗ ΘΠ ΌοΥΣ; δπὰ 

ἤθφησψα; πὰ ἴῃ τουηάδθουϊ ΑΥΒ δηὰ οἶγοὶοθβ ἰὲ 
ἐβαΐϊῃ χο68 ἴτολΒ ΝΟῪ Ὑοῦκ ἴὸ Φοιπδα]θί δα Μ680- 
ροϊδηχα. ΝΟΔΓΏΘΒ8 Δηα [ἈΓΠ688 ἴῃ Οοἀ᾽ἶ  Κίηράοτῃ 
δῖε ποὺ ἀθιεγπιϊπρα ὈΥ͂ σΘΟΣΤΘΡ ἶσα] δηα παίοηδὶ 
ΡΓΟΧΙ ΠΝ Υ͂ ἀπὰ τοιηούίθηοθδϑ, Ὀὰϊ ὈΥ [86 ταϊδίϊομβ οὗ 
δἰ εἰ.) ᾿1{6. 

8. Τὴ ἰάδα οὐ [86 ἐθιῃροσαγγ Β]]ἶηρ ἃρ οὔ [86 
ϑέθθοβοθ τὴδ46 ὉΥ 86 0 6]16Γ οὗὨ [π6 Φ6ῊΒ ΟΥ̓ ΤΓΩΘΔΏΒ 
Οὗ [86 Ὠιοαΐθι, ἰιὰ8 ρϑῃοίγαϊθα, ἱπουρσὰ ἰῃ ΟὔΌΒΟιΓΘ 
ἤσχτα, ὀύθη ἴῃ6 Τα] πλιὰ (866 ΤῊΟΙαοἰς, Ρ. 600). 

9. Ου {ΠῸ τγοβοοιοί οὗ {86 γαῖ οὗ [86 δϊἰδιοτί- 
08] σπαγαοῖθν οὗ [86 Αοὶβ οὗ 6 Αροβίϊθ8, ἴῃ σϑσ, 1], 
Β60᾽ ΤὨΟΪυοΙκ, ἀραϊηδὶ Βαυν, Ρ. 602. 866 16 Β81Π16, 
Ρ. 606, ἴον Οτίψϑηβ νίονν ὑπαὶ 1π6 πυιῦον οὐ βαϊηῖβ 
ἷδ οἤηϊνθ, πιθοῦ, ἱπάθοά, ΟὨΪΥ 88 δὴ ἱποίαἀθῃίαὶ 
ἬΡΟΣΕΒΟς ἴονῦ ἴ86 αυοδίίοιυ Ὀδίοτε 8 (866. δίχεσ. 

οὐδ8 
τ ΤΏ ἰτγαρίοδὶ ἔδίθ οὗ ἰ8 Φοντβ. ΤΠοὶν (Ἀ}} 1.6 

τεἰοποθ οἵ ἰδ που, ἠοῦν  δίδηαϊηρ ΤΠΘΥ ΠΌΡΟΣ 
ἈΓΔΟΩς ὕπθιλ (86 το μοδὶ ΡΘΟρΪΘ : ἐμοὶ σαβθηρ᾽ ΑΥΤᾺΥ 
(86 τϑοοῃοϊ]ηρ οἵ ὑῃ6 ποῦ], Τἷβ Ἰαιύογ ἱδουρῃί 
τοίθιβ ἴο ἴπ6 ογιοϊβχίοη οὗ ΟἸτῖδῖ, ϑϑαο ἃ ἔγαρίοδὶ 
7υαϊοἶα! ἔαϊθ 19 βυσ ἃ ὑγοίουπα δῃΐχζηι οὗ Ὀϊνίηθ 
ΒΟΥΘΓΟΙΜΉ(Υ, (Ππῶὺ ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ6 2016 οουγβο οὗὨ ἴΠ6 
σοῦ], θυ αἰϑὸ ἴΠ6 ιαὔιγο τοῦ! ἃ δῃα οἴογηγ, Ὀθϊοις 
(0 1.8 ζ.}1 ρ᾽ οτ δοαίίοη ἴῃ [86 Ἰνμὶ οὗἩἨὨ Ὀἱνίηθ ΠΊΘΓΟΥ. 

11. ΑΒ τὴ6 σ|1ἃ οΟἸἶνα ἴγθὸ δηΐθγβ ἰηΐο 8 γοϊδιΐοῃ 
οὗἩ ὀχοῦδηρο πὶρ 86 σοοὰ οΟἸἶνθ ἴγϑϑ ὉΥ χίνίης ἴο ἰΐ 
ΘΑΡΙΠΙΥ πυϊγπηοηΐ, ΟΥ παίτγπηοηὶ ἤον ἀνθ οριηθηί δηὰᾶ 
ἴον βιγθηριποηΐϊηρ [6 δβίοοϊς, τΠ1]6, οἡ ἰ(8 μαγί, ἴϊ8 
ὈΓΒΏΘὮ ΘΒ 86 τη866 σοοα, 80 δανο ἴδ 6 Ὠδίίοη8Β Ὀγουμρδϊ 
ΠΟῪ ΟΥΖΒΠΒ [0 ΟἸ ιν δυϊδηΐΥ, ἴῃ ογάον ἴο τϑοοῖνα ἔγοιῃ 
ἰς [80 Ὀϊνίηο δρίγῖε οὗ 16. ΟἸΘΓΙΏΔΩΥ ΤΩΔῪ Οσυϊῦ, ἰη 
8 ἼρΘοἶΔ] 8686, ἰῃ πανΐπηρ ἀοηθ ἰῃΐ8, Ὀσὺ ποιθΐηρ; ΕΓ. 
(δον. 1 πὸ διτορδηῦν ἰΔΘΏΠῪ Οοττηδῃ ΟὨπγϑδη.- 
ΠΥ πιὰ [υϊπογαηΐδην," ἰΠ6 Ὀοδδὲὺ Ὧ88 ἃ Θδσϊωδῃ 
Οδιμοῖϊΐο δϑουπὰ - ἴὑ ἰβ ἃ Ὀοδδὲ οὗἩἉ 86 Ὀγδῃοὶ68---οΟὗ 
ΟὨΪΥ ἴὯ6 ρταοὰ Ὀγδιοθοθ δραϊηϑὺ ἴΠ086 ὈγΔΏΘἢ 68 
ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ βιδπαϊηρ---γοα, ἀραΐηδὺ (Π6 τοοῦ [8617 

12. Το ἔρσυγο οὗἉ {Π6 ταἸδιΐοη Ὀδύνοθα ἴἢ6 τοοὶ 
δηἃ 1Π6 ὈγΔΠΟἾ 68 ΘΟΠἀΘΙΏΠΒ ἰδπδΐ Θηςγα ἐΠΘΟΥΥ͂ ΟΥ̓ 16 
ἀδνοϊοριαθηὶ οὗ ΟἸ τ βιαη τ, τ] ἢ τ6 ΒΟ. 00] οὗ 
ΒΔῸΡ 845 οοογθά δοοοσάϊηρ ἴο (86 Ηοζο ἰδ ῥυίηοὶ- 
Ρἰ68 οὗ Ὠἰβίοσγ. 

18, Ἄγ. 20, 31. Ὑποϊυοῖ : ΤῊΘ ργοάοδεϊηυίδη 
ΥἱΘῊ ὮΘΓῸ ὈΘΟΟΙΠΙ6Β ᾿ηγοϊγϑα ἰη αἰ που] ΕΥ, [ΠΏ 80 ΤᾺΓ 88 
0 ἰγθθθ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἰαὶτῃ, Ὀὰΐξ αἰϑὸ υπὈο]ΐοῦ, ἐο ἐδ 6 
Βινίπμο οδυβα!γ. Ἐν ἀθοιγ, ἴθ οχοϊυδίοη οΥ͂ [ἢ 9 
δονθ ἰ8 Πθγο ἀοδί χηδίοα δΒ ἴπ6 γοϑυὶϊὶ οὗ (μοῖς οὐγῃ 
ξυΐ, ἃο. 

14. Οπ ἴδ ρΡοββί ὉΠ οὐἉἨ (Ἀ]1Π}πῃρ ἔγοσῃ ζγϑοθ, 866 
Μόγγαν, Ρ. 48δ, οῃ νοῦ. 28. βραϊδα ὈΘ᾽ΊΘΥΘ ΓΒ ΓΘ ποὶ 
ἰοῦ Βρθοίδ! !Υ βϑροῖϑῃ οὗ Ὀπὶ, ἴῃ ἃ βθῇθγαὶ ΜΑΥ, [06 
εαἰοα, ἴῃ 6 ατοακοηϑά. 

1ὅ, ΤΏΡ βυϊβίβίϑ ποῦ ΟἿ]Ὺ 8) δῃηξὶ θα ἷβ δηὰ ἃ 
το]αϊίοη οὗἩ ἄορστοο Ὀοίνθοι (86 ἩΙΔ οἸἷνα ἰγϑὲ ἀπὰ 
[Π6 ροοά οΟἾἶνα ἴγθθ, Ὀὰὲ 4180 ἃ παίυγαὶ αϑιηϊνγ, ποῖ, 
88 ΜΑΙ] 48 ἴΠ8 ὨοίοΓοΟ ΘΘΟῦΒηΘ6ΒΒ, ΟΟΙΏ6Β ἰῃηῦο (0Ώ- 
β' ἀγα οι ἴῃ ἴἢ6 Δρρ[᾿οδιίοη οὗἨ [86 βρυγα. 

16. Οη [6 ἀἰϑοιββίομδ οὐὗἨ γϑοθηῦ {βθοϊον ΓΘ- 
βροοϊηρ ἴΠ6 τοϊδιίοη οὗ ἴμ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊς ἴὸ ἰῃ6 

ν [Σιιλενίλυνι; ϊαλμλετγίετε, ταῦμαν ἔδαη Τα ποταηΐατη, 
ὙΒοΓΟ ἰδ τὸ ἐποῦρμε ΟΥ̓ ἐδθ ΣσΠΒογαι ΟἸΌΓΟΝ, 88 δποῖ, Ὁπὲ 
«οἱ ἐμδι ορίνις προ ἴσϑοθα 41} ϑυδη μοὶ αὶ τὰν τω ρει ἴο 
ἐδ στοδὲ ὑϑίοσυτωοογ δὰ εἷ5 βδδοαϊδίοαβ. 17 (ο ἔγχυτο οὗ ἐὴ9 
Α Θ ᾽δ6 ΔΩΥ͂ Βρθοΐδὶ δρρ]ϊοαίίου πον, 1} 16 ἀρπὶηδί ἐδδξ 
]οσίοαὶ υἱὲ γα" ΛΑ μα νυ μόμς ΟὟ [δ6 οἱ διδηᾶ, 
θοδδὲδ 1{8617 ἀραϊπος (9 ταρά!ονδὶ ΟἿ δε δ ΕΥ̓͂, απὰ, ὁπ [86 
ΟΥΠΟΥ, ἄσῃιοα ἐπ λὲ ΘΗΥ͂ δάνασιοο ὁΔ δ τηδὰθ Ὀογομὰ [ἢ 
ΚΠ θο]ορίοα) ἱμουρῃέ οὗ ἴ8 δουϑῃιοθθ ἢ ΘΟὨ ΌΓΤΥ. “ἘΔ 

. ὍἘῃΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΆ. 

ῬΓΟΡΙΘΟΥ οὗὨἨἁ ἰδθ Αροβίῖϊθ δροαὶ ἰδ τοδίοσαϊΐου οἵ 
Ἰδγδϑὶ, 800 Τμοϊποῖς, Ρ. 62. 

17. 1ὰ δρὶΐθ οὗ [Ὧ6 ΑΡροβιϊθ᾽β παζηῃηΐηρ, (ῃ6 ρτδαῆ, 
δα ὈγΔΠΟΪ 68 ὮαψΘ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Τὰ ᾶραϊηϑι [}4 
ὨδίυΓΑΙ ὈΓΑΒοΠοα, ὕπο {μ18 μοδὰ Ὀδ]οπρ [6 ὁ02» 
ἀποὶ οὗ ΘΟ γίβιΐδῃβ ἰονασὰ (80 δοντα, ἐλ6 2 άσηιθνῖα 
»αβδοά τ ἐλα οαραδιἐέν ο7Ὑ ἐλ ο᾽διο5 7ΟΥ ΘΟΉυδΥ. 
δίοπ, διὰ, βη4}}γ, ἔθ ορίπίου ργυπουηορα Οἢ ΘΟὩ» 
νογίοα Φόνθ. Βογθ Ὀθοης αἰθὸ (ἴθ ργθα βϑεϊδγίδῃ 
ΔρΡΡΟδΪ8 ἴὸ αοὐἷδβ ἄθογθθ, ὑυπάδγ ἃ αἀΐβσεραγὰ οἵ 106 
δ Ἶσ4] οσοπαϊ(, 0:8. 

18. 77.6 νινείογῳ. ΤΒοΟΪυοΙ : “ Αοοογαΐηρ ἴο Π6 
ΘοοἸοδβἰαϑιῖοαὶ ἀοβηίτοη, γός οαρέμηι ἀωπιάπα γαϊζξοπίδ 
ἕωπι τεσεπέία σι ἐγγεσεπέία ἰγαπδοοπάονια. (Ὁ Θη- 
δίβαις, '. 44). Αοοοτνάϊΐηρ ἴο ἴΠ6 Ἰαῖοῦ Ἤὀσροκϊζογβ, οὰ 
10:6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰῦ ΙΏΘΆΠΒ, δὲ ᾿ϑδαδὲ ἰὴ Ῥαϑυΐ, υπϊεηονσπ, 
ἰσυῦῃ8, Πἰ]Πόγῖο σοπορδὶ θὰ ἔροιῃ Ὠυταδηῖ, δὰ ΟΠΪΥ͂ 
Ἰζοτῃ ὈΥ τουοϊαἰου (Εὔοξκογι, Εν ἔσβοιθ, Μογον, ἀπὰ 
ῬμΒΠρρὶ)." Τλ6 Ἰδιΐθν, οὐ ἔοστωδὶ ἰάθα οὐὗὁἩἨ ἐμ6 τα γϑ- 
ΓΘΣΥ͂, Ὁπά 6 Ὁ} 168. 006 ἰοτμονῦ, (86 τηδίογίαὶ οπθ. Τ|εῖ 
8 ῥχονϑὰ ὈΥ 1 Τίμῃ. 1, 16. Βαϊ ἰΐ ἰβ οἶθδσ, ἔγοιι. 
ΟΡ. 88, ὑμδῦ ἃ τη γδίο συ, ἴῃ [Π6 τηδίο δὶ βθῆϑθ6, ἰ8 86 
68110ἃ Ὀθοδυβο ἰὺ 18 οὗὁἨ ὑπϑιτπουη8 16 ἀδρὶν : ποῖ Ὀ6 
6δι186 ἰΐ ΤΩΘΓΟΙΥ οχίθηὰβ Ὀογοπᾶ ἰδ6 Ὠυμλδη ὑπ 6 Γ. 
βιδπαϊηρ ἴῃ ἴἢ6 δὐοβίγδος 86}86---ΟἹ, ἴῃ ΟΙΠΟΣ ποχαβ, 
Ὀθοδυβα ἰδ ἰβ ηοὶ δι: Δ0]6 ὈΥ ἴΠ6 υπἀογβίδηίηρ.--- 
ὈΌϊ ΟὨΪΥ ὉΥ ἴμ6 6] ον ἰμ 16 ]]ϑοῖυ4] ροτοορίίοη, Ὁθ- 
680,86 ἰΐ ΘΥ̓́ΟΥ ΓΟΥΘΆ]8 ᾿ὑβοὶ , ἰη 18 Ὀϊνίπο ἄορι, ἐπ ἐν» 
,)ιίέηι, Ὀὰΐ ποὺ Ὀοοδῦδο ἰξ βῃου ά τϑιμδίη ἐπ ἐπμϑς 
ἐωπὶ Δ ὈΠΒΟΙ]να Θηΐρτηβ. 

19. Μευοῦ δοκηον θάροβ ἐμαὶ [06 οουνογβίοῃ οὗ 
8}1} [6τ86] [88 ποὺ γοὺ ἰδίζθῃ 0Ϊ8906.: Ὀυΐ ἢΘ δάάβ, ἔδδὲ 
ἴδ 1108 ἴῃ ἃ ὙϑΌῪ αἰδβίδης ἐΐπλο, δἰ που ἴμ6 Αροθϑεῖθ 
68 οἀ [δ τηδίίον δϑ ΔΙγοδα  ὩΘᾺΡ αὖ Ὠδηὰ ; ἢ. 
442, Τΐδ ἱδ [ῃ 6 υϑι.] το ϊβοομοθρίΐοη δγιβὶηρ ἔγουι 
(86 ἔαΐϊατο τὸ ἀἰδιϊηρσυ δ Ὀοίπθοα [δ6 τοϊϊσουδ δὰ 
ΘὨΡΟΒΟΙορίοδὶ ἰάθα οὗἨ 88 ὨΘΑσΘ68Β δῃ γθιιοΐθῃθβϑ 
οὗ πο] 

30, Οὰ ἴδιο ἀϊδθόγθηϊ γϑῃάοσΐηρθ οὗ χάρισμα δηά 
κλῆσις, 806 ἸΒοϊποῖς, Ρ. 688. Α δοεῖοα οὗ ̓ πδυβιοίεπὲ 
Θχρίδηδίΐοηβ οὗ (Π6 συνέκλεισεν ἴῃ τοῦ. 82, ἷβ ΟὨ Ρ. 
68 ; δηὰ αἰβουβδίοηβ οἡ [06 τηρϑμΐηρ οὗ τοὺς πάν- 
τας, ὁοη ἢ. 687. 

21. Τὸ 18 πο οὗἁ ποίθ, ἐμδὶ ἴ6 υϑ88] ἀοοίσϊηε 
οὔ ρῥγοαἀοβἝ δίῃ, 88 ΝῸ]] ἃΒ πο ἀοοίσίπα οὗ τοϑίον» 
ἰἴοη, [88 Ὀδθὴ οοπῃροῖοα ἘΠῚ ἴ6 Ῥγοϑϑηΐ ομδρίογ, 
ΑΓ ΟΌΪΑΣΙΥ τὶ τον. 88. ΤΏ18 οοπϊτδαϊσοη ἰδ δά- 
)υδιοά, “ἴ, πὶ ΒΟΝΠ οἰ οστδόθοῦ, γα τοχζαγὰ ργϑάραι- 
δέοι 88 ἐοοποηιοαϊ, δηὰ τοδίοσδιζοη δ δομές Ττῦρ, 
Θύθη ἴῃ ἰδδὶ οδϑ, ὑἰῃ6 ΘΟηΒΘαῦσηο6 οὗ 86 [ΌΣΤΩΟΣ 
ἰάθα ἴβ βίγοηνμὶυ αδδοιθα ὉΥ ὑμ6 τοΐθγθηοο ἴο διὰ 
Δ πη] 16 88 οἱ ἶσα] τηοῖνοθ ἴὸσ ὑ8δὸ Ὀΐνίπο βου. 
Θγοίμηϊγ. Αραϊΐπδὺ (6 ἰαίίοσ ἰάθα, υἱἷσ., ἴ86 πδααδὶ 
ἀοοίτίπο οὗἨ (6 ἀποκατάστασις, οεγοις ΟὔὈθοτνοα, 
ται [Π6 Ὀπίνογβα "Ὑ οὐ 100 Ὀϊνίηο ἐπίοπέξοιμ ἀοθθ 
ποὺ Ῥγϑοϊαᾶο [ἢ 6 ραν! δηϊ 6 ΠΟΠ.ΓΘδ ζαϊΐοη οὗ ἴὶ 
(Ὠγουρὴ ἐδ6 ψυϊ οὗἨ δυμδη ἱπαϊνίυαῖϊα. Βαὶ τ 6 
ΟὈδογνδίϊζοη ΔΡΌΪ] 168 4180 ἱὸ γοδίθγααυ δηὰ ἰο- ὅδυ. 
Τωρογίδηϊ νγοϊρηῦ τϑϑὶδ Ὀροὴ ἐμ6 ἔδος ὑδδὶ ἴΠ6 συνέ- 
κλεισεν, ἩΔΔΘἢ ἰβ δἰ ταλαν ἴο ἴδια ἴῃ [6 ογζδῃΐο οθη- 
ποοϊΐου οὗὨ τηθ (ὉΡ δχϑιηρῖο, ἃ δον ΟΠ, Ὀοτη 
ἴῃ ἃ ον] 4116 γ, ἄ6.), Βῃου]ά Ὀ6 τοιηονοὰ ὉΥ Οοάε 
βουδγοῖ χη 9100 ; γοϑ, ἰπδὺ [Π6 σαγτδηῖδ Οὗ Ὁ Ρο οὗ 
ΒΏΟΙΪ ἃ σῖγα υΪδοθ ἴοὸ ἃ συγτοηΐ οὗ ἔδϊῃ. Φδι4δ8 [δας 
Ῥτγονοὰ ἰδμδὺ ἃ [8160 ἰηάὶ νἀ] οδη, δὶ 81} ουδῃ 
δαΐτὰ ρχδίηδι (06 δἰγολτι οὗἁὨ βαϊγαϊΐοῃ. 1.86 ΘΟῺΒ ὁ 
Θοὰ δηὰ {ἰδ ἔγοθάοιῃ οὗὨ πιδὴ ἴοῦοῦ δΌΟΥΘ [86 υδϑῦδὶ 
ἰάθδβ οὗ "6 ἀροοαξαδϑέαδὶδ, ΔΒ Ὑ6}} 826 ΔΌΟΥΘ ἐδ υϑυδῖ 
ἰάθδδ οὗἨ δἴθγσῃδῖὶ θῃάΐοβϑδ οοηἀοιρηδίίοη ἢ 

ΦΑ οοτμρδσίδοι " “"Ἱσ. 82 πὶ Οδ' ἐδ. 25 νὴ} δδαΐϊπὲ ᾽. 
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48. ΤΏ δηΐῃο οὗ αἰκυὐποϊίζοιβ Ὀοινθο; σοφέα 
διὰ γνῶσις, 866 ΤὨοϊθοῖς, Ρ. 641. Το ἔοστοον (ΑὈ6- 
ἰασὰ) οοπδιξαϊοα δὲ [019 ΓΕΥΘΓΘΘ οὗ οὐΓθ: δαρίσπέέα 
φυαπίωνη αὐ ργναφοὶδηέέαηι ἐρδίμα δοὶοηξία πέμηι 
αὦ ἱρείωε ορετὶδ εΠεοίμηι, δια. Ἰδοίποικ ἀοῆποδ [80 
σοφίςι, δοοοτάϊην ἴ0 Ῥτονοσῦα, 88 ἴΠ6 θοοποσοΐο δηὰ 
Δσοἰοοῖυγα] τ βάοιῃ οὗἩ αοἀ, διὰ ἴῃς γνῶσις 88 ἴΠ6 
κποπ]οάρμο οὗ [06 ῃπδίυστο οὗ τ υπΐνοτθο. Ηρ, ἴῃ 
θρροείιίοη ἴο Μογογ, γοίογβ [6 χρέματα ἰο [86 γνῶ- 
σις, θὰ ἴμ6 ὁδοέ ἴο [16 σοφία. Οη [δ9 ἰδίου ροΐηι, 
ΝΘ τηυδὲ οοἰποίάθ πὶ Μογοῦ. ΤΏ ἰάθ88 : κρέματα 
δὰ 10.686 δβϑθθῃοθ οὗ (ΐηρΒ, ἀπὰ ὁδοέ δηὰ διομίϊθοϊα- 
[8] αἰἱρροδίομδ, ἀὸ ποῖ Εὲ νΟΓῪ πῸ}} ἱοροίμογ. ΤΊ 
χρέματα τοῖον ἴο 8θπ4] ροϊπίβ ; [6 ὁδοί δγὸ αὖ Ἰθαβὲ 
εοῃηροιοα Μ ἢ δἰαγιπρ.ροϊπί8. ὅ.0 δἴχεσ. Νοίοδ. 
Ἧ 6 τουδὶ αἰϑὸ γοΐϑγ, ἴῃ σοίδγοῃοθ ἴο γον, 86, ἰοὸ Τ}ο- 
Ἰαοἰκ᾽᾿ 8 ἰῃβισγυοῖνο βίδιθιθηΐδ. 

28. Βοῃῃ. χί. 86: οορ. 1 Ὅον. Υἱδὲ, ὁ ; Οοϊ. ἰ. 
16; ΗθφΌ. ἰΐ, 10: αἷϑο ἔπ ἀοχοϊορίθβ ἴῃ (86 Νὰ 
Τοκιαπιοηῖ, ἀπα ΘΘρΘΟίδ ΠΥ ἰΠοθ6 ἰῃ ονοϊδοη, [85 - 
διῖ : “οι ἰ8. [ὴ6 σοπο]υδίοῃ οὗ [86 ἀοοίγίπαὶ μασι 
οἵ οὺν Εἰρίβι16 : 6 ΡΟΝ ΘΓ] οχργοβδίου οὗ Ῥτοίουπὰ 
ΤΟΠΘΘΓ, ΓΟνΘΓΘΏΟΘ, 8: δαἀογαώοῃ, ἴῃ τοραγὰ ἰὸ (16 
ὈΠΒΟΒΓΟΠΔΌΪΘ ΑΒ οὗ ἀοα ἴῃ Ηἰβ ἀφα]ηρβ Ὑ 10} τηθὴ : 
δηὰ δὴ δβδβοσίίοῃ οἵ ἴμ6 Πἰρηθϑὺ ἱπύθὨΒ ΟΥ̓ σεβρθοιησ 
Β΄5 ϑονογείχῃ στῖρίθδ ἴῸ οὐμ0ΓῸ] 411 ΚΡ 80 88 ἴο δο- 
Ομ 5} ΗΪ8 ΟὟ ἀσβίμιιϑ. Α ἀοοσίτγίηθ ὑγν Ὠυπ)- 
ὈΠπρ τὸ ἴμ6 ργουὰ δηὰ ον οσΐηρ ΠΟρΡΘΒ δπὰ οἰδίσηβ 
οἵ β6 )υδἐγίηρ τθῃ ; ἃ βίυμη Ὁ ἐσ. ὈΙοοΚ ἴο δα ρΉΙΥ 
δον, δηὰ (οοϊθηποδα ἴο υὑπυσ ]οὰ ἀτοοῖα. 1 
ΒΟΒΣΟΘΙΥ͂ ΚΠΟῪ Οὗ ΒΥ (Ὠϊηρ ἱῃ 116 τ 1016 Β[0]6 νοὶ 
βισὶ 68 ἄθϑροῦ δὲ ἴπθ σοοὺ οὗ δυϊηδη ρυΐάθ (πδὴ γογα, 
88--36.---Βαὶ δουνεγείσηίν ἰῃὰ αοἀ ἀοθ8 ποί ἱ ΡΥ νἱδὶ 
8 αγδίέγανν, ποῦ αὶ Ηθ ἀ068 Δὴγ (πίησ πὶϊδοῦὶ ἐδ 
δοδέ ο7 γεαϑοθδ. [Τὶ ΟὨΪΥ͂ ἐπ ] ο8 ἐμαὶ ἐΐοδό γεαϑοηδ 
αγὸ μηζπουν 0 ι8.--ΑἸὰ ἰἢ ΟΡ οατίβ δα ΟΥ̓ΘΣ 
Δοιηρίοα ἴο τγίϑο ὉΡ ει 186 ἀϊδεϊποομθ πο ἢ 
Θοάὰ [ᾶ8 τηδᾶθ, οἰἴποῦ ἴῃ ἃ ἰθιυροῦγδὶ οὐ βρί τυ] Γ6- 
δβροοὶ, ἰῃ (ῃ6 Ὀοϑιονπιθηὶ οὗ ΗΪΒ ἌγΟΙΒ, ἰθὺ 08 ὈΟΝῪ 
1Βότὴ ἀοτγῃ ἰ0 ἰῃ6 ἀιυιδῖ, 88 Ὑ6]] 88 β ἴθ ῃοθ δηὰ βϑιβέν 
Ὧδοπι, πὶ ἢ[Π6 ΒΟΙΔΌ]ΪΠζ, ΘΟὨ ΒΟ], δηϊπηδιίηρ, ρ[0- 
τΐουθ ἱγαί, ἰμὰὶ “ οἵὗἩἨ Θοα, δὰ [πγουρὴ Ηΐπι, δα ἴοῦ 
Ηΐπι, διὸ 4}} ἐδπΐηρβ.᾽ Τὸ Ηΐπ, (μθη, Ὀ6 ἴδο ΡΊΟΣΥ 
ἔογουθν δηὰ ουϑοσ 'ὶ Απηθῃ."-- ΒΕ. 

ἩἨΟΜΠΧΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α. ὕει. 1--6. Πδε αοὰ οδεὶ ἀναν Ηΐ8 Ῥθορὶθ 
Θοὰ ἐογίά 1. ΤΏ ἰδπουρῆϊ 18. ἱπίοϊ ΘΓ ὉΪ6 ἴο 186 

παῖδ κοξνίς νοίᾶν πιΐαὶ ἢ ΒΝ Ἐβοσρμς, “1 8δ ΓΝ δ ἃ ΟΟΣΩ γο ποῦ 
οοπιαίδα ἐδο Ε΄ 0 ἐπ9 υπὰ οΥ̓͂ ἐῆο [Ἀ]], 86 Μὦ]] δα 
οὗ ἴ)9 Ὑγ80]0 οὗ [9 ποσὰ, 6 νζοίΐίουσιὰ τογδίοσυ 
οὗ αἴ; ᾽ἴ6 Βότο βοϊγυοά ἔπ (η9 ᾿τπιδέστο οὗ ἴδ 9 Ὠὶνίηθ πἰϑάοσι δὴ ἃ 
ἴοτο. ΤΠ6 ἐδιηροσαιῦ 86 τη δὰ πορὶοσὶ οὗ σου} 088 
ὰξνίάτα)6, οὗ ἩδΟΪ6 ΤΔΟῸΒ δῃἃ πδΊ]0Π 8, 18 ΠΟΣΘ διτιθοχὰϊ- 
βαϊθὰ [0 ἃ ΙΏΟΣΤῈ ῬΓΤοϊουμὰ πᾶ οχδὶ θα ρία [ὉΣ Κόποσα] 
Ὀ]οδαῖσισ, Τμὸ Αροβίϊθ, Ὦδσθ διὰ ἐπ Ο]. Σἰΐ, 22, ἐθδο θα ἃ 
τ ϑεγϑαϊ ἐν 47 εἰν απὰ ἔδησε, πὰ 6 μηέθεγϑαϊίῳ 4 
Ὁένίης ργαθε (Βὸ δ]δὸ Βότη. Υ. 12 (Ι΄. ; 1 ΟΣ. χυ. 21, 32), απὰ 
τὸ νἴδοοα ἴπϑτη ἐπι Ὀο]ἃ οοπέταδέ, ἐπδὲ [06 ΤΌΣΤΟΘΣ τοῦδέ δὰ» 
ΟΣ ἴΠ6 Ἰδίίοσ. ΤὨΪ6 αἰ τασο οὗ τοΐοτζα : (1.) 
Τὸ ἐδο ᾿πίοΣ 8] διὰ ΘΔΡΔΌΣΙΣ: (2) Τὸ 1.0.9 ῬΌΣΡΟΘΘ 
βοά ἀραίρη ; α Το ἴδο νσεοδοσίηρ οὗ ἐδ6 ΟΡΡοσί Ὁ γ, οὐ 
ἐῶ οΔ!ΠΠἔηρ. οδπι ΜΠ}ΠΌξΛ ἤδνθ ΤΏ ΘΤΟΥ͂ Ὅρος 8}1 τρσῃ, 
πὰ αἶνοα ἴἰο 811 (αὐ δοτῶὼθ ρογοα) {14 ΟΌΡΟ Ἧ Βαυι 
βατέδονῦ ἐ8δὴ ἐπί8 τὸ οοὐπποΐ μῸ. απ. ἅ..4 ποῖ Δ 
ποὐνοκπδαίιστ οὗ αοἰμαὶ τεαενηρίΐον, ἰο αἷὲ εο. ΤῸ» τόκα 
ΒΊΛΟ ΟΣ χαϊεοίίονι οὗὅὨ ατῆοθ 8 τηδᾶὰθ ἀδροηδοπξ οἱ Ὀ6]οΥ οΥ 

: αἱ, τὰ 
ο δεϊίευεγφ. ἘσΥ τοιδϑι τοι ἰδ ΔῸ Ὡδίτιγ] Ὧο ΨΟΣΙΚ 
δὲ ποοορεεϊέυ, ὈπΪ 6 οὶ οὐ Θοᾶ ἴπ ΟΠΤΙ͂, απὰ πραϑὶ [ΡῈ 
Βρρσοδου θα δηᾶ 8 αἰδὰ ἴῃ 8 ἦζϑϑ ΤΏΟΣΘ] ἸΏΔΏΤΙΟΣ ὮΥ͂ 
αδοὰ ἱπὸὶνί 8] συ ]οοῖ.--. 8.1} 

ἈΡΟΒΕ]9 88 ἃ ἐσθ Ἰοσδοῖϊίθ, 8, Ηο γορυάϊδίθα 4 
ἔδοϊ ἴῃ (00 τηοθὲ ροδίεἶἷγθ ΣωδππΟΡ ; Ὀθοδιιθα, α. αοὲ 
88 ργονϊἀεἀ ἴον Ηΐδ8 ὑθορὶο Ὀδϑίοσομδηὰ ; ὃ. [πὶ εἰπιοῦ 
οὗ ᾳτοδὶ δροβίδδυ Η6 888 ὑγοβογσνοὰ Ηἰΐ γοχηηδης οἵ 
Βαύθῃ ἐποιβαιὰ τπΠῸ αἷὰ ποῖ Ὀοτ (Δ Κπθο ἴοὸ Βδδ]' 
6. ΗΘ Μ]}Π|Π 68] ἰἐἰκονσίβο τῖϊὰ ἔμο86 πο ἤάνθ ὈΘΘῺ 
τοβοσνοὰ {πγουρσἢ ρτδςθ.--- ΔῸ], 88. ἃ τηοάθὶ οὗ {γ0}} 
Ὠδίϊοη8] ἔθοϊηρ. 1. Ηθ νδϑ ἃ Οδιγβιίδη τὴ 4}} ἱδ 
ἰοδσὶ ; 2. Βυὶ ὯΘ6 ΜῈ8 8160 80: [βγδ}]ϊ6 νυ ϊ 8}} Ὠἷδ 
Προαγὶ (νογβ. 1, 23)... - Ὠθ Ἕχαρὶο οὗ [Π6 ΑΡροβίῖο Ῥαιὶ 
ΒΠΟΥΒ μοῦ ΟἿ δ δ η  Ὑ δη ἃ Ὡδίϊοηαὶ 66] 1ηρ Ὡοῦ ΟὨ}Υ 
ἀο ποΐ φγϑοίιἀθ θοῦ οἴδοῦ, Ὀὰὺ ἀῦτθθ ΥΘΣῪ Ὑ6]} 1ἴο- 
οἰ 6Σ.--Ἱ αἷρθὸ δὴ δὴ [βγδϑ 6} Αἢ δχργοββίοη : 1. 
Ὁ}1 οΥἁ Τηδη] ρόνοῦ; 2. ΕὮ]] οἵ ΟἸ γβιΐδηι Ἰονθ 

(νοτβ. 1, 2).-- ΤΠ ὀχϑρὶς οὗ ΕΠ Δ ἢ. 1, Ηΐβ σοσ- 
ἰαϊπὶ ἀαραὶπδί Ιατδοὶ; 2. ΘοαἶΒ ΔΙΗΒΟΣ 70. ἴδσδεὶ 
πως, 2-4).-- Ἀσὰ 8}}}} μδ8 Ηΐβ ϑονϑῃ ἰπουδβαπὰ Ἧδ8Ὸ 
Ὦδνθ ποῖ Ὀονοα ἐποὶρ ἔπε ἴὸ Β68] (γνϑσδ. 4-δ). 
---ἰιοῦ ῃ6 Δροβίδθυ ὍΘ ΠΘΥ͂ΘΡ 80 ψχτοαΐῖ, αοὰ ΠΕΥΘΓ 
ἩΟΙΥ οαϑίβ ΤΑΥ͂ ΗΪβ ρθορὶθ (Υθγβ. 4--6). 

ΠΎΤΗΕΕ : Νοῦ 4]}} δὲ αοἂἀ᾽ β ρθορὶθ 10 δγὸ οδ]οὰ 
Οοαβ ρϑορὶε; ἰδογοίοσθ ποῖ ἃ] Ὑ1}} Ὀ6 σδδί ΑἸ Ταν, 
Κουμἢ [86 χτοδίου ροσίίοῃ ὈΘ6 οδϑί ΔΙΝΕΥ. 

ΞΤΔΈΚΚ : Οοαἶϑ οὨΠ]άγθῃ Οἴ ἢ τ δῖα ὈΠΠΘΟΘΒΕΒΓῪ 
ΘοΟΙΡΪδἰηίϑ, δηὰ 1 ΚτἈ86 ογὰ ββουϊὰ δῆβνοῦ ἰῃθυ, ΗΦ 
ΜΟΙ] ποῦ ΓΘΡΙΥ͂ ἰῃ ΔΩΥ ΟΥΠΒΟΣ ΜᾺΥ ἴῃ : “Ὑ68 ΠΟΥ 
ποὺ ταὶ γ6 ΒΒου]ἃ ὈΓΔΥ (ὉΓ 88 γ6 οὐρῃῖϊ (νοῦ. 2). 

Δ ῬΟΙΤΩΪ 0 διυοῖ σου δίοη οὗ ἰάθϑβϑ, ὃἃ8 
ἰμδὶ 6 ΔΙῸ ἴὸ 6 Βαγοα ῬΑΡΠΥ͂ ᾿Πγουρὴ ζγᾶοα δρᾶ 
ῬΆΓΟΠΥ τυροῦ τηοσῖϊ ; οδδρ. 1]. 28 (νϑν, 6)..--Η εν- 
ΙΝΟΚΕ: αοα ΔΒ ΙΏΟΓΘ δαΐῃίβ ἴῃ [Π6 ποῦϊὰ τΠδὴ τὸ 
οἴλοιῃ! ἱπηασίπθ. Μυσοὶ οὗ [86 ροοά δ8θεα 1168 υπᾶο] 
Ἐμ6 στουπᾶ; ἱπ ἰδοὸ βρυΐηρ, Ὑθθῃ ἴπ6 τὶρμὶ τἶπις 
ΘΟΓη68, ᾿ξ ψογτηϊμαῖθϑ. Β6 οοτηξογιοα Ὀγ ἐμΐθ ὑτΏ ἢ, 
γ [ΔἸ Ὁ8{Ὁ] ἰθδοῦογβ.; 188. χ]ϊχ, 1; 1 Είηρβ χίχ. 48 
(νοῦ, 1-8) --ὐλῆουα Δι δὶ, Τὰδ. : αἀοὰ ἀοεδδ ποῖ οδβί 
Ὁ8 ΑἾΤΑΥ, ἰἔ Δ ΠΑΥ͂Θ ποΐ ῬὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ οδδὶ Ἡΐ) δὰ Ὺ 
(νον, Ὁ ΔΑΒ έθν τοβχαγὰ ἰμδὺ ΘμΌγος δα οοηρτορδιίοη 
88 {πὸ Ὀθδὺ ὁ20 10 ἩΒΐοδ 186 ταοδὲ Ὀδϊοηρ, τ ὨΪοἢ (}ν 
τοδὶ τηθὴ ἰῃ ἴἢ6 νοῦ] Πομον, διὰ τ ΐοῖ, ᾿μογοίοτα, 
Ὧδϑ ἐΠ9 τηοϑὲ Βρ]θηον, ΒΠΟΥ, δπὰ οοπδ ἀθγαϊΐοη. ΟἿ, 
Ο: ἰῦ ἴθ {16 5π18}} ἀπὰ ἱπδβίρηϊδοβηΐς πη 6 τ ἢ 
Οοἂ ἰδ ργεβοσυθὰ [ὉΣ βαϊ γαϊΐοῃ δοοογαϊῃρ (0 ἴῃ 
οἸ]θοϊΐοη. “Εδδσ ποῖ, ᾿ἰξι16 δοοῖ: ἴον ἰΐ ἷἰβ γοὺγ 
Ἑαιπον ΒΒ ροοά ρ᾽οαδυγο ἴο γίνε γοὺ ἐδ6 Κἰπράοιι 
(τνεγ. ὅ).---Ξρενεε : ἀρὰ Ἰοοῖα ψ ἢ Οἶ ΟΡ ΘΥΘΒ ἰμ δ 
τηθη Β, δῃὰ ρογοοῖνοθ ἴὔοθθ ὙΠῸ ὝΘΓΘ ἱγωρογοθρθ 0] 6 
ἴο Οἴδβοσα. οὶ βυοῖ ῬΘΙΘΟΠΒ ἀἰὰ οὶ οχὶϑὲ ὉΥ ἰποἷς 
"μὲς ΠΕ Ὀπὶ ἐλ Ζογαὰ 'Δ6 τοθεσγοὰ ἰἤθων ' 
ΨΟΓ, 4 

1μ800: Τη6 [Ἀ]] οὗὨ Ιβτδοὶ ἰβ ποι πθν δἱοροίμοι 
ὠρυσγϑαὶ ἨΟΓ οἰμαὶ, ἸΤῃο ΟΘη11168᾽ Ὀδοοτηίΐηρ, 
ἀὐοὰ δ ῥϑορὶθ, δῃ ὰ ρμαγιοἱρδη δ ἰῃ Ηΐθ Κίῃράοιχι, 'δ ἃ 
ΓΒ] ποιοὶ οὗὨ ἀεη. ἰχ. 27, ("δὲ Φαρῃοιὰ ἀπ ο}] ἴῃ 
[6 ἰθῃίθ οὗ ΚΠ Θτη.---- αϑ ΒΌΓΘΙΥ 88 ὉΠ Ἰοἴ, δοοογ πᾷ 
ἴο οἰδρ. χ., 'ἴ8Β δῇ οἴἴδδηςβ, 80 ΒΌΓΘ 18 [06 Ὀδίίον αἷερο- 
βἰοη οὗ ἔ686 Ὀδιϊοσ Ομ68 διῃοηρ ἴἢ6 Ῥ6Ορ]6 ποί 
απν τογῖ 9 ἐλοῖγο, Ὀὰϊ ἃ ποτκ οὗ Ὀὶ νη στδοὺ (νοτδ 

᾽ 

ἐξαδαίες ΤΏοΓΟ ἰ8 8 αἰ νῖπο οαδίϊηρσ ΑΑΥ, ἴἢΦ 
τοοδὲ ὑουτὶ]6 ρομδὶ Ἰυάσιηοης οὗὨ αοά, ἰῃ πῶμΐοῃ Ηθ 
ἴδκοθ Ηΐβ Ηοὶγ Ξρίγῖϊ ἴτοπὶ τηδῃ, δῃ ἃ υσποῖθθ [0 Φ 
Βραγὶς οὗ ΜΠ ΓΒ τὰ, 80 (μὲ ἮΘ ΤΩΟΓΡΆΙῪ ἀἶοα 
ουΐ, ἰδ νἰτποῦὺς ἐπ6 ἐδο πο δὰ ροῦγον ἴὸγ ρσοοῦ, δηά, 
Βαπέ οὐὖδξδ ὍΤΩ Ποδυθῇ, τοῦυβὲ ὈΘΆΡ ΤΟΪΒΟΣῪ δηὰ ἰ0}- 
τηθηϊ.-..Τ 8 18 νῆα ρίουβ Ρ6ΟΡΪ6 αἷποθ (6 [8]] ανφ 
ὈΘΘΏ ΔΙΧΙΟΌΒΙΥ Ῥγαγίης Θοὰ ἰο παρὰ οἱ, Ῥα, ]Ϊ, 
ἐμῷ 1)..--ΑἸ 8} Ὀοϊίονοα (μδὺ Ὧ6 τῶβ ὑπ ΟὨΪΥ ΟὯ4 
οἵ, Ἠον οἴδῃ ἀο68 ΣΩΔῺΥ͂ 8 οίουβ Ῥθγβο Ὀοϊΐονς 
Ὠθο  αἰἴοθο ! Τ|}Ἅ»μἑ ἰβ ἃ αἰἱνίῃβ ἐείαὶ - Ὀσὶ ἴῃ Βυοὲ 
ΒΟΌΓΒ ἴΠΘΓῸ 4190 ΘΟπγ)68 οαῦδὶ Ἄοοπβοϊδοη (νὲετ. 8).-- 



518 

ΤΏΟΙΟ ἰδ ἃ βοοὰ οἵ ροοὰ ρθῦρὶθ ψθΐοι ΟΥΟΡ αἶθ8 
ουῦ, ([παἀεγεοίδεϊῥέα ἐοοἰεεὶα.) : 

Β. γέειβ 7-10. Το λυαρτηρηῖ οὗ παγαθηΐηρ ο 
Εἰ Ιϑτ8611068 ποὺ ὈΘΙοησίηρ ἴο [86 αἸοοίίΐου, 1. ὙΤῺΥ 
8 0198 Ἰυάρτησῃί ἰηβίοιοα προὰ ὑπο ἢ α. Νοί Ὀσ- 
ΟΑΌΒ6 ἰδ παϑ ἀοἰδστηϊηθα ἔτοτῃ οἰ ΟΥ̓ ἀραϊηδὶ ἔθ 6 : 
Ρυῦ ; Βροοβυϑο {Π6Υ, δοοοσαϊηρ ἴο οὔδρ. ἰχ. 80 δ, 
βουσὶ τὐἰχὐθουβηθ88 ὈΥ ΜΌΓΚΒ δπὰ ποῖ ὉΥ ἔα}, 
δηΐ, ΔοοοΣα Ὠρ]Υ, Ὀθύδπλ6 συ ΓΠοτηβοῖνοθ. 8, ἴῃ 
πίοῦ ἀοοϑ {Π18 υἀστιοηὶ οομβϑδ ἢ ἀοἀ {118]8 ἴῃ 
εἰιθὰ θδὺῦ Ηδ, α. Ηδβ βαϊὰ ὉΥ [βαϊδῃ : ὁ. ΒΥ ανὶά. 

ἤουα Βιδίι. 1 2δ. : ΤῺΘ τογγῖ0]6 ᾿υἀρτησηὶ οὗ μαγὰ- 
ϑηΐηρὶ ΤΌΘΥ πᾶγο Π8]}, ὙΠΟ δΓ6 βυλὶ θη, ἀπὰ ἀο ποὶ 
ἴδοϊ 'ὸ : ὍὯῸ Βᾶνθ ΘΥ6Β, διὰ ἀο ποῖ Β66 ; ἯΏΟ ἢδνθ 
ΘαΓΒ, δηἃ ἀο ποῖ ΘΓ ; ὙΠλὺ δᾶνα ροΐβοῃ δηα ἀθδὺ 
ἰπϑιοδα οἵ [Π6 Ὀγοδα οἵὨ [᾿ΐ6 ; ψο δᾶγο γυΐη, ρα Ἶ8}- 
τηθ6ηξ, ἀηᾶ οοπάἀοιηηδίίοῃ, ἰπϑίθδα οὗ βίγθηρίῃ, ΟΥ̓, 
δὰ οοπιίοτι ; πῇὴο ἤαῦα ἀδυκηθδβ ἰηβιθαα οὗ 
δηὰ θαυ ἰηβίοδά οὐ ἤδδνϑῃ:- βαμεμ: Ὁ 
Του Ὀαδαυ ι} δηὰ οἰθαν ᾿ἰρμῖ, Του πουϊάβιὶ ὈΪ πὰ 
ΠΟ οδδ; δηὰ ΤΒουῦ ΟὨΪΥ ἀοβί ἰὑ 88 ἃ τἱρῃϊθουβ Φυάρα 
ΒΓΟΥ ΟἿ6 ᾽δ5 ὈΪ πάρα Ὠὐπι86} ἴῃ (Π6 ΡΟΥΤΟΡ οὗ [ἢ6 
ἄἀδν}}. 2 Ὅον. ἷν. 4 (νος. 10).---οοθ: ὙΏΘη τῃ6 
ἐιδίε (ἩὮΘΓΟ ὉΠΟΥ͂ οομοοοῖ τ ἰβοίθυΟοὰΒ ἀδνίοββ), 
ΤΠΘΓΟ ΓΠΘΥ͂ ὈΘΌΔΙΪΥ δῦ ὉΠΟΟΠΟΘΓΏΘΑΙΥ δπα οδὲ σοοὰ 
᾿ΐηγθ, ὈΘΟΟΙ6Β ἃ ΓῸΡΘ, 8 ἴχζϑρ, τυΐῃ, δηὰ 8 γϑοοιὰ- 
ΡΘΏΒ6 ἴον {1Π6 υπξαϊ 688 δπα νἱοίθηοο ΜὨΐοἢ ὕΠῸῪ 
ἴανο ὀχογοῖβοα ἀραϊηϑῦ ΟἸΏΘΓΒ, 1ὺ ἰΒ ἃ ΒΥΠ1ΌΟΪ οὗ 84]} 
8 Π68108 ΟΥ̓ ΤΟΝ Ἰηθῃ ὑποχροοίθα Υ Ὀδοοτὴθ ἰἢ- 
γοϊτγοα ἴῃ ἀΔΉΡΟΓΒ ὈΥ ὑμποὶν τόοταβ, οσ, ὈΥ ὑθοἷΓ ἀθοβθρ- 
ἰἰοῃ ΟΥ ῬΟΥ͂ΤΘΡ, ἃγ ἰϑὰ ἰηΐο {μ6 ᾿δηὰβ οὗὨ ἐμοὶ 6ῃ6- 
τοΐοβ, δη βυδβίδὶ ἢ ΓΘ4] ἰη᾽  γΥ (νον, 9). 

{ι8οο: Τ6 Ὀυγάθηθβ οὗἨ δρ0---Αἰπι- οἰ ΚΘ Π 685 
δηὰ ογοο κῃ 688---ΟΙῸ [ΠΚΘΎ8Β6 ἃ ΒΥΓΩΌΟΪ οὗ τυΐῃ 
(νον. 10). 

ΗεΌΒΝΕΒ: Θοα [88 σέυδη [θη Βυο ἢ; 6 βρίγὶϊ . 
ὁδὶ 8, ΗΙ6 δαὲβ ρογιαϊ θα ἰΐ ἕο νἱβὶ [θῃ 88 8. ὨΘ668- 
ΕΔΤῪ ΘΟὨΒΘΟΌΘΩΏΟΘΘ, 88 ἃ ΥἸχΘΟουΒ ρυπίβηπιοηΐ, Ὁ6- 
ΘλΌ86 {ΠΟΥ πηδὰθ βαοὶ γϑβίβίδῃοο ἴὸ [86 βυγὶ υἱρΒ οἵ 
[86 Ὠἰϊνίηε ϑρίτῖς (νοῦ. 8). ΟορΡ. Αοἰδ ἰϊ. 87: νἱὶ. 
δ]1.---Μαῃ, Ὀοΐὰ ἴ86 ἱπαϊν! άπ] δηὰ ἰὴ ρθορ]ϑθ, ἀθ- 
ΟἸΐπθ8 ἱπίο τγϑίοηϑθα βἰδυθῦῦ ΟΥ̓ ΔΡΟΒΙΔΔΥ͂ του ἀοὰ 
(νου. ὯΝ 

Οσ. οι. 11, 12, ΤΏο [81] οὗ (086 ΦονΒ 8. {δ6 
δαϊ υδϊΐου οὗ 89 θη 68, 1. ΝῸ ἀαγὶκς δίδ! ΠΥ τα ]68 
οτὸ; ὃαι, 2. ΤΏΘ Ἰονίηρ, Ῥγονϊάδθποο οὗ Οοὰ, νῃ σὰ 
σΟὨ ἰΔΌΔΙΠΥ͂ ἰῸ ΓΒ ΘΥΘΓΥ͂ (ΐπρ 60]}} 0 ἃ βορὰ Ρύγροα. 
---Νοιπίηρ; 18 80 ὈδΔὰ (μδὺ αοἀ οδπηοί τηδίο ἰδ Βοῦνο 
ἃ δοοα ρυτροξο.--- τον ἀθηϊίδὶ ϑουογοϊ ΌΓ : 1. ΤΊ ἐδ 
ταγβίθγίουβ, ἴῃ 80 ὮΓ 88 γ οἴὔδβη οδημποῦ υπάδογβίδηα 
ΜὮΥ ἰὉ ρογτωϊβ 60]}; 2. Ιὲ ἷβ ΟΙΘΆΡ διὰ ῥ]δὶπ, ἴῃ 80 
(ἊΡ 48 ἰΐ αἰ νγαυβ οδιβο8 ροοὰ ἴο ὁδοῦ ἔγοῃῃ ΟΥΪ], 
Οοωρ. Ὅδη. ]. 20. ἷ 

ΞΤΆΒΚΕ, Ηκριναξε: Ῥμδῦ ἃ στοαὶ Αγίβθοος ἰδ 
αοὰ Ηθ τρδίκθβ ροοά ουΡ οὗἁ ὁ6γ]], τιϑαϊοΐηθ οαὐ οὗ 
ροΐβοη, δὰ βοιλθιΐηρ ουαὐ οὗὨ ποι] Υ..---ΕΟΟῸΒ : Ηδδ 
Θοὰ Ὀτγουρῶῦ ποίῃίηρ ροοὰ οὐ οὗ [Πΐβ8 ον} }ἢ Θοὰ 
ἔογθα  Ετοῦλ ἐμοῖς [411 [ΠγῸ [88 ἰδίζθη ρἶδοθ [86 
᾿βαϊγαοη οὗ (Π6 ῃδιϊομϑ, [0 Μοῦ ἴ.6 ρΌΒΘΡΕΙ νγὰβ 
αἰϊγοοιοὰ αἴνον ἰὰ δα Ὀδ6θη βοογῃϑα ὉΥ ἐμ ὅ6 18 (Μαϊϊ. 
τσὶ. 48. Ασα χίϊὶ, 46--48 . χχί!, 18--2]  χχυΐϊὶ. 27, 
88) ἱδπαὺ [Π6 Ἰδίίον ταὶς ὈΘ ῥγονοϊοα ἴο ἰθδίουθυ ὉΥ͂ 
ἘΠ6 (Ὀττηθν. 

ΟἜΒΙΛΟΗ, ΟΑΕΥΙΝ: ΑΒ 8 πιο ὙΠΟ 88 ὈΘ6ΘῺ 
διϑὶ ΑὙΤΑΥ ἔγοϊῃ ὮΘΡ Ὠυβθοαπα ὈδΟλΊΒ6 ΟΥἨ ΒοΡ ρὲ 8 
80 ἰηβδιηθὰ ὉΥ ᾿ΘΑΙΟΌΒΥ ἐμαὶ 8806 [6618 Ὠθγβϑὶ ἔτα- 
ρο θὰ ὮῪ ἰῦ ἴο ὈΘοομλΘ γϑοοπο θὰ δραΐη [0 6 Ὠυ8- 
θα), 380 8}4]1] ἴζ ΠΟῪ ΘΟΠῚ6 ἴ0 Ρ888 (παὶ 86 Φ6 8, 
βμανίηρ Β6θη ἴῃ6 θη 6168. ἰαἰκίηρ ἐποῖν ρίδοο, δὰ Ὀ6- 
ἴω ραϊηϑὴ ὈΥ͂ ὉΓΠποῖν Ὀδΐηρ᾽ σαϑὺ δυσαῦ, 8Β.}4}] βίγί ν6 ἵν 
οοοποϊ αοη πὶτῃ αοὰ ; " οοτηρ. ΕρΏὨ. ν. 2ὅ-- 88, 

ΠΕΣ 

ΤῊ ἘΡΙΒΕΤΙΕ ΟΕ ῬΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΗ, 
᾿Ῥλκωκθαναιησασίμανν 

1͵1800 : ΘΟο(᾽ δ πίϑάου Ὀγίηρα κοοὰ ουὲ οὗὨ Ἰατδοῖὶῖ 
ΡΟΡΨΟΓΕΪΥ. Ῥδὺὶ! ἀοθδ ποῖ δαΥ ἴδδὲ μπ6 ἱπαϊνίαυδ. 
ὉΠΌΟΙονίηρ, [βγαθ!1Ὁ8 οδπμοὶ Ὀ6 ἰοϑῦ; δαὶ τΌθΓγο ἰδ 
αυϊϊα 4 ἀϊδδσθοωςθθ Ὀϑύνθο (Π6 ἱπάϊνἱ 01 δὰ ἰδς 
ῬΘΟΡΪο (νος. 11). 

Ὁ. οιβ. 18-398. Ηον ἀοθδ Ῥδὺ] τ ῖβῃ ἰο ὈΘ 
ξαταθᾶὰ ὉΥ (86 αθη 168} 1. ΒΥ 4}1] ΤηθδῺδ 88 ἐμ ὶξ 
Ἀροϑβίϊο, γῆο πιᾶρτ ῆθ8 818 ἷβ οὔϊοο ; 2. Βυὶΐ γοῖ, 
αὖ ἴῃ6 Β6π16 ἴπηε, 88 ἃ ἔσῃ τϑηὰ οὗ δι᾽8β Ἰμ6 81 Κκὶη. 
ἀγϑα, γῆο Ὑίβῃθ8θ ἢ Ὀ6 (Π6 ΤΩ68Ὼ8 Οὗἁ βανίπρ ΒοΙῺἪ 
ΟΥ̓ (μοπὶ, Ὀδοδυδο ΤΏΘΥ ἃγὸ ἀθδποὰ ἴῸν 116 (ΥΟ ΣΆ, 
18--16).---Ἶ 6 τίοἢ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΒΟ ὑο [ϑγδοὶ ; Ῥεσοθρῷ- 
Ὁ]6, 1. Ετοπι 8 τεὐθούώοῃ, πη ϊοῖ 8. 186 γϑοοῃοιϊϊηρ 
οἵ τὴ6 ποιὰ : 2. ΕΥΟΙῚ ἰἰ8 τοοορίϊοι, τ οὮ [8 118 
ἔτοια (86 ἀδοδὰ (νϑτβ. 18--1δ).--ἨἘμ6 ἤἥξυγε οὗ ἴΠ6 ἤγβι. 
[γυὐϊΐβ δὲ σοϊδιϑὰ ἴο {86 υδιβοδιίίΐοη οὗ ἱπίαπὶλ Ὀδρ- 
ἴἰβτη ; σοιηρ. 1 Ὅν. Υἱῖ. 14 (νον. 16).---ἰὐκοπῖβα [6 

οὗ [6 τοοὺ δῃὰ {π6 Ὀγάμομθβ. (Οοιῃρ. δἶβο 
(6 Ζωγίολ, Οαἰοολίδηι, Οαδδίίοι 78, ὁὃ.)ὰ Τὴ ἔρυτο 
οἵ 186 οἶϊνο γὼ 1. Τη6 ἀροβῆο ψάγθδ ἴἰ86 ΟὀμΏ]8 
ΘΟ τἰθιΐδηβ αραϊηβίὶ ρϑγηϊοϊουβ ργοδυϊηριίίοῃ (νογβ. 17, 
18); 2. Ηδ ἰαἰκθβ ΔΑΥ (Π6 δβίσεῃρι ἔγοτ βυςἢ ἃ 
ροϑεΐθ]α δηὰ ργουὰ οὐδ᾽ οῦοῃ οἱ μον ραγὶ (Υ ΓΒ. 
19-21); 8. Βδ οχμοτίϑ ἴθι ἴὸ ὈΘμο]ὰ ἀοαβ ροοά- 
Π688 δηῃὰ βου (νον. 22): 4, Ηδ αἰϑὸ ἀθοΐδγοβ ἴο 
ἴθτὰ ἢΐ8 Ἰογοῦβ οΟρῸ οὗ ἴδ6 ἔπξατο σομνυθγβίοη οἵ 
1δγϑοὶ (νσοσβ, 38, 24).--- ΤΠ Ὀγβθοθθθ ἀο ποῖ Ὀθδγ [86 
μιν Ὀπὺΐ [Π6 τοοῦ ὈΘΑΓΒ ἴΠ6 Ὀσβηοςθδ. Αρρ]ϊοδξοι : 
1. Το ἴθ τοϊδύάοη οὗἨ ομ]άγοη δῃὰ ρμαγοηΐβ : 3. Τὸ 
[86 υποοπδιτηθὰ δηὰ ἴμ6 Ομυτοῖ (τος. 18).---)Ὸ χοῦ 
βιδηὰ ὉΥ͂ ἰδίῃ } ΤΏΘη ἀο ἠοὺ ὈΘ6 Ῥτουά, Ὀὺϊ ἔδοσ 
γον, 30).--Αὴξ,οὐ᾽ κοοάῃθ88 δηὰ βϑυθσὶ τ (νον. 33) -- 

68} ρταῖὶ ἴἤϑτα ἴῃ ἀρδίῃ ; δ ἐμΐ8 88 [06 Ἄροβ' 
108 ΟΡ ἴον ἔμο οἰ άγθῃ οὐ ἴδγαϑῖ, δὸ 18 ἷξ οὔζγβ 
ψοῖ, 34).--- Το ζαΐατθ Θοηνθγβίοῃ οἵ 4}} [βσϑοὶ. 1. 
Βοῃ ὙΠ ἰδ Κα ὑἷδοοῦ ὙΏΘΩ 186 ἔ]Πο88 οὗ [δ6 

Θομ]ο8 'ἰβ οοῖμθ ἱπίο ἴδ Κίπράοτῃ οὗ Θοὰ, δῃὰ ἴδε 
πιο οὔ ἴθ ὈΪΠάΠ688 ἴῃ ρμαγὶ οὗἁὨ βγϑϑὶ ἰβ ραϑί. 3 
ὙΜῺΥ 11 ἴθ ἴδ ρἰδοο ἢ αἹ. Βϑοδῦβ αοα [88 ῥγοπι. 
ἰβοα ᾿ξ ὉΥ͂ 106 ρτορμοὶβ., ὃ. Βοϑοδυβα αοα ἢδ88 ὁποε 
οἰοθθῃ Ηἰβ ρθορὶθ: ςο. Βοοδυβα Ηθ ἀοδθβ ποῖ σϑρβϑηῖϊ 
Ηἰβ ροἰδθ δηὰ οδὶ] (νεσβ. 2ὅ--29).-- -[Π6 ἔυΐυγα ΘΟΏΥΘΓ- 
βίοῃ οἵ ἴβγϑϑὶ 'θ ἃ τι υβίοσυ, ἰῃ [86 86η86 οὗ Μαίϊ, χὶϊὶ, 
11: 1 Οον. χν. δ]1.---ΤΠὸ Θπΐγβηοο οὗ ἔμ6 ἔι]ηθα8 οὗ 
6 Οομ 168 ἰηἰο Οοαἶβ Κἰηράοθ. 1. ὲ π|}} ὃὉ6 
οὔδβοίθα ΟΥὉ [86 ῥγοδοηΐης οὗὐ [89 ΔΙΩΟΩΚ 
ἐμθιῃ : 2. ἴὑ ν}} ἴαϊζο 0]δοθ διηϊὰ Ὀγαΐβθ δῃὰ (8δηκϑ.- 
αἰνίης (τον. 26). 

ΞΤΛΗΚΕ : [Ὁ 8 Ῥατὶ οὗ ἃ ἰδδοθογ ΒΒ πίϑάοσω ὅο δὰ- 
ἄγοβϑ Ὠἰἰγωβϑὶ ὶ Θβρθο 1} ἴο ΘΥΘΡΥ Οἶ488 οὗὁὨ θη ἴῃ δῇ 
ΔΒΒΘΙΩΌΪΥ (νοῦ. 18).---ΟἿ0 οἴοθη (118, δῃὰ γοῖ ὉΥ͂ ἢἰδ 
741} ΔΟΙΠΟΣ σἶβοβ : οὗ, ΤΟΠἀΘΓῸΙ δηὰ γοῦ ΒΟΙΪΥ ρον- 
δος οὗἩ Θοὰ (γον. 16) 1--τ-ὦὰ τ8ο]9 ομυΓΟΒ, 8 
016 το ηἰβίσυ, ἃ 016 ΘΟΙΏΤΩΠΠΪ Υ, δηὰ ἃ ἩΠΟΪ6 
᾿λρα ρα τηυϑῦ ποὺ ὃδ ταοὐοθοίοα ΟὨ δοοουῃὶ οἵ 8 
ΟΥ̓́ 0018 (νογ. 16).---ΤῊο Ἰἰνίηρ οἵὗἨ [16 ὅονγβ διροῦρ 
ῸΒ ἰῃ ἃ αἰβρογβοὰ ὙΔΥ οδὴ 6 οὗ 086 ἴο 8, ἴον ἐδ6 
ἰγοαυθηὶ δἰ χη οὗ 8 ὅονν, δηἃ ἢἷβ ἱπίθγοοῦγβο τε τ, 
τοιιϊπὰ 8 ἰγδαυθγ οὗ (85 ῬΔυϊΐπο δἀτηοηϊξίου 
(νον, 231).--οὙ Ὧν} δδουϊὰ γοῦ τοῦθ γούσϑοὶέ ἰ νου 
ἈΓῸ πού ΤΟΙ ΘΙ ὈοΓΟΘὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΘΟΔΙΓΌΪΥ ἘΠ 88 δὴ ἴῃ- 
ΒοΥΪΟΣ ΟΥ̓ οοττυρ 010 ροοάβὴ 1 γοῦ επἰδῃᾶ ἴῃ 
Οοα δ οογθηδηὶ οὗὨ γσιδοθ, γοῦ δΓ τΏοτο ἰδδη τίοὰ 
φῇ 21).-- ΟἽ ΜΕΒ: [ο6ῖ[ ΠΟ 056 ἰογχεῖ Ηἷβ οὶ 
ὋΣ {πᾶῦ Μ|'}} ἰ6δϑὴ Ἀἶπὰ ἤἢο Ὀ6 ΒυσΩὉ 6 (νος, 17).--- Π6 
Βυϊήδη Ὠοαγὶ ἰ8 ΧΟ ΟΥἁ ἔὺὍῦὸ 8108 : ἰξ ἰδ ἀοοοῖια], 
δηὰ ἀοθρογαίοῖυ σπἱἰοκοὰ; {96γ. χνὶϊ. 9. Τμοροίογθ 
Θοὰ τουδὶ ορροδα ἰὰ ΟΥ̓ ροοάποβθ δῃὰ τἰρῃἰδουβη 688 
(νον. 32).---ἨΚΡΙΝΟΚΕ : ἢὸ ποὺ οδϑὲ ΔΝΑΥ͂ 80 ΒΟΟΩ 
πθαὺ ἀ068 ἢοΐ ρΐοαθ6 χοῦ. βην βίῃ ὈΥ αἀοἴπρ' 118. 
Οοα 48 ἸὨΔΗΥ͂ νΑΥ8 ἴο0 βου} 8. Ὑουγ πεῖρθθον ἱ 
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ΕΟ γ, δηἃὰ δὸ δοὸ γοῦ. 8.41} 10:6 1ογὰ οδδὶ Ὀοίἢ 
ΔΥΑΥΡ ΒΒΘΩΣ δηὰ (Ὀγῦθασ. ΤΤΠ6 ργοάυοοθβ ΓΟβΘΒ 
ΘΥΘῃ ἴσοι ΠΟσΠ-Ὀυ θ᾽ )68 (ν6ν. 17).--- Ὁ}, ΠΟΥ͂ 1 τ δὲ 
δαὶ ἢῸ ομδ νου ]ὰ βἷι) ἀραῖιπδὶ ἰῃ6 ΡΟῸΡ Φεν8] ΑΓΘ 
ΔΠΟΥ͂ ποῖ ΑΓΔ Τ Β 5666, ἀπὰ ἴπ6 Ἰἴηθ] Κἰπάγεα οὗ 
106 ΟΒυγοῖ ἢ Ο ΘΟοά, ἰδκα δοζηρδαβδίουῃ. οὐ ἴπ686 
δαγάθηθα οὔθϑ, πὰ σϑιρθιηῦον (ΠΥ οονεμδηῖ |--- ΤῊ 
ΦοΎΒ, γοὰ ΒΑΚ, ΟΠ]Υ 868] δηα οἰϑαῖ : [ΠΟῪ 879 8 {τῖν- 
ΟΪουβ ρϑορὶθὶ Αἴ γοὺῦ Ὀοίίον ἴδῃ ἴΠ6Υ} Οδηῃοῖ 
Θοὰ οοπγνοεὶ μοι ἢ ΤΏΘΥ ΠΟΑΣΡ {πΠ6 ποτὰ, δηὰ 80 
ἀο γουὺ ; ποὶί μοῦ γοῦ ΠΟΥ {ΠΥ δΔῸ ρίουΒ. ὙΒΪΟΣ [88 
ἔη6 ξτΘ ΟΕ Γ ΘΟΠἀΟΙΙΠΔΕΪΟὨ---ὙοΟῦ, ΟΥ ἴΠ680 ὙΠΟ 8.6 
ὍΠΟΥ ἃ ἰυάρτοοπὶ Ὁ ΤῈ βδσηθ Ὁ] ἀΠ 688 .1}} σΟΙὰ6 
ΟΥ̓ΘΡ γχου, 1 γοὰ ἀο ποῖ ἴυγῃ 10 ΟἸγίοῦ (γον. 28).-- 
ΠΥ ἰδ 18 ἃ τηγϑίογυ, ὙΠῸ που Ἱὰ Ὀ6 80 ἀδγίπρ 88 ἴ0 ἀὁ- 
Βἶγα ἴο ἔδίμοιι ἰζ ἢ 1 ἰδ ἷθ ἃ γουθδϊοὰ πιγβίθγυ, τῆῸ 
ΜΠ}}} ἀθῃν [δα οοπνογβίοη οὗ [6 Φ6ν8} ἸΤΠουρὴ γουῦ 
ΟΔῃποῖ ᾿τοδρίηθ ΒΟῊΝ δ ΜΠ11 ΘΟΤῚ6 ἴ0 Ρ888, μι δἰ ΠΟ σδῃ 
Ι[πιαρσίηα Πον ἰθ086 ὙΠῸ ΤΟΓΟ (ΟΥΤΉΟΥΙΥ ἀφ. 11168 δπὰ 
ΒΟΣΥυδηΐβ οὗ {Π| ἀονὶ], 81.8}} Ὡο Ὀ6 Οαοα᾽ Β οἰὨϊ]άγθη 
διὰ [86 ἴθΏρ]6 οὗ Ηΐδ ϑρίτϊξ (νον. 2δ).---- λίουα Βέδί. 
7 δ. : ἘνΟΓΥ ἰδϊηρ τ Οἢ Οοα ἀο68 τουδὶ ὈΘ τεραγά- 
βα 48 [ὉΣ ΟΡ ἱτργονογηθηῖ ; Ηἶδ8 ᾿υάρτηοῃίβ ἴο Ἰεδὰ 
ὯΔ ἰο ἰἴ, «πὰ ΗΪΒ ΤΙΘΡΟΥ δῃηὰ ρῖδοθ ἴ0 Κθδρ 8 ἴο ἰΐξ, 
δύο 0 ἰδ ομὰ. Βϑοδυβο (ὮῪ Ἰονίηρ- ἰπάπμοδθ ἰδ 
Ὀοέῖον δΏδη [Πἴδ, ΓΩΥ 1106 8}8}} ργαΐβα ἴπ:66.: Ῥβ. ᾿ἰχὶϊΐ, 
ἃ (νεογ. 22). -- Οὐ νει, : [6 ὯῸ ΔΙΠΠΟΡ ἀοθραὶν! 
ΤΏΘΓΟ ἰδ ΠΟ ΔΌΥΒΒ οὗ βἷῃ ἔγοσῃ Ἡδΐοῖ αα σδηποῖὶ Γ68- 
στὸ δΐῃ. Ηθ ἯΔ8Ο τγοίυσῃδ ἴὸ Ηἰπ πΠῈ δῖ δπὰ 
Ὑπωμλον 111 Βηὰ Ηἰθ Ὀοδοῖὼὴ ορϑῃ ἴ0 Ὠἷπι (ΥΕΓ. 
28 

ΞΡΕΝΕΒ, ΟἹ ΥΟΥ. 28: Ἧ76 Βδνθ ΠΟΤ ἴΠ6 οΟἶθδγ [68- 
ΕἸΠΩΟΏΥ ὑμδὺ ἰῃ6 ΡΟΟΓ ΟΔΒΙΔΊΨΔΥ ΡΘΟΡΪΘ 8}8}} Πογθϑ ον 
Ὀ6 τϑοοϊνϑα ἴὸ ρτδοθ, δὰ Ὀ6ς οοῃγογίθα ἴὸ ὑποὶνρ ὅ68- 
σίου ; δηὰ [1:6 ῬΓοΟμ ὗθ68 ΟὯ66 ρίνθῃ ὑπο ΓΟρΡΘδίθαὶυ 
ἷπ ἴ06 Ργορδοίβ, βῃ8}} Ὀὰ6 118]16 ἴῃ το. ἙΊΟΣΩ 
[6 υεφίῃπηϊηρ οὗ ἴΠ6 ΟὨγδδη ΟΠμυγοῦ ἀοπῃ ἴο ἰδ6 
Ρτγεθοηὶ {π)6, [88 δ48 Ὀδ6η ἰδυρῃῦ δπαὰ Ὀοϊανοὰ ὮΥ 
18 ἀρασγοβὶ ἰθδοθοσβ, ἔγοὶ ΤΟΔΏΥ͂ Ράβϑαροδ οὗ {80 ΟἸ]ὰ 
διὰ Νεον Τοβίδηθηϊ βου ρίΓο8. δηὰ πο, ἴοο, δα 
ὯῸ0 στουπα οὗ ἀορασίϊηρ ἔτοσῃ ἰἱΐ, οσ Ἰοοϊκί ρ ΤΏΟΓΘ δὲ 
[6 ΒΑΡ η688 οὗὨ ἐῃοδβο ᾿ιϑαγίϑ ΜὮΏ10]} ΔΡΡΘΆΓ ἱσωροεβὶ- 
ὉΪ]6 ἰο Ὀ6 οοπνογίοάα, ἴδδλη δὲ Ο0α᾽ 8 ργοπηΐἶθθ. Ὑαοὶ (Π6 
ἔπη δῃηὰ τδηηονῦ οὗ οὐδ εἰδβοιηρ 186 ποῦὶς τὸ 
βῃουὰ 88 Ν6]] οοτητΐν ἰο Ὀἰνῖπο τίθάομ, ἃ8 γο͵οΐοθ 
ὙΠῸ ὑμαη κασι νίηρ ον Ὀἰνίηθ σζγαθθ Ὀθοδῦθο οἱ ἰῃ0 
ἐΐης ᾿ἰἰϑ6 1; δηὰ πῆθῃ βυοὶ ἃ γοϑυὶ! ἰ8 οἰοοίθα, τὸ 
ΒΟρΡΘ [ὉΓ 4}11 186 τοτο ὑϊοβϑοὰ οοῃάϊίίοη οὐ [6 
Οδύγοῦ, θυ τ ΘΠ] 60 ΠΟΑΓΕΪΥ ὈΓΔῪ ἴογ 186 70}8]- 
τηθῃὶ οἵ βυοῖ ὨΟΡΘ. 

ΘΟΕΒΙΑΟΗ, οα τοῦ. 16: Τῇ ἔτδὶ βρθγο βαυβ, ἰῃὸ 
Ραγὶ [88 {Π0 παίυγο οὗ (Π6 τ}0]6: [886 Βροοῃά, [ἢ 
ἀοτίνεα πὰ8 ἴΠ 9 παίυσο οἵἁ ἰΐβ οτίῃ. Τηθ ΑΡροβιὶθ 
ἴαγϑ ψιοδίοδὶ βίγθῆβ Ὅροη {πὸ Ἰαϊΐον ἔψυγο, ἰοῦ ἢ 
ἀπ 6}18 ροῦ 1ἰ αδογπαγὰ, δηἃ Ῥοσίγαυθ ἰῦ ἴῃ ΟἴΘΑΓΟΣ 
ΘΟἸογ8.---ΤῊῈ0 ΑΡΟδΊ]θΘ ῬΟΓΡΟΘΟΙΥ 1868 ΠΟΘ ἃ ΥΘΥῪ 
Βυυϊκίηρ ὕσυγο, ἔτοπι ἃ ἰγδηβδοίϊοη ὙΔίοι ἀϊὰ ποῖ ἴῃ 
ΤΟΔΙΠῪ οοουγ---ἰὴθ Εταπίῃα οἵ ἴ06 Ὀγδοὶ οὗ ἃ π|ὰ 
οἰΐνθ ἰγθθ οὔ 8 ψοοὰ --ἰἴὸ ΟΥΟΟΡ ἴ0 ΒΒΟῊῪ (δὶ 
16 Θσπι]68, ἰπη ἃ ὨΏΘΙ Β6Ώ86 ἰδδὴ (0 ΦΟΊΒ, ΔΓ 
ΟἈ]]εα ἴ0 δα! νδίίοη “' ΘΟὨΙΓΑΕΥ͂ [0 ὨδίΌΓΟ ᾽ (νον. 34)-- 
ἐμαὶ ἴα, ΟΥ̓ ΒΌΡΟΓΠΑΙΌΓΑΙ ζγϑοθ ΟΥ̓ΘΓΟΟσ ΐηρ ὕμοΐγ Π8» 
ἴὮΓΟ ; ΟΡ. [0 χὶϊ, 87 (νοῦ, 18).---| δὰ] 08118 δυο 
σ᾽ τηνβίογυ Ἡ ον τδὴ σδηποῖ ΚΟΥ ΟΥ̓ μἰπιΒο ]}, 
Διὰ οΔ ΟἹ ρογοοῖνο ὈΥ Ὠἰνίηο τγονοϊδίίοη. Ῥτγο- 
ΨἝΟΌΒΙΥ ἰτ τὴ [86 68}} οὗἩὨ 16 Θαπιῖ]θβ (οἢδρ. χυΐ. 
835. Ἐρμ. ἰἰϊ. 8), Ὀὰϊ πον ἰὸ ἰ8 ἐμαὶ οὗ [ῃ9 68. 
Οοπιρ. ΟἹ]. 1. 3: 1 Οον. χν. 61 (νον. 3δ).-- -ΠῸ οοῃ- 
ηυσὰ οχἰβίθῃοθ οὗὨ ἴμ6 1δγδο} 68 διηοηρ 41} ἴδ τὸ- 
τηδίηἴρ παιἱοῃ5---ἰἢ!}8 ῬοΡίθοΟΥ Ἰθο] 819 ὈΠΘΒΟΠΙΘΠυη 
2 .υἰδίοτῃ ---ἰθ (πογοίογο ἀθδίζηθα Ὦγ ἀοὐ ἴὸ ρ]ον εν 

Βογοδῆον Ηΐ οουθηδῃς δι  ] ποθ8 ὉΥ ἃ δυΐασο ἰοίδ 
οοηγοσδίοῃ οὗ [86 ρϑορὶθ (τοσ. 26). 

1800: ὕπαον τῶδδὶ οοηάϊιϊοημβ τὸ ὈΘΟΟΙΩΘ δηὺ 
τοτηδίη ρδγι οἰ ρδηΐβ οἵ αοα᾽ Β ζτδοθ μα 22--24). 

ΒΈΒΝΕΚ, Οἢ γΟΓ. 16 : ΗΟΠΟΓΙΘΌΪΟ ἰὈγοίδι ΠΣ Β δὲ 
ϑασγμοδὺ δαϊωοηϊοη ἴο [Παρ ροβίθε Ὑ (νοσ, 16)..- 
Νουδΐπρ᾽ ΤΠΟΥΘ οἰ υΪΥ γον 8 {Π6 βυγοἱ τ ὨΘΟΌΒηΘθ. 
οὔ αοά, ὑδη Ηΐβ ἰυἀστηοπὶ οη ἐπ 6 ζ4}16 δροὶα δῃ 
186 υῃθοϊονίησ ΡΘορὶΘ οὗἁ ᾿βγαθὶ. ΤὨΐθ δῃουϊὰ ἱῃ» 
Βρἶτο ΘΥΟΣΥ͂ 006 ΜΠ αἴγὸ, δηὰ ν1}} βο] οἰϊαθ ἴοσ 
Βιληθ6 7 (νον, 21).---ἰὖ ἰβ ΤΟΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ [0 ὈΘΑΣ ἰδ 
τοὶ ὈοΟΪῺ Οοαἀ Β βουθυῖ τ δηὰ ροοάποββ; ἨΪΒ Β6υϑτ- 
1ΐγ, ἰῃ οτος ἴο ὍΘ ργθϑοευθα ἔγοιῃ ἱμαυ ζθῃςθ, 8188 
ΒΘΟΌΓΙΥ, δηὰ Ὀδοκαιαΐηρ; δηὰ Ηἶἱ ροοάποϑθ, ἴῃ 
οτὰϑν ἴο Ὀ0 Θηοουγαροά, δὰ ἴ0 ΒΟΡΘ ἴον ουχζίυθ μεθ᾽ 
δηὰ ργουοιηθηῖ, Οοα [88 τονϑαϊϑὰ Ὀοΐ. ὙὙ1 
ουῦ [86 ὕπτο ᾿οχοίθοΣ ἰθοτα ποιὰ Ὀ6 ὯΟ ἰζαϊηΐπρ οἱ 
ΤηΘἢ (ΥοΓ. 322)..-Ἴδτ8 61 8 του ἀοα, Ὀδοαυδα ἰδ ἰα 
σοὺ ΟὨτίβὲ , αοα μὴ8 ἀϊβαρροαγεὰ ἴγομῃ [80 Βυπῶ» 
βογξιο. ας πὸ που]ὰ πὰ Οοάᾶ, τουδὶ Ὀ6 οοηνοτγοα 
ἴο Ομγίβὲ (νον. 26).- Τὴ ἔσθ ἀθ᾽ γθγάποθ οὐ Ιδγϑοὶ 
ἃἀοο8 ποὶ ἴδἰζο ρἷδοθ ὉΥ͂ εἶν]!, Ὀὰὺ ΌὉΥ δρί τἰἴυΔ), ἐσαδῃοῖ- 
Ρϑίϊοῃ---ἴἢ 8 ΤΏΘΤΟΥ οὗ ἀρὰ. ΜΟΓΟΥ͂ 18 ἴδ6 οὐἾθοοξ οὗ 
186 τϑοορίϊοῃ οὗ [6 ον ἰηΐο [9 Ογδιίδῃ Οδυγοῖ" 
(νον. 97).-.--ὕ 0045 ἔθη ἀδΐρ πὶθ [86 ῥαϊσίδσοβ ΘΏ- 
ἀσγο8 οἴθγηδ}]ν (νον. 28). 

ΒΕΞΒΒΕΒ: [τ ἴδ εοὐέλ ΜΑΤΥ, οὐἱλ ἴ00 δρορμογάβ, 
εοὐέὰ Βοος, εὐ ἴῃ 6 Βτβί. δ] αἰβοὶρ]θδ, τοΐξδι [ἢ6 
ΘΑ δὴ σσοσθῃ, οὐδ, ἴῃ6 ΑΡοβίϊεβ, δὰ «εὐΐζ [19 
Ῥοπ θοοσίδὶ ΟΒυγοΣ οὗὨ «Φοτγύδβα θυ, δηὰ ποὶ πὶίμοιὶ 
ΟΓ Βοραγαϊθα ἔοι ἴδπθιι, [δαὶ ἴπου, αφης]6, μδδὲ ὃ 
ΒΏΔΙΘ ἴῃ [09 τοοῦ δηὰ βδρ οὗ (Π6 οἰϊνο 'γθθ. “Ῥαὺυ] 
Ἰονοβ {π6 11Π{1|6 ποσὰ “ εοὐζλ,, " 88 γ8 ΒΌΘΡΟΝ, ἴῃ ΒΡ δι- 
ἱπρ οὗ ἴῃς ΟΘὈ 1168 : οἰδρ. χν. 10; Ερίὶι. 11, 19, 22 : 
1. 6 (νοτβ. 17, 18).-τϑθο τμαῦ γοὺ δγὸ ποῖ θὰ ἰηΐο 
[86 (01}Υ οἵὁἁ ρ]αμίζηρ ἴ86 ἴορ οὗὨ [Π0 ἰγ66 ἴῃ [16 φασί, 
δηὰ ᾿πηδρίἰηρ ἰμδὲὴ γοὺ Ὀ6ΔΡ {Π6 τοοῖ, δπὰ ἰῃδὲ ἔγϑι 
ἴτοιὰ γοῦ, αοττηδῃ Ὀϊοοά, [86 ροοά 880 οὗ ἴθ οἰΐνε 
ἴΤ6Θ Π48 ΓΕΔ τϑοοϊνοα βγη δηα ἱτηρυϊθο (νογ. 
18). 
ἡ δδαξε (τογα. 111-21): Ὑ7μδὶ βογυβθ ἔογς 186 

[4}} οὗἨ δοόσῃθ, τωυδὲ βοῦτα ἴον {Π6 βυρροσὶ οὗ οἴδογδ. 
1. Οοιτοδοζαίίοπ οὗἨ [8 Ἔχρϑσίθῃοθ ζΌΠΘΓΑΙΥ͂ δηὰ 
ΡΔΡΟΟΟΪΔΡΙΥ 23, ΕῸΣ τῶρδὺ δουαὰ ἰδ βοσγθ ὈΟὨ [86 
ἴΔ]16ῃ δηα [Π6 ταϊϑοὰ ἢ 

Ἑ. Ὑάετα. 29-386. Οοα δ ρΌΏΘΓΑΙ ΘΟΙΩρδδβίοῃ ΟἹ 
811. 1, Οὐ {16 Οφῃ 68, τὰοῸ ἔστην αἰὰ ποὺ Ὀ6- 
Ἰΐανθ, Ὀὰϊ ΠΟῪ Ὀοϊΐονο : 3. Οὐ ἴπ6 Φ6ΎΒ, ὙὮο ἀο0 ποὶ 
θα] ον, Ὀυὲ 8141} Βογεδῖδσ Ὀδϊΐονο (νογβ. 29-- 82).-- 
ΑἸ] οοποϊυάδοὰ ἰ υπῃθο]ϊοῦῖ, 1. Βον ἴδ ἢ 2. Τὸ 
ὙΠαὶ ομαὰ ἢ (νογ. 82.}..-ὴ6 ὈΠΙγογβα ν οὗἨ Ὠἰνίμο 
ὕταοθ (νϑσ, 82).---Αἡ δροβίο οαὶ βοὴρ οὗὁἨ ργδῖβϑ : 
Ἰ. Ἐὸν Θοὐ δ ἔη]μ688 οὗ ρτδοβ; 2. Εὸν Ηἰβ πίβαοχω : 
8. ον Ηΐβ Κηον]εάρεα (νοτβ. 88--86)..---ΕΥ̓ΟΓΥ {Πϊηρ 
ἷβ οὗ, ἰλγτομοὶ, διὰ ἐπ (10) Θοἀ (νον. 86). -Τὸ Θοα 
δίοῃθ ὍΘ ἴπΠ6 ΠΟΏΟΡ (νον. 86) 1} 

{Ύ ΤῊ ΚΕ, Οἢ νοῦ, 82 : ΟΌΒοσυο ὑΠ18 ῥγϊποῖραὶ ἀφο 
ἰαγαϊξοη, Ἦἰοῖ ΘΟΠἀΘΙΏΏΒ 81} γἰρῃιθοῦυβηοδθ οὗ 8 
δηᾷ οὗἩ ποσῖβ, δῃὰ ργαΐθθθ ΟὨΪΥ͂ 8 ΘοἸηρδβδβίοῃ ἰῃ 
οὔν οδὐιαϊηΐηρ ἰζ ὈΥ [αἱ 1 }.---ΞΤΔΕΚῈ : Οοὰ τηυθὲ ὈΘ 
186 Ὀορίπηΐηρ, {Π6 τα 16, μὰ (809 οπὰ οὗ 4]} {πΐηρϑ 
(νεν. 86).--ἨΕΡΙΝΟΕΕ : ΗΟῊ διιἀδοίουβ ποὶ ΟὨΪΥ ἴ0 
Ἰοοῖς ὑροὴ Θοαβ ουυῃοὶ-Ομδιοῦθοῦ, Ὀαὺ ἴο ὈΘΟΟΣΩΘ 
πιρβίθν οὗ ἰ} Μϑῃ ἀο ποὶ δῖον (μοὶν ΡΟ ἴοαὶ 20)» 
1168 ἴο Ὀ6 Κποπῃ : βῃου]ὰ τὸ ὉΠ πα οὯ68, [Π6ῃ---ἮΘ 
ὙΠῸ Δ1’6 οὗ γαϑδίθι αν δὰ ΚΗΟῪ ποι ηρ---ἰηγδὰθ 
Οοὐβ πίβαοι ἢ Φοῦ νυἱϊϊ. 9θ0. Ο πιδὴ, Ὀ6 δοῦυῖο Μὲ 
{ΠῸ Βογίρίαγοβ, Ὀυϊ ποῖ οκ δηὰ δοείαδ ἴἰῃ6 ογίριΓΟΔ, 
Ἡγρογογςϑ τωουηὶ Ὠἰρῆ, δὰ [Ἀ}} ἴον : δπὰ ἰΐ δ]] 
δηιουπίβ ἰὸ ποιμίηρ τὶ τὰ (μ6 Ὀἰἱνίηο Βοίηρ (τον. 88). 

ρενε : ΤΊ Ἰοίτἰπ θη οὐΥ̓͂ τἴῃ6 αἰνῖπο Ια] δΌ 
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(τοιβ. 838--36). Εοοβ: πα Ῥδὰὶ ἢδ58 οὐ]οὰ 1Π6 
οἰφοίίονι, Ὦ6 ἱτιτηθαϊαίοὶ Υ αὔογναγαὰ αἰνίἀθ8 ἰηΐο ἵνὸ 
ἰάθαβ, σέ δ πὰ οαέέϊπα, ἀπ 8ᾶγ8 ἰμαὺ αοἀ ἀ068 ποῖ 
τοροηῦ ἰὴ. οὐ διᾶ8 ομοϑὺῃ [βγϑϑὶ, δι ἃ γοιηδίηϑ 
ἔστὰ ἰο 'Σ. Ηδ Βα8 ἔγοιῃ (86 Ὀορϊπηΐηρ βμονη ργοδὶ 
Τ]ΘΓΟΥ͂ (0 [18 ῬΘΟΡΪΘ; δηὰ Ηδ ἀο068 ποῖ τορομῃύ οὗἁἍ 41} 
1η186, Β᾽ησία Ὀγδηοίθϑ οδη, ἱπαθϑὰ, 6 οαἱ οδ, δηὰἃ 
ἰηαϊ γί ἀυλ}] ΨΦο)1ἷ8 οΔὴ ὉΘ Ἰοδβὺ ἴῃ ρτοδὺ Ὠυτ 61: Ὀυϊ 
ἔΠ6 πῇ010 ἔγϑθ ΜΠ|Ι ποῖ Ὁθ ουὐ οὔ, [9 π͵ῆΟ]6 Ρ6ΟΡ]6 
σδηηοὶ ὃ6 οαϑὺ ΔὟΔΥ (ν6Υ. 29). 

Οξκίλση: Θοαἶβ ρυγροβοθ Ὁ. ἴβγϑδϑὶ Μ11 οοῃ- 
ἔἶπυθ ὈΠΙΟΥΓΕΡΙΘΑΙΥ ὑπῈ}} [ἢ6 οηὰ οὗὨ 1ῃ6 ργϑβοῃὶ 
σουτβα οὗἩ [ῃ6 που]ὰ : δ8 1086 [Ὁ]Β]ταοπὶ οἵ 4}} [Π6 
ῬΤΟΙλίβ68, ἴθθτο ἰ8 γϑῦ [0 [ΔΚΘ0 ΡΪ866 ἃ στοαὶ ρορυΐδῦ 
Ομ νογβίοη, δα ἃ πὶ Υ δοῦν τὶ τ06 ΟὨυτοὶ 
ἰ96] ὁ, Βυὺ ἔγοιῃ 411 8 τ σδπποῦ οοποϊαθ ἰμδὶ 
ἐΠ6 ΓΘ ὙΠῚ Ὀ6 8 ΟΧΙΘΤΏΔΙ γοβιογαϊίίου οὗ [06 Φ6 8 ἴο 
ἃ ὈΘΟΡΙΘ 'π [ΠἸ|ὸ ΡΟ] οαὶ 8θη86, δηαὰ {Ποἱρ γοϊγῃ ἰὸ 
ἴδλ6 Ἰαπὰ οὗ ΟὀἙμδδῃ (νοῦ. 29).--- ΤῊ ΒΌΓΥΘΥ οὗἁὨ 19 
πουάονί 7} ρσίογίουβ βανίηρ ρΌΓΡΟΒΟ οὗ Οοά, 88 Ηθ 
ἐνδαδ!γ υαπἰοϊἀθα ἰὐ ἱπ ὑμ6 [ογοχοΐηρ υϑσβθδ ἴο ἴῃ6 
Θγοθ οὗ 9 Αροβιίϊο, Ἰοδὰβ (Π6 Ἰαϊίθσ ἴο τρδῖίζθ, ἔγζο τὰ 
1:6 Ὀοίϊίοτα οὗ ἢ1Β ρετί, {18 Θχοϊαυλδίϊοη οἵ διηλζοα 
δΔηἃ δἀοτίπρ νομοῦ. Τη6 τοἰδάοηι οὗ αοα σοιηρτο- 
μοηαοὰ [86 ΡΌΓΡΟΒΟ πο Ηΐθ ἴον Ὀδα ῥγοιωριθδὰ -: 
διὰ σα ζηοιοίοασα ταλτιοὰ ουὐ [ῃ6 πΑΥ͵, ἀοῆποά 
[Π6 τηρᾶϑαγο, δηὰ ογαάογϑὰ [6 δοῦγδο 0. 18. ὀχθου- 
ἴοη, Ηΐα ὑμασηιεπίβ οὐθὴ οἡ Ηΐβ οὐσῃι οἰ ]άγθη, 
ΜΈ Θη ΠΟΥ͂ ὙΪΘῺ ἴ0 δῦ ἂρ ὑποὶρ οσῃ εἰρη ὐθουβηθββ, 
δηὰ (Π6 τοᾶγδ ἴῃ ὙΠΟ Ηθ ἀγα 86 τηορϑΐ τοιηοῦθ 
ΘομΏ 68 δηὰ τηοϑὺ μαγάθηθα Ῥαγίβθοβ [0 Ὠἰ πιβ οὶ ἔ, ΔΓ 
ὈΠΒΘΟΓΟΉΔΌΪΟ : Ὀαὺ ΠΟΥ ΓΘ ἠοῖ ΔΟΒΟΪυ ΟΙΥ͂ ἀπ οίον- 
ΠΑ} ὀοποοαὶθά, Ὀὰϊ ἴθ6 Ἰ᾿ίρῃΐ οὗὨ τϑνοϊδιίϊίοη 18 αἷβ8- 
οἰοθοὰ τὸ τηϑη ὈΥ͂ ἴπΠ6 ϑρί δ, τ ἷοὶϊ ΒΟΘΡΟ 6 [ἢ ΑἰΟΣ 
6 ἀθορ (μΐηρβ οὗ σὰ, δηὰ γονθαὶβ ἔμβοῖὰ ὅο ἴῃοβο 
ΜὮο ἰόντα αοὰ (τνοτβ. 88--86). 

ΒΟΗΠΕΙΚΒΜΑΘΉΞΒΕ: Τη6 οοηϊθιηρϊδίοῃ οὐὗὨἨ [ἢ6 
ΟΥοΡ οὗὁἨ βαϊναϊίοη, ᾿μαὺ αοὰ Ὧδ8 οουοϊπἀοα 84]} ἰῃ 
ὈΠΌΘΙΙΘΕ, 18. Αἰ80 ὨΘΟΘΘΒΑΡῪ ἴ0 Ὁ8 [0 πΟΒαΘΡ δὲ Ὠινίη6 
πιϑάοιη. 1, αοἀ᾽ δ σοποϊιαϊηρ᾽ 411 ἰη πηὐοϊϊοῖ, οοηβεὶ- 
(αὐοὸ8 ἦῃ6 ἠδίατο οὗ (8 Ὠϊνίπο οσάθν οὐ βαϊνδιίΐοιι 
διὰ οὗὨἨ τοἀθιιρίίοη ἱδγουρὰ ΟἸγίδι. 2, ἴῃ {ΐβ, 
Ὀὶνίπο ἰϑάοιῃ ἰβ πλοϑὲ ἴο Ὀ6 ροτγοοϊψοα δηὰ δάπϊηϊγοα 
το 82, 88). --α ΞἸΗΤΕΙΖΕΒ: ΤῈ ὑπέλιοΙΏ 49 
δορὰ οἵ Οοαἷδβ νυἱβϑάοια. 1. 7 6 τοργοβϑηῖῦ {88 υῃ- 

ΓΑ ΒοταΔ 16 ἀθρί ἴο Οὐγβοῖνοβ ἴῃ λωηιέίῳ ; 3. Ὑ7Ὑο 
{7 ομγδεῖυδε ὦ ἴῃ ἴαὶςι, δίηοθ τιθγοίη [86 ὙΔΥΒ οὗ 
Ὀϊνίπο νίβάοτα τὸ οοῃοθα]ϑὰ (νϑν. 88). 

ΤῊξ ῬΕΒΙΟΟΡῈ 70. ἐλ ϑωπάαν αὐξον Τ7Τγὶπὶν 
(τον. 838--36).--Αἷοι»: Ηον οὖν τοβϑοίοη βου ὰ 
Ὀὰ αἀϊγοοίοά ἴο [16 ὑῃΒοΑΓ ἢ 80]6 ρΌΓΡΟΒΟΘ οὗἩ Θοά, 
Ἧ 866, 1. Ετοιῃ! ΜἜΘπσΘ ἰδ δῃου! ἃ ρῥγοσθϑὰ : δηὰ, 
ῷ. Το νῃδὺ ἴδ πηυβὶ ᾿οδά.--ἜΆΧΝΚΕ : ΗΟῊ ΟΠ6 σδῃ 
ἰοᾶσῃ ὅο βυῦτηἶ ἰὼ Οοα᾽ Β ἱποοιηργθῃθηβὶ 6 ΜΑΥΒ : 
1. ΒΥ δοίης, δυο; 2. ΒΥ Ὀοΐηρς οσοπβάρηϊ.--- 
Ῥετπὶ: ΗΟΥ βῃου] νὰ δοὺῦ ἴῃ Γθ ἴ0 0: ἰποοιὰ- 
ῬυΘΠ ΘΒ ὉΠ Υ οὗ Οοὰ ἢ 1. Ὑἥε βῃουϊ!ά. Ὀ6 ἀϊδοτγοοῖ 
ἷῃ ΟΡ ορίηΐοηβ; 2. 6 βῃουϊὰ Ὀ6 Ὠυπλῦϊο ἰῃ ΟὟ 
ἀἱβροϑίιϊοη : 8. Ὗ. βου 6 ΚΑΙ] ἴῃ οἂν ποτίκ. 
“-ΚΑρσε: Τ6 ΗΟΪΥ ΤΥ: 1. ΑὮ υπ λιΠοι 806 
ἀορίῃ ; 2. Βαΐ Δῃ ἱποχβδιιϑο! 016 ἔουπίαϊη οὗὨ [}6.--ὦ 
ἘΠΟΒΕΥ : ΟἿΓ ᾿ΠΔὈΪΠΠΥ̓ ἴἢ0 ΘΟΙΩργοπμαπα Οοὰ ͵ἰβ ἃ το- 
τηϊπάον ἐμαὶ βου Ἰοθιὰ Ὧ8 ἴ0 8 σᾶγοίαὶ γοβθοιίοη. 
1 ἰδ: 1. ΑἜ τνϑηϊηάοῦ οὗὁἨ ἴπ6 ὨΔΙΡΤΟΤΏΘΒΒ οὗὨἨ ΟἿΓΡ 
τοϊπᾶ, ὑπαῦ γὸ βῃουϊὰ Ὀ0 γαγηθα ὈΥ ἰΐ ἀραϊηϑὺ υ861688 
ΒΟ 6.68; 2. Α Τοπλϊ πον ἵπρ (6 ϑβογρίαγοα, 
ἐδαὶ τὸ δῃουϊὰ ὈΘ6 τηονϑὰ (ΠΟΓΘΌΥ ἴο Βο]ὰ ἔδδὲ ἴὸ 
Οὐδ τονϑαϊοὰ ποιὰ: 8. Α γϑυληὰθν Οὐ ΘυοΘΓΏΪΥ, 
(μεῖ τὸ διιουϊὰ τὨΘΥΘΌΥ ἰὨΐηὶς οὗ [ὴ6 ρετίϑος Κηονϊ- 
οὐχο τ ἷο]ν αὐγαὶ υ8 ᾽π τἴῃ6 ἕαΐαγο που] .--ϑθσησ! 2: 
ΤΏο [γ᾽ 8 ναΥ8: 1. Ηον αοὰἂ ρ]οτίβοα οι Ὀοίοτο 

ΤῊΕΒ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗ͂Ε ΒΟΜΑΝΒ. 

ΟΌΡ 6Ὑ68: 38, ΤῸ πιδὶ πὰ Θοα δ ρίοσυ, ἩδίοΣ 
ἀθοϊατοὰ ἰῃ ΗΪ8 ΜΑΥΒ, Βυπητ 0 Π8 8. 

[ΒΙ1580Ρ Ηλι, : Οπ ευΐπα δουογέ. ὝΜΊ 6Ν 
θη ουΒ οΥ68 αἷὰ (86 Φ6 18 Ἰοοῖς ὑροὴ ὑΐοβϑο ἢγϑὲ δον 
αἰάβ οὗἩ 06 ροβρϑὶ, γῇο οαστίϑὰ ἴπ ρ᾽δὰ ἐἰἀΐησβ οὗ 
Βα  γαϊΐοη ἴο [Π6 αἀδδβρίθϑοα αθηῶϊο Ῥμδὶ οσυοῖ 
ΒίοΟΓΙ8 Οὗ ρογβοσυϊίοη αἰὰ {Π6 } Γαΐβ αρδϊῃβὲ [086 
ὈΙΘΘϑΘα πιοββθηρογθ, Ἡΐοθ6 ἔθου ἀθδεγνοὰ ἴο θῸῈ Ὀθδῦ» 
{11 τοί {πο ῖν οὈβύϊηαῦθ ὑῃ 6] οὗ ἰυγηεὰ τ0 οὐ 
δανδηΐαρθ ; ἴοτ, δοὺ ᾿Π6Υ̓ δα τηδὰθ ἐμοιῃβοῖνοβ ἢ 
ὝΟΣΓΏΥ οὗ ἰῃδὶ σοόοβρεὶ οἵ ρϑϑοθ, (ἰδὺ Ὀ]οββϑίηρ "δᾶ 
᾿ηΒίδην}γ ἀογίνοά ὑροῦ ὺυ8 (ἀθητ1 168, αηὰ νὰ ὨΔΡΡΙῚΥ 
οὔδηροα οομάϊοηϑ τὶ ἴΠθτὰ.--- 6 ον ΘΓΘ ΟἿὨΟΘ 
186 ΟὨἰ άγθη, δηὰ τὸ 186 ἀορβ ὑπάδγ 1})6 ἐ80]6 : (6 
ΟΥΌΠΙΌΘ ΜΟγῸ ΟἿΡ ἰοῖ, 6 Ὀγοδαὰ γγχὰβ ποτα, ΝΟ 18 
[26 6886, ἐπτουχὰ ὑμεῖς Ὑ1118] ᾿πΟΓΘα ΠΥ, δἰιοσεα : 
[ΠΟΥ ἅγα [86 ἀορβ, δῃὰ γὸ 86 Ομ] άγθη ; ΓΜ εἱΐ δ 8 
Δ] τ ]6, νἢ}16 ἐμοῖν ΠΏΡΟΥ ἰ8 ποῖ βαδαβοα σὶξὰι 
ΒΟΓΔΡΒ.--Ὅη, ἐδέ ποοοδεὶέψ οΥ α ἐδυΐηρ ζαϊἐὴ ἐπ ΟὟγ δἰ, 
ΠἾ νοῦ, ἱβογοίοσθ, να Ἰοοῖς ἴθ ΔΩΥ ΘΟ βοϊδίζου ἕπῃ 
Ομ εῖθι, ΟΥ ἴο ΒαΥ͂Θ ΔΗΥ͂ ραγὶ πῃ ὑμἰ8 ὈσδαΠ} ππίοη, 
τηυδὲ Ὀ6 (86 Ιηδῖῃ ΟΑΓΘ Οὗ ΟΡ Ποδτὶβ ἴ0 τρδῖζα βυγθ 
οὗ 8 ̓ἴνοῖν (δ πῃ (6 ογὰ Φοϑὺδ; τὸ ἰΑΥ ἕαδε μοϊὰ 
Ὅρου Ηΐπ ; ἴ0 οἶδβρ Ηΐτὰ οἷοβϑθ ἴο 8 ; γϑδ, 0 γϑοεῖνϑ 
Ηΐτὰ ᾿λν ΡαΪΥ ἰηῦο ΟἿΓΡ ὈΟΘΟΙΏΒ, δηὰ 80 ἴο τηδο Ηΐπ 
Οὔγα, δηὰ ουγβαῖνοβ Ηΐβ, ἐμαὺ ἯὙΘ ΤΏΔΥῪ δ Ἰοϊπεοα ἴ0 
Ηΐμ 85 οὺρ Ηρδα, οϑρουθοὰ ἰο Ηΐπ 88 οὖς Ηυϑ. 
Ὀδηᾶ, ἱποοτροτγαιθα ἱπῖο Ηΐτ 88 οὖῦν Νουγβῃσωθηῖ, 
θηρταοα ἴῃ Ηἰπὶ 88 οὔὖῦν ϑίοοκ, δηὰ Ἰδιὰ ὑρορ Ηΐπι 
88 ἃ δυ16 ΕΒουηπάαδίίοῃ.--- Οπ ἐλ ἱποοπιρνολοπδίδιλέν οὗ 
έυϊηο ιὐἱδάονι. Ιὲ 'ἴ8 ππδιοίηρ ἔον [86 νυ ζαν υϊηὰ 
ἴο αἰϊδιιρὺ τῖϊι Ὀτοίαηα ἔοοὶ 0 δϑοθῃὰ [86 μἰμδοαι 
Ῥἰπηδο]ο8 οὗ πϑᾶγθη, δηὰ ἴδμοσο ἰ9 βογυτπἷσο πὰ 
Ργοδυσζωρίυουβ 6γ68 ἐδ ΠΟΙΥ ἱπποστηοδὶ ρίδοθθ οὗ ἀοὰ, 
δηὰ ἴο ΡΓΟηΟΌΩΟΘ 8ῃ Ορίηΐου οἡ ἴΠ6 τηοϑὲ ρῥγοίουπὰ 
δοοζοὶβ οὗ (86 Ὀἰνίμα πίβάοιιῃ 1---5}}Δ}} τ ἄδιὸ ἴὸ 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ἴμ6 ἀορίδδβ οὗ [89 Ὀἰνίῃθ ἰδνν τὶ} ὑπὸ ἃ» 
τηϊπυ να βίδπαδγὰ οὗἩἨ ΟΌΓΡ ἱπίο]]οοῦ ἢ Β4}} τὸ δ. 
ΡῬΪΘ οὐ {δηρα πίοι; οσυθὴ {Π6 δηροὶθ βᾷ 26 οὐ πὶ 
ἁποῦ Βυῖ ἴῃ [818 τοθρϑοὺ 1 ἀο0 ποῖ 80 τη υοἢ ὈΪΔΙ)Θ 
86 ΡΘΟΡΪῈ 88 ἴΠ6 ἰδδοῦθγβ ὑπθιάβοῖγθβ, ἩΏΟ ὮΔΥΘ 80 
ἱπορρογίθ 6 } Υ ΒΌΡΡΙἰο ἃ (Π6 ΘᾶγΒ δηὰ τηΐϊηβ οὗ [06 
τ τὰ 6 τῖϊῃ [8686 ϑυὈ) ΘοίΒ. 

[ΒΑΚΙΝΡΟΝ : Ὗ δαὶ θοίο Ὁ βρθοίδοὶθ ἕου [6 Οπυγοι 
[88 [16 ΒΥΠΑΡΌΜΙΘ, ἰῃ ὙΠ1086 ταΐῃβ δηαὰ ἀθβοϊδιοη 
Β.16 ΤΩΔΥ͂ γτοδὰ (06 ἀδηροιοὺδ οὔθοίδ οὗ βρίγιτιδὶ ργλάθ 
Ὁ πἃ Ὠδυρἢ 6859 οὗ τηϊηα, δηα ἴ6Ώ06 ἰθϑστι ποῖ (0 
ἰη8Ὲ}ς, Ὀὰ Ὁ ὑγϑι Ὁ] ὃ---Ἰ Κα νἱγίπαϑ ἴῃ 1ϊ8 οσῃι εθαρο, 
διὰ ἰζ Β6θ 8 ἰ0 68]}] [ὉΓ δι δηὰ ἰγοι ἰϊηρ, πὰ ἴὸ 
ὈΘΒρΡΟΑΚΚ υ8 ἴο Ὀ6 ΘΑΓΘΙ] δὰ παίομ[ι! [πδὶ πὸ [ογίεϊς 
ποῦ 80 ἔδὶν δὴ δϑίδίθ [Ὁ ἘἈ]86 τἱοῦθϑ: Ὀὰσΐ ἴαϊκο ἱΐ, 89 
ἔγοτα ἴΠ6 ἀον }Β ἔΌΣΖΘ, δπὰ ἴμθη, σΟὨ ΡΑΣΥ ἴο ἰζ8 ΟΝ Ὦ 
πμδίυγο, ἰδ μοῖρβ ἐο Ὀἰϊπὰ δηὰ Ββοοάνιηκ 8, ἐπδὺ τὸ 
860 ποῦ {Π6 ἀδηρῸ ἯἘΟΘ ΔΓῸΘ ἴῃ, ΠΟῪ ἰπαὶ ποΐ ΟἿΪΥ ἐπ 
ΜΑΥ, Ὀυσὺ Οὖρ δοῖ, τ βἴρρουυ. [0 υρίοντυδίοὶ Υ 
ΟΟσσδΒίουΒ ἐΐδ8 ονῃ γυΐη, τΠ11δὺ τὸ, τι Νοστο ἴῃ Ταοὶ- 
ἴυ8, Βροηἃ τἱουουβ! Υ Ὁροῦ ῥγοθυσωροῃ οἵὨ ἰγϑαβϑυγο.-- 
ΓΈΙΘΗΤΟΝ : ΟἿΡ ΟἾΪΥ͂ ὙΑΥ ἴ0 Κηον ἐμὴ ΟΣ ΠΔΠ)68 
δἴ6 ποῖ ἴῃ ὑπαὶ Ὀϊδοὶς ᾿ἰπθ6, δὰ [0 Ὀ6 ρογβυδάθα ἰμιδὲ 
Ηθ Βιαΐῃ οἤοόβδθῃ 08 ἴο Ὀ6 βεαγοὰ ὮΥ Ηΐα ὅϑοῃ, ἰ8 (Ὀΐδ, 
ἴο δηὰ ἐμαὶ γὸ αῦο οἰιοθθῃ Ηΐμ, δηὰ ἀγὸ Ὀυ}]} οἱ 
Ηΐπὶ ὈΥ ἔδίτ, πίοι ἰ8 ἐμΠ6 ἔγαϊξ οὗ Ηἷ8 ἴον πο 
βιϑὶ ομοοβοίῃ 8, πὰ ἩΐΙοδ ΜΔ ΙΏΔῪ τοδὰ ἴῃ οὔ 
τ Ἧ οἵ Βίπι. Ὡς τὰς 

ΔΕΝΟσΕ: γοροποναδοΉ. 
[Π6 ρΡογίδοϊοη οὗ ομθ βϑρϑαοΐθβδ, οδὰ ἤδόῦοσ τωουπὶ ἰδ9 
ταἷηρ 80 ἰπ ἴο [86 ρογίοοθϊίοῃ οὗ δηοίδμος 
οἷοβ. [ΙΓ γοὺ οου]ὰ νΑΒῈῪ ἰπόγοϑθθ ἔθ Ποαὶ οὗ 
γοῦ οου]ὰ ΠΘΟΥ͂ΘΡ ΤΙγΔ]κ0 ἰδ δϑδοοῃᾷὰ ἴο 6 ρογίδσεου 
ἃ βίαν, [1 γοῦ οοὐ]Ἱὰ ἰπόγθαθθ ἸΏΘΓΘ ΤΠΟΓΡᾺΪ ΜΟΣΚΕ ὃῸ 
ἴδ6 ᾿ϊσίνοβὶ ῥἱ καῖ ΓΠΟΥ̓ δγὰ σαρϑῦϊο οὗ, (ΠΕΥ̓͂ “δὴ Ὥσταὶ 
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ῥρκαασεβνασανατίρος. ορεβευσεεαιλιστασκησοσατσιε λοιδαστεαελνανε αρμανεημηνεππαστα,ἠ “Φ, “Απτρδανπαυξ ιν α τω ιυνταν  ραρκωκανσπτην τέταρτο ααωααμεισασταν ματος πεαυ όϑν τασπενσαινασα ννστοντιστεη. κσαρισυευσιπενςκαβεαι τιδεσεασσνευιηρυ σκηρ αν σακβης τ τ φανφαταῆσιξηξη κατ ε τι παοτττασνοανρανακσηατε τανε σακῶςα παρ μσοβμειδνεν: αμκϑρ. αδμαμονατττσσικαρησεαρ μος ταν φέρ οκσαττααταε ρυσννε ρας, τεοσερασσρ ει χπαευσασει, ἤβηημας τες δος ξπτοαπεπεςημιν πε σαιπδισε ες μασευκυα,φαρῳῳ ἔξ φετασξωκσαχααποσῃ, 

πακοὸ γοῦ ρτβοϊοῦδ, Ὀθοδυδα ρτδοα 8 δῃοίμοΣ βρϑοΐθβ, 
δῃὰ {ὴ0 Ὡδέυγο οὗ ποθ τηυδὲὶ Ὀ0 ομδηροα ἴο τὴ8 Κ0 
ἔΠθπὶ οὗ δῃοίμον κἰπα. ΑΧἋ1}1 τὴ6 τροταὶ δοιίοῃβ ἰη ἴΠ6 
ἩΟΣΪα ἘΠΕ} ὭΘΥΘΡ τραο ΟΡ Ποδγὶβ οὗ ἐποιηβϑοῖνοβ οὗ 
δηοίπον κίηὰ μὴ τόσ]. ὙΠ ΟΣΚΒ τοαῖκο ἢοΐ [6 
Βιοατὶ δυϊ ἃ ροοὰ δοεαγὲὶ τδ 68 ἴῃ6 ᾿οΥΪ8 
ἴε ἰθ ποῖ οὖν νδὶῖηρ ἰπ Θοὐ᾽ δ βίδζυυϊοθ τηδίθ 1}, 
ἩΔΠΙΟΣ ὈΣΟΘΌΡΟΒ 08 ἃ ΠΟῪ Ποαρῖ, Ὀυϊ ἃ ὩΘῊ Ὠραγὶ ἰδ 
ΒΟΟΘΕΒΔΙΥ͂ ὈΘέΌΓΟ ταὶ κίπρ ἴῃ αοα᾽ Β βἰδῦιμθ8.--- Ὅπ ἐὰλδ 
νιΐδεγῳ ΟΥἹ ὠπδεί᾽ογ. ϑοιὴθ Ὠυπ ]6α 8οὰ}8 (ΐκ αοά 
ἰδ Ὠοὶ 80 τιογοῖιϊ 88 Ηδ ἀδοίδγο  Ηθ βσθδσβ ἴ0 6χ- 
0Ὀ6] {πεῖν ἀουνίβ. Ῥγοβυμπηρίυουβ ΡΟΓΒΟΏΒ ἐκ αοἀά 
ΙΒ ποὺ 80 υδῖ ; ΗΘ ΒΎΘΑΙΒ [0 Οχροὶ [ποὶρ ναΐῃ οοῦ- 
οεἶιβ. ΤῊ8 βίη ἐἴ68 ὍὉΡ, 88. ἰδ τοσθ, [9 Πδηὰβ οὗ δῇ 
οπηΐρούομῦ ΠΙΘΙῸΥ͂ ΠΠΌΙΩ βαυϊηρ δυο ἢ ἃ ΟΠ6. 

ΤΊΠΠΟΥΤΒΟΝ : 6 ΔΓ6 δρί ἰὸ αἰϊζεϊθυΐϊθ 4}} (ὨΐηρΡΒ 
ἴο ἴδ6 Ὡοχὲὶ δῃὰ ἱτητηο ἶδὲθ ἀροηΐ, δηὰ ἰὸ ᾿οοῖκ ῃ0 
ρον ἔΠδἢ ΒΘΟΘΟΙ ἃ ΟΔΌ568 ; ποὺ οοηδίἀΘεηρ ἰδὲ 81} 
(δὸ τού οὗ πδίογαὶ σοδΌβοΒ ἃγὸ αἰγθοῦ Υ βυθογαϊ- 
δία ἴο [Π6 ταὶ οδῦβθ, δῃὰ 411} [86 δοζοηβ οὐ ἔτϑϑ 
ΟΓΘΑΓΌΣΟΘ 6ΓΘ πη ον 86 φσογοσητθηΐ οὗ Θο04᾽ 8 τ ῖϑθ 
Ῥτονϊἀθῆσθ, 80 ἴμαὶ ποιδίηρ, ὨΔΡΌΘΩΒ ἰ0 08 Ὀθαϊάθ8 
[Π6 ἀδσαίρη δηὰ ἰηϊοημίου οὗ Θοά,..--ΠἾ Οοα Ὀθ6 [6 
ἰαδὶ πὰ οὗὨ 81], 1ΙοΣ υ8 τηδκθ Ηΐτ οὖν ᾿αδὲὶ θη, δηὰ 
Γαίου 811 ΟὟ δοίΐοπα (0 Ηΐβ ρίοσυ. ΤῊ Ϊ8 18 ἐπὶ τι ἢ 
θ ἀπ ἰο Ηΐτ, 85 Ηθ ἷβ ἐῃ9 ὅτι οδυϑο, δῃὰ ᾿ῃϑγοίογο 
Ηδ ἀο68 τηοδὺ ΓΘΔΒΟΏΔΌΪ τοαυΐγο ἰδ οὗ υ8. 

[ΗΟΡΚΙΝΒ: ἔδαρ αοὰ, ἰ68ὲ δἱ δῃγ ἐπι, ἰπγοῦρἢ 
ΔΩΥ͂ παρίοθοὶ ΟΥ οὗ γουγβ, Ηθ βιιουϊ]ὰ Ὁθ 
λει ῴκανρα ἴ0 δυθβροπα ΗΒ ἰπὔσοποο, δὰ πιάσαν 

ἄτδοθ ἔγομῃ γου, δηὰ ἴο ἰθανθ γοῦ ἴ0 γΟῸΓ ΟΥ̓́Τ 
ὝΘΔΙΩΣΘΕΒ δηὰ ἱπροίθῃοΥ, ὌΡΟΣ ΜὮΟΘΘ 
γοῦς οὐθάΐοημοθ ἀοί ἀθραπά, 

ἹΠΈΜΕΤ: ΤῊο Ὀοδὲ ονίάοποο οὗὨ ἱπίορτι νυ ἷἰβ ἃ 
ογὰ ἤτοι [16 ργοβδϑηΐ γοναὶ ἷηρ Θοττυρ!οη8 οὗ 

ἴδιο Εἴτηθ8 δῃιὰ υἶδοθθ ἐμαὶ τὸ ᾿ἶνο ἴῃ : (0 βΉΪ δρδίηβὲ 
16 δἰζϑδϑῖλ πλοῦ ἰξ ἰδ δίγοηζ. Ἐθοθο Οοά ).,:} 

ἰηδυθσδηοθ 8]}} 

ἴον Ηΐβ ἐλ 80] τὶ ζποβδοδ ἔμδὲ ἂσθ 0] ἃ ἱπ θα πῇ 
ἐμοῖν ἰαΒΟ ΟΥ 0 {Π6 ργόδϑνιέ τ, ΤΪ8 '8 {Π 6 Ὡς. 
ὙΟΓΙΌΥ : ποῖ ἴο ὈΟῊ ἴὺ Β84] ψΈΘῺ ΘΟΥΘΙῪ ὈΟΔΥ͂ ὈΟΝΒ 
ΞΟΌΘΡ Βίπρυ αν!  ͵δ ΘΟΣΩΙΏΟΏΪΥ ἰη6 Ὀαάζο οὗ ἰγὺθ 
ΒΙ ΠΟΘΙ. 

[7. αι εΥυ : Θοα αἰναυβ τοϑοσνοὰ δ βοϑὰ ἐδ 
Ὠἰτηβοὶ. ἃ ἴον ἴμδὶ ψοτβϊρροὰ Ηΐτ ἰπ βρί γι δηὰ 
ἴῃ ἐγ. 1 Βανο οἥδῃ ἀουδίοα ᾿ΠΟΙΠΟΡ ἴΠ686 τΘῚΘ 
ποὺ [86 ὙΘΣῪ ῬΟΙΒΟῺΒ ἩΒΟΙΩ ἴδ6 το δη ΒΟΠΟΓΑΌΪΘ 
Ομ δ δηβ, ττῖο 7111 ΔἸ Αγ ΠΒΑΥΘ ὨΌΤΩΌΘΙ ἃ8 ΜΙ 88 
ῬΟΥΘΡ ΟἹ (δμοῖν δά, αἰὰ ποὺ δίῖσζο, ἔγοι ἐΐτηθ ἰο 
ἰἴΐωθ, πὶ [066 (010 οὗὁἨ ἰιογϑίϊοβ, Ῥδυθαρθ ἰΐ ν88 
οἰίοῖγ ὉΥ 1818 δι 8.6 οὗἨ [86 ἀ6ΥἹ] διὰ εἶθ οὨ]άγθα, 
τὲ [η6 σοοὰ πρΐοῃ τγαδ ἴῃ ἔπϑῖὰ Ὀαΐπρ ΟΥ̓] αροκοη 
οὗ, [Π6Υ ψοτο ργουθηϊοὰ ἔγοτῃ Ὀοίηρ 8δ0Ὸ οχίθῃβί νοὶ 
ὈΔΟΓῸ] 88 οὐμουτίβα ΓΠΟῪ τηΐϊσἢϊ ἤδνθ Ὀθοη. ΝΑΥ, ὦ 
αν ἀουθδιοὰ πϑοῖδοῦ {πὲ δρομ-ποροῖΐο, Μοιίδησ, 
ΔΒ Ὡοῦ 086 Οὗ (86 Βο] οδὺ τηθῃ ἴῃ 16 ΒΘΟΟΠα ΟΘὨ ΌΓΥ. 

[ΟἸλβκε: ΤΊ ἀδεέσηϑ ἃτὸ [06 οὔδρτεὶπρ οὗ ἰπβ 
πἰΐο πίϑάομι, διὰ ἐμεγθίοσο ΤΠΘΥ ΔΙῸ 811 τ χηϊ [89 
“π6αῊ 816 ἴῃ6 τηοδὲ ῬΣΌΡΟΓ, 85 Ὀαΐηρ, (6 οδοΐοα οὗ δἢ 
ἰηβθηΐίο Κηοπ]οᾶρχα ᾿πδὺ σδῃηοῦ ΘΙῪ: Ὑ6 ὨΙΑΥῪ 866] 
ογοᾶϊο 1ῃ6 χοοάμοδθ οὗἁἩ ἴῃ9 ἀεείρνι, ἑουπθα ἴῃ ἰπῆ- 
ἰΐο ἩΪΒΟΣΏ ; ἯὙΘ ΤΩΔῪ ΓΤΕΪΥ ΟἹ ἴ86 ἀπ δοοοιρ ἶδ] 
τηθηΐ οὗ (860 ὁπ, ὈοοδυΒο [80 τιϑαῆδ ἃγῸ Θἤοθθῃ δηὰ 
Δρριἰοὰ Ὀγ ἰηδηΐ 6 Κπονίθαμθ δηὰ βἰεὶ]], 

[ΒΑΒΝΕΒ, οὐ νοῦ. 14: 76 ΤΩΔῪ 866 Β6ῖο, 1. Τ.ιδὲ 
ἰε ἴβ [9 δαγῃοϑὲ τϊθὰ οὗ [06 ταϊηίθ [0 βᾶνθ [10 
ΒΟῸΪ8 Οὗ θη : 3. Τα ἰΠ6Υ δου] ἃ ὈΓΡΩΘ ΘΟΥΘΓῪ ΔΓρι.» 
τηθηξ δηἃ Ἄρρ681] τι τοίθσοποθ 10 ἰμΐβ: 8. ΤΒδὶ 
δυϑῃ [ἢ τηοδὲ ΔΓΕ ἀπὰ Βυμι θὴρ τ 8 παν Βανθ 
1818 ἱθπάθμοῦ : 4. 1ἰ ἰ6 τίριξ [0 π86 41} 10)6 Τηθ δ: 
ἴῃ ΟΡ ΡΟΣ, ποὺ δοθοϊυὐοῖγ πίοκοᾶ, ὑ0ὸ δβᾶῦθ τυ θῇ, 
Ῥδὺϊ νὰ [Ὁ]} οὐὕἩ ἀονίοϑθ  δπὰ του οὗ [Π6 Βυοοθθῦ 
οὗ 16 τοϊηΐβίσ ἩΠΠΔ.ἀοροπὰ οη ἃ τὴίϑο 186 οὗ Ρΐδιια, 
ἐμιδὲ την, ὈΥ͂ ἔμ Ὠἰνίηο Ὀϊοδαίηρ, δστοσὶ δη ἃ θαυὸ ἐδ 6 
δουθ οἵ τ6ῃ.--ὧ. Ε, Η.] 



ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΣ ῬΑ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ 

ΡΑΒΒΊ ΒΒΕΒΟΟΝΦΘ. ᾿ 

Τὸ Ῥιδοίοδι ΤΈθθ: ΤῊΘ οἈΠΠπρ οὗἨ [80 ΒἘομῖδη ΟἸ τ β ύόδηθ, οα [δ ρ»τουμὰ 
οὗ τ} ο]Γ της ράψαι τοαριηρίϊοῃ, ΟΥ 16 ὕΝΊΨΕΕΒΑΙ, ΜΈΒΟΥ οὗ Θοα (το Μ1111 ὉΘ 
Ὀχίοπαθα ἴο 8}1}), 0 γϑργθβοηὺ {6 ᾿νὶπρ' σοσβιὶρ οὗ αοᾶ ἰπ {Π6 οοπιρΙθάοι οὗὁὨ [86 
τϑδὶ Ὀπτη οβοτίηρ, δῃα [0 ἔΌσΤα 8 πηΐνϑγβαὶ ΟἿ τ βδη ομαγτο 116 ΤῸΓΥ [86 ΓΘ] στ 0 οὗ 
Ὧδ6 08]}1} οὗ 41] πδῦϊοῃβ ὕο ΡΕΑΙΒῈ ΑΝῸ Θ᾽ΟΒΙΕΎῪ ΟΡ, 80 (8 (ΠΟΥ ἴο00 ΤΙΔΥ͂ Τοοορτΐϑθ 
Πα βυβίαϊῃ (Π0 πηΐγουβαὶ 08}} οὗ ἴΠ6 Αροβί]ϊθ. [πῃ δοστοβροπάθηοο τὴ (818 18 (89 
ΓΘΟοϊητηθηαδίϊοι οὗἨ δ18 ΘΟΙΙΡΘΠΊΟΙΒ, δββ᾽ βίδηίβ, δηᾶ ἐγ θη 8, ἴῃ βοπαϊηρ ΗἷΒ σζγοθῦϊηρβ 
ἴο ἴθοπι ; ἴπ οοηίταβί τ ἩΒ]ΟὮ 1Β Ὧ15 Ἰγαγαΐηρ ἀραϊπε Φυδαϊσίηρ, 8πη4 ρδρϑηϊκίηρ 
πῶ ὑτονῆν οὔδΡ. ΣΧἱΐ, 1-- ΥῪ], 20.---ΟΟποϊ υϑίου, ῥα] αἰ Δ 08 οὗ ἀἰουάβ. Ἀτθα 
ΥΟΣΒ. 21--27). 

ττΈΒΑΊΟΒΕ. Ἔ ΒΟΒΘΕΒ, ίδρονίαδίο ἀθ ραγίθ ἐρίδίοἷα αὐ Ἰοηιαπος ραγαπαίίοα, Ἱαιχὰ, Βαϊ,, 1810, 

ΕἸΙΗΗ͂Τ ὈΙΥΙΒΙΟΝ. 

ΤῈΕ ΟΑΙΠΙ͂Χα ΟΥ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝ ΟΗΌΒΟΗ ΤῸ Α ὑΝΙΨΕΒΒΑΙ, ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ὈΕΡΟΒΤΥΜΕΝΤ 

παρ. ΧΙ, 1-ΧΎ. 18. 

βικδὲ Βκοτιο Ν.--- Τὴ 6 ἰοαΐ ἐλοηιθ . ΣΙ, 1, 3) 776 Ῥνορὲν οομάμαοϊ ο7Χ7 Ολρίείδαπε ἐοιαγα ἔδε 
7 ἰϊοιοελὲρ 97) ἐλο δναίλγον, 7Ὸ᾽ ΡΣ 9 α δαγηιοπίοια κι δ 

Οπαρ. ΧΗ, 1-8. 

1 Δ Ὀεβοθοῖὶ γοῦ {μογοῖοτθ, Ὀγοίθτοη, ὈΥ [86 τηθγοῖθθ οὗ Οοᾶ, (μ8ὺ γο [10]' 
Ργοβθηῦ γοὺ ὈοάΪ68 8 ᾿ἰν]ηρ᾽ Β8ουῆοθ, ΒΟΙΥ, ϑοοορίδ Ὁ]6 [Ὑγ6}1-: 6851 0] πηΐο 
«οὐίοδ, 8 ὙΟῸΣ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ6 [ταί] οῦ 41] βουνίοο. [.]Ϊ ἡἀπᾶ Ὧθ ποῦ [πᾶ ποῖ ίο 6] ̓ἣ 
σοῃίοστηρα ἰο (Πἷ8 ψου]Ἱᾶ: Ὀυῦ Ὀ6 γ60 ἰταπβίογιηθα [Ὀαὺ ἴο ὍὈ6 ἰγδηβῆρηγθα] " ὈΥ͂ 
[86 τομοσίηρ οὗὨἨ γοῦγ τηϊηᾶ, (μδῦ 70 ΤΗΔΥ͂ ῬΓΟΥ͂Θ γγῆηδῦ ἐδ (ῃδὺ ροοᾶ, δπα δοοορύ 
ΔΌΪΟ, πᾶ ρογέδοῦ ψ}}} οἵ αοα [ὁον, ψῃδῦ 'ἴβ (86 ν}}} οὗὁἨ αοᾶ, νϑδὶ 18 ρσοοά, δηᾶ 
γγ76}}- 0] δδίηρ, δηᾶ ῬΕΤΙΘΟΙ 

ΟΓ 1 β8ύ, βτουρῇ (80 ζτοθ ρίγθῃη ππΐο ΤΩ6, ἴο ΘΥΘΓΥ͂ Π8Π {δύ 8 5Π10 
γοῦ, ποῦ ἴο (ὨηΚ 97 ἀὐγιϑαῖῦ τάοτο ΠΙΡΆΪΥ (δ ἢΘ ουρῶῦ ἴο (πῖηκ ; Ὀαΐ ἴο ἐὐΐπὲ 
ΒΟΌΘΥΪΥ [ὁγ, ποῦ (ο δθ ΠΙρἢτοϊπαρα δον δὶ μ6 οπρῃῦ ἴο 6 τηϊπαθᾶ, Ὀπὶ ἴο ὃΘ 
80 τηϊπθα 88 ἴ0 Ὀ6 Βοδογτηϊπαοθα7," δοοοταϊηρ 88 αοα Βαί(ἢ ἄθδ]ῦ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ Τα85 

4 [86 τπηϑᾶϑυγο οὗ (ἈΠ. ΕΌΣ 848 2ἷδΘ ὮΑΥ͂Θ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΩΘΙΠΌΘΙΒ ἴπ ΟΠ6 Ὀοᾶγ, δῃᾶ 8]] 
δ᾽ ΤΑΘΙΏΌΘΙΒ ἢΑΥ͂Θ ποὺ [Π6 Β8π|6 ΟΠἾΘΘ: 830 γ76, οὶ ΤΊΔΠΥ, 8.6 000 ὈΟΑῪ ἱπ ΟἸγἰδί, 
ὁ 8πἃ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6᾽ ΤΩΘΙΆΌΘΤΒ ΟἿΘ ΟΥ̓ δηοίῃογ. Ηδνίπρ' ὕμθη οἰ 8 αἰ τϊηρ' δοοογαϊηρ, 

ἴο [Π6 σγϑοθ (πδύ 18 σίνθῃ ἴο 8, ΒΟΟΣ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, ζοῦ με ργορλέδῳ " ϑοοογαϊησ 
Ἴ ἰο [86 Ῥτορογίΐοη οὗἨ ἴδ ; ΟΥ̓ τη] ΒίΤΥ, ἴδ κε8 τοαΐξ ΟΝ ΟἿ ΓΑἸ ἰδίου ; ΟΥ ἢθ 
8 (μα ἰοδομϑίῃ, οὐ ὑθδοβίηρ : ΟΥ ΒΘ {πδὺ Θχβογίθι ἢ, οἢ Θσχμοσγίδιϊ οι : 86 ἐμδὶ 

αἰτοῦ, ζεέ λΐηι α(οὁ ἐξ Ὑ{ὺῸῊῸ Βισαρ ΠΟΙ; ἢ0 (δαῦ ταϊοῦι, τὰ αἰ σοποθ; ΒΘ ἐδιδὲ 
ΒΏΘΥΤΘΙ ἸΏΘΣΟΥ, ὙΌΣ ΘΠ ΘΓ ΪΏΘΒ8. 

τὸ 

ἘΈΧΈΟΔΙ, 

Ὁ Ψο;.] --[ΤῈὸ ἰπϑθηΐεῖνο βμουϊὰ Ὅ6 τοϊδίποἃ ἴω (δ9 ἘπρΙ ἢ ταπδοχίηβ, ΤῈΣ Ἐ26 δολο οὗἉ οοειναδίοποο 1π ΘΟΣΣ ΘΟ ΒΩ 
δο ἐπδιιπίνος ἩΠΙΟΏ ἀτὸ ἴο ὍΘ Β006 88 [Π6 οογτοοῦ γοδαϊῃηρδ πὶ γοΣ. 3. ᾿ 

8 Ψογ, 3..-ἰΤῸὸ Ζ γα. (τι δὲ, Β1, 1.., ΠΙΔῊΥ τογβίουδ δηὰ ΔΈ Π6ΤΑ) τοδά: σθε, ὙΔϊοὮ ἐδ δαο μι 
Ἡ αδεποτιδ; δπὰ Ὑσθκο]]οα. ὙΠῸ ταδ]υσὶτν οὐὨἨ τποάρχη οἀϊξοτα δηὰ οομπιτηδϑῃίδβξογβ ( τῆδσπ, Τἰδοβοράοτί, Ἰμοϊμοῖ, 



ΟΒΠΑΡΤΕΒ ΧΠ, 1-8. 

6 Ἥοιϊο, Μ' ἘΝ γος, ΑἸϑοχᾶ, 

βοωΐθῃοο, δὲ ἐπὶ (00 δι ϊνο τῶ δὰ 
ῬΊδοθ ἃ οοϊωσζῃδ δὲ ἴδ: οἷοϑο οὗ ὙῸΣ. 1, πιὰ δεροπμὰ δΔ8 δῦονυο. 

ΔῈ Κ6) δοοορί ἔδο ἰπϑηϊνο; δο Α. Β3. Ὁ. ΕΒ. Μοεοί οὗ ἐδοδοὸ δΌρροσί συνσ 
,., ΜοΟΥΟΥ δαγΒ: “1 σα δὲ κοὴν (πὲ 89 ἰσαροσδίίνο πῶ τχίξίθῃ εἰ ΤΠΒΧΘ 

ξαϊδὰ 20. [26 Βαΐθ οὗὨ ΘΟμ ΠΟΙΩ͂ ΕΝ τας. 1. Αοοοδρίέπᾳ ἐδο ἐπιϑη} 

{.}} 

ἡματίζεσθαι 
ψο Ὁ. 2 ΔΏ ἱστιδορασι θη 

τὸ; 6 

8 Ψ6γ, 23.--ἰΗοτο ἐ)6 ἑηβηξιῖνο μετεμορψοῦσθαι τοοαΐτορ ἐὴ6 δὐάἐείοσδὶ δυρροτὲ οἵ 3ι.--Ἴ8ὸ Ε΄ Ὑ. ἰδ Σοτα 
ΦΌΡΒΟΙΙΟυ5 ἐΠ Δ οχδοῦ ἐπ στο ογίηρ, ἔποθο γδῦ 

διιὰ γ9 ὍΟΘ8, ἱ ἃ ΣΩΘΩδΔΌΓΤΟ, 86 ναγὶ 
4 Ψὰὼγ. 2 τλῆας νοόφ, ἴΠ6 2260. 

Ἰμδοδοχιάοχί, Ὁ, ΑἸέοστὰ 

κουρσοὰῃοθ ἴμ6 ὈΙΔΥ ΟἹ 1:9 ντοΟΣὰδ ὑπερῷ 
Ἐ ΨοΣ ὅ.-- [ΤῸ γοϑάξεις οὗ 6 Βε6, (δ ἰὰ γ 

"ὲ. Α. Β. 9).. Τὶ τοδὰ τό; ἩΒΙΟΣ ἐδ 

γος. θ.--ἰ- [6 ἀἰ συ 96 οὗ οοπείσαοξίοι ΤῸ 

Ὧ86 : 8 υυαΐέ ὁ. ΟἿ 

δ, 
ουξ [ὴ6 6} ρεῖσα] οἰαῦθοθ, δηὰ οβῥεροδώρα ἐδο ὥοσοθ οὗ ἴὴηο οτἱμίμδὶι, ἐμδὲ ἰδ ἐο ηοῖ 
οἷ πὐείεγίπρ (τον. ἴδ), τοὶ κῦ ῬοΣθΔΡ6 ὈΘ ἱπιρτονοϑᾶ ; γοϑΐ, οἢ 

ἘΧΈΘΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΕΒΣΤΊΟΑΙ, 

ϑμπι .--- 716 Ῥγναοίίοαϊ ἑλόηνε ΘΟ ΠΟ] [80 
πο]6 οὗ 86 Βοοοπᾶ ραᾶασί. ΤΏΘ Ῥγορϑὺ οοπάποὶ οὗ 
ΟἸ τ βυδη, οὐ [6 οδ] ηρ οὗ (Βοτη8η) ΟἸ τ βεϊδηβ ἴο 
ἐδ ᾿ἰνίῃρ πογϑἷρ (ϑεγνυίοθ) οἵ Θοά," νεσα. 1, 2; α. 
ΤῊ ῥγοροῦ οοπαυοῦ [0 109 ζΠοϑμΐρ οὗἨ Ὀο]ΐον- 
ἴπρ Ὀτείδγθα, [86 ΟΠ ΌΓοῖ (Θοοἰοδἰαβι αὶ ἀπ1168), ὙΘ ΓΒ. 
8-8 : ὅ. ΤΠ6 ῥγορορ οοπαυοῖ οἵ ΟΠ τ βἐΐθηθ ἴῃ 4}} 
ῬΟΙΒΟΠΔ] το δυξοῃβ, γΈ ΓΒ. 9-21: ο. Τοπναγὰ οἷν] δὺ- 
τποσί 66 (ἀυῖο8. ἰονγαγαὰ [6 φουθγηση θη), Ομ δΡ. χἰϊὶ. 
1-6: ἃ. Ἰοπαγὰ ἰδ ποι]ὰ ἰπ ρϑιοσγαὶ. Βοοορηὶ- 
κοι ΟΥ̓ (ἢ6 τἰχοϊβ οὗἨἩἉ 1Π6 ποι], δηὰ οὗἁὨ ἰ6ρᾺ] 810 τ- 
88} στ 0. Βαραγαίίοη, Ο 1:6 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἴγοσ [ἢ6 
πηροα] πη 688 οὗ [Π6 ποι], γϑσβ, 1-14; ε, ΤῊ Θ ΡγοροΓ 
Ῥγδοῖξίοθ οὗ 86 ᾿ἰνίπρ νουβηΐρ οὗ Θοά, διὰ ἰΐ8 υῃ]- 
ΟΡΒΑΙΟΥ ἴῃ [ὴ6 τοιηονίηρ οὗ ἴμ0 αἰ βότθοοδ Ὀοίνθθη 
ἐῃ9 “ τπρδὶς ᾽ δῃὰ ἴμ6 “" βΒΟης,, οἴδρ. χὶν. 1-πν. 4: 
1 Ἐκχγιοτιδιΐίοῃ ἴο ππδηϊα τ οὗἁὨ 411} [86 τηϑιηνοσα οἵ 
ἴδο ΟἸιυτοῦ ἴο {π6 ῥγαΐβ οὗ αοὰ, οἢ [Π6 στουπὰ οὗ 
ΘΟ» στϑοθ, ἴοῦ τοδὶ ϊσίηρ ἰῃ6 ἀοδιηδοι ΟΥ̓ 8}} πὰ- 
ἐἰοηϑ τὺ σἰοΣ ἹΥ Οοὐ, οὐδ. χυ. ὅ--18, 

Ξ6θ αἷβδο ἔπ Ββοδαϊηρβ οὗ ἴδο ϑϑοϊζομῃβ. ΜΩΥΘΡ: 
“ὁ. ()Θ ποσὰ] ὀχδογίαιίοῃ ἴο ΒΟ] 688.) Βαυὶ ἐδ ]18 " ρθῃ- 
οσγαὶ " οχμῃογίδειοη ἰβ ΤΟΥ ομδγδοιου ΒΌ ΟΠ ἀςοβηρὰ 
δοοονάϊηρ ἴο [106 οἰαγαοίοτίβεο, Γαπἀδτηθηῖαὶ ἐμουρλὶ 
οὗἔἩἨ [6 πθοὶο ΕἸΡΙβι16, ἱπ 118 οεϑοπξέαΐ ἃΒ Ὑ6]} 88 ἴῃ 
ἴϊ8 ρεγδοπαΐ τοίδγθῃοθ. Αδοογαϊηρ ἴο ἴπ6 δββθηιδὶ 
τοίθγθῃοθ, ἰ86 Αροβὶὶθ [88 βδονσῃ, ἱπ [06 Ηγβϑὶ ραγί, 
[δαὶ (6 οοττυρίίοη οὗὨἨ [86 νοῦ] ουῃδίδίβ ἰὰ 18 Ὦδν- 
ἱπρ ΤΑ] ἢ ἔτοτὰ ἰδο ᾿ἰνίπρ πογβὶἶρ οὐ Θοᾶ, δῃὰ ἐδμδὶ 
ποτ ίοσθ τοἀοιρίίζοη ἰβ ἃ τγεβϑίοσαϊίοη οὗ [6 ἴπηαδ- 
τησηΐα] ῥγποὶρ]68 οὗὨ {8 ᾿νΐηρ τουβηΐρ. ΤΏ δῃϊσο 
Βοϊπθε5 οὗὁἨ ΟἘγβυδηβ 'θ, δοοουαϊηρῖν, ροτίσαγοα 88 
186 ἀονοϊορτησπὶ οὗ 8. ἱνίηρ βρὶ γί] πογβθῖρ. Βυὲ 
ἷῃ 106 ῬΘΙΒΟΏΔΙ τοΐϑγοηοθ, [6 Αροβίϊθ βῇονββ ΠΟῪ 
[86 Βοιδη ΟΠ εἰ βίη 00 ἐΐοι βου] Ὀ6 ἄἀδνεὶ- 
ορϑα ἱπῖο ἃ οοηρτοροίίοη οὗὨ ᾿ἰνίηρ, πογβΐρ, ἱῃ ΟτὰοΣ 
ἴο ὍΘ {06 ἰηδίγυμηθηὶ ΟΥ̓ [8 ὀχύοηβίοι ἴ0 81} [86 ποι]ὰ, 
ἴ0 867Υ6 88 ἃ ΟΘηΓᾺ] ΟΥΖΔῚ [ὉΣ ἴΠ0 ΑΡροβίϊθ, νῆο [88 
Ρογοαϊγοα εἶθ ο8]}1πρ ἰὰ [Π6 οχιοηβίοῃ οὗ “μΐ8 πόσβῃΐρ 
ἰηΐο 4}1 [6 πονῖά. 

1. 7λο ργαοίϊοαϊ ἑΐόηις (νοτα. 1, 3). Α βυτῃ- 
Ω0Π8 ἰ0 ἀσνοῖορ [86 βογυΐοθ τοδίογοὰ Υ Γοάθσορ- 

οἰἀοῖθοσς (οη. [ομρ.. δόγα [86 (ῃἱτὰ ρατὺ οὗἁ [9 
Οδιοοδίδτ,, Τλαηλ τοις ἰο Οοὐ 70.0 Κοάθπιρ- 
Νοη.--. Β1] 

8 (Τὴ)ὸ πογὰ Θοΐεεαϊεηεῖ, πδοὰ Βδσο, 
ἘΡΤΟΒΡΊΉΟΌΕ ἨΠῚΝ Βρσθοα, τρεῦε, ΠΥΡΤΈΤΥ " ΒΕῖσΙΟΣ ο΄ ἕ 
πὲ, ἐϑομηΐοδιν : Ῥθ  ἐο ϑοσνίοο, Ὀὲνίῃθ ϑογνίοθ, ῬΌ ὁ ψὸσ- 
6». Ὅτ. ΒΘΟΙΩδ ἴο Ὀοίὰ Ἀέρρμ ὥραῖ ἴοΣ ἨὨ6 

Θοάᾶ, Ὀπξ ἐῃμο Ὀσεῖ, ἰσθθαὶ τοσϑμίρ, [Π6 Τοα] ἸΣΓΌΣΟΥ 
αἵ ἴδο Νον Τοδίδιαθιὶ σδΒυτοῦ.---Ε.} Ἃ 

ς Θομ 7ογηιεαᾶ, 

πε τσς ἀψμρημηνανίάννανα ο .Φ μον. 18 ΟΣΩ .Φ ΓΣ . ὃ 

Ττορο1168, δ τὴ Σ ΤΟΣ 8 ἸΤΩΘΟΒΔΉΪ081 χοροίξι οι ἔγοσῃ νοζ. 1. τῷ ω 
δ Ύοτ. 2.--ἰΤπὶρ «προηἀρξίοπ δοοοσὰβ πίΐὰ Ὅς. 1ληρθ8 ἀχορβοαὶβ. Τὶ 16 ἰδ Κθὴ ἔγοσῃ ΝοΥθα ; ἐδ 9 Ασοος. ΒΠ01]9 σείΐοι 

στ. 
-ἰ 89 Ὀταοκοϊ θα σϑιδοσίωρ ἴδ ᾿ἰμδί οὔ ΑἸήοσὰ, οσγάδποσι, ὅἃο.; πὲ ἐδ, δὲ Ῥοδί, ἃ ΟἿ ΣΩΔΥ διίεσηρὶ [9 

ονεῖν, φρονεῖν, συϑρυ νειν 
ῬΟΟΥ͂Υ σὰ οὐρὶι ὃ 

γ 1.7} 
«ἰδίῃ, διια τθασιδ : τιολαέ (6 ἐστι6) α8 τεραγάς ἱπαϊζοϊάμαΐε, (ἰδοῦ 816) πεσιδεγε 

ἰγαπηΐογιεά. Τναηφήρωνεα (Εἶνο Ατικ. ΟἸΟΥΚΥΕΟΘΏ) 16 ΤΣ 6 

σίοα, αἰοπὰϑὰ Ὁ Ρ Ῥὲ ΟἹ αχϑρϑί! 8] βτοῦ δ, 
ἀπδονέ, ἐξόν ες, διὰ τοδί. ἈΠῈ οἷαῦδο οομ δὶ ἃ, 80]0» 

ομε αποίλεν. 
. Νοίεε. ἘΔ6 ἘΔ ,. Ὧ886 βδο ἘΑΡΡΗ͂Σ δηρα 

ἴο ΤΏ κ9 ΔΏΥ δ) οσαίίοβ. 10. 
6 ψὨοΪΘ, δ Ῥγοθαιίδ [86 οοστϑοῖ 

ἐῃ τδ9 

γόον. 1. 1 Ὀοδοϑοῖ χοῦ ἱμοσοίοσο, Ὀσοΐδσϑη 
[Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ] Αο 
οονϊηρ ἰο ΜΟΥΟΡ δηὰ ἸΠποϊυοῖς, [80 οὖν 068 ποὶ 
ἱπίγοάποθ δὴ ἱμίδγοηοθ ἔγοσὰ ἰΠ6 ὙΠ0]6 οὗὨ τῃ}6 ῥΓθ' 
νίουθ ἀΐάαοῖίς ρατὺ (28 Οαϊνίη, Βϑηρεὶ, 6 ὟΥ οἴία, 
ῬΕΣρρί, δὰ οἴμοσβ, νουἹὰ μδνθ 1}), Ὀὰΐ Βοτῃ οὔδΡ. 
χὶ, 8ὅ, 86. Βυὶΐ ἰὺ χιυδὶ Ὀ6 ορδογνοᾶ, [δὲ ἴΠ|6 60. 
οἱυκίοι οΟΥὨ οἰδρ. χὶ. οοπϑιϊ αΐοθ {6 ΟΥζδηΐο ΔΡῈΣ οὗ 
[06 οηεἶγο ἀοοίγί 8] αἰνίαίοη : (8186 18 Θβρϑοΐδι]ν ἔστ 
οὗ νοῦ. 82, πὶ πϑῖο Βὔοϊογι, δὰ οἴμογθ, πουὰ 
οοπηθοὶ ἐπΠ8β σοσθο, ἸΒΟ]υοἷς [8118 ἰο ρογοθῖν (89 
ἈΡοβιϊο Β ρῥγδοϊίοδὶ ἰβοίηθ, ἴῃ βαυίῃρ : “ ΤΊΠ;6 ΑΡοβί]θ 
ἯᾺ8 δοσιβίοτηθα ἴο τρδῖζα βοσὴθ δχμοσίδιίομβ [Ὁ]]ΟῪ 
ἴῃ οἰϊοῦ, δηὰ ᾿ποσοΐογο [86 ἀἰάδοῦς, οοπίοηίδ.᾽" 

ΒΥ ἴδο στιοχοίοβ οὗ Θοα [διὰ τῶν οἶχκτιρ- 
μῶν τοῦ Θεοῦ) (εδδρ. χνυ. 80: 1 ον. ἱ, 10; 8 
σον. σ.ὄἕ 1) Τ6 οδ᾽εοϊδνο στουμὰ οὗ Ὀἱνίπθ ΤΩΘΓΟΥ 
ἰπ μοῖρ οχρογίθημος οὗ βαϊγαδίΐοη, 8 τωδὰθ ἴΠ6 β Ὁ» 
ἡεσᾶνο στουηῃὰ οὗἨ εἷἱβ δατηοηϊίοι, ΗΘ τεΐοσβ ἴο 1} 
Θχρογίθομοα οὗ Ὀίνίμθ τΩΘΓΟΥ͂, ἰΐϊ8 ΘΟΒΘαΊΘΏΟΘ, δηὰ 
ἰϊ8 Ἰίσρῃλ διὰ σὶρ, δ ἰἢ μθ βαϊά, ὃν ἐδλδ παηιὲ οὗ 
Ὀϊνηθ ΤΩΘΓΟΥ͂. 6 ΟἿΪΥ αἰδογθηοο ἴἰ8, ὑπαὶ, ἱῃ {86 
δϑδουογδίίοῃυ διά, ᾧν, ἴῃ6 Βροδῖκ ον 8]Π|Ὸτγ͵β (Π6 δυδ᾽)θοὶ 
οἵ ἷβ δββονογδαϊΐοι ἰΐβ6] ἢ ο βδρϑαῖς 86 τωοῦνθ δηὰ 
τηοῖογ. πὸ ῥἷαταὶ οἶκτερμο ἑ οογγοθροηβ 10 
106 Ηοῦτον ΘΌΓΙ ; Ὀυΐϊ (86 ΑΡΟΘΙ]6 88 8Ϊ80, ἰῃ- 
βιἐτυϊοὰ, ἰπ [9 ἐοτοχοίΐηρ, ἃ ἐπγθοίο] ἃ σιδααίίοη οὗἁ 
[26 Ὠϊνίης ἀοπιοπδίσα οι οὗὨ ρτδοθ. 

Τὸ Ῥυοδβοῃβξ, παραστῆσαι. ἴΠπεῈ ΟΧΡτΓΟΒ. 
ἴοι, τ ιΐο τγαθ υϑοὰ οὗ Ρ᾽δοίΐηρ 86 δδουί βοἷαὶ Ὀθδβδὲ 
Ὀοίοτα [Π6 δἰΐδν, ὉΟΏνοΥΒ ἴδ9 ἱμουρθὺ οὗ [Π0 οοπν» 

8 γεδὶρπαίδοη, δὰ γοασέπιεῖε πο, οἢ 186 ΟὉ6 
ἀ, ἀοδβ ποὺ ἱῃ ἴδ Ἰοδδὲ μοβίἰδίθ, Ὀπὺ, οὰ ἰῃ9 

ΟἾΒΟΓ, ἴδ 68 π0Ὸ ἱπίγιιβίοῃ ὈΥ̓͂ ΔῊ ΔΙΌ ΣΑΓΥ Βα γίηρ οὗ 
186 οὔδογίηκς. 

ουχ ῬὈοάΐοκ τὰ σώματα ὑμῶν]. ΤὨΘ 
μοϊάϊηρ οὗὁἨ [8:6 ὈΟΑΥ͂ 1ῃ τοδάϊῃθδβ [Ὁ δὴ οεσιηρ Μ6}]- 
Ρἰοαδίτν ἰο αοά, ἰΒ [6 ἜΧργαβδβίοῃ (Ὁ ἰμ6 δίρῃθδι 
Τθαβυτο οὗ ἴ}6 γοπουμποίδι θη ΟὗἁὨ ΟΥΟΣῪ {ΠΙΠΩ ΘΑΣΒΙΥ 
δηὰ ἰθηροσγαὶ, ἘΧρΙδηδίί 8 : 

1. Εἰχυταύῦώνο ἀεδίσιυδου οὐὗὁἨ ρογβοῃδι εν 1.86], 
δοοοσαάΐηρ ἴο ἰῃ9 8 οὗ [86 οὔθσείηρς (Βοσα, 9 
Ἰχοιῖο, δὰ ῬΈΠΙΡΡΙ ἔβιροτι, Ηοὰρο] ). 

ῷ. 7Τ΄ε δοάϊοδ ἰὰῃ ἴῃ6 Τ6 8] 656, 8ἃ8 [Π6 ΒΟ] Π660 
οὗ [6 νοῖς 8 δἀἀοὰ ἰπ [6 Βϑοοπὰ σϑσβα (ΕΥ ΖΘΟΠΘ, 
Μογοῦλ. 

8. ΤΏ δβοηδυοιβ πδίθγο οὗ τοϑῃ, Ἡδοἢ Ἰοδὰδ ᾿ἷτο 
[0 εἶ (ΚΙ πον, δηὰ οἵδθγ8). 

Ακαϊπεὶ (1.): Τὴ9. Αροβεῖϊθ ϑρϑαᾶῖβ, δοοογάΐηρ ἰὸ 
[ἢ6 ἀροπίοϊϊς βιαπαγα, ὑοὸ ὈΘ᾽ οΎοτΒ, το, δοοογαϊῃᾷ 
[ο οὮδΔΡ. Υἱ., παν ΔΙΤΘΟΘΔΟΥ ρίνϑῃ ἐμοῖσ ῬΘΥΒΟΙΔΙ 118 
ἰο ἀροῖῃ. βυὶ ἐμ6 ΒΟΔΥ ἴδ 186 οὐζϑῃ δῃὰ βγιηθοὶ οἵ 
811 ἐδο ἱπαϊν᾽ 08] ραγίβ, το τησδὶ Ὀ0 οὔδετοὰ ἰῃ 
ΘΟμΒΟαΌΘΠΟΘ ΟἵὁὨἨ [ἷ8 ῥτίποῖρὶὶ οβθείηρ. Αρδὶηβὶ 
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(3.), Οοοοοίπβ: δοπ ροεξμηνμβ (ΠΥ δὶπι6 
απῆπια. ΤΠ6 ΓΘᾺ] Βουυΐοθ ρογξογτωθα 'ῃ τηδεῖηρ [86 
οβονίηρ ἷ8, ἱπάοθά, δΒηϊαπῃοὰ τι 189 ββοαάϊηρ οὗἁ 
Ὀϊοοά, οὐ πίξὰὰ ἐμ6 τοδὶ χυδιίΐοη οὗ (86 Ὀοάγ. Βαυὶ 
46 ποασί, οὐ [6 11{8 οὗἁὨ (Π6 δρίγίϊ, 8 σίνϑῃ ἴο αοὰ 
88 Δη ΟΣΡΓΟδαίοη ἰπδὲ ἴπΠ6 Ὀοὰγ ἴδ οὔογοὰ. Αραϊπδβὶ 
(8) ὙΒδίονοσ 8 βίῃ] ἷβ ποὶ βὲ, δϑ βυοῖ, 0 δὴ 

δυϊηρ,---ΤῊΊι6 ΒΟΥ 8 [Π6 οτρδη ἀπὰ δυδοὶ οὗ {86 
Ῥτοβοηὶ 116 ἴῃ 4}1} 118 τγϑ αἰοηϑ δῃὰ ρατῖβ. ΟΟΙΏΡ. 
ὁἶδρ. νἱ. 12, 18, ποτ ἰῃ6 αποϑέϊοῃ πάον οομβίοΓ- 
δίϊοιι ἰ8 {Π6 ἀοίξυς οΟηδβοογδιΐοῃ οὗὨ 41} 18:6 ΤΙ ΌΘΓΒ 
οὗ ἴα Ὀοάγ Ὁ 

Βεαοχίδοθ. Θυσίαν. ὙἝ Βοϊὰ ἰδὲ [9 ΑΡοβ- 
119 Βα ἱπ πυϊηὰ (6 βυπιροὶ οὗἩ Π6 οοῃίταὶ οὔσῃ 
--ἰῃαὶ ἴθ, οὗἨ ἴ6 Ὀασγημοδογίηρ (οορ. ἸΒοΙυοῖς, Ρ. 
661). Βυὺῦ ἐ6 Ὀπγηοδογίηρ, ΜγῊὰ8 ἃ δυιθῦο] ἐμαὶ {6 
ὙΠ οἷ6 ᾿ἰ6, τὶ 4}1 18 ρόνοσθ, βδηου! ἃ Ὀ6 οοπδυμπμοὰ 
ἴῃ 119 ὅτο οὗ ἀοαἶδβ βουθγοί ηῖυ, ἔου Ηΐβ βογνΐὶοθ δῃὰ 
Εἰοσγ. ΤῺθ ρνυοάϊοδίθβ, ἡνίκ, ζῶσαν, ὅσο., ραΐ- 
ουϊανὶν ἴ[Πς βγβῦ, νη οἢ [Π6 ΑΡΟοΒί]6 δϑογίθθ ἴο {8 
ϑισία, αἴὰὸ ἰδουρηῖϊ, ὈΥ Μογον, ἰο ἀδηοῖο ἰδ86 8ῃ- 
ει οθἰ8 οἵ ἐμἰ8 Νονν Τοδίδοιθηὶ οὔξβείηρ ἰο ἐμαὶ οὗ 
(δ ΟΙὰ Τϑρίδιμθῃί : “88 δὴ οὔεντίηρ δέος ἐξυδε (4 Π- 
(ἰ Ποϑὶβ ἴο ὕΠ:6 τϑαὶ οἤσΙὩρΒ ὙΒΐο 1ἰοθ6 ἱμοὶν 11{6}. 
ΤΒοΟΪυοΙ, οἡ {π9 ΟἾΒΟΡ δδηᾶ, βαὺβ ἩΠῺ ῬγΟΡΣΙΟΙΥ : 
“16 ἐἱπουρθὶ ἰδαῖς ἱπ [6 ΟἹὰ Τοδβίδιηθῃς ΟἿ ἀοαὰ 
οἴἶεεϊηρβ γογθ Ὀγουμὰὶ ἰο Θά, 8 ποίτμον 9 ον Β ΠΟΥ 
ΡΑΪΪΠΏΘ ; ἰο ῥγοϑϑηΐ ποὶ ΟἹἹΥ ἀοδὰ οἤεγίηρβ, Ὀυ [ Δρρϑδγδῃ 
ΟΥ̓́ΘΗ δος ΟΠ68, ΝΩΒ δὴ ΔροΟΠΪηδίίοη Ὀοίογο (ἢ [οτὰ : 
Μαϊ. ἱ. 8.) Ὑγοἱ {8 ΔρΡΡ] 66 ΟἿΪΥ ἴο ΜουΘσ᾿Β ὀχργϑθ- 
βίου : ἰιἷ8 ἀϊδιϊηούϊοη ἴῃ ἰϊβοὶ ἢ ἰβ ψθὶ] ἰουπαοὰ, ΤῈΘ 
Ργϑαϊοδίοθ, μοῖν [ἁγέαν] διὰ τν911- ο]ϑαδίτια ἴο 

[εὐάρεστον τῷ Θεῷ], ἀο ποὶ ἴῃ ἰδοτὰ- 
Βοῖνοβ ΓἍΠΥ οοπδίϊ πὸ δὴ δι  μοϑὶβ ἰο {86 ΟἹ Το8- 
ἰδτηθηξ, ΤῊΘ δηβ οϑὶβ ἷβ οοτηρσίβοὰ: (1.) 1π (89 
ἀοεὶκπδίίοη, ψοιν δοαὲδα, ἀμπιαπ δοαδθε; ππΐϊσ ἰδ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ (0 (Π6 ἰάθβ οὗὨ ἃ βρὶγἰϊπδ] οδσγίηρ, (2.) 
ἴῃ [6 Θῃρμαβὶ οἢ {π6 »γεδοπέϊπρ απά λοίάνησ ἐπ 
γεαάέπιοδα ἴον πο [οτὰ, 68 ἐμ6 ΕἸ Πίβη 6 ΟΥ (Π6 τοδὶ 
οὔδεγίηρ ἐπ υλίοϊλ αἱϊ ἐλοὶγ' οἵοπ ὀσέεγπαϊ δεἰ7.οΠεγπ, 
Φὴὰ ἕλε ναγέ οἵΓἩ δε οπιαην, Ολγέδίδαηιε ἐδ αδεοίιίείῃ 
»γεοϊμάεά, ΒΥ (8 τηοδὴβ [Π6 ρῥγοαϊοδίθβ δοαυΐγο ἃ 
ΒΙΓΟΏΡΘΥ πηοδηΐηβρ, Τῇ ἰσῇονῦ δηὰ γοαὶ πούσηο88 ΟΥ̓ 
᾿Πἴδ, [η6. ΠΟΙ Π688 οὗ διὰ Ὠ᾿νίπο ρ᾽θαβυγα ἴῃ, (ἢ 118 
οὗ ἐδ! ρσίνθη ὌΡ ἰο ἴθ βεγνΐίοο οὗ Θοὰ, ἴδ [86 
Ρἶδοθ οὗἨ [μ6 βυπιθο θα] ΘΠ 688 οὗἉ 11ἴ6, ΒΟ] 688 οὗ, 
δηὰ Ἰἰορὰὶ] Ὀὶνίηθ ὈΪθαδυγο ἱπ, [80 οἰδγίῃρ οὐ ἰδ9 
Ὀθαϑί. Ἐβίλυβ, Βοηροὶ, δπὰ οἴθϑοσβ, δῦ οοπηθοίοα 
16 τῷ Θεῷ πὶ παραστῆσαι; {μῖ8 ͵θ ΘΟΥΤΘΟΙΥ 
ορροβοὰ ὉΥ Ὕογεε δῃηὰ ΤΠοϊυοὶς (860 ῬΆΪ]. ἱν. 18 ; 
ΘΟΙΏΡ. Βοη,. νἱ. 18: 1 Ῥοῖον ἱἱ. ὅ 

ἍΨΏΙΟΣ ἴα γοῦυῦῦγ χαῆο βοσνίοθ. [Ὁ γ. 
[μληροὸ: ἴον υεγηϊδη σεν (σείδέϊσον) Οοἰξοϑαξοηδί. 
ΤῊὴῸ δοουβαῖϊνο τὴν λογικὴν λατρείαν ἷἰΒ ἴῃ 
Δρροδίου τιτὰ (π0 ἰογοροῖηῃρ οἰδυβο, οΠμδυδοίθγ ζίησ 
ἸΏΟΓΘ ΒρΘΟΙ ΠΑ Ἡμαᾶῦ ἢ88 ὈδΘῃ δαὶ, δοοογάϊηρ ἰὼ 
[6 Νον Τοβίδιηθηὶ οοποορίίοῃ οὔ οὔοτίηρ, πῃ 8}- 
Εἰμῃοϑὶβ ἴο ὑπαὶ οὗ 186 ΟΙΪὰ ἸΤοοϑίδιηθηῖ, Τη6 λα- 
τρεΐα, ϑβογυΐοσ, τοογδῪλέρ, πο, ἴῃ ἰϊβ οοηταὶ ἰάθα, 
ἷθ ΟΥ̓ΟΣΥΝΉΘΓΘ 80 οβδσγίηρ (866 Φοδῃ χνυΐ. 23). Βαὶ 
Ὀιΐθ βδουβοῖαὶ ποτβ}!ϊρ οἵ Ὀδ᾽ανοσβ βῃουϊὰ ὯΘ λο- 
ἐκπή (866 Φοθῃ ἷν. 21; Βοτα. ἷ. 9: 1 Ῥοῖον ἢ, δ). 
8 λογικόν ἀθῃοίο8β (παῖ τΒΐοῖ ἰβ ἱπβρίγοὰ ὉΥ͂ γϑᾶ- 

δοη, 'π ΒΔΙΤΩΟΠΥ͂ ΜΠ ῚῚ Γ6 6] γθαβοῦ, ἀπ ἃ ΘΟὨΒΟΟαΌΘΗΙΥ 

Φ [Βο Τοῖς. Ὑ 116 ἰδ τουδὲ θ6 βάπι! ἰϑᾶ ἔμαξ τὸ δτὸ 
υἱδάσῃ ἴο Ῥσϑδοιὶς ΟἿΣ οπέϊο δοῖτνοσ, (6 οῃοΐοθ οὗἤὨἩ [86 ψοχὰ 
4 ηοᾷ᾽ο65᾽" 15 ῬΤΟΌΘΌΪΥ “65 ἐπα! οδίϊοι ᾿[δδὲ ἔη6 δαποίβορίίοη 
οἵ ΟΠ γίκίίαη [19 16 ἴο ασίϑηὰ ἴο τμδὲ ρϑτί οὗἩ το δπ  πδίασθ 
ὙΠΟ ἰθ ποδὶ Θοτμρ᾽ ον ποτ ἔθ Ὀοπάδρο οὗὨ βίπ ᾽" (Α]- 
ἔογτ(). ὙΠ νἱοῖν 16. ποῦ ὀρθὰ ἴο τὴ οὐεσέΐοη γρϑὰ ϑΌοΥθ 
Ὁγ ὯὮγ. [δτιᾷθ, ἀπᾶ αοοογὰθ ψἱΉ ῬΔῸ}᾽ 1τι86 οὗἩ σῶμα.---ἢ.] 

δρὶγἐμαΐ͵ τολι[;δοὉ ἴῃ δη 6518 ὅ0 ἸΔΟΡΟῪ οχίοσταϊ συτα. 
ὈΟ]1οΑ] βοσυίοο (ΜΘ μίμοη, σμξέμα γηδη 22). Ὀπὲ ποί 
ἴῃ δηδ ἢ θβὶβ ὅο τ 6 ζῷα ἄλογα (Ἰποοάογοι,͵ Οτοῦυκ, 
δηα ΟἰΠ6ΓΒ) : ἴον, 8ἃ8 Μογοῦ οὔδογνθ, [6 αὐορίον 
θοῦ ἷβ λατρεία, ὉὈυσϊ πού ϑυσία. Ιμαΐγος!ς!γ, ἰπ. 
ἀοδὰ, [Π6 λογικῇ λατρεέα ἰδ αἷδο δὴ δη( μοαῖα ἴα 
[Π6 σζέμα οογηπιοηζέἝ δ, ἴον ἱ τἢ0.6 Βγτη 1.8] βουνὶοθ 
ἩΟΌΪα ΘΒ Δ Ὀ}Π 88 186} Ὀογοηὰ ἰἰ8 ἰἶπι6, ἀραϊηϑὺ (09 
Γ68] Βουυῖοθ, ἰῦ του]ὰ [6 ἢ ὈΘΟΟΙῺΘ σι οοθη ει. 

γεν. 2. Απὰ ὡ᾽οϊ ἴο Ὅ6 οοὩέοστηϑθἂ, Οη ἰδ9 
ἀἰδδγθηοο οὗ ἰΠ6 τοδαΐηρβ, βοα 7εσέμαί Δοίε ἢ. Τδο 
ἰηδηϊόνοβ τουδὶ Β σοίεστεὰ ἰῸ 1Π6ὸ παρακαλῶ, ΤῊς 
συνσχηματίξεσϑαι ἴβΒ ραδεῖνα, τί! ἃ γοβοχὶνᾳ 
ταθδῃίηρ, ἐπὶ δανάοπι Τογηκαρι το σὶ, δὲ οΉ ονπιαγο. 
ΡΒ ρΡΙ: “ ΤῊΘ οσίχιηδὶ αἰ ϑγθηο Ὀοίπθοη σχῆμα 
δηὰ μορφή ΤΟΔΥ ὈΘ, ἐπδὶ (16 Ἰαϊζον ἀθποίθβ τὰ 
[Π6 ογβϑηϊο ἥἔογτω, νὮ1]6 1Π9 ἔοστηθῦ ἀδηοῦθβ ἸΠ0Θ 
10 ΤΩΘΟὨΔΗΪΟ4] ἴοστῃ, ἴπΠ6 ὀχίοσῃδὶ διὰ δἀνοηϊίίου 
λαδέδιε (σχῆμα ἴτοῃ; ἔχω, σκεῖν); οορ. 1 Οὐοε. 
Υἱὶ, 81. Ἡδηοο σκῆμα ἷἰβΒ αἰδο {86 οχίθγῃδὶ δθπ» 
ὈΪδηοΘ, ἐπ6 »οῖρα, δὰ σκηματίζεσϑαι, ΒΥΠΟΠΥΤΩΟῸΒ 

προσποιεῖσθαν, ἰο αδεωνα α 7ΟΥπι, ἃ. Βϑοιρϊηᾷ 
Βίδρο, ἴο δρρϑδε, (Ο ἔδκο ἴ:6 βῇδρθ οὗ: οότωρ. [ἢ9 

οἰϊοα Ὀγ Ὗ οἰδιοΐῃ ; μορφή αἰθοὸ [π6 Ὀθαυῦι- 
ὰ] ἔοττη, ὕζόογπια ; οορ. ζογπιοῦμε. ΤἸμυδ μορφή 
ΙΏΟΓΘ ΑΕ ἀοπίσηδίθβ 1Π6 Γ68] ἱηψασὰ ἴοσγη, τ 8 
σχῆμα ἀοσῃοῖοδβ τδίθοῦ π6 οσίοσμδὶ δηὰ δοοϊάθηϊαὶ 

66.) Οὐ. ΡΗΪ] 1ϊ. 6-8. 8.6 αἰδο Τ8ο- 
Ἰυοῖκ, ν. δῶ. Μογοῦ ὨοΪά5 [88 ἐδ6 Εἰ. Υ͂. ἀϑδϑίσηθϑ 
ἐπδὺ 116 δηυ 6618 οὗ ὈΟΪδ γΟΓῸΌΘ 8 οοτηργίϑϑα οὐΐν 
ἴη {116 Ῥγοροδὶ 0.8 ; ἴΠ686, ἱηάοοά, ἰποζθῶβο 8. ΤῊ 
σύν ἀθηοῖοδ ὑπ6 ἰοτρίαϊεν οὗἩ [86 οχίογηδὶ ἔοστη οὗ 
[180 ΟδΒυτοῖὶ ὈΥ͂ υπί οΥ  Υ τὰ ἐΠ6 τον ἃ, ποῦ] α]- 
668; ἴδ09 μετά ἀδῃοίοθ ἰδ ογζδηῖο σμδηρα δηὰ 
ἐγδηβίοττηδίίοη οὗ ἔπ6 ογζδηΐο βῆδρο, δοοοραϊηρ ἰὸ 
106 ΠΟῪ ἰηπναγὰ ἔοστωΩο. ΜδυοΡ: “ Τὴ6 ργϑϑεοηϊ ἰηδη» 
εἶνοβ ἀδηοίθ ἃ οοπιϊηυρα δοΐοη, ψἢ 16 παραστῆσαι 
ῬΟΡγοϑθηΐβ (Π6 ῥγοθθηίίηρ οὗὨἩ [86 οἴδοτί πρ ἃ8. ἃ δοῖη- 
Ῥἱοἰθὰ δοῖ."» 

Τὸ [15 τνοιΣϊὰ [τῷ αἰῶν: τούτῳ]. ὈΝῚΣ 
ΓΤ. ΤῈθ ργοτηθδαίδηΐο δη στο δ  νο Ὁ ΔηΠ-Γαθϑαὶ- 
δηΐο ἴἕοττω οὗὐ (6 πουϊὰ ἰπ [8 ρογνογίθα δοῦγθα. 
[Οοταρ. δηρο᾽Β Οὐοπιπι., ΘΑ], ἱ. 4, Ρ. 13.-.-Ε.] 

Βαϊ ἴο Ἠ6 ἰχαμδῆρττιοα [ἀλλὰ μεταμορ- 
φοῦσϑαι. Τμο αἰ δγομοο ἰῃ Ὀγαροβίτοη δηὰ νοσὺ 
8 Ὀούοῦ Ῥγοβογυθὰ ΌΥ ἐγαηδῆσωγεά, ΜὨΐοΝ δ͵δὸ οὐ 
ΥΘΥ͂Β 86 αἰδἑηοι 8 8 δῦονθ. ὅθε Εἶτο Απ- 
Εἰϊοαπ ΟἸοσγτιαθη.-- ΕΒ] ΤῈ μεέεταμ. ͵ἰ8 γοβοχίνο, 
88 συνσχ. 

Ἐν ἰδ6 γϑηϑυσίηρ οὗ γοῦσ ταϊπὰ 5 οὔδρ. νἱὶ. 
24: Ἐρἢ. ἵν. 23, Τὴθ καινότης πνεύματος (Εοπι. 
Υἱ!. ὁ ; οοταρ. οἾδΡ. νἱ. 4), 88 8Π ΠΡΟ] ῥτἰποῖρ]α, 
ΤΕΒῸΪΒ ἴῃ ἴΠ6 ἀναχαένωοσες οὗἩ ἴ86 νοῦς: [ὉΥ 
106 νοῦς, ἴῃ6 οοηβοίουβ, ΓῃΟυρΡὮ ΑΙ, οὐ τοβϑοῦνο 
ἸΏΟΓΑΪ δηὰ τγοϊϊσίουβ δρίγίζυαὶ 1186 (ἀϊβροδίε 0} ἰβ οοα- 
ΒΔΗΤΥ ΓΟΠΘΎΘΩ, ἱπ ΡδΓὶ γϑϑίογθα, δηὰ ἰῃ Ῥαγὶ ἀονοὶ- 
ορρὰ, ἴῃ ἀΐβ ΤηαϑύθυΥ ΟΥ̓ΘΡ (16 Ὠδέιγαὶ ραγὲ οὗἁ Πα. 
ΤῊ ὑγδηβίογτηδ ἴοη δηὰ βῃαρίηρ οὗὁἩ [86 16 οἵ τῃ6 
Ογίβδη ἂγὸ ἀοιθιτηϊηθα ποὺ ὈΥ οχίοσῃδὶ που ϊγ 
ἔοττηβ, Ὀαὺ ὈΥ͂ (8. ἱπτταρὰ σοποπνίηρ, ΟΥ τοπονγίηρ 88- 
οοηαϊηρ ο ἴπ6 ὙΠΟΪΘ οὗ {80 Ἔοχύθγηδὶ {6 (ἀνα- 
αι στον τοῦρῃ ἰῃδ6 ρῥγοἀυοῦνο μόνον οὔ {π6 
ϑρί νεῖ, 9 νοῦς, ἃΒ Βποῖ, ἀ06068 ποῖ ἐπθὴ τϑοαΐγϑ 
[860 ΠΟῪ μορφή (ΤΠΟΪ].6Κ), Ὀὰὶ ταῖμορ ἐμ πῆοΐθ 
Ομ νἰδιίδη 11 ἔγοτι (Π6 νοῦς ουϊναγὰ ᾧ 

9 [βὸ Πού εο. ΒΡύΔΠ' ηᾶ τηοϑὲ, δαξίοπαξ ἴδ Ῥτοίογαθϊο 
ἴο γεαεοπαδῖε, Ὧ586 [89 δέξου. σοῦγνογα οὐ ὑπ σὴ ἐδ ἰάρα 
οὗ ΒοσρϑιἈ!ηρ [ὉΣ πο 6 ροοᾶ τϑϑδοσι δὰ 6 φένϑῃ, γα μα 
[8διηι 1860 οχδοὶ 1468 οὗ λογεκόν, ταζίοπαϊ, ρ.---Ἐ,.} 

ἵ θω τεϊηα 18 τοι ϑυγοα ἰῃ [Ὧ6 ὨΘΌΤΙΘΒ8 οὗἨ ἐἣ6 8ρ σὲ, 
δηὰ ἴτοτῃ ὙΣΕΐπ ἴ)6 ἐγαηϑίοτιηίηρ ἱταρι]89 
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Ταὶ γὸο δ. Ῥχονϑ [Ἃὐΐογα! γ: εἰς τὸ 
δοκιμάξειν. [Ππβηϊᾶὔνο οἶδυβο οὐ ἀφεῖσα (Μογ- 
6γ).--ΒΕἘῺ͵ Τὴθ Ομ εβιϊδη 116 ϑῃου!ὰ ποῖ σγϑοοῖνο 18 
ἀουθίοριηθηῦ ὈΥ͂ ΙΏΘΔΠΒ ΟΥ̓ δὴ οσχίογηδὶ ἰορ βου, 
Ὀυΐῦ Ὀγ {Π6 ἱηπαγὰ οπθ, ἩΒΙΟΝ ἴ8 ἀϊγθοῖθα ὈΥ βρί τὶ τυδὶ 
Ῥτονίπρ δηὰ βοὶ [-ἀοϊδγιϊπαίζουι (866 Οα]. γἱ. 4 ; ἘΕΡὮ, 
γ 10; Ρ)"}. 1, 10, διὰ οὐδοῦ ραβϑθᾶρθβ), ΜΘΥΟΣ δΡ- 
ῬτΓοΟργίαυΘΙΥ ΒΔΥ8: “ἢ ἴἢ6 ὈΠΙΡΘηΘΥΘα τηδῈ [8 ᾿ΓΟΥ- 
ἴηρ ἴΒ. δ οροῦμον ἔογοῖψη ἴο ἴδ δον! οΥ̓ Ηἶβ ΘΟΠ. 
βοίθῃοο, Οορ. ΕρἈ. ν. 10.) Βυὺ πίζ (Πἷδ [Π6.6 
ἷβ δἷδο οοηηῃροῖοα ἐῃθ ὄσέμρ αδίᾳ ἐο ρ»γου (Βὔοϊονῖ, 
ΚδΙϊπος [Ηοᾶρθ, δρραγεπὶ γ7}, διπουρὴ ἴῃ 6 δοίπδὶ 
Ρτονίηρ ἰ8 δοη]οΐηοι πὶ ἢ, Μογον: “ΤΌΘ τορθῃ- 
Θγαῖθ ΟὯΘ ὈγΟΥΘΘ ὈΥ̓ ἴ[)6 νοράϊοίὶ οὗὨ [ιἷ8 οοῃβοΐθῃοο, 
διουδοὰ δηὰ ᾿ΠἸυνϊηαιθὰ ὈΥ ἰδ Βρίτι!,) ΤῈθ νόμος 
οἵ (πὸ ϑρίγῖι, 106 ΟΠ τβίδη ῥτϊποῖρὶο οὗἁὨ Ἰἰἔθ, ἴ8 δῇ 
ἰαδηϊϊυς, ποθα ὀχρί δηδιΐοιι δηἃ οοπογοῖθ Δρρ]ΐ}ο8- 
ἔΐοη ἴο 1} 8 οοτηιἱεἰθὰ ἴο 06 ργονίηρ οὗ Ομ γί βύδη 
᾿Πυτπυϊ παϊοι δηὰ πίθάοτῃ. "Ὁ 

ΤΟ ὯἹἹ οὗ αΟοἃὰ [τὸ ϑέλημα τοῦ 
Θεοῦ]. Ταῦ πιο ἰ8 τι !]θὰ ὉΥ Θοῖ ἴῃ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 
τοϊδίίοη οἵ 116. ΤΏδ τοΐθγοηοθ οὗ ἴῃη6 ἀοβδηϊτίουθ 
τὸ ἀγαϑόν, καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον, 
88 δαἀ᾽οοιΐνοα, ἰο Οοα δ “Ὡὶ (γυϊραία, ΟὨΠγγϑοβίοιω, 
[Ὧ6 πτηοϑὶ οὗἉ [Π6 ΘΑΣΙῪ Θχροίΐζοτβ, [υἴμον, Βδοϊοσὶ, 
ἄ6.), 8 ορροδθοὰ, βΒγβὶ οὗ 411, ὉΥ [886 εὐάρεστον, Ϊ ξοοὰ 
Ὀαΐ, ἴῃ ΚΘΏΘΡΑΙ, ὈΥ [6 ἰδυϊοίονσυ ἴμαὶ που Ὀθ ὁ0ῃ- 
ἰαϊμοὰ ἱπ (6 Ἔχρτγοβδδίοη. Ταογοίοτθ Εγδβτηιβ, (88- 
ἰαϊο, ΤΒΟΙυΟΚ, Μιυγοῦ, δηᾶ (86 τηοσὶ ΟΥ̓ [Π9 ΘαΡΪν 
οοϊητηθηίδίοτβ, ανὸ γοραγαάοα ἔπ δά  οῃ8 88 ἃ δυῦὺ- 
βιδη να Δρροβίοη. 

ὙΜΏὩδὶ ἱα χοοᾶ, ἂἄο. 7 ΤΩΔῪ δὶς πΘΙΠΟΡ 8 
Οἰἰθαχ οὗὨ [Ὦγθ0 τωθτηῦθτβ 8 ἀθαίρῃηοα [Μ6γ6}], οΥ 
πὨΘΠΟΣ Ἧθ δῃηΟΌ]ἃ τϑηθν οχρ]οῖϊ ἐμαὶ ἀου Ὁ ]6 τὸ- 
Ἰαϊοη οἵ π6 ροοά, ὈΥ τ ΐοῖι, Οἢ [86 0π6 δαπά, ἱξ ἰ8 
παι τ ΐο ἢ 18 Μ6}]-ρ]οαδίηρ ἴο αοὰ, δῃὰ, οὐ (86 οἱἢ- 
ον, τδὲ ψ]οἢ 8 ρογέδοι ἴῃ οὶ, Ὀθοδῦβο ἰδ υΐβοβ 
δο ἰδ στἰσυϊδουβηοδθ οὐ ἈΠ, [16 ῥυίποὶρ]ο οὗἁ 
Ρογίθδοοη. Ὅ39 ῥγοΐον ἴθ Ἰαϊζου τοπαοσίωσ. ΤῇΘ 
τεροϊείοι οὗὨ {ῃ6 αὔίϊοϊο ποι]ὰ, οὐὗἁἨ δοῦγβο, ποῖ Ὀ6 
ΒΘΟΘΒΘΑΡΥ ὙΠῸ (86 βγοῦ ἱπίογργοιδείου. ᾧ 

2. Τὴε Ῥγορεν οοπάμοϊ οΥ Οὐγέδέλαπδ ἰοιοαγαά ἐδ 
ἐοπιπιωπέξν 9. ὀγοέλγεπ γον ἐλ6 οεἰαδίδῆπιοπ ο7 α 
Λαγπιοπίοι δ οὐ νολ,ϊ 6 (τοτα. 8--8). ἸΒΟΪυΟΙς ἰβ οογ- 
τοοῖ πη δηάΐηρ, ἴῃ ττδδὲὴ (0]οὐτα, ἃ σοΐθγθῃοο [0 [ἢ 6 
ἀἰδδγθηῦ ΒρΏΘΓΘΘ οὗ δου ἴῃ ἴδ6 ΟἸυγοῖ. ΜΌΟΥΟΥ 
ΒΡΟΔΚ 8 ΟὨΪΥ οὗ δὴ ὀχῃοσγίδιίοη ἰὸ ἱπαϊν  ἀυαὶ ἀυ 68. ἢ 

γον. 8. ΕῸΣ 1 δὰὺ (Β ἀοβηΐ6}γ). ΤῊΘ γά 
ἷθ τοηἀογοα παριοῖν, Ὁ ΤὨοϊυοῖ δηὰ Μογον. ΓΑΙ. 
ἴογὰ α͵80 ἰβκοθ ἰξ 88 σϑβυμρενθ} ΕἾγβιὶ οὐ δ4]], 
φαπιοῖίψ ΔΌΡΘΟΑΙΒ 88 ἱπδρργοργίαίο 85 ζογ. [Ι ἰὲ ἰβ 
[Π6 τηδεῖον οὗ ἴδο βοϊ ργονίηρ δπὰ 86] ἀθιθστηϊπδίζοη 
οὗ Ὀεϊΐονοτβ, ΠΟῪ ΒΟΥ βῃου ἃ δοὶ ἑοναγὰ θδοῇ οὐδμοσ, 
ΠΟῪ σδῃ (06 ΑΡΟΒ᾿]6 ἴδὰὺ ἀοτῃ εἷβ ῬΓθοθρίβ ἰτηγηθ- 
ἀἰαδιοῖν αϑογνασὰ ἢ ΤΏ δῆβτοῦ 1168 ἰῃ ἴδ ἔπεϊ, (Παὶ 
ἐμοῖς βυ δ] οὔἶνο Ἰαάρτησηΐ ϑῃου]ὰ 06 βυδοτγαϊπαιθα ἴοὸ 
ἴ6 Κποιχῃ οδ)οοίδυε Μ11 οὐ αοά. ΤὨΐδ γραυϊγοιηθηὶ, 
[πδ΄ ἴον βῃου]α Ὀ6 οογίαϊῃ 88 ἴὸ ὙθποίΒοΡ [μ6ἷὉ 60Ὲ.- 

ἐσασιδῆρυγο ἔμ 6 τ 0]9 16. ὙΠΐδ ϑϑοοδ ἴὸ Ὅ6 Ὅγ, ΔῈ 6 5 
πιραπῖηρ.---Ἐ.] 

. {ΤΠ6 το Ὁ ΘΟΓΌΓΤΙΠ ΚΕ ΠρτῸ ἐθ τοιδοσεὰ αΐβοεγη (ΑἸΉΟΣ. 
Βίνϊο ὕπίσῃ), ἀρργουε ( ὍὯδ, ἀπο ΟΥ̓ΠΘΓΒ) : Ὀπέ ργονέ, 
φοδσὲ ΘΧΡΟΓΘΠ06, ἰδ ἴὼ ὈΘ ῬὈχοζοστοᾶ (βΒ0ὸ Μίογοσ, Ὠθ 
ίρις τμκὸς διηὰ οὔθ 8). Ὑοσάβποσίε : αἀεεαν .6 γα ]ὰ0 

[189 ποποτοροίξείοτι οὗ (δε ατίο]θ, ἩΒοὮ ἰβ υτροᾶ 
ἐροίμοι {πὸ ““ποναίαγο 6 οἱ," 8 τοδν ὀχρ δ θὰ, 
Ὶ ἐγ ῖ ὑροὰ 811 [Γ00 ἵο οὁ.)6 {δΐηρ. 8600 ὙΊΠοσ, 
Ῥ. .-“ἐὰνὸ : 

1030 ΑἸδοτᾶ, Μογος δυδαϊνίδοα ἐδιο90 τοσβοα 1808: 
ψογ. 3-6., ὀχποτιίδεοι ἰο Ὠυσα εν πῃ ΘΣΘ] : ψόσα. 
ΜῈΝ εροκΐα! τοίδισῃοδ ἐο ΟΔΊΘΙΑΙ ομο γίδια ἘΠ ἰὼ 

ἀυοὺ ΘΟΥΓΟΒΡΘΠΔΑ ἰο Θοίἶδ ρεγίοοι ἨΣ1, 8 βὸ γρτϑδί, 
τΓ8αὶ ἰὃ σαυδορ ἴ[Π6 Αροβίϊθ ἴο δύ ἀονη' Γορυ]δ 0 }}8 
ἴον ἰξ, ΤΠΘΓΘΙΌΓΘ Ἧ6 ΤΩΔΥῪ 8180 ἐγαηϑίδίθ (86 γάρ ὈὉΥ͂ 
7ον. ΤἼθο λέγευνν 1ἰβΒ υϑοᾶ ἰπ [86 86:80 δῇ ἰηυποίίοη, 

[86 ὕταοθ, ἄς. [διὰ τῆς χάρι 
τος, κιτιλῇ Ἐνθὴ μοῦ διά. 6 ||} ποὺ ῥγϑ- 
Βοιῖθθ ἴογ ἴἤθιι ὈΥ͂ νἱγίυθ οὗἉὨ πἷβ δΒυλδ᾽οῖνθ ορί μος 
ΟΥ δυϊβογίγ, Ὀὰϊ ὈΥ νἱγίαθ οὗἨ [6 ζγδοθ νοῦ ἷθ 
Εἶνοιι ἴο Ὠῖπι (866 οἴδρ. ἱ, δ), Μ ΐο Θβί Ὁ] 18.68 ᾿εἷφ 
οἴδοο, δηὰ ἰβ δὲ ἴΐπο βαὴθ ὕσωθ [Π6 οἱοωθιὶ οὗ 1" 
ΘΟΙΩΤΏΟΙ ἴο ἷ8 οῆοα δὰ ὑμοῖσ ΘΒ ΡΟ }.1{9 (866 οἤδΡ 
ΧΥ. 1ὅ ; 1 Οὐν. 1. 10 ; ἘρΆ. 11. 7, 8). 

Τὸ ον ΟΣ δὴ ἰμαῇ 5 ἀδιηουρ γοὺ [παντὶ 
τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν. ΑἰἸίοτὰ : “ΚΑ δίτοηρ ὈγἱηρίηΡ 
ουῖ οὗ (δο ὁπαϊσέαμαΐ Δρρὶ]οδύοη οὗἁὨ [6 ργϑοορί,-- 
Ἐ1 Ταΐβ που]Ἱὰ ἐπογοίοσο παν δρρὶϊθὰ ἰο Ῥεῖοσ 
8160, ἱξ Ὠ6 δὰ Ὀθθὴ ἢ Βοτηθ, ΟΥ Ῥδὺ] που]ὰ ποὶ 
μανθ ϑροϊκθοῃ;:Ἠ ἐμ8, ΟΣ, ἰπἀθοα, νουἹὰ ποὺ πᾶν τεῖϊ- 
16} ἴο ἔβότ δὲ 4]}. 

Νοῖ ἴο ἔπδηκ οὗ ἰτημβοῖ [μὴ ὑπερφ ο- 
ψεῖν. ὅ,6.6 [Π6 ἰοχί, δῃὰ Ζ7εχέμαί Νοίε ΒΑ 
ΤΠοΟΙΌΟΙς : φρονεῖν 8. ΠΟΘ ποῦ “ ἴο ϑἰσίνο δῇνοσ,," δὴ 
8180 ἠοὺ “1ο Ὀθ ἀΐθροβοί, ἴο (πΐηῖκ,᾽ Ὀυϊ “ ἴ΄ο ἐπϊηκ 
(οὗ Ὠἰταβοὶῶ ᾽ (866 ῥ. 64). 

Θοροσῖν, σωφρονεῖν. ἴὰ ἰβΒ νιῖβο οοπάποϊ οτὶ 
ὈΘΒΔΥΪΟΥ, ἵγ δϑ τιοἀογδίίοῃ. ---- ῬΓΟΡΟΣ 

8 κπουν]οάρο δὰ οδβίθοῃ, ἀραὶ ἤτῸμα ΟΥ̓ΘΙ  ϑ σὴ 8- 
ὑΐοι, ΒῃουΪα, ὈΥ͂ Τηοἀο δα Υ, ΘΟ [0 ὈΓΌΡΘΟΡ δηὰ Ὑγῖ80 
τροαογαιϊίου ἴῃ [Π6 τϑοϊργοο υ ΟΥ [06 ῬΟΓΒΟΏΔΙ [16 
ΜΓ (Ὠ6 βοοϊοῖγ. ΜοΥΘΡ Ὁπαθυβίδηβ φρονεῖν 88 ἕο 
δε αἱ ν δηὰ οχρίδίηβ {ΠπῸ ἀοἰδὶ]δ μα ΒΕΊΤῚ , 
ἴ)6 γαυϊχαῦο, Οδ νίη, δηθὰ οἴδογα, ἰηΐοσρσοὶ ἴῃ [ἢ6 
ΒΔΙῚΘ Ἧῶγ. Τῃ6 τηοῦθ οὗ ἰπϊηκίηρ δηὰ ἔθ ηρ ἰδ 
ὉΠαουθ 6] οοππϑοίθα ἤθγο πῆς ἰΠ6 λοϊίαξτισ απᾶ 
ἀδνποαπίησ, ἩΔΙΟἢ 'Β ργονϑα ὈΥ (86 σωφρονεῖν 

Ἀοοοχάίης δ Οἰοὰ δΒαῖδ ἀθαὶ]ῖ ἴὸ ὀνοῦν 
ἴθδη [ἑκάστῳ ὡς ὁ ϑεὸς ἐμέρισεν] ΤΒθ 
ἑκάστῳ ἷἰδΒ ἀδροῃάέπί οα ἐμέρισε: «Αδοονάϊ 
αΞ ἀεαΐέ ἰο ουεῦν πιαπ, διο., ἰα ἰβοτγοίογο 
τηϑθ δηϊθοθάθιςξ ὈΥ ἰηγογδίοη (866 1 Ὅοσ. ἰἰϊ. δλ.-- 
Το ἰάθα οὗ ἃ αἰδογθης ἀϊβισ ὑπο οὗἁὨ [86 τηθαϑυγο 
οὗὨ αἰ Ἰοδὰβ ἴοὸ {πὸ θα οΥ͂ ἴἢ6 “δ (νος. 6). Νο 
ΟὯ6 δοιὰ ΔΡΡΙΥ τογο ἴμαη ἴμθ οἷ οὔ ἴογ 
Ἡαί 1168 Ὀογοπὰ {8 5 ργοδυσηρου : Ὀυξ ἐῃ6 Ὑ8Ο]Θ 
οἴ 16 »ἱδ οὗ ργδοθ δῃουϊὰ Ὀ6 δρρ] θά, ἴον ἱΠ (8 
6 ποῖ ἄοῃο, Βοιηοιίηρ πουϊὰ Ὀ6 πὶ 61 ἃ ἔργου {Π6 
ΒΟΟΙΘΙΥ πΏΟΩ 8 ἀοαίχηθα ἔοσ ἱξ, Οοόμρ. 1 Ὅον. χὶϊ. 
4-6, 11; Βοῦ, ἱ!. 4. 

ΤΏ τηϑακῦτζο οὗ ἑαί ἢ [μέτρον πίστεως]. 
ὙγΠθη ΜογοΡ τπηδϊηἰαῖηβ ὑἐπαῖ ἔαὶ ἢ ΠΟΓΘ ΤΩΘΔΏΒ ΟὨΪΥ͂ 
ἔαϊἢ} ἴῃ [Π6 ΟΥΪ ΠΑΡ 86 Ώ80, 6 ΟΥ̓ΟΣΪΟΟΚΒ 86 ἴδοϊ 
ὑμαῦ ὅΠ|6 πιδαδωγ ΟΥ̓ ζαϊ(ἀ ἰδ σροῖκθῃ οὗ ἱπ δοπογϑὺθ 
ὉΠΙ(Υ ; ΟΥ σαίῃον, 6 Ἰηϊογρτοίθ ἐπ8 ΤΩΘΑΒΌΓΟ ΘΥΓΟῚΘ- 
ΟὈΒΙΥ, ὈΥ͂ υπαογβιδηαϊηρ ΟὨΪΥ αἰ ΓΟαΙῦ ἀσρτοοβ οὗ 
[86 βιγθηρίῃ οἵ (610, ἀπὰ, δοσογαϊηρὶγ, 6 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
Γαὐθοίβ [06 τοίδεγθμοθ οὗἠἨ (ῃ6 οχργοββίοῃ ἰοὺ ΟἾσὶβ8- 
ἄδπ Κπον]οᾶρο (ΒεΖα, δη ἃ Οἱ 618), ΟΥ ἴο [Π6 ΡΟΥ͂ΟΡ 
οὗ πογκίπρ ταΐγϑοὶοβ (Τ ὨΘΟΡὮΥ]Δοῖ), Ὀὰϊ 4180 ἴο [16 
εἴτ οἵὗὁἨ χταοῦ ((Ἡ γγβοβίοιη, δα τηοβὺ Οἵ ΟΣ ΘΟΙΏ 6 ἢ- 
ἰδῖοσβ). Τὴ6 ῬΌΓΟΙΥ Ὠϊνίηθ οἰθηγηθηὶ ἴῃ [86 μὴ ἷ8 
ὑπαἀουδύθαν οι ρδαῖσοα ἤΘΓΟ, ἴῸΓ Ἡΐπαὶ ἰβ ποῖ οὗὨ 
[ἢ ἰα6 αἷη, [ΑἸ]έοτὰ οχρ δίηβ [86 ρῆγαβο" “7ἢ9 
βὐλξ ἰμὐβιο οἵ ζαρίσματα, 66! πὸ ἱπμογοσῦ 601» 
Κτυϊῖγ. [δὲ ἴβ, ἰῃ ἕδοϊ, (89 δυ δ᾽] οοί:ῖνα ἀοδί ρηιδιοη οἴ 
[26 ρᾳτδοθ ὑπαὺ ἷἰβ γίνη τὑηῖο 8." τοῦ, 6.) Ηδθ 
Τρ αἰθηρσυΐβίιοβ ἰὸ ἴτοιῃ 106 οἱἷδδ δηα ρτδοϑᾶ 
ΚΠΘΙΏΒΟΙ͂ΥΘ66, ῬΆΝΠΙΡΡΙ ἴῃ βυϊδβίαμοθ. ΤΏ ΟὈἾθ6. 
ἶνο βϑῆβθ οὗ “(δι 1," τ Β]οἢ ἰβ ἱτρ] ἃ ἴῃ 186 Υἱοῖ 
οὗ Βοζα, 8 ὀρθὰ ἴο ἀοδοΐαοα οὐ͵οοϊίοη.--Ἐ.] 

γον. 4. ΕΟΣ 85. Θο Βᾶνθ ΣΩΔΩΥ ΙΩΘΙΠΌΘΙΒ ἐξ 
οὔϑ Ῥοὰν [καϑάπερ γὰρ ἐν ἑνὲ σύμαε 



8584. 

πολλὰ μέλη ἔχομεν]. ἘΒιΔὈΪ Βμτηδηὶ οὐὗἨ (δ 
[ογεροίΐησ, Τὴ ἱπαϊν  ἀσαὶ ΟἸ γι βίλα ἷβ ΟὨΪΥ ἃ τηθι- 
δ᾽ οὗ ΟἸτὶβι᾽ 5 ὈΟοαγ, δηὰ βῃου]ὰ οοπάυοὶ Ὠ]η86}} α8 
ἃ τιοπαδεῦ, ἈΥΟῪ ὨἰΤΏΒ6]Γ 88 ἃ ΤΘΙΏΌΟΣ, δηα ββου]ὰ 
ῬΘυτοΐ ὨἰτηΒ61} ἴο 6 βιγθηρίῃοηθα 8ἃ8 ἃ ΤΠΘΙΏΘΘΓ : 
Ομγῖϑε δἰοπο ἰἱ8 116 Ηοβα, “ΟἹ ἴδ6 ΘΟΙΩΙΩΟΠΏΘΒΒ 
οἵ [86 Ρδγ8}16}]8 Ὀδῦθοη ἃ Ὠυταδῃ ὈΟΑΥ͂ δῃὰ ἃ σογρμα 
δοσίαΐε (1 Οὐον. χίϊ.), ὀυθῃ διηοηρ 86 δποίθηίβ, 868 
Θτοίίυβ ἀπὰ ΥΥ οἰβίθιη ἐπὶ ἰοοο ; ) ογοσ, 

γον. ὅ. Βο τσο, Ὀοίπρ Ἰδον. [ἢ δη ἢ 68ῖ8 ἰ0 
ἔδ6 ὉΠ οὗἩ [86 Ὀοάγ. 

Τὰ ΟὨγίοῖ, ΤῈδ οδὰ '6 [86 ογβδηΐο νἱ δ] οθη- 
ἔτ οὔ 86 σῃο]θ, ἱπ ποἢ (Ὠοὐ ἕο ἩὮ10}}) ΘΨΘΣΥ της 
ἱῃ Γοβρθοῖ [0 ἀομηΐηΐοι ἀπὰ ρίΟΥΥ 18 οοτηρτίβοα (ΕΡΒ. 
ἱ. 22, δῃὰ οἴμδσ Ῥαββαζϑβ 

Αμᾶὰ ονϑὲν οὔθ. Τὸ δὲ καϑ᾽ εἷς ἰΒ 6 
Βοϊθοίϑι οὗ [86 Ἰδίθν Ογθοκ, ἱπϑιθδα οἵ τὸ δὲ χαϑ' 
ἕνα; Ματὶς χῖν, 19: Φοδλῃ υἱϊ, 9, δμὰ οἴοὺρ ρδ8- 
ΒΑρ6Β. 

γεν. 6, Ηανίηρς ἴμθὲ ρα ἀἰδοχίης δοοοχά- 
ἱπρ ἴο [89 ὅτδαοθ [ἔχοντες δὲ χαρίσματα 
κατὰ τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσαν ἡμῖν 
διάφορα)͵}.ὄ π᾿ δδγθηὶ οοπδιγυοξίοηβ ἤοσθ θοῦ 
ἰηΐο οοπβίἀογαιίοῃ. 

1. ἔχοντες 8 ΠΘῊῪ Βοηΐθῃοο ὈορΙηΒ, πὶ ἢ 
ΘΟΔΙΪ ΘΒ ἴῃ 8 Βιιοσαβδίοῃ οὗ 6] ρ01681] Ἔσχμογίδι 0} 8 
(Βεζα, Οἰδβιδυβθα, ῬΒΙΠρρΙ, ἀπὰ οἰμοῖθ). Μοσογ: 
Τὴ 6} Ρ0168] Ἔχργοββίοη δι κατὰ τὴν ἀναλ. τ. 
πέστ. ΤΩΔῪ ὯΘ ΒΕΡΡΙ]Ιοὰ ὈΥ προφητεύωμεν ; ὈΥ ὦμεν 
Δίου ἐν τῇ διακονίᾳ ; ΟΥ̓ ἔστω δἴϊες ἐν τῇ διδασ- 
καλίᾳα ; ὉΥ͂ [06 8810 ἐν τῇ παρακλήσει; πὰ, 
βμΆΙΪγ, ὈΥ ἴδλ6 ἰϊωροτδῦνοβ οὐ (89 οογγοβροπάϊησ 
γοσγὺβ ({(μεταδιδότω, ὅ16.} αἴνον (Π0 ἴῆγθθ Ὁ] 
Ραγίβ, ἐν ἁπλότητι, ἄς. [80 Εἰ, Υ͂., Ηοάρο, ΥΝ 
γαρ τι ΔΗΔΙΟΡΟῺΒ πηοὰθ Οὗ ΘΧΡΓοβϑίοη ἰῃ 1 Ῥϑίδσ 
γ. 101. 

ῶ. ΤῈε ἔχοντες ἰδ οοῃποοίοα ΜΠ (Π6 [Ὀγ6- 
κοΐηρ, Ὀυΐ 'ἰπ βύοῃ ἃ ὙΔΥ πᾶὲὶ [6 [Ὁ] Οσ; οἰδῦβοβ 
ΔΙῸ, δοοογϊηρ ἴο Μογογ, 8}1 6] }ρ868 (Εγαβιηῦβ, δηὰ 
Οἴμ6 18), ΜΟΥΘΙ 8180 ρίδοθβ Ἰποϊυοῖς μόγο, θυ ΤΏο- 
ἴποῖς ἀθοϊαγθῶ ΠΟῪ [0Γ ( 

8. ΤἸ6 ἔχοντες δὲ ἰΒ Ἰοϊποὰ πιὰ ἐσμεν 
(τον. δ), 'ῃ δρροβίοῃ8] τηοϑηΐησ, δηὰ [86 [9Ὁ]]οτ- 
ἱῃρ οἰδιβοβ 86, δ {η6 ουΐϊδοῖ, ποῖ Πογίδίοσυ, Ὀαϊ 
ἀοβοτρᾶνο, γοὺῦ Ῥ888 ΟΥ̓ῸΣ ἰπίο ῃ6 Ὠοτγίδίουυ (Βαοίοδο, 
Ἑϊοϊκοτέ, 06 Ὑ͵οῖο, ᾿ζδομτθδηη). ἯὯὯ76 δοοορὶ {818 
οοπδίγιοῦοη πῖζῃ ἴ.6 χηοαϊβοδίου, ἐμαὺ τὸ οοηϑίστθ 
[ὴ6 ἔχευν ΘΙΩΡὨΔΟΪΟΑΙΥ ἴῃ 1Π6 τηοληΐηρ οὗ ἐο λαῦο 
απά ἰο λοίᾳ ζαδέ, ἰο τ ἐπίο Ῥγαοίϊοα, ἰο Θχθγοῖξα. 
Οορ. Εοπ. ἱ. 28. ὙΠ ἐδ οἹΒ, 88 τΠῚ ΘνΟΥῪ 
[ηΐησ Ββρί γἰΐυδ), ψγὸ τηυδὲ Ὁ6ΔΡ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ τηἰπὰ (μαὶ 
ΠΟΥ σδηηοῖ Ὀ6 Ροβϑοβϑοα δγίρῃΐ πὶτπουῦ Θχογοίβίηρ 
([Βοὰ. ΤυΒ 1ἴΠ6 Βογίδίογυ ομαγδοῖου ὑπᾶον τη 6 ἀ6- 
βογίρυϊνο ἔοστα 1168 ἰῃ 186 ἔογοθ οὗ [86 ἔχειν, δῃὰ ἴῃ 
106 δἀἀοὰ δέ. [ΤἸ}8 δέ 18 τοπάογοὰ Ὦγ ΑἸίογὰ : 
“ δῃηᾷ Ὠοῦ ΟἿΪΥ 80, Ὀυϊ."--Ε.] 

ΑΒ ἴον ἰὴ δρραγοηὶ Βυοϊυδιίϊομβ 'ὰ ὑπ ΘΟὨβίσιο- 
οι, ΠΟΥ τϑϑόῖνο ἐμθιιθοῖυ δ ἰηἴο ΓΟ ΡΤΪΑΣ ΤΌΤΤΩΒ, ἢ 
6 ΟὔΌΒΟΓγΘ ἰὯΘ βυδαϊνβῖοηΒ.1 ἸΤΏ6 Αροβίϊο ἀϊβίϊη.- 
κυΐθῃοβ, Βγϑὶ οὐὗἨ 411, ὕπο ῥγίμοῖραὶ οδίθμογίθβ: α. 

Φ (ΑἸζοσᾶ: “74. οἰποϊδαιξηρ ἐδο διοί (δδλὲ αοὰ ὁ 
4(ο8 νιον ἴο ΨΑΣΙΙΟΌΒ ῬΟΣΘΟΏΝ: ὈΘΟΔΏΔΟ (86 Ὁ 
ΦΟΙΏΤΟΤΠΠΥ ἰδ Ἰἴκὸ ἃ δοάψ, ὙΪΙ ΤΟΔῚ ΤΩΘΙΟΌΘΙΒ, παυΐηρ 
ψασίοτ ἀπ 66.᾽"-- Β.] ἢ 

Ὧν. 1δβρ9 Υὶ}} ὈΘ 
ἀαδηίίθηρεθ οὗ ἐγὼ  ββόνάαυν ἴῃ 189 νϑγδϑα.---Β.} 

1ΗῈ ἘΡΙΕΊΤΊΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΑ͂, 

προφητεία; ὃ. διακονία. Ἴδη διακονία 6 ἴδ08 
αἰνίἀοαὰ ἰηΐο ἰδ9 διδάσκων διὰ [80 παρακαλῶν, 
ιθ Ἰδίῦον ἱβ δρδὶπ αἰνἀϑὰ ἰπίο ἔδο μεταδιδούς, [86 
προϊστάμεψος, διὰ ἴμ6 ἐλεῶν. Τμὶδ ἰδ ρχονϑὰ ὈΥ͂ 
[89 [ὈΥΤΩΒ : 

1. ΤΊο δηιοδἰβ οἵ [86 δροαδίγδοὶ ὨουμΒ, προφὴ 
τεία διὰ διακονία. ΤῈΘ Ἰαίάον, ἱπ ἰξδ Ὀσοροῦ τωθδῃ 
ἰηρ, ντῶὰβ οὐ ἀθηὶγ ἃ ομυγοὶ οδῖοα; ἩΔ116, ου τ86 
οἶμον Ββαηὰ, [86 προφητεία ν88, ἱπ ἴδ6 116 δὲ ΘΘ,88, 
850 8Δη οἴἶἕοο. Ἵ 

ἃ. εἴτε ὁ διδάσκων, εἴτε ὃ παρακαλῶν. Ἐπὶ 
παρακαλῶν τηυδί, δὲ 411} ονοπία, Ὀ6 τορδγάθα 88 ἃ 
Βυροτίπἰοπαθηὺ οἵ (Π6 Βοοίοςγ, ργεθΟυῦοσ, ΟΡ τωδῃ Βαν- 
ἴῃ ἰδο εἰ οὗ 186 ργδβογθοσ, τβοίπο, 88 ὁ μεταῦν» 
δούς, δὨ6 ἀδονοίοα Ὠἰπιβοὶ ἢ ἴο ἐδ:6 οαγθ οὗἨἩ (86 ροοῦ; 
88 ὁ προϊστάμενος, ἴο (16 κυβέρνησις ἷἰὰ (88 Ὧδ᾽- 
ΤΟΥ͂ΟΡ Β6ΏΒ6: ΟΥ, 88 ὁ ἐλεῶν, ἴο ἴ}6 σαι: οὗ [6 
εἷος δηὰ οαβίίηρ ουἱ οὗἁὨἁ ἧἀον]18,"---Οὐ γε αἰβενγέαῃ 
ρεύττααυ τ᾿ τς τόδε Οὐ; θδὲὶ ἴδ, πιοάϊβοδ. 
(ἰοπβ οὐ ἔθ οὔθ Ὀίνίῃθ στᾶθθ ἴῃ {80 αἰ βγη οθα 
οὐὗὁ ἰῃο δυϊηδη ἱπάϊνϊἀυδὶ ἰδίοπὶ (806 1 Οὐογ. χὶϊ. 
« 6). 

ἴον . ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂, ἰπ ἴδ6 ΟΙά 
Τοβίδιηρδηϊ 88 ιν τ ΤΣ Νον, 18 [πὸ σἱδ δηὰ 08]}- 
ἷπρ ἴο ἀθοῖαγθ, ὈΥ [16 ρσγοιηρεπρ δηὰ οομησηπηϊοδίοπ 
οὗ Θοἀ᾽β ρ᾽γίς, ν]ιαὶ 18. πδιο---δὺ ἩἙΙοῖ ΘΟΙΟΘΓΗΣ 
186 ἔυύυτο, πὰ πο ἀδνθὶορηθμὶ οὗ Θοὰ᾽β Κίπραοτα ; 
ἴῃ ογᾶδυ, κ {89 οομηρβββ, ἴὸ ἀϊγθοὶ ασίρῃϊ, ἸΏ τ 
Ῥγοβθηΐ, [μ6 βῃὲϊρ οὐὗἉ {π6 ἰπράοῃ. ΤῊΘ ΤΈβδοὸι ΜὮΥ͂ 
ἰδ ΔΡΡΘΒΆΙΒ πηογο ἴῃ (6 ἑογορτουπὰ ἴῃ [μ6 ΟἹὰ Τεδί» 
τηθῃὶ ἴῃδη ἴῃ ἰῃ6 Νον, ἰβ, [αὶ {86 ἴοστωος νδϑ ἴ86 
πηθ οὗ Ἔχροϑοίϊβίίοῃ δηὰ ἰοπρίηρ, δηὰ ἴμ6 ἰδίῖδν [06 
πιο οὗὨ 18] πηθης δπὰ βαιβίβοϊζου. ἢ 

Α ἴο ἴμο Ῥχοροσίίου; (γι οηΥ) οὗ 
ἔα [κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως]. 
ΤῈ6 οχργοββίου ἀθῆμθθ ΘΧΘΟΙΪ : δοουγαϊηρσ ἰὸ ἐδ6 
Γοϊδίίοη, ἴῃ6 ῥτορογίίοη, ΟΥ ΒΑΙΤΏΟΩΥ οὗὅὨ ἰδ . (δὲ 
8, δοοοταϊην ἴο {86 ρῥτγορογίίοῃ ἀοβηοὰ ὉΥ ἔμ 1 ἢ 
Ἐχρ]δηδιϊοηθϑ : 

1. Βυδ᾽οοιίνο ἔδι δ, ἱποϊυσίησ [86 »ιεάδηγε οὔ 
7 αὐδλ, ἰδ ταθδηὺ ([86 ΘΑΡΪΥ οομημηθηϊδῦοτθ  Οτίροα, 
σ ἴοτῃ, ΑΠὈΙΌΒ6, δηὰἃ ΟΥ̓ ΒΘΓΒ : τὰ τ δηὰ Μογ- 
οὐ [ΑἸογὰ, )6 Ὑ͵ οἰν6]. ὙΤΒοϊυοὶ : ἐς ΤῈ ῥγορβμεὶ 
Κορ πὶ ὑπὸ 1Ἰπιϊϊ8 οὗἨ δἷ8β Ῥγορμοιϊοαὶ κἰδο, δ. 
βἰσηιθα Ὠΐπη ὈΥ ἷβ ἱπαϊ νά} 3). 

2, ΤὨο οὐ͵οοῦνα τυ]ο οὗ αἱ ἢ (ΑΒοϊαγὰ, Ααυΐηλβ, 
Ηρογνθυθ, ἄο. : ΕἸαίί, Κ]οο, ῬὨΪΙρρὶ, δηᾶ οὐ 68). 
ΤὨΟΪΟΚ, οὐ ἴμ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, ΟΌΒοΡνοδ, ὑμᾶὲὶ ΤῈ ΤΩΔΥ 
δϑδὶς Ἡπϑῖμου δ} οουἹὰ Ὦδνθ ἀρρθαϊθαὰ δἰγθδαγ ἴὸ 
ΒΟ 8 γοσμία ἢαεὶ. Βυῖ, ἴῃ τοαλῖν, Μοβεβ [ιῶ8 
ΔΙΓΕΔΟΛῪ ει ἰβῃθὰ [06 ἰδαίαγοβ οὗἨὨ 6 απαίοσία 
͵"παεὶ, Ῥοαῖ. χνὶϊ, 18 δ᾿ Ι0 18 τ611 Κπόονῃ [παῖ (86 

4 (Ὁ. Β 
ἐδ στοοδὲ 
ολοίβ) νοαϊεοσιθ. 
ἔῦγϑο (ὰ τος. 8) ἴὸ 
αἰϊμοτιῦ ΔῺΥ ΤΡ] 
οἸθΩρθ ἴῃ δρριϊοδείου ἱβ Ἰσπηὰ ἱπ {56 οτηϊδεΐου οὗ οἶτε, 06 
ἀμπηου! ἐν οὗὨ Τοίογσίηᾳ [.)680 ἴο οἶἶδαΐδ) 

ἂο ποῖ ἄοβηδ ἐδ 
Βοκίάθβ, δὲ 6 ἀροαεία 

ἀαροας ἡβκκκς 86 νορ]ὰ 
οἴ οΐα) ηωα 866 σέο; 

ἔῃ [δο ποίθβ οἱ ἐδ δοραγαίθ οἰδ5θα.---ἶὶ.} 

συδμίβ, πὰς ΤΘΏΔΟΣΟΥ Ὧδο Ὀδαῖῦ ἴα 
ἀοηξέέν ἐη6 Νον Τοδίδισθῃ δ ῊΩ; πατῇ τὶξὰ ἐδ ΓΘΘΟΪΦΊ. 
Ὅν. Η ΤΟΙΠΔΙΚΒ: “ΤΏ ροἰτξ οὐ τ πο Ῥ8Ώ] ΠασῸ 
" τος ΠΑΡ ΟΣ ἸΝΠΘΘΠΊΑΥΘ. ΟὐΣΑΒΙΘΏΒΙ β ντε εἸρρ ὑραε ] 

9 οὨΐ (ο ἀοϊένοσ, 88 ἰὴ σοῦ ἢ ο 6 ῬΑΣ σΌ]ΔΣ 
γρο βθαμι στ ὅτ ὙἘ160Ὰ} δ6 μοὰ πρδοτ αδ ΚΉ. ΤΡ νίον, τδὲοδ 
ἐδ υπάουθέθα! αῤάρ ως παοο να ΜΡ ὑθῖος ἡμρὸν τ εἶϊο ἀΐο- 
βμμαὰν ον γὴνφ᾿ οὐκσι᾽ ὩΣΟΝ διὰ οδῖοθε 6 Ῥχοδαῶὲ 
ἄδγ. Π ἰἰὐχβασ ες Ὧδο ἜΣ ΣΔΟΡΑΊΏΔΣΥ οἶδα οἵ 100 διροαίοδο 
8[8.-- 

ΟΥ̓́ΟΣ, 



"" δρζατηθηξ ῥγοοίβ οὗ δι ἔτοι ἴπὸ ΟἹ Τοδβίβιηοηῖ, 
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δοπα οτυοϊδοά ΟΝ τδὲ ὮΥ ἃ ἔδ]8δθ δρρ᾽ϊοδιΐου οὗἁ {18 
τυῖο: Ὀδὶ ἰΐ 18 648 }}}7 ψὸ}}] Κπότῃ ἰμδὲ ἰῃ6 ΝΟῊ 

πὶ ἴῃ 1, Βαῦ ἰξ 18 ἢοΐ ὨΘΟΘΕΒΑΓΎ ἴ0 υπῃαἀογβίδη (86 
εἶναι, ἐν ηαδηιἐδνοϊγ : ἰδ οδὴ δἷδβο Ὀ6 υπάοτγθιοσὰ 
αὐ) τανε γ. Απα εἷποα 8}} [ῃ:6 δροβιοϊὶς [ποιΐουϑ 
οἵ 186 ΟΒυγοῦ ψογα αἀἰδοοπαὶ, υδ] δεῖνα τη βίου πα 
18 υπἀουθδίθοαϊ!γ [Π6 τηοδηΐηρσ. ΤΏΘ ῥγοοῦ οὗὨ [6 ἔσὺθ 
οἶοα ἴ8, (δὶ ἱς σομβὶϑίβ ΒΙΣΩΡΙΥ ἴῃ βογνΐίο ̓  ̓πδὺ δα, 
ἱΏνΘΥΒΟΪγ, Ρυγο αἰνίηθ βογυΐοθ Ὀδθοοηθθ (86 ἐγ 
οἹοθ, ουϑὴ ἰῇ ἴδ δὰ πὸ δυμηδη οἴοΐα)] 8δο8], ὙΠ 
ἴ.6 ρΡοβίνο ΔΙ] πρ οὗὨ εἷ8 Θρδογα, ἰὰ 8. δἰ σαγβ 8Ὸρ- 
Ροϑϑά ἰδαὺ μα ἀ068 ποῖ δοτητἷϊ ρτοργίειῖθ8 Ὀεγοηδ 
μἷβ ΒΡ Γα. 

Οε 86 ἴδδῖ ᾿ἰϑδοδοῖδ, οὐ ᾿ϑδοβίῃρ [εἴτε ὁ 
διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ). Αροοτάϊης 
ἴο Μογογ, Ῥδὺ} βῃου ὰ ἤἢαγνο δοπιϊπυθαὰ ὑπ ΓῺ ]}ν, 
εὔτε διδασκαλίαν (8. ἔχοντες), “28 [Ὁοα.] Α. δοίυ. 
ΑΙ [.48,) ὙὯ͵ἂ πάνθ βϑϑῆ, ἰῃ ἰδ διτδηροιηοηὺ οἵ 
18ο αἰ ΒΒ (800 δον), ναὶ στουμηὰβ ἢ Βαὰ [Ὁ ποὶ 
τπ8 σοπεπυΐϊηρ." Τθὺ8 Βα 88 Ὠἷδ ρὶίν ἰπ Πἷβ ἰαδογϑ 
αδ ἐεαοΐεν. ἰθ ΔρΡρΟδγθ βοϊζονίαθηῖ. Ὀυΐ  ΠΟῊΝ 
ΤΩΔΗΥ͂, ἯθῸ πουἹὰ ὍΘ ἀθοιηθα ἰθβοῦοσθ, ΓΘ ἴὩΘΓΘ 

ὙΠΊΘῊ βγεῖ ἰπισοἀυοο ΟἸ ΓΙ βυ Δ α Υ ἱπίο 106 Φον ἢ 
ποιὰ, βανο ΟὨΪΥ͂ Ὀδοη ἃ ᾿ἰνὶηρ Δρρ]!οαἰϊοη οὐἁ {18 
το. Αἱ δ] Ἵανϑηίβ, Ραὺ οουϊὰ πο γαῖ δρρϑδὶ ἴὸ 
φοοϊοαϊββιῖοαὶ ὀομ βίο, Ὀυϊ 6 σου] ΒρρΡθαδὶ ἰὸ ἃ 
ξιηάἀδιηθηῖαὶ οδῆοι οὗ ἱγυ ἢ ; 866 04]. ἱ. 8 ; τἱ. 16! 
ῬῺΪ], 111, 16. 2 Τίτο. ᾿ἰ. 16, 16, ἄο. Ηοπνονος, ΤῈῸ- 
Ἰαοῖκς [88 οὔμοῦ ζτουηαθ [ὉΣ ῥγοίογείην (6 δχρὶδπδ- 
οι, τὲ ἴὯ6 ργορμοὶ θϑρθ τὶ [6 Βρθθγα οὗὅ ἢΪ8 

ἵἱηρ : πδηιοὶγ, Ὀδοδυδβα ἴΠ6 ἀθδοοη Βῃου ἃ Σοσηϑίῃ 
πιιλΐη ἴῃ6 Βρθθγο οὗἩ .ἷθ ἀἰδοοπδίθ, ἄα. Βαϊ 8 {1{|6 
δρίιεσα οὔ ὑπ ργορῃρὺ ἀοβοῦθοα ὉΥ ἴδ ταϑᾶδυγθ οὗ 
[ἷ8 δια] εοῦνο (ΔΙ, οὐ που]ὰ μοί [8 Ὀ6 ἴΘΓΘ ΤΑ ΠῸΡ 
ἃ πυβδῦοτΥ σΟΠΟΓΑΙΥ ἢ ΤΏ ΒρΏθγα οὗ [86 ργορδοῖ, 
ἭὮΟ ΓΟνΘΩ]8 δῦ ἰβ ΠΘῪ [ὉΓ ἴπ6 Θηαγμοτηθηῖΐ οὗ [86 
οἰὰ τουοϊδίοιι, 18 υϑὺ [Π6 ΓΘΔ] οΠδγδοίθν οὐὗἨὨ [9 γϑυῦθ- 
Ἰαϊίοη ἰ1ϑ61{, Βαστηοῃϊζίηρ πίτἢ 166} (ὨΡουρἢ 41} (ὃς 
δΒίαζεβ οὗ ἀουθιοριηθηῖ. Ὑοὶ ἴῃ6 ΑΡοΒί]6 ἀο68 ποῖ 
ΒΑΥ͂ ἀποκαλύψεως, Ὀὰὶ πέστεως, ὑυθοδῦδα (Π6 ἐδ  ὈΔΌΡΙ ΘΓ! 
οὗ 186 ΟΒυγο 18 αἰϑὸ οδ]]Ἱϑα ἴο [86 οἶος οὗ πναίοῖ- γεν. 8. Οσ δο ἴδαῖ ὀὁχμοσιοῖδ, οὐ οχμοσίδ- 
τη8}, ἰῇ ογὰοῦ πᾶῦ [116 ἀονοϊοριηθης οὗ [86 ἰσ 06} ἶοπ [ὦ παρακαλῶν, ἐν τῷ παρακλήσει]. 
ποὶ οοττρίοα ὉΥ [αἶδα ρυορμβίβ. ΤΏ δρρ]ϊοδιίοπ ᾿[ ΑἊΑ8 ἴ"6 παρακαλῶν ἰοτθ ἴβ ἀδήπίιου ἀἰϊδέμι. 
οἵ {ὲ͵}8 τὰ] ἰο 1η6 ὄἀχροβίξοη οὗ ἴμθ ϑογρίαγοα ἴῃ | συϊδβῃοα ἔτοιῃ ἴΠ6 διδάσκων, ποι Πρ οἶδα ἐδ Ὀ6 ὕ}- 
18:6 ΘΑΣῪ ρογοα (866 ΤὭοϊποῖ, Ρ. 664) ἷ8 ηοὶ ἀρ τὰ ἀογβίοοα ὈΥ ἰδ τἴΠ8} ἃ ἔγδοϊϊοη τὶς τὴ6 τοῦτο σθῃ- 
ἐδο, Ὀυϊ αρρίἰοραΐο ; Ὀυλ ἰξ σδῃποὶ ἀρηΐοα δδὲ [ 6Γ8] ργοβυγιίοσαίθαυ Ἐνἱ θη ἴῃ6 τοῦτο ἀσῆπηϊα αΪ8- 
ἐΐἰ6 αρρίοαξϊο ᾿ἰθ56}} ἷΒ τοδῦθ κατὰ τὴν ἀναλο-] ἱποιίοη, ἰπ 1 Τίτα, ν. 17, Ὀδέγθθη ῬΓΟΒΌγΙοΓΒ Τ ΠΟ 
γέαν τῆς πίστεως. ἀονοῖθ θιβοῖγοβ ἰ0 ὑθδοδίηρ, δηὰ συ ϊϊηρ ΡΓΘΒΌΥ- 

γεν. 1. Οτ στοξηΐδῖσυ [ἐἔτε διακονέαν, αἀαδ᾽ ἴοτΒ, ἰῃβ Ὀσρίπβ ἴο ἴαῖζθ βῆδρο ; Νδΐ]6, οἢ 1})6ὸ ΟἿΒΟΡ 
διοπείαηιί (ἸΔηρ6). Οονογηθα ὈΥ ἔχοντες, ||κ6 (6 παπᾶ, {16 ἀϊδοοπαῖθ ἰ8 ἀθνδϊορθᾶ ἴῃ ἃ ργεδβογίθγαϊα 
ρτοοράϊηρ᾽ δοοσυβαῖγ6]. Α ἐπνγοοίοϊὰ ἰᾷάθβ οὗ [86 δια- ] ἔγοτῃ ἔπ6 ἀδίβ οἵ Ασοίβ χὶ. 80, ἀηἃ ᾿α8 ῃοὶ γοὺ ροκὶ- 
κονία 68 Ὀ6 ἀἰδηχυϊδηοα ἴῃ [86 Νοὸν Τοδβίδιηθῃι. 1 εἰν οὶ Ὀδοη δοραγαϊθα ἴσοι ἴ, ΤΌΘ δσβοσῖοσ, 80- 
1. ΤῊΘ πτηοϑὲ δοταργθῃθηβῖνο ἰάθα υὑπάοιείδπαβ ὉΥ | οογάϊηρ ἰ0 ν]ῇιῖ {0]]ΟἾΤΒ, ΘΟΥΏΡΓΪ868 ἴΠ 6 αἰ ογθηῖ βί θα 
διακονέα ἴ0}6 Θοοοϊοθίαϑιϊοαὶ οὐἶοθ ἴῃ βσΘΏΘΓΑὶ : 866 οὗ (00 δΒυθθθαυθη Ἕν ἀσνοϊοροα ρῥγοβΌγυθγα] ομῆοο ; 
1 Οον. χῖϊ. ὅ. Τῆογα, ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰ8Β ἀοδίρτιαϊοα 88 ἃ] 6 8 ὑυπάουθδίθαΥ ΒΥΠΟΠΥΟυΒ νὰ (6 ρῥαβίογα, 
αἀϊδοοῃαίδ ; Βοῖο, ἰῦ 8 ἀϊδβιϊηρσιυϊθοὰ ὅοτη ἴ. 2. Ερῃ. ἷν. 11. Το αἰνίβίοη οὗἁ δἷβ οὔοθ Ἀρρθδσβ ἴῃ 
ΤΠογοίογο, ἴΠ6 βροοΐαὶ οἰοΘ ἴῸΓ ἃ ἀοβηΐθ ο0 1.16 (Ὁ]]οπίης δἰαιθιη (8. 
ἴοῃ. 80 ἤοσγθὺ. [ἢγ. δῆζθ δρρδγθηγ ἱποϊπ 68 Ηὸ ἴδδὶ ρμίνοίδ [ὁ μεταδιδούς]. Ας 
ἤΘΓΘ 8411 186 ρεγηιαποηΐ οΟο68 πῃ ἃ βίηρίθ οὔτοι, 88 οογαΐϊηρ ἴο Μίογθσ, ἰδ οΒοϊδὶ ἑπποιίομηβ ἴο ἐμ ΟΠ υγοὴ 
86 τηᾶκοβ διακονία ἃ σλΟΖΟΓΥ͂, υσᾶον ΜὨΐοΝ (Π6 ἔνο [ οϑαϑο τὶν ἰΠ6 εἴτε. Ἧ76 δανθ, ου [1:6 ΘΟὨΊΓΑΓΥ, ἰαϊὰ 
[οἸ]ονίηΣ Ἰθύτὴβ [8}]}. 1 Ὠοτονογ, ἰἃ Ὀ6 οοπβίἀοΓοὰ 1 ἄονση ἔσῃ ον βυθάϊνἼβίοηβ Βθσο. ΕνΟσῪ ΟΠ γβιῖδι" ἰδ 
85 οοὔγαϊπδία τὶ πῆδὶ [Ὁ] οντβ, μοὶ [6 580}}} ΙΏΟΓΘ ] ἱπάοθὰ ἃα μεταδιδούς, δῃαὰ ποὶ 688 δὴ ἐλιῶν; 
τεβιγιοἰθα ν᾽ θῪ τηυδὶ Ὀ6 δἀοριοα.---Ε.] 8. ΤΊΘ αἷδ-.} Ὀὰπΐ 88 ΠΕ6ΡΘ ἴΒ6Γ6 βίϑηἀβ σαὶ ΑΥ̓͂ θεν οῺ ἰΠ6 ἵν ἃ 
οομδέθ, ἷἱπ αἰδιηούΐοη ἤροτ [Π|6 ργοβουύθγδὶ ορίβοο- ἰ προϊστάμενος, ὙΠΪΟῺ ποῖ ΘΥΘΡΥ͂ ΟὯΘ6 Δ} ὉΘ6, Βρθοίαὶ 
ῬΘΟΥ͂, 1 Τίμα. ἰἰ. 8. Αἱ [86 ὑπὸ θη ἰμΐ8 ΕΡΪ5116 (ΠΟΙ ΟΠ5 τοοορηΐζο ὈΥ 186 ΟἸΌΓΟΝ ἀγα οὐ θη} 
ἮΔΒ ἩΓΙἐΐοη, {Π6 Θοο᾽οδἰδβίίοαὶ αἰβὲϊ ποῖ 08 ῬΟΓΘ 1688 ᾿ηθϑηῖ. ΜΟΥ ἀγζιθθ ἀραίΐηδι 900} (Ὀποίξοτιβ, ὉΥ͂ 
ἀονοϊοροὰ ὑμὰπ ψ θη ἴπ0 ΕἾἶγϑδὶ Ερίβι]6 ἴο ΤΊΤΟΥ  ΟὈὐδαγνίηρ: α. ΤῊ6 ἀϊδοοηδὶ οἷ οουἹὰ ποῖ Ὁθ {}18 
ΔΒ ἩΓΙ((6η, Ὀυΐ γοῦ ἸΩΟΓΘ 80 [ΏΔῈ ἰῃ ἴῃ6 ΕἾγβὶ ΕἸΡἾ8- [ἰ δῃδὶ γζθὰ : ὅ. ΤΏ ροβίξΐοη οὗ [0Ὡ6 προϊστάμενος 88 
1|6 ἴο (86 ΟοΥ μι ΐδη8. 1Π6 ΡΓΟΒΌΥΟΓ Ὀοΐνθο 0ἴ}Ὸ ἀθδοοῦδὶ ΘΠ Ρ]ουτηθηί, 

Τιοὶ τα τσαὶῖϊ οἱ οὖν τοληἰεϊοτίηρ [ἐν τῇ , πουϊὰ Ὀ6 ἱπδρριορτγίδιθι ἱπβίβδα, ἐμγοίογα, οἵ ὉΘᾺΣ 
διακονίᾳ. ὯῸκ τουδὶ ΒΌΡΡΙΥ δὴ ἱπηροτγαίγο, οἰἴῆθῦ  ἱηρ ἰὴ ταϊηὰ ἴῃ6 στονίπρ, το] αἰϊουβ, μ6 ἀοθβ υἱοϊοποθ 
ἰδέ ὧδ δό ἐπ, γεηιαΐπ ἐπι, οὐ τοαὶξ οπ (88 Ε. Υ.). ΤῊΘ] ἴο ἰδοτὰ ὈΥ͂ ργθοοποθῖνθα ορί ίομβ : ἃ ῬγΟΒΌΥΙΟΥ 8 ἃ 
Β6Ώ86 ἰδ 16 ΒΆτΩΘ.---.} ΜΟΥΟΡ ἰδὺ8 Θχρ δἰ Β ἴΠ6 1 ΡΓΟΒΌΥΙΟΣ, ἃ ἀθδοοι ἰ8 8 ἀθδοοη, ἄσ. ; δὰ ἰποη, 80. 
ἐν: ΤΏ6 οπ6 ἯΠΟ γγα8 ὁ" ἀΐδοοῦ !}!} γ οηάονοα "ἢ 5}4}} 
μοὶ τ|8} ἴ0 Ὀ6 οἵ δυϊπουῖ ον Ὀογοπὰ ἴῃ 9 ΒΡΏΘΓΘ 88- 
εἰστιοὰ Ὠἷτη ὈΥ [ΐ8 οηἀδοπτησπί, Ὀὰΐ [ὁ δ δοϊλνθ “[Τ8Ὸ οὨβηβο ἰο ἔη8 ποτηϊηπεϊνθ ἰβ ἀθοτωθᾶ ὉῪ Ὧτ. 

8 Βυήδοίθῃ 

ποις ΝΕΣῊ ἈΠΟ τα, δὲ ἀπ τ ΕΣ ΒΟ ΕΝ πὰ ΒΌΟΙ. νον ΟὟΤΒ, 68 ΑἱγΘΟΌΥ δὰ ἐιιδῖθ 
τροηάιος τϑεδοὰ ἰῃ διακονίαν. 1 ἃ σϑβδοιὶ στουδὲ ὃὈθ 
Τουπὰ ἔον 86 ᾿στορμῃ ]!ασ θυ οὗ [6 ΑΡοδί]6᾽ 8 εγπίασ, 11:18 ἰδ 
189 ττύϑὰ διὰ τηοδὶ δα ἰβΙ͂ ΟΊΟΣΥ ΘΧΡ] 6. 8 010}.--Ἐ.] 

Ι [ ΟΥ̓́ΟΣ ΟΟΏΒΠ6Θ ἔπ6 οματίεσχηβ οὗἨ δχοϊ δέν ον οὔοὶδὶ 
κῖχι 09 ἦο [86 ΤΟῺΓ ἐθύτηβ δσοδὰν ἀϊδουαθοα, ἐποῦρα ἢ6 
ΦΒΙΏΝΒ ἔδιο86 01, ΔΓῸ ΘΧΔΙΏρΡ]68 Οἤοθοι οἂϊξ οὗ ἃ ἸΣΘΙ υτὴ- 
ὍΟΣ: Ἀν ΤΏ κἱδ οὗ δ αι ῥοβοῖλῃ αἰ ξοοιγδέ, Ῥτορ θαυ. (2.} 
Το οὗ ονοταίριΐ οὗἩ πο οχίοτταὶ δὔδίτο οὐ [6 ΟΒΏΣΟΝ, 
αἰἱαοσοπαίᾷ. ἘΞ Ω, Το οΟἹΩ͂ οὗὨ ἰοδο θη, ΌΥ ΟΓΑΣΏΔΓΙΥ τησίποὰθ, 
ποΐ γοῖ ᾿ἰμϊίθα 0 ΔΏΥ͂ δροοΐα]ὶ οὔοθ. (4.) Τ}6 ΥἹἿ οἵὗὨ ὁΧ- 
ΒοτΈΔΈΟΙΙ, ἱ. ἐ., οὗ ΘΠ ΟΟΌΓΗΡΊ ΠΩ ΟΥ ΤΟΣΥ͂ ΤΟΙΣ Κα ΠΡΟῚ 
ἐμ ΤΑΡΟ ἘΡ ΌΓ ΒΟ Κοῦτο τολὰ αἴδοσ ἐ0 6 Ὡδδρὸ οὗ [16 δγ18» 

88. ἴδιουΐϊο ῬὮΈΓΧΩΔΟ: απαϊοσν φ' 7}αἰλ, 65 8. πιθαξέτρ ποὲ ἴω Ὀοὶ 
εἰσι Εἶν ἐπ δοοοτάδηοθ ψὶἢ ῬΘῸ 5 Ὧ60 οἵ 
ἈΠῸ {86 8 ἐγρόρετις μὲ αυλΐο πα ββλκο δέ γνὸν ἴο 80 Ὑυ ΝΣ 

ΣῪ ο ΘΟΥ͂ : 1π6ο]ο γ, ἴο ἃ για Μαάεὶ. 
Ὅτ. ἴδιιρθ ΦΟΘΊῺΔ ἴο0 ἴαϊκο τη ἀἀἶ6 σγουπὰ.-- Ἐ.} 

2ὴ 

ὰ 
Ὁπαογειδηάίηρ. ῬΒΠρρὶ, ἭΟΘΟ Ὠοΐοθ ΔΙῸ ὙΟΙΥ͂ [11] δηᾷ 
ΨΑΙΌΘΌ]6, Δρτοθα τὶ Ηἰτὰ ἰπ (86 πιδίῃ,͵, Ὀὰ ἀἰ βογα ἔγοσῃ μὲν 
ἵῃ ΓΤ ἴο Ὑδδὲ ζ0]]1ὁν8.---Ἑ.} 



356 ΤἸῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΆΗ͂. 

οονάϊηρ ἰο Ὠἷπι, Ῥδιϊ σαδὶδ 86 ργθδΌγίοΡ εἰσῃὶ ἰπ [Π}6 
τϊανὲ οἵ [6 το ΘΒ εΐρ." Ἢ 
ὝΙ εἰτιρμ ον. ΤῊΪΒ ἰδ 8 ομιδσδοίογίβϑοο 

οὗ (Π6 ροποίγαιίου οὗ ἰδ Αροβίϊθ, βίποθ δοοθϑοιγ 
ΥἹΘῊΒ τηϊρης Ὀ0 δαδδὶὶγ οοπηθοθαὰ υἱεἢ 41} οχογοίβθθ 
οἵ Ὀεποβοθηοο 

Ἧδο πὶ τοί, προϊστάμενος. Αοοογά- 
ἴῃς ἰο Μογον, (Π6 ργοδογίοσ, θὰ ποὲ {86 ΡγΘθΌΥ ΟΡ 
ὁχοϊυκίνοϊγ. 8366 1 Οον. χὶϊ, 38. Τὴ ογᾶδγ ἐδϑγθ 
ἰδϊὰ ἀντ ὈΥ͂ (Π6 Δροδίϊθβ ἰβ δ 9Ὁ]]1ὁτ8: 1. Ῥσορῇ- 
οἵδ: 2, Τοδοθοτβ: 8, Μίἰγδουϊουβ ροόνοτθ, ἰμθῃ 
Βροαϊΐηρ οὗὨἨ ἐπ δίοκ, ἰθὺ Ὀοδβίοννδιβ οὗ μοῖρ, τῇ 6ῃ 
κιβερνήσεις, δηὰ βη4}}}7 γένη γλωσσῶν. ἸΒοτγοίοτο 
109 ϑϑτοσῶς οὗἨ μοῖρ πουϊὰ (υβ {8}} ὑπᾶθΡ ἢ 6 
γυθτγίο οὗἨ ἴθ ργοδοὴῦ παρακαλῶν, δηὰ Υ οὗ 
186 μεταδιδούς. Ὁπάουθιορα]ν (88 κυβερνήσεις ἴ[Ὡ6 76 
δ' ΔΒ ἰῃ [Π68 δαπη6 ᾿ἰπ πὶ (9 προϊστάμενος 
ὨΘΓο. Εἰς ἔποια Ἡνκν ήαμς 88 ᾽Δ ΟΔΓῸ οἵὗὨ [89 
Θχίο τη [8 οὗ [6 Ομ ΓΟ δὺ 186 Ὀομίηηΐης, 
ὯΟ στοδῖ (Βίημβ ἴο ΑΝ γοεδος δηὰ [86 ἐθρος: 
19] οὗ (86 ἐλεῶν ἰη ἐδ 8 
διραϊΐηρ οἵ [πο60 ροσδοαϑοὰ πὶ ἀσονίϊα, διὰ ἰὴ τϑδ- 
ἰογαιίοη οὗὨ ἐδ βίο. ἢ 
ΨᾺ ἀδιχοποθ. Σ᾽ πουδή ΤΟΔΥ ταθδὴ ἀαείε͵ 

δεαί͵ οὐ ἀξίργενοο. Βαὶ ἰδ ἰδίξοε ἰάδα ἷθ τιοδὶ ἀθ8ΆΕ- 
Οἷδθ ; 268] γὙ88 ἃ ΘΟΙΏΩΟΣ ἀν οὗ Δ]]. 
ὙΠ ομοοσίαϊηοοα [ἐν ἑλαρότητι, ἰ. ε., 

ΒΜ ΠΠΔΓΙ 7]. ΦὙΠ8 αἰδάηοθα δηὰ ἔποπ π688,,) ΒΔ γ8 
Μογοτ, “ [6 Ορροεῖΐθ οὗ υν ἔπ δὰ 111. πιοτοὰ 
Βομανίον ἢ Βαϊ (86 ᾳυσδίίοῃ θγθ ἷἰβ ποῖ ἃ ΘΟ; Θῃ- 
ἴομδὶ κοοὰ οοπάσυοῖ, Ὀσὲ (μδὲὶ ομθοριϊθεθ ἔγοση 
ἄδανοη Μΐοὶι, ἰπ ἃ ἀοδροπάθης ποσϊά, διβοὴρ οἵδιον 
ἀυξῖθδ, ταυϑὺ Θοπαυορ δηὰ Ὀδηϊδι [09 ἀδιηοῦδ οὗ εοὰ- 
ὨΘ88. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΒΤΞΗΙΟΑΙ, 

1. Οπ οἰιδρ. χίϊ. 1 Δ ΑΔ πιδῃ δ ἰάθαὶ ἀοοιἱπδιίοη 
ΔΒ ἰ0 ρογοοῖνο αοα δείρμις ἴῃ Ηΐ ποῦῖχβ, δηὰ ἴο 
Ὀγαίδϑ διὰ μουν Ηΐπὶ, δπὰ, δοοοράϊηρμίγ, [86 [Ἀ]} 
οοηεὶπιθα ἰη [Π6 οὔχίβοίοι οὗὁὨ {8 Ἰὲνίπρ ττογβΐρ, δο- 
οογαΐησ ἴἰο οι, ἱ. 30, 31 ; τὨθη, 85. Βυτηδηῃ ΘΟΓΓΌΡ- 
ἄοη οοπδίδεθὰ Διηἀδιηθη δ} πὶ (Π6 ἔα]860 πογβϊρ οὗ 
Βοδίμθῃ ἰἀΟΙΔΙΡΥ δηὰ οὗ ον δ Ζ6 8] ἴον {Π6 Ἰοίύον, 
δορογάϊησ ἴο ΟἾΔ ρ8. ἱ, δηὰ ἱἱ.  δϑ, υγέμϑν, γϑάθιῃρ- 

«[ΜΟΥΟΣ δρδίηδε ἐπ ῖ8 εἴσῃ, ὮΥ τιδ κίον ἐδ 6 
ἑ το ΠΟΣῈ ποῖ οχοϊταὶγο ἐμδι οὗ, ῬΓΟΒῸ ΗΆ ΟΣ 

Ηο διὰ ῬΑ ρρὶ, Ὠόνοόγοσ, ποίου ἰδθ ταὶ ΚΩΈΘΙ. 

διὰ ἰπίτὰ ἴο ΟἿ ΚΘΏΘΓΔΙΥ, δηα 6 δοοοῃὰ ἴο [86 
Θοο] αἰ Ἀ5τ|08] στ ]ογα. ΤῊΘ δέξο ἀοἴδθη δ ΒΌΘΝ ἃ Ῥσοχηϊβδοῦοι 
ΔΙΤΑΠ ΡΟ Θ Ὁ 886 Ὑδιτηηϊθὰ ὉΥ ἐδθ Αροαΐ]θ᾽ 6 Ῥυσροθο. 1ὶ 
ἸΏΔΥ 6 οὐδογτοά, [δὲ διαδούς ᾿νοῦ] Ὀοέΐος οσρτοδα οἰδοίαὶ 
ὈΘηθἤσοηοθΘ, Μ᾿ Εΐ]Ὸ ὕύς, ἰδ ἰ6 ο᾽αϊτηθὰ ὈΥ͂ ΤΩΔΏΥ, τοῖθσο 
ἴο ρτίναϊα αἰτίης οἔ οὨθ᾽5" οῃ βυραίδηοο.--Ἐ.] 

τ ([ΤΒοϊποῖὶς Δοὰ ΑἸζοσὰ τοπὰον : εσἱἐλ ἰέδεγαιϊείψ ; Ὀπὶ (Ὠὲ8 
ΘΟΘΏΔΑ [0 ὉΘ ὈπΐῚ ῬΟΟΥΣΙΥ Βαρροχιϑᾶὰ. Ὧν. ΗἩοάρο σϑέαϊπβ {88 
δοΏσαοι πιοθῇ πο οδε6 οὗ ἴπ6 ἄοδοοῃϑ, πῃὰ δᾶὰφ : 
" σοππιάογϑα ἱπ γϑίδσοηςσθ ἴο ὑχίναίθ Οπτίβεΐδηβ, ἐμ ἐδ οἰδυδυ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ9 τοπάοτγοί, ἣΦ ἰλαὶ σίσειν, ιοίϑι {ἰδεπαϊτίψ.» αι (δ ἰδ 
ὶθ ΟὨΥ͂ 8 {ΐογϑῶοθ. ΤῺΘ Αροδέὶθ βαγε: το ἢ εἰπερι ον, 
ψΒ οὶ 16 ὧΔ αἰ σοὶ ἐπ ἐπ0 ὁ450 οὗἩ ῥχίναίο δα οὗ οὔημσϊδ) 
ὈοαΦΒοοΥ696.---Ἐ] 
Ἐν ἴα ονάσπξ πον ἀ!ἤσα!ξ ἰξ 16 ἐο ἀϑάτιοθ ἔτοτα ἔμ6 

μη ̓Εἶτϑα ἰηῃ ἴθ Ερίβε]θβ, πτείλῖδηῃ ἰο ἀϊβογθας ΟΒΌσομ ο8 
αἱ ἀἰογοπξ ἐΐπηθ8, ΔΩΥ͂ οοηδί σίσπὶ ἐΏΘΟΣΥ οὗ ΟΠΌΓΟΝ μον τῃ- 
τηοπΐ ἀυσίηρ ἐδ 9 Ἀροδῖο! ]ο ἀρ6. ἴπ τοχασὰ ἴο ἐδὶ8 ρατουϊασ 
πογὰ, τοοϑὲ ΘΟΙΏΤΩΘΠίδΔΓΟΓΒ Γρίοσς ἐξ ἰο "186 τυ οτΒ᾽-ἰ, ε,, 
409 τυ] 9: ογ; Ῥαΐ (η6 ρτοδὲέ οὈὐθοτέοι 5, ἐμδί δὸ ἰσὴ- 

τίδηΐ δἷν οὔ͵οο ᾿γου ἃ βολγοοὶ δ νε ἴπι ἐδ Ῥοαἰίίοι ἰΐ 
ἔς οὐσιμΐοδ, ἴογον ἰοστπ ον μοὶ {πὲ ἐξ πιρδῃ!ξ ἐπ ο86 
ὝὮὯοΟ Θοηἰοσχίαϊηθα δέσαρογη (60 ϑίμδτγί, ἴὰ 8 ΘΧΟΏΓΣΒΌΒ ΟἹ 
1Π19 Ῥ6888646), ὈὰᾺϊ δ ἢ48 βραπαοῃμρα πἷδ νον. ΑἸΓοσὰ 
ἘΟΙΌΓΒ ἰξ ἴὸ σα πρ ἰπ [Ὧ6 μουδομοϊὰ, ὅσ. [ἢ ἕαγοσ οἵ ἴμα 
ΦΟΙΏΙΊΟΣ Υἱοῦ, ἰΐ ΤΥ 7611] Ὁθ ραϑᾶν Βότόναν, δαὶ ἰδ6 
σρμαγοιθ8 αταῖοα ΟἹ; [Ὧ6 Υ̓ΙΑΒΌχΩΘ ἀἱὰᾷ ἐνατγὸ κοι ΟἹ ΟΟΓΑ, 
δη4 νγὸ τι χη ὁ ἴ ἃ σοίογθῃσο ἴο τσ Ὠοσο. [17 χοίοσγοὰ 
ἴο δἱ 41}. ἱξ σπλιδὲ ὍΘ ὉΣ ἐμ ͵8 ποτὰ.--.} 

οὗ δροοΐῆο πιίγϑοὶθα : ἐδ | [ἢ 
20 

εἰοι νγϑ ἰηδι το (μὲ σά ταίρι! εοἴἶθος διὰ τος. 
ἔεβι ἰῃ6 τγϑδὶ διοποιωθηὶ ἰῃ ΟἸ γῖϑὺ δὰ ἘΠ6 ἸΘΓῸΥ.ἐοδὶ 
οὗ (16 ΗοΙΥ οὗ Ηοϊΐοα δρεϊηκὶοὰ ψῖτἢ ΗΠ ὁπ Ὀἱοοά, 
δοοογαάΐϊηρ ἰο οἰορ. ἰϊϊ, 2ὅ , δὲ θη, δοπθθαυθηῦχγ, 
4160 ΟΠ εϊδιϊδη βανίησ ἔδὶ τ) οοπείβιοα (ΔΟΟΟΤΗΒΕ : 
ΘὮΔΡ. Υ. 1, 2) οὗ ἤτθθ δοοϑϑβ ἰο αοὰ ἱπῖο ἰδ6 Ποὶγ 
οὗ Βο]ῖοβ, διὰ ἰβ ἀδνεϊοροὰ ἴῃ [86 τηοσὶ νϑιϊθὰ ἴδ» 
ἔγο8 οὗ ἃ Νοὸνν Τοδίδιιθηΐ οδ]] ἴο πουβῃΐρ : 80, 80. 
οογαϊηρ [0 πο ργδοιΐοαὶ ραγί οἵ ἐἰ8 Ἐρίδεϊ6, δδου ᾷ 
Βο]ονογθ Ὀορίῃ ἴ[ῃ6 ἀονεοϊοριηοηῖ οὗὁἨ ἐμοὲτ πογϑδῖρ 
(ομδΡ. χὶΐ. 1), ὉῪ δηΐβμίη (Π6 τοδὶ ἀρόη (λᾷ Ὦ 
[Π6 Ρᾶγο ργοβριίδιίοη οὗ μοὶγ σὰ ὈΟΟΙΥῪ Ἰν το 
οὐ βοσυϊοθ Οἢ ἴΠ6 ρδϑϑαροθ οὗ μβοδίμοῃ δπὰ 7εσ. 
ἱλἢ) πὶϑὸ ἴθ γοϊδιϊπρ ἴο [6 Ἰογὰὶ οοῃθθογδίοῃ 
Θοὰ δ8 ἃ βοϊοδοτγίησ, ᾳφαοϊοὰ ἰη Ὗ οἰδιοίῃ διὰ Κορρο, 
Β006 ογοῦ, Ὁ. 4δ8. ὅδ ἴδ βδσὴϑ δυΐδοσ οὐ ἴδε 
“ γβύώοηδὶ βογυΐϊοο" ῃ. 4068: Ἰδοϊυοῖ, Ρ. 6δ] δ᾽: 
ῬΒΠΙρρΡί, ρ. δ00. [1 ἰδ ποίου ἂν ἴμδὲ ἴθ. “ ταϊώοηδ) 
Βουνΐοο ᾽ἢ ἷ8 γϑοοιωπιθηοαὰ [0 6 ἤονιας ΟδΒαγειι. 
θη πο συσχημωτίξεσϑα: διὰ μεταμορφοῦσϑιαι, 868 

9 χω. ἤγριοι. ΟὨ αἰὼν οὗτος, 5066 ῬΆΠρρΐ, ΒΕ. 
3, 
ὥ. Φυδὶ δὲ ἴὸ ΕἾγοι Ερίβιϊο οὐ Ῥϑίδυ δρρθδγβ δὲ 

8 ΘΟΥ̓ΔΏρΟ]ἰοδὶ ΒΓΟρΈΘΟΥ, ἷῃ ορροαδίτίου ἴο ἐμα ἰδίας 
ἔαϊδο ἰτηδρθ οὗἨ Ῥοίοσ, δὸ ἷβ ἰξὲ πίθι ἐμο Ἐρίδι}6 ἰὸ ἴ8ε 
ἘοιηδΔΏ8 ; δηᾶ Υ ἀοοδβ ἰμ6 Θσργοβαΐοσι οὗ [6 
νης δα [Π9 ΓΟΔΘΟΏΔΌΪΘ βογυΐοθ δίδπά ἴῃ 
ορροδβίξοῃ ἰὸ ἐπ ἰδίου ρἱοίυγο οὐὗἩἨ ἴδ6 116 οὗ ἰδ 
Βοτμΐδῃ Ομυγοῖ, ΤΏ βδιὴθ δδϑοσίΐου μοὶ ἀβ σοοὰ οἵ 
46 χργοϑαίου τ} πο Ῥδὺ] ρνυοδογίθθϑ ἴον α 
Ομείϑιίδηδ πὰ Βουδ, ἐμδὲ ΘΥΘΟΣΥ οὯ6 δῃουα ποὶ (πὰ 
ἴοο ἰσογ οὗ εἰτθο 1, ἐπδὺ τὸ δα δὶ! ποι οσα 009 
οὗ δηοίδον, ἄζα. 

ὃ. Τπὸ ἢγβὲ δρρὶ]ϊοδιίοη πιο τἴδ6 ΟὨτιϑδη μα 
ἴ0 τρλῖεα οὗ {86 ῥγίποίρ!θ οὗἩ αἱ πον ἴδ ἰδ, [δὲ ἢ8 
βῃιου]ὰ ποὶ στο ηγ δῦυθ0 εἶθ οἰδτίδπι [6 ]8}} ἴῃ ἐ 
Εἰ ΘΡΔΡΟΠΪσοΑ] οὐ δοοϊασίδῃ ΜἨΔΥῪ, Ὀυϊ διιουὰ δχογοίβο ἷἰΐ 
ῬΌΓΟΙΥ [ῸΓ ἴῃ θϑογυίοο οὗ [06 Ομαγοῖ, ΟΥ̓ δἀαγην 
Ὠἰπλθοὶ Γ το (86 τϑαυϊγοηγθηΐδ οὗ [16 ΘΟμΤ ΪΕΥ͂, δοὰ 
γοὺ ΡΓΟΦΟΣΘ Ὠΐδ Θυδηροὶοα] γοοάοῃ. 1 γυ]6 ἰθ: 
(1.) ΤῊν πῇο]6 ρὶ ον [86 ΟἸαγοῖ , (3.) Νοι(ης 
Ὀαυΐξ τε οἷ ; 866 1 ον. χὶϊ. Οπ ἰ)6 ἰάϑα οἵ (ἰδ 
ομαγίβπι, 380 (86 Ξἴχεσ. Δοίδε ; αἷδο ΤὨοϊυοῖς, Ὁ. δδὅ 
ῆ ; ν. 661.---ΤῊς ἀϊδογθηοθ Ὀούπνοοῃ ἰῃ6 ἐλεὼν δηὰ 
τὰ {πὶ ρσίνθιῃ, δρρὶϊθ8 0 δη ΘΑ͂ ρογὶοα ἰπ (δε 
Ομυτοι. 6 βυρροτγί οὗὨ [06 ΡΟῸΡ Ὀτγοῖγθη ἴῃ {πὸ 
Βτϑὺ ρογίοα νγαβ ἢοῦ [Π6 Δ΄τη8 οὗἩ ομαγίδγ, ὁ ἰδ6 ἀϊϑ- 
Ροβίἴοῃ δπαὰ οἰναγδοίθρ οὗὁὨ ἴμ6 ἱπογοδαίηρ οὔὲίοθβα ἰῃ 
(Π6 ΟἸμαγοῦ, 866 {86 ἴσο. Νοίαβ. ἙἘον 16 τ ἰηίοι- 
Ιηδίίοη οὨ ἴΠ6 νίῆβ, 966 Υ̓ Οὐεφθοῖ. οἷδε 
Ζειέαϊέενε, Ὁ. ὅδ ἴ᾿ τ δηὰ οἡ ἔπ ΟΠοοΒ, Ὁ. ὅ85δ δ᾽ 

4. Τὸ ἀοίθοῦδνα υπάθτβίδηἀΐησ, προ ἢ ἰδ εἰἰ]]} 
ΒρΡΡρδσθηΐ [ἢ ἸΏΔΩΥ ῬΑΥ͂Β, ἰῃ ΓΟίογθηοΘ 0 ἴδ σοὶςὰ ἰἰἰδὶ 
ῬΓΟΡΙΙΟΟΥ͂ 8 δοοοτϊης ἰο ἴΠ:6 τηραδῦτγο οὗ ἐδ, αγίϑοι 
το) (80 πδηΐ οὗ μογοθροιῃ οὗ ἴῃ6 δι] 658 οἱ. 

οὐχζδπὶο ἀδσνοϊορτηθης ἰῃ (Π6 ἀοραγωμθηὶ οὗ βρί τ τυδ]᾽ 
88 Ὑ0]1 88 οὐὗἨ ἠδίυταὶ 6. Ὑ1Ὰ ἰλ6 Ἰαπτίηθδα οἵ 
ἀονοιορηπηθηΐ ἴῃθγο ἰδ οοτηδἰποα ἴη6 ἀδσνυοϊοριποηὶ οἵ 
ἰδ] 688 ἴῃ 411 [6 βδρῇογοβ οἱ 116. Βαϊ ἴῃ ἰδὲ 
ΘΟ6ΟΙ οβἰ αϑεϊοδὶ ἀδραγιτηθηῖ οὗὨ ἴδιο, ΤΩΔΏΥ Ὑπι}} ἵκτιον 
ποίῃΐηρ οὗ (Π6 ἀογοϊοριηθηὶ οχργοθθοὰ ἰὰ ὈΓΟΡὮΏΘΟΥ, 
δΔηά, ἰῃ οομύγαϑι ἴἢ0 ὉΠ6 1. ΠΊΔΏΥ ὙΠ] ΚΉΟῪ ποιμϊηρ οἱ 
1η6 ἸαττΓ] 688 Ἐχργοββοὰ ὈΥ ἴ06 ᾿ηορβογα οὐ ἔδι. 
Ηδῆσδα αγίβ δυσῇ ΤΟ] 80, ποΐδν ἀθείεϊοηβ οὗ ἐδ ἀξ 
88 ἰἢἷδ: ΤῺΘ σΟἢ ἔρββί Ο.8Β οὗἩ [06 ΟΠ ΓΟ ΑΓΘ πὸ ᾿οηζοΙ 
ΟὈΪσαίοτγ  ΕΥΟΓῪ ΟὔΦ τηιϊδὲ Κηοῖν ναι 18 οὐϊῖχα 
ἸΟΓΥ͂ ον λέσπι, δοοογτϊηρ ἴο ἷ8 οὐγῃ σοηβοίοποα δὰ 
οΔ]]Πἶηρ. Βυῦ ΩΟ ΟΠ6 [88 {Ὁ τις τὼ ἄθην ἴδ 6 να]. 
ἴων οἵ πῖιδὶ (86 Οπαυγοὶ οὐ (Σοά, ἴῃ 118 γοβὶ ἄδνε]υρ. 
τηϑθηΐ οὗἁὨ 6, τοζαγὰβ 88 18 ἐυϊν. Αἱ 4]Ϊ δυθηΐα, ἢ 
ΓΟἸ]οσα τοϑὺ ἤοϊα [86 ΑΡοβε[6᾽8 το ϊο, {παὶ εἶδ ἡνθϑ 
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ἰπὶς οἵ οουΐοεθίοηδ ἰδ ἱβοσουὮ ἀοροηάθης οὐ ἰδ 
κτηϑαπΐης οὗ τπΠ6 ΗΟΙΥ Ξοτίρίατοβ. Βαυὶ ἰμ6ῃ ἐξ ΤΩΔΥ͂ 
26 δεϊχοὰ, τοίου ἃ [6,8] ἀθνυθϊοριημεηῦ ἢ88 ὈΘΘΏ 
οοιητηἑτιδα ἴο [Π9 ΟΠ υΓΟΣ ἰη 18 Θβϑοπα) δη βυθαίδῃ. 
414] 16, ΟΣ νι θοίῃον {Π6 συδίοπι οὗ ἀροϊαἰτηϊηρ, δρδίηδι 
416 Ὀουπάο88 οὐ ΡΔΌΪΥ οὗὁἨ ἰμΠ6 ΟΠ υγοῖι, ΠΟῪ ἷη ἀ06- 
4εἶηθ δῃὰ ΠΟῪ τ1ὴ ᾿ἰΐδ, [88 ασίδϑη Ὀδθοιῦδθο [Π68 ἰγαάϊ οι 
οἵ Ὀἱδιιορθ᾽ οδρ6 δηὰ ἀοοίογδ᾽ ᾿ιαἰ8 ἰ8 τοραγάἀ θα 68 [86 
ξηοδὶ ὀχδοὶ Ὠἰδβίογυ οὗ ἴδ Οπατγοῖ, 

[δ Οη εἰωγοὴ »οϊϊέν, 886 ἱδυρμΐ ἴῃ 18 βοοϊίοη. 
Ἵθο ᾿τΔοδὲ γοιδυκ Ὁ]6 ἷα, ὑπδὶ 5ὸ 1016 18 θαϊά. 
Τμο ἀοοὶτπο8 οὗ ξτδοθ διὸ ὮΙΥ ὑγθδιθὰ : 16 ρσδοὸ- 
(08) τποπηθ ἰδ ἀἰδεϊ ΠΟΙῪ δηπουηοθὰ, ΤΏθη, αὐϑν απ 
ἀτλογίαξζδοη ἰο διπι έν, ΘΟΙηθ8. 8ῃ οχμογίδιιο Δρ- 
ῬΔΙΘΏΕΥ ἴο σπυγοι ΟΠ ΟΓΒ, γοῦ 80 ἱπαϊβιϊποῦ ἴῃ ἴ8 
αἰοποίοηδ τμΠδὺ ἠοϊίης ἀσβηΐΐθ ἃ8 ἰ0 [Ὧ0 υϑᾶρθδθ οὗ 
6 Βοπιδὴ ΟὈΌΤΟΒ οδὴ 6 Ὀαδβοὰ ὑροὸὰ ἰ. Α πατῃ- 
ἐηῦ ἀκαΐηδυ [6 ΒἰογΆΓΟΩΥ οὗ Βοϊῃηθ οδῃ τοϑαϊν Ὁ 
ἔουμπα ἴῃ ἰξ-. Ὀαυϊ 8 ἴῦ ποῖ 480 εἶνο οἵ ἐκ 66 Ὁ- 
ἰδίῃ “Πτοοάοτα οἵἉ δαἀδρίδιΐοῃ ἢ ἴῃ ἴΠ6 δχίθγῃδὶ ρο]- 
ἐςγ οἵ ΟὨκίϑι᾽' 5 Ομυγο ἢ ΤῸ οὴ6 ὙΐΟ ἢ88 ρυζΖεϊοὰ 
Ονον [ἷ8. 8π ἃ ρΔΓΆ]16] ράβδαροβ τὶ (Π6 Ποῃοβί ρυγ- 
φοβδο οὗ δηαΐϊηρ ουὖ νδὺ 8 [Π0 ἔοττα οὗὁἨ οὔυγοι ρμον- 
Θγηπηοηῦ κίνθη ιν αἀὐυΐπο, δηὰ ἔμ]]οα ἰο αἰδοονονῦ, ἴῃ 
ΘΏΥ Ῥτγοδϑηΐ ἔογω, [86 οουῃίοτραγί οὗ [86 δροβίοϊϊο 
ΟΒυγοῖ, ἰξ ρίνοϑ ἃ ὮΔΡΡΥ το ἰοῦ ἔτοτῃ ρου υ ἴο 
Φοποϊθαάθ ἐπδὶ ΘὨυγΟἢ ΡΟΪΠΕῪ τᾺΒ ῬυΓΡΟΒΟΙΥ δκοιοῃοα 
ὈΥ ἴὴ6 δροδβίίθθ ΟἿΪΥ ἴῃ “ δέῤλοιιίέο; " πὶ (86 ἀ6- 
4Δ1}8 δγὸ ἴο Ὀ6 οἵἁ Θοοϊοδίαϑιΐοαὶ ταῖμοῦ ἰμδη οἵ Ὠϊν!ηθ 
διιδοσηθηΐ : [ἢδῖ, τ }]6 ἀοδροίβιῃα δηαὰ δΏΔΡΟΌΥ ΔΓ 
Φχοϊυάοά, ὈοΪ ΟΥ̓ [6 παίατο οὗ [86 ο886 δπὰ [6 
Ἰϊπῖ8 χίνοη ἰῇ ἴθ ΝΟῊῪ Τοβίδιηθηΐ, {Π6 Θσίθγη δ) 
ἔοττη οἵ ἴπ6 ΟΠ Ότγοἢ οὗ (86 διζΌΓΘ ΤὩΏΔῪ ὈΘ 88 αἰ ἶδγ- 
φηΐ ἤῸπ| ΔΩΥ ΟΥ̓ ΖΔ ΪΖαϊοη δὖὺ ὑγθϑοηῖ οχἰ βυϊρ᾽, 88 ἰΐ8 
ορὶτὶ ψ} ἰσϑηδοοπὰ ὑπαὶ οὐ τοθγὸ δοοϊοδἰδϑιξοίβη. 

ΔΥὮδρ, Ὑμοη ἴδ6 ΟἸυγΟἢ 8}}8}} τοϊυγη ἴο ἴῃς 8ρ08- 
(ΟἸΪ ἃ] βρίτὶς, ἰδ τὶ }} Βπὰ ἴῃ 18 ουὐπαγὰ ἴοόγι {86 ἐγιιθ 
Φχορθοβὶθ οἵ ἴῃδθ8ε αἀἰδρυϊθα ραβϑαροβθ, Ηθ πδΟ γοδὰβ 
ῬΓΟΪΔΟΥ͂ ΠΟΙ, τοδᾶβ ὑπγουρἢ οΟ]ογοὰ ρἴα5868; δηὰ [6 
πὶνο δηάδ γυ]ηρ οἰ ἀθγβ δἰ]υάδα ἴο, τουδὶ ἤγβὶ ἀδσῖνο 
ἷ6 Ἐποπ]οᾶμο οὗὨ ὑποῖν οσἰβίθηδα ἔροσωῃ οἵποὺ ΒΟΌΓγΟΟΒ, 
δῃα πῃ τηδίζο ἷ8 οχορϑβϑὶβ οουτοθρομα. [0 Πον- 
ΦΡΟΥ, ΔῺΥ ΜΠ ποὺ Ὀ6 βαιϊββοὰ ὑπ} ἃ γε αἰ νῖνο 
ἔογῃ ἰβ ἔουῃα, ἃ Θοδγοῖ ἰηΐο Ἰδαῖον Εἰρί8:168 νὶ}} Ὀθ 
1Π0ΓῸ ῥτγοβίδοϊθ : γοὺ (παῖ ἑδοὶ οὗ ἰἰ86}7 δάιηλίβ ἀ6- 
ψοϊορηθηξ ἴῃ ἴΠ0 δροδίο!ο ἀρ, δπὰ ΜΠΟ 8}}8}} δὰ 
πθη πεῖ ἀογοϊορταθηϊ 8.}8}} οοᾶδο ἢ Οὐτηρ. βο ΒΔ, 
Ἡίονν αὐ ἐλὲ Ολνιδέλαη Ολωνοῆ, ἱ. ρρ. 180 δ᾽, δηὰ 
{10 ᾿ἰδὲ οὗ δυϊδοτα [ποτὰ γοίογγθα ἴο ; δἷβο ἃ ἀΐβουβ- 
δίοῃ οἡ [ΑΥ̓ ἀηα Ῥυϊμηΐἶνο ΕἸ ἀοΥβηΐρ, ἰπὰ [πὸ “4ηι67., 
Ῥ απ, ᾿ευΐδιο͵ Ὥτα, Β. Ὁ. Ηἰ ομοοοῖς δηὰ 
Ρ. Βεαιβοϊὰ, νοὶ. νἱ. ρῃ. 23ὕ8--268, δ06--Ὁ8].---Ε.] 

ΗἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΣΙ. 

1α [6 οτἱσίπαὶ, ἐπο Ἡοπι]οίΐοα] Νοΐθθ δο ἱποοσίϑὰ δὲ 
δῶν νὼ οὗ [86 οδεαρίοσ.-- Β.} 

οι. 1, 3. Ουν ἰμδης-οὔδτγίηρσ ἕονγ ΘΟ Β ΤΠ ΘΓΟΥ. 
1. δι βογὶ οἵ ἃ βαουῖβοθ βου! ὰ ἰὲ 6} α. Τὐνίηρ ; 
ὅ. ΗοΟΙ͂Υ : ὁ. ὟΝ ο]}-Ὀ]οδδίη ἴο αοὰ, 23. ὙΠ πδαὶ 
«αἰοροδίτίοη δῃουὰ 1 Ὀ6 ργοϑοηϊοα ἢ α. Νοὶ 80 ἰδαὶ 
“τὸ δῃου ἃ οομπίογω ἴο το ποῦ, δηὰ ἐπογοίογο ποῖ 
πὶ πηοοπγνογίθα ᾿ροατίβ., Ὀσΐ, ὁ, ΤΠδὶ οὐ τοΐμα 
φιουὰ Ὀθ τοποποᾶ, {πὶ τ τᾶν ΘΟΠΌΪΏΌΔΙΪΥ͂ ροΥ- 
οοἶνο (45 ν}} δγίχῃηι.---ΟΟὐ ταϊοηδὶ βουνίοθ 1, 
Το δοογῖδὸε ἩΒοΣ 18 ργοβοηϊοὰ, ἰδ Ὡοΐ [Π|6 βδογίβοβδ 
οὗ εϊδίη Ὀθδβιδ, Ὀυξ ἴῃ ᾿ἱνίηρ βδογδοθ οἵ οὔγ Ὀοάϊΐοβ. 
84. Τμο ταποίμαγῳ 18 ποῦ 186 ἱδθογηδοῖθ οὐ ἰθη!ρ]6, 
φυῖϊ τ1π6 (υγοῦ οὗ οὖν Τορὰ Ψ368ι8 ΟὨγδ, ὃ. ΤῊΘ 

838" 

Ῥγδεδίξ ατὸ υοὶ ἴωονίίοα, Ὀυὶ 411 Ὀοϊονίησ ΟἸ γί δεΐδης 
ὙΠ|086 τηΐηἀ ἰ5 γοηθνοα.--- 90 τοβιίογαοη οὗἁ ταϊϊοηδ 
ΒΟΓΤΙΟΘ 88 ἃ ργΐπ)θ δἀναηίαψο οοπίοιγοα Ὦγ οὖν Β6 
ἴοστοθῖθ.- - ΗΟῪ ταϊομδὶ βουνίοθ, ἰῃ οοηἤοστηΐυ τὴ 
ἰζα παῖΐυγο, δῃουᾶὰ ποὺ ὑ6 ᾿ἰιϊ το ἴο [ὴ0 ΘΟ] γδιίοη 
οὗ Βυμάδγβ διὰ ΠΟΙΥῪ ἀδυβ, Ὀπὶ βῃουϊὰ διρῦγαοο τἴθ8 
ὙὯ0]6 [1ἴ8.---Τ)Ὸ ὀχμογίδιοη ἴο ταϊουδὶ βογνΐοο ἰδ 
Β.11}}} ὨΘΟΟΒΒΔΙΥ. 1. ἴῃ ορροίοῃ ἴο ἐμὸ Οδεμο]ίο 
ΟΒυγοῖ: 2. [π ορροβίϊοῃ ἴο οογίβίῃ ϑοοίβ.--- δῦ] 
Θχμοῦίβ [0 ΓΟΘΒΟΠὉ]6 Μογβῆϊρ, Ὀὰϊ ποῖ ἰο [6 νὸ;- 
Βῃ ἢ οὗὁἁ ΓΟΔ80}.--- ἘΘΔΒΟΠΔ0]6 ϑοσυΐοθ 'β οὶ δἰ σί κα 
Βογυΐοθ 1. ΤῊ6 ἴοιπηδὺ ᾽δ ᾿ἰνίπρ δηὰ ἱπδρίτίηρ : 3. 
Το ἰαἰίοτ, ἀθδὰ δπὰ οοἹά. 

{υτηκα: 80, Ῥδὺ] ΒογῸ 68114 ἃ} οδεγίηρβ, πογίκα, 
Δηἃ ὙΟΓΒὮΏΪΡ, ὈΠΡΘΑΘΟΠΔΌΪΘ, τῦθη ρογίοιταορα πὶ πουὶ 
ἔα δηὰ 6 Καονίοάμο οἵὨ Θοα.---ΤῊς Ἰανν [88 ἃ 
βδοιΐίβοθ ΟὐἁὨ ΤΏΔΩΥ Κίηαβ οἵὗὨ ἰγγδιϊ οηδὶ Ὀθαβϑίβ, 4} οὔ 
ὙΠΠΙΟΩ δΓῸ ΘΟΠΙΪποὰ ἴῃ οὴ6 βδογίθοο, ἰπ Ὅσάοσ ἱμδὶ 
ἨἮ6 ΟὈΓΒΟΙΥΟΒ ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ΓΟΔΒΟΠΒΌΪ6 ΤΏΘΏ, 

ΒΈΔΕΚΕ: ΝοΙηΡ 80 ὉΓΩΖΘΘ 08 ἰ0 τλπδὶ 6 ροοά 88 
1:6 8θῆβθ οὗ Οὐδ βισϑοὶ ὕτδοθ δηὰ ἵὩ6ΓΟΥ.-- ΤῈ0 
ἀοδῖῃ οὗἨ (80 οἷά τπηδῃ ἰδ 186 116 οὗ [116 υ6 Ὁ τηδῃ - 
ΜΏΘΓΟ Αὐἀδη)}Β ἩΣΘΊΏ οθαβοϑ, ΟἸσ δ. 8. τη 688. ὈΘ6- 
αἰπδ; ἀηὰ ποτ Αἀδιηδβ ῥγίἀθ ροοθ ἀονσι, ΟἸγίβ.᾽ 8 
Ἀγ  ν Γτῖβο8. -- Κάμε : ΤῺ6 ΟἸ γίβιδπβ οὐὁἨ [ἢ8 
Νον Τοβίδπιθην ἃγο βρί γ 8] ῥυγΐοδῖϑ, δὰ Ὀουπὰ ἴο 
βδογίβοθβ, Ὀυὺ [ΠΟῪ βμου ὰ βδοσιῆσο ὑΠΟΤΏΒΕΙ 68 : [Δ Υ- 
ἱηρ ἐμοῖς οροαΐθηοθ (1 ὅδ). χν. 33) (μοῖν 108 (Ηοθοδ 
χὶν. 8), (αἱ (ῬΏΙ], 1. 17), αἰσαβ (ῬΆΪ}. ἵν. 18), ἸΏ ΓΟΥ͂ 
(Βοβοα νἱ. 6), δῃά δὶ βυοὶ ἐπίησβ, οὐ Φοδϑὰβ ΟἸγῖβί, 
189 φοϊάδη δ]ίατ, αοἀ Μ}} δοςορὶ [Π6 1. 

Ε: Γ᾿ ἰἴΘ ποῦ ϑποῦρᾷ (0 ἀο ροοὰ διὰ ]θανθ 
6Υ]] υπάοηθ, Ὀυὺ [πὸ ΟἸγδιϊδη τηυδὲὶ ργοβϑηὶ Εἰ πιο 
ἃ ΟΟΠΙΡΪΘῖΘ βδογίθοθ ἴο αοά.--Ιἧ ἴῃ Βῃοῦὶ, τὸ σουϊά 
ον αἱ νι δί τὸ βῃου]ὰ αἷπι ἰῃ ΟΒνἰβυδηΐ ον, 10 ἰ8 186 
Ὀινίηο π|}}, δηὰ ὑμογοίογσο ἴὩ6 Ὠϊνίπο ποτὰ. δῖ. 
τοῦ 1ηΐ8 ἰὈγΌϊά8 πηθδὲ ὈΘ6 6ν]], ἰπουρ οὐθ [ἢ 6 
ψῇ 016 ποιὰ βῃουϊὰ ροσγιΐξ δῃὰ ῥγαΐβθ ἰδ , δῃὰ νῆδ» 
δΥΘΡ ἰζ 6] ΟἿ ἢ8 18 σοοὰ, δουρὶ ἰξ Βῃουϊὰ Ὀδ αἀἰβρ᾽6δβ.- 
ἴῃ ἴο ΘΥΘΣΥ͂ 000.“ ΒΕΝΟΕΙ, : ΤΉΘΥ ΥΨΘΓΥῪ ἱρΓΟΡΘΙ͂Υ 
δὐ τὶς ἔγοτῃ [}}8 ρογίθου τι} το ὅτ δ νὰ γβ 'π βοαγοῦ 
οὗ δῦ (ΠΟΥ, 88 ΠῸῪ {1}, ἀΡῸ αἱ 1 ΟΓΥ ἰὼ ἀο 
πἰϊπουῦϊ εἶπ, Βαΐ ὑποὶρ οουγθα ͵'8 [δὲ ᾿᾿Κ6 (Βαϊ οὗ ὁ 
ΨΟΥ͂ΔΡΟΓ, ΝὮΟ, Βανίηρ ἰοὺ Ὠΐβ γϑοϊκοηίμρ, ἰδ οοπβίδῃην. 
Ἰγ ἴῃ βοδιο οὗἩ ἴῃ πιοεὺ ἀἰδίδηι βῆοτγο (Υ 6, 3). 

Βοοθ : Θοὰ μ|}18 Ἔν ΟΡΥ τπΐηρ τμδὲ ἰ6 σοοᾶ, ΘΥΘΕΥ͂ 
εἰὐΐηρ; (δαὶ ἰ8. γν8}}-Ρ] δβδίηρς ἴο Ηΐπι, δῃὰ θυθῦγ τμίησ 
ἐμαὶ [8 ρογίϑοῖ, Τῇιλὶ ἱβὰ ροοὰ ἩδίοΝ Βαστηοῃΐζοθ πίῃ 
αοαδϑ οοϊμμηδηἀτηθηΐδ ; δηὰ ἰ ἰἴ8 ροοά (καλόν) ἰῃ 80 
[ᾺΡ 88 ἴΐ 8 νυ ]}] οἱοαβίηρ τὸ Ηΐηι ; δηά ἰΐ 8 ρογίοοι ἵἴ 
Ῥγοϑοϑηϊθα ἰο ἴΠ6 οχίθῃϊ οὗὨ ΟἿΣ οαρβοὶυ (νον. 3). 

σκπίάση : ΤΠ6 Αροβί!α οοηιραγοδ ἴῃ6 τοογελὲρ Οὗ 
(λνεδίῥαηδ ἴῃ βρί τς δηὰ ἴῃ ἔγυ}} (δοίη ἰν, 94), τ οὶ! 
ἢ ΔΟΟΟΓΟΪΏΡΤΥ 68}18 Γθβο δ Ὁ] 6 (ουρ. 1 Ῥοίον ἱϊ, 2), 
πὶτἢ [Π6 ἐγρίοσαί δὰ βρωνγαΐξέυο βαοτ βοἷα] πονεῖ οὗ 
6 ΟἹὰ Τοαϊδιηοης (τ γα. 1, 2). 

ΗΕΌΒΝΕΚ: Τηὸ ἴον δηὰ τπογοῦ οὗ αοἀ βῃοιυϊὰ 
Ὀθ [Π6 ἱπορηῦνα δηὰ ϑοῦσγος οὗ ἴ86 ΟΝ τδεΐδι) βΒθΏ 86. 
ΤῊ ΐδ οοηδιϊταἴ68 [Π6 οΠατγαοίογίβιϊο αἰ δόγοηοο ὈδύΘοη 
Οσιϑιίδη ῥἱ ον δη ἃ ΟΥ̓ΟΡῪ ΟἾὮΟΡ Κἰηὰ : ἴξ βον8 ἴγοιη 
αι πὰ (6 Θχρογίοηοο οἵ ὨὈὶνίηθ ἴονο ἰπ ΟἸγβὲ.---- 
ΤΏ πηαῖι8] ἀονοίθα ποθ οὐ αοα δπὰ ρίουβ ὑῬθορΐϑ.---- 
ΤΏ ΠΟΙΐη688 οὗἨ ἔπ βγεῖ δοτητηαπαμηθῃί.--- ΟΠ γἰϑεδῃ 
ἐλὶ ἢ '6 ([Π6 ἰουπαδίίοη οἵ ΟἸἩ γί διΐδῃ Ρἱ οἱ (γον, 1).- 
ΜαρΊΟΡΥ ΟΥΟΡ ἴΠ6 Ἀβηΐου οὗ (πΠ6 πογὶὰ : ἰοῦθ [ὉῸΣ 
Θοὐ, διὰ πὸ νυῖϑῃ ἴο δ να ΟἿΪΥ ΗΒ στᾶσα, ΘοΟΠα ΘΟ ΓΕ, 
--ΡΤΌΡ ον ἀπ ἱποργυροσς δοοοπιπηοάδιίίο [0 ΟοἰΓΟΌΙΩ»- 
ΒἰδῃοθΆ.--- ΟΠ γἰβείδη ᾿ἰἴδ τησδὲ Ὀ6 Βοτηἰίηρ' ἴῃ τηοιίοῃ͵ 
οἴδογνΐδα ἰδ Μ}}} δέκ. «4οεοὶγ ἕωπέ υἱέέωσι, πὲ τῖο 
φεαπέμν, ἀφγπα. 

ΒΕΒΒΕΕ : Α ΟἸγίβιϊδῃ τηδπ Ὀγοδοη δ ̓ἰἷσ ὈΟΑΥ͂ δὲ 
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ἃ ἀοὶὶγ οἥπσίηρ, πθθῃ μ6, 1. Οτυοὶβοθ ἐπ δὶ ὙΒΊΟΝ ἦτα- 
ρδά68 (πὸ Βρίτὶν τὴΐηρς ἐὸν Θυά᾽Β βογνίοθ, 3, ῬΥΒθῃ 
6 ΟΠΌΓΒ 4}1 [ῃ6 ΡΟΎΘΓΗ οὐ Πἰὶβ ὈΟΟΥ͂ δῃὰ 800] [ὉΓ 
οὐκ ΠΟΠΟΥ ἀπ Ὠΐβ ἠοὶσῃθοτΒ ροοά (νον. 1).-- -Οὐγ 
δογνίοο 8 γεακοπαδίε (“" Ἰορίοα! ᾽,) πίθη ᾿ξ ςοῃϑἰϑὲ8 ἴῃ 
σπεύδῃ 86} Πβδογῆοθ, Ὀδοδυδο ὑπὶβ βογνίοθ 18. ΝΟσΓὮΥ 
οἵ (ἰοα, δηὰ νὸ}}-ρ᾽ οαβίηρ ἴο Ηΐπ ; υϑὺ 88 ἴΠ6 ΡΌΓΘ 
ταὶϊς οὐ 116 ρόβρϑὶ (1 Ῥοῖδθσ 1ἷ, 2) 18 δ ]δὰ γϑϑβοῦ"- 
ΔΌ]6 (αἰ ποθσθ) Ὀθοδυβα ἰΐ 18 ὑῃ 6 ὈγοΟρΡΘΥ πουσβῃτηθηϊ 
ἴον Οοα᾽ δ οἰ ]άγθη.-- -Ῥασι, βρεκατῦθ ργοδοῦθαὰ δἱ 
Ψίομμδ, ἔτοπι {Πὶ8 δροϑίο οὶ ἱαχὲ, ἷ8 Ῥου Γ] 
Βοίοτγτρδίίου. βογιθοῃ ΟἹ “ΤῺ6 ΟἸ]ΟΓΥ οὗἁὨ [86 ΓΘΆ80Π- 
4ὺ19 Οοδροὶ Ὑοσβμΐρ, δηὰ (π9 Ῥαυῃϊδημηδηὺ οὗὨ ἰδθ 
ὈΠΡΘΑΘΟΏΔΌΪΟ Ῥορἰ δῇ Ἦ ογβῃΐρ " (τον. 1).--ὉΝ ὁ δῃουϊὰ 
ἄο6 ἴτομῃ ουπγογηιέέν ἐο ἐλε τοογία (νον. 3). 

γον. 3-8. Ηυμἑ ον δ [6 ἐππάδτηθηΐδὶ ἰδ οὗ 
ΤΟΘΒΟΠΒΌΪΟ βογυΐοθ ἱπ (6 ΟΠυτοῖ. 1. 1 δῃουἃ ΒΟΥ 
ἰιδο} πὶ πὸ ΟὨΘἘ ἰδἰηκίηρ ἴο0 Ὠἰχἢ]ν οὗἁὨ Πἰπηβοὶ ἢ, Ὀυϊ 
ἷῃ ΘΥΘΡΥ͂ ΟὨΘ᾽ 5 ΓΠἰπκίηρ ΒΟΌΘΕΙΥ οὗ ἰμλθο!ῖ, 2. 1ὶ 
Βῃου]ὰ 6 τιδηϊδϑίοἃ Ὁ ρδιθμὶ οοηδοογαίίοῃ οὗ ψὶ 
ἴ0ὸ ἴα βογνίοθ οὐ ἰῃ6 Οδυγοῖ (νοσα. 8--8). --- Ττθ 
Ομυιβύδη Ὠυτ γ: 1. 118 πδίυσγο 3. [(8 ΒΟΌΓΟΘ 
(νον. 8).--Τμ[86 θρυγο οὗὨ 86 ὈΟΑΥ δῃηᾶ {6 πη 618 ; 
σοΙΏρ. 1 Οον. χὶΐ, (τοτβ. 4, δ). ---Αϑδι ἐν μυγ 116, 
Τὸ υἷ8 Ὀοϊοηρ ἵπο ἰΐηρθ: 1. ὕπὶῖ ἴῃ Ομ γίϑι; 3, 
Ὀϊνονεῖον οὗ μὴδο (νεγβ. 4-8).---τοοῦ οὗὨ ἴ86 προθβ- 
ΒΑΡΥ͂ ΘΟ ΘΟ ἰΟὨ Οὗ ὑΠ1} δηὰ αἰ νου ἰἱπ (6 ΟΠΒυΓΟΙ,, 
1. ὕπὶεν πίϊιουὶ ἀἰνογαῖογ 18 ἀδδίῃ. 2. ίνογεὶον 
πϊτμουϊ αὐ γ ἰ8 ἀϊθογάοσ (γε γβ. 4-8).---ἼῈὸ κἷδ οὗ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ, 1, ἴπ ψιδὺ ἀο68 ἰὲ οοπδίδὶ Ὁ 2. 7 [δὶ 
ῬΌΓΡΟΘΘ βου ϊα ἰδ βοσνο ἢ ΟομΡ. 1 ον. χὶν. 8 (νϑν. 
Ὁ εππε αὶ σε. μέ δὴ ΤΑΣ ἐδ. 0 Ατρραλτης ΟὉ Ὠἷβ οβῆοα. 

6 δαϊὰ, βτϑὶ οἵ 4]1, οὗἨ ἰὴο βρϑοΐδὶ οδσε οὗ [86 
Ῥ (διακονία) ; Ὀαὶ [6 ἰΐ δρρὶϊθ8 ἴο ΘΥ̓ΘΣῪ οΟΠἕοΘ 

ἔοι. 1).--- δὲ ὈΘ]ΟΠΡΒ 0 ναϊρ οὐ οὖν ἰοδοθίηρ ἢ 
1, ΤῊΘ δρργορτίδιίοῃ οὐ [80 τηδίοσίδὶ ἴοῦ ἰθδομίηρ, 
8. Οὐδογναιίίοη οὗ ἴῃ6 ῬγοροΡ πιοὰθ οὗ ἰθδοιιίηρ, 
τηοίῃοὰ). 8. ΤΏΘ οομϑθογδοη οὐὗἨ ΟΡ οὔπὶ ῬΘΓΒΟῊΒ 
γοῦ. 7).-τὖνο βῃουϊὰ ρῖνο τι} δἰ ρ οἱ ἐγ.---(Ὠδὺ ἰδ 
1. Ετοῖὰ δὴ υὑηϑο  ἤδῃ Ὠρατὶ , 2. ὙΥ 10} ἃ δίηρ]θ 6ογ0 
ὑπ Ὲ Υἱ. 22); 8. ΜΊΣΩ ἃ ρυγὸ παπᾶ (γον. 8).-- 
ΓΟΡΟΣ ΟΑΓΘ ἰῃ ρονογημηθηῖ, 1. 1 ργοϊθοίβ ογάδϑγ: 

2. ἴτ τοβαγὰβ γθοάοτῃ (νδσ. 8).---ΟὈγβύδη Τρ ΓΟΥ. 
1. 18 παΐυγο; 2. 109 ὁχογοῖβα (τὺ. 8). 

ἱνυτηξκα: Ηοπονον Ῥγθοίουβ Ὀ6 841} ὈΓΟΡὮΉΘΟΥ͂ 
μοῦ 1688 ἰο πογ8, δηἃ ποῖ Εἰ }Ὺ ἰο ΟἸγὶδὶ, 88 
ΟὟ οομρξοτί, ἰδ 18 παυογί 6 1688 ποὺ ᾿ἴκὸ δὶ . βἴποο 
πο0886 ἯΒΟ Ῥγδοιΐβ ἰὰ βϑοῖς ἴπ6 τονοϊδιοη οὗ μοῦ- 
ΕΟὈΪΠ5, δηὰ τπλα5868, ὈΙστὶ [ἀδίϑ, ἀπὰ (ἢ νοῦ- 
Βῃΐρ οὗ βαϊπίβ (νθσ, 7).---ἶμοῖ ἐῆοϑο Ὀ6 ἢ σῆοὸ ἀ0 
ποῖ ΚΠΗΟΥ ἰἰ, δηὰ {Π0866 Ὀ6 Δἀϊμοηίβῃοα τῶ. πον ἷΐ 
ΔΙΓΘΘΟΥ (γοτ8 ἢ, 8). 

ϑτΑΒΕΚ: Μαη---α 16 που]ὰ . Βιοἢ 8 αἱοτίουβ, 
δτιϊϑιΐ 6 τηδϑίογρίθοθ οὐὗἁἩἨ {6 ΑἸ ργ Οτοδΐορ, ἰμαὶ 
δ σδηποῖ Ὀ6 ἴ00 τ 0} οοπίοιηρ]αῖοα δηὰ ποπαάογοὰ 
δἱ (νον. 4).- ἰῇ γοὺ ἀγὸ δρροϊηϊοα ἴο [6 οὔῇοθ οὗἉ 
ῬΤΌΔΟΒΟΡ, ἴδ γον ᾿δηᾶ ἔγοπιὶ 186 οχθη, ἔγοιῃ [ἢ 6 
Ρἰουρῆ, δηὰ ἔγοτι γοὺγ τοῦ ]γ Ὀυδβίηοθθ ̓  ΕἸΛΟΤΥ͂ 
ΟὯΘ [0 ἐπ ποῦῖκ ἴὸ νηοῦ Θοὰ [88 δϑβὶῃϑα ἢΐηι 
ϑίγδου χχχυ δ. 2ὅ (νϑν. 8).-- ἜΜ ΕῈ : [6 ΠΟ ΟἿ6 
(Πίηκ (παὶ ἢ ΚΠΟΥ͂ΤΒ, δὰ ολη ἃο, ΘΥΘΡΥ͂ ἱπίπρ ΔΙΟη 6. 
Π τθᾶῦ δὰ Ὀθοη αἀοαίσποά, αοἃὰ που]ὰ ΟὨΪΥ ἤανα 
ογθαῖθα οὔθ ΤΟ ΌΟΡ ἴ0 [Ὧ09 ὈΟΑΥ͂: τον. χχὶϊ. 2 
γοΓ, 4).-- 9 Ῥτόροῦ τουο θύομ ΟΥ̓ 41} δχροβιτίοῃ 
»Γ τῃ6 ΗΟΙΥ ϑβογίριίυγοβ, ἰ5 ἔῃ σοπβίδηϊς δηᾶ ἱπηργορ- 
ἈΔῸΪΘ ΠΆΓΙΩΟΠΥ ΟὗἁὨ [Π6 τι ηρΒ οὗ ἰ6 ῥγορ οί δηὰ 
ΔΡΟΒΙ]68: Αοἰδ χχνΐ. 32 (νοῦ. ).---ἩΚΌΊΝΟΕκ : Νοὶ 
ουἱ οὗ {Π6 ποϑι Ϊ Ηον Υγ1}} γου Ηγ πὶϊηουϊ ΓοΔΙΏ 6 Β, 
ἡυάχο πίίμους υῃδογβίδηαΐηρ, Ὀοαϑὶ πιπουῦ ἃ γθᾶ- 
δοῃ, 6 οΔ]]6ἃ ρίουδβ πἰϊποαὶ ῥγροοῦ, Ὀ6 βὉἾ 11] πὶ [ἢ- 
οοἱ αοα Ὁ ὟΟοἀἂ ἀοεβ ΘΥΟΣΥ ἰπΐηρ, δηὰ γοὺ ποίῃ- 

ΤΗΕ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΕ, 
- ““απἰὐπρρυσαιοπτι τς τσεπατ τι ὑπιπακαπαικονεαῃνια οβειρα οι 

Τμογοίογο μοσ ν Ηΐτω, θυὶ ποῖ γουγροὶ, Βε 
διὰ Ὠμπ,}}6 (τον. 8).---ἰἰδίθη  Υου δῦ γὙοὰΣ 

ΠΟΙΡὮΡΟΣ Β ϑοσυδηῖ, ΗΔΡΡΥ δο, ψὶϊο, 88 ἴθ βεγνδπὶ 
οὗ εἷθ ποΐχμῦον, ᾿ἴνοβ ἰπ ἰτυς νΟΣ. 4λ-- -Μδὴν γυϊοα, 
116 ποῦς. ὙΒδῦ ΤΔῪ ἰδ Ὀ6 ἢ Οτγοδὶ οΡΥῪ, ᾿ἰτ||6 ποοὶ, 
Ῥουγέογτῃ γοὺῦ" οὔδοθ Ἧ6]1, δια τοχαγά γουγθοὶ ἤ 88 υ» 
που ΟΥἨ ῥγαΐβθ δῃὰ γϑναγὰ {Ὑὸγῦ. 7).- -Μύυ Ἐπ. 
Τοδοιίηρ ἰηϑίγυοῖβ δηὰ ἰδγ8 ἴ1Π6 ἑουπάαύοσῃ, Ἔχπον. 
ἰδίου Ὀυϊ 8 ὑροι [Π6 ἑουμάδἝοι (νογ. 8 

ΜΦΡΕΝΚΕ : αοἀ μὲ8 χίνθῃ οπο Κὶπὰ οὗ ἔδ!ιἰ, ἰὼ 4] 
--κἰλαὶ ἴϑ. 88 ᾺΓ 88 ἴῃ6 τηδίϊον ᾿ίβοὶ ἢ ἰβ οοῃοδογηθά. 
Τηογοίογο Ῥϑῖοσ Βα Υ8 : ΤΉ ΘΥ ΤῸ Βανο οδίδιποὰ ἐξ 
{{δύτιμο) Ὀγθοΐουβ ἔδι ἢ πῖπν ὺ8 (2 Ῥεῖον ἱ, ὮὉ 

σγοίοσθ ΜὙΜὙα τηυδί Γορασὰ Οὐυγβεΐνοθ, τηυΐυλ!}ν, 89 
ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ΟΥ̓ 0η6 ὈΟΑΥ͂ (νοῦ. 8).---Οὐ νϑγ. 7: Βθγθ 
ὈΘΙοΩς ῥγοδοινηρς διὰ οαξεολεέεσαὶ ἐπείγ μοίίοπ (οἰμδΓ- 
δοίουγίϑιϊο οὗ ΚκΡΕΝ ΚΕ). 

ΒΟΟΒ: ΕΥ̓́ΟΓΥ Οπ6 8δου]ὰ δοῖ δοοογαΐϊῃρ ἰο (86 
Ῥτορογέοῃ οὗ 818 ἰδἰτη, δηὰ 14}1}γ ἀοϊ νὸν Ὠινίηθ 
(ΣῸ}}}8 ---ἰθδὲ ἷἱδ, Ῥγορίοθυ. Τμδὲ τσ μΐϊο ἐβ Ὀογομᾷ 
ἴθ ἰβ ἴ80 ποις οὗ πδίυγο, δηὰ ἰθ ποσί ποιϊπΐη 
(νογ, 4).--[ὁ [06 πογάβ, “06 ας ἰοδοδοίὶ,᾽" προς 
Ὁ Π9 (δαὶ χθονί," ἄἂοσ,., τὸ τοῦδ τηθίδα} }ν δὐὰ, 
“ ΠΘΟΔΌΒ6 Ὧ6 [88 γϑοοίνοα δἷ8 μας ἰὸ ἀο ἰξ ἔτοια [86 
Ιμοτγὰ." Νὸον δ βου! δχϑγοῖθθ πἰπηδο} ἢ πὶ (ΐ8 ἐτὰ- 
Ῥὶογταθαΐ (τόσ. --9). 

ΟΚΕΙΑΟΗ: Ττῦο λων ἴδ, ἕο Ὧ6 οοπδοίουβ οὗ 
ππδι αοἀ ρσίνοθ ἴο ἰδ; διὰ ἱἰξ ἰδ ποὶ ἃ βοϊδοχυϊγοὰ 
Ροϑϑοδβίοσι, Ὀυΐ ἃ ἦγϑοα γὶδ, δηὰ {δπογοῖοσθ 18 τηοδὲ ᾿ῃ» 
ἘτηδίοΙΥ 6 ΜΠ ΒΟΌΣ οἱ δηὰ οἰϑδγπϑδ οὗ βρί τ : 
ΜὮ110 (Ἀ1866 ρϑίδηοο, ΠῚ δὴ ΔρΡΡΑΓΘΏΠΥ ἄθορ δοὲξ 
Βυμἑ]Π]α οπ, ΟἾΤΘΘ τηδῃ ἃ δΒΌ]]6ὴ ἰοοῖς δὲ ΐἷβ ον 
᾿ιοδτὶ, δηἃ ἴῃ ἰιΐβ ρίοοσῃ ἱξ ἱπογϑαϑοθ ἴΠ6 ἀασὶς βρίσιι 
οἵ 56] 8 βἤηθδββ δηὰ ῥγίἀθ (γον. 8λ..-.-Τ00 εἰ οὗ ργορᾶ.- 
δον ΒΕΟΙΪα ποὶ ἀγα [86 ΟἸ γί δύδη ἰπΐο [6 Βρἢ6Γ6 οὗ 
ΟὈθοῦΓο ἴθ ηρθ, τἩθογα ἢ6 68} Ὧ0 ἸΟΏΡΟΡ ἀἰδηρτιϊ ἢ 
[06 ὑγυϊ τονοδιοὰ Ὁ αοὰ ἴσοτῃ ἐδ0 08 οὗ 
ἢἷ8. οπὴ τηΐϊπα, Ὀυϊ Βῃουϊὰ πᾶν ἃ ρυϊαΐϊηρ δίδσ δηὰ 
τῦ]ς οὗ οοηάποὶ ἔον σοτάσηοι ΟἸγβέδη ζδϊ ἢ (νον. 7). 

Ηξκύβνκε: Θοαὰ [88 ρίνϑῃ ὑ8, ἰπ {πΠ68 Ὠυτηδὴ Ὀοάγ, 
85 οαἰοαυσδηΐ ρἰοίαγο οὗἨ υμδῃ θοοίοιΥ, δὰ οἵ {δ9 
ἱηναγὰ ἀηΐοη οὗὨ 411 τωθθ. [Οοτρ. ἴΠ6 δἀὐάτγεβ οὗ 
Μοηρηΐυβ Αγρτίρρα ἴο (86 Ῥθορ]θ ἐπ ψιοπΐε δάσγο, 
ΙΔνγ ἰΐ. 82] (νεγβ. 4-6).-- Ἴο ϑοῦθα οὗ τόσ. Ἴ ἰδ: 
[μοῦ πο Οὁη6 τηδηϊοβὺ ΟΥ αῇδοί ἸΏΟΓΟ ΓΘΓΥΘΠΟΥ͂ ΟΓ 61.- 
{πυδίλβτα ἔπη Β6 88, δοοογάϊηρ ἴο [7:6 πιρδδαγο οὗἁ 
ἢΪ8 10}, δοοογαϊης ἴ0 1ῃ6 ἄθρτοο οἵ Ὠἷβ βίσε σι δὰ 
Το ρίουβ οοηνἰοὔοῃ. ΗΟῪ ΟΟΙΟΣ ἰὐὺ 18 0} ΟἿδ ἴο 
ἩΠΔῺ (0 ΔΡΡΘΟΣ ΙΏΟΓῸ [Δ ἴδ ͵ἴβ, ΟΥ ὁοδῃ Ὁ61] ἘνοΏ 
το σίου 18 Ὀτουσῦ οὐδ ἴον ἃ δον, δὰ ρογνυοσίοα ἴο 
ἃ ἀρεῖγο ἰὸ ρίθαϑθ (νογ. 7).--Νοης θογομὰ (δ6 
ΟἸστϑδη  οἷδοοσ 18 τεχυϊτοα οὗἁ Ὠΐπὶ : ἴα ἴπ6 ἢγβὲε 
ταΐηρ ἴον Ηἶπ.---«ΟἩγϑεδη δ 6} } ἰο οὗἶοα δ (1:6 ἐγυΐς 
οὗ [αἱ (νοσ. 7). 

ΒΈΒΒΕΕ : [Ὁ 8. ΥΘΓῪ ἱπηρογίδηξ ἰο αἰβερτιίϑῃ {Πα 
ΤΩσΘϑβυ το οὗἉἨ ἔμι ἢ, δπαὰ γοῦ ποῖ ἰ0 Βοραγαΐθ δοσῃ (Π6 
Ταϑαϑυτο οὗ μἰδδ (νοῦ. 3).-.-70 Ῥγορῇθθυ, τλθϑηθ ἰῸ 
ἀθϑοίαγο Οοα Β γτηγϑίοσίθβ, πωροὶ]οαὰ ὈΥ ἴπ6 ΗοΪγ ρί ει 
(νου. 7..-- Ὧθ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗἨ δ Ὁ 6] ον Ἴηρ᾽ Ῥγθϑσβοτ 
Ἐπ Θχροϑῖῖον 68, ἱπάσοα, γοϑου}Ὁ]6 ἔδιὰ : ὈῸϊ πὸ 
ῬΓΔΥ ἴ6 Ιοτὰ ἴῸΡ ργορῃθὶδ ὙΠΟΘ6 Ἰρθδϑῦσθ οὔ (811}} 
Ὠο᾽ 48 ἐμ6 τ ]α οἵὨ ἔδιἰἢ αἰΐνο πὶ ΐη ποτα, Ἡῆο Ῥτοδοῖ, 
ὙΠ Ποαγῖδ Θ᾽ οΥηρ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃη6 τοοοϊγϑα πιθδ- 
ΒΌΓΟ οὗὨ ἰαἰτι, ἰΠ6 αἰῶϊ πο τἢ6 ΟΠΌΣος οομραδρε 
(τες. ἢ 

: ἐλε βγεὶ 8ω» 

εὐ 

ΤῊΞ ῬΕΒΙΟΟΡΕΒ. ὕεΓ. 1-ὃ τὼν 
αν αἴἴον Ερίρλαλν. Ἠξκύβκνκα: ΤῊ βδοσϑὰ οδὶϊρα 
Ὁ10η8 οὗὨ (6 δμείριϊαυ 88 ἃ ἸὩΘΙΏΌΘΙ ΟΥ̓ ἃ ΠΒΟΙΥ (ῸΠῚ 
ΤΩ Ἶ1γ.--Ε ΣΎ ΟἸ τ διίδη βμου]ὰ Ὀ6 ἃ τοϊηϊβίοσ, 1 
Ῥτοοῖῦ; 2. ΒΙοθϑῖηρ.---Ομγϑύδη ρἰοῖγ. 1. [09 πδῖίυγο 
2. 16 εἴἴΐδεῖα.-- -ΒΟΡΌΕῦΒ : ΤΏ ΓΟΔῚ ἔγυ 8 οἵ ἴδ! 



ΟΗΛΑΡΤΕΒ ΣΠ,. 1-8, 

ΠΟΥ δἕϑ βυονῃ: 1. ἴη ἰσὺθ βϑυυΐοθ, ΟΓ ὑζοροσ Θοη- 
ἄπει ἰοπαγὰ ἀοα ; 2. [πῃ ῥΓΌΡΟΣ οοπαπεὶ τοπαγὰ {116 
ποιὰ ; δηὰ, 8. [ῃ ριόοροῦγ οοπάυςι ἰΟἾΑΓα ΟὐΓΒΘΙΥΕΒ. 
“-ΕΡΙΥ: δὲ [8 ὨΘΟΘΒΒΟΣΥ ἰοῦ ἴδ6 οἴδεσίηρ οὗ ἃ 
δλοβθοοθ νο}}- ΡΙοαβίηρ ἰο αοα ἢ 1. Ἰ]ιαὺ νὸ βου 
ὯΟ ἸΟΏΚΖΟΙ 8660 Κ βαϊναϊΐοηῃ ἷπ οὐυγβοίνγεθ οὐ ἷπ τἢ6 
ποῦὶ]ὰ: 2, Τὶ νὰ ββουϊὰ 901}1}7 δρργοργίδιθ ΟἸ εἶδὲ 
88 ἰῃ6 ρογίδοι βδογίδοο; 8, Ταὶ τὸ βου τ 80}}Ὺ 
ΦΌΓΣΓΟΠΟΟΘΡ Οὐυγβεῖνοβ ἴ0 ἴδ6 ρμοξίροι μ|}}} οἵὐὁ 6οά.-- 
Βπενρτ: ΗΟῊΝ (ΔΓ ἃ ἔσο ΟἸ γβεῖδα. τουδὶ δ] οηδῖθ 
υΐπ)86} ἢ ἔσο ἰ9 νου ἃ. 1. Α8 ἃ βδογίβοθ οἡ [86 
ἴμοι ἀ᾽᾿Β δ΄: 2. Α88 νοΐ οὗ ἰῃ6 [τ δ μδηὰ : 8. 
ΑΒ ἃ τοῦύῦδος οὗ ἴπ6 [ΟΡ ὈΟΩγ. - ΒΌΚΚ: ΤῸ 
Ὁ τιβιϊδη 8 116 6 δῖ ῥσίθϑὶϊν βοσυΐθοθ 1. [πῃ 86 
[δος ποῦ ρογνδᾶθθ ἢΐ. 3, ἴῃ ἔπ ἀφηΐδὶ 
ΜὨΙΟ. 86 ΘΧχογοίβοθ: 8, [π [86 Ββοσυΐοθ Ἡδίοὴ ἢ6 
τϑηάρσγβ. 

[Βι8η0} Ηλι, οἢ τοῦ. 3: ϑεγηιοη οὐ ἐλ 7αεἢ.» 
1052 Ο7 ἰδε τοογϊά, Οὐ ΐπΘ: 1, Το ποῦϊὰ. Π. Το 
(οὐ διἀἀθῃ ἔμβδιυίουθ. 1. Τὴ0 ποδᾶ, 23. ΤῸ 6γθβ: 
1.) ΤῊ δαυ]θγουβ ογ0:; (2). ΤῊ οογθίουβ 6Υ6 ; 
8.) Ὑπὸ ῥγουᾶ ογο; (4.) 116 δῃνίουβ ογθ. ὃ. ΤΊ 
ὈΓΘὨοΔ8---ἰῃθ δοαὺ οΟὗὨ ᾿τηρυάθποθ. 4. ΤΊ ϑὰγ: (1.) 
ΤΏ ἀοδί ον : (2.) ΤῈ6 ᾿οΐηρ Θαγ. ὅ. ΤΊ ἰθηρσυθ: 
1.) ΤῊΘ ἴδ]δθ ἰοῆρυθ; (3.) 16 τιαϊϊοίουβ ἰοημαθ ; 
8.) ΤΏ τἱθαϊάγουβ ἰοῆρυθ. 6, ΤῊΘ ραϊδῖθ, οὐ Ὀ6]]Υ. 
ἢ. Τα διὲκ. 8. ΤΊ ποοῖς δηὰ βμουϊάθσβ.0 9. 116 
οαγὶ, 10. 1:0 απὰβ δῃὰ ἔθει. ΠΙ. Τ)6 υρὶΐποδθα 
διὰ αἰδρυδβιϊνθμθθβ οὐὁἨ σόν αν ἔβα ϊοηβ ἰπῃ Θοα Β 
εἰχϊ, 

ἘΛΕΙΝΌΟΝ, ΟἹ ΥδΣ, ὁ: Οη ἐλὲ ἱοπ Οὗ 
μή. Ῥαίο, τβθη δεκοὰ υῃηδὲ αοα ἀ068 ἴῃ Ὠοδνθῃ, 

ΟΥΥ Ηδ Ὀυβῖο8 δπαὰ ΘΙΩΡΙΟΥΒ ἢΐγη86 1 ἰπθγο, ον Ηδ 
ῬΆΒΘΟΒ ΑἸΤΩΑΥ ΟἰΘΤΏΪΥ, ΔΗΒΎΘΓΟα: “Η6 ὙΟΡΚΒ 
ταοίγ! 6411γ. ΚΒ ἰδ 86 ““ ργορονγίίου οὗ δι ἢ," δ Ξιί, 
Ῥδ]} 68118 ἴδ, 4180 σϑοιηθίσίοαὶ : ὙΠΟσΘ πὸ τηῦδῖ πος 
ΘΟΙΊΡΑΓΟ ΒΌΓ, ἩΪΓΉ δ), 88 (ΠΟῪ ἀο ἴῃ 8 τηδῆϊκοῖ, ΟΣ 
γα] ἴΠ6 οἷδδ Ἰηογθ ΟΥ 1688 ὈΥ (6]} ν᾿ ἰῦ; Ὀυΐ δῇζυθ 
(ἢ : “ΑΒ νὰῇδὶ Ηθ ὈΕΒΙΟῊΒ ἰ8 ἰῃ ργοροτγίίοῃ ἴο Ὠΐβ 
Θείδίο, 80 8 πνἢδί 1 Ὀοβίονν ὑπο τΐηθ.) Απὰ ἴῃ 18ῖ8 
86η56, ἴἢ6 πον ΒΒ ὕπνο τηϊῖθβ ὝΟΓΘ τοοογαθα 88 ἃ 
τόσο ὈΟυΒΕ] δηὰ 8 Γ Ῥγοϑϑηΐ ἴδῃ ἰδ ΞΟΪο ΠΟ 
0δὰ τὭτονσι [6 θα] ἢ οὗἁ Ὠἷδ8 ἰεϊπσάουι ἰπΐο ἐμ6 ᾿Σ688- 
ὌΓΥ. τ τῶ (6 (δἰτἢ, ὑπογοίοσγο, ἤγοση τος ὑμοὶγ 
ΕἸ ΡΟγα ἐγ Ῥτοοοοάοα, προς οὨδογθὰ [06 ἀροβίῖθ ἰῃ 
8}1 εἶα αἰδίγθεβοβ : ποὶ [86 ρίίυ ἱἴδο 

ΠΕΙΘΉΤΟΝ, ΟἿ ΤΟΡ. 1: Οπ ἰλδ βαογίοα ΟΥ̓ ἐλδ 
φοάϊν. Τὸ Εἰ] άγοη οὗ αοά ἀοϊϊρες ἴῃ οἴἶεγίηρ 580- 
τίβοοβ ἰο Ηΐτ ; Ὀαπὺὶ ἢ [ΠΟΥ τηῖρῃΐϊ ποῖ Κπον ἰδαὲ 
(06 ποῖϑ 06 }1 ἰδκϑῃ δὲ ἱὑμποὶν πδηάβ, ἰξὲ πουϊὰ ἀΐβ- 
60 ἴθ τοῦθ. Ηον οὔδη ἀο ἴῃ6 ρον πὰ 
[Π ἐμαῖς ΟΧροσίθμῃοο, ὑμαῖ, ὙΠΘη ΠΟΥ͂ ΘΟΙ6 ἴ0 ὈΓΑΥ, 
δ ᾿θ]οοση68 ἔδοῖα, δηὰ ρσίνοβ [μ6πὶ βθο! ονἹάθῃοθ 
οὗ Ηἰἷδ Ἰοτθ δῷ 86 πουϊὰ ποὶ ϑχοβδηρθ ἴοῦ 4)]} 
ΦΟΙΙΪΥ μ᾽ οαθυσοα ' Απὰ πθθη ἐἰΐα ἀοΙ ἢ ποὺ ἀρρϑδγ 
ἢ δἱ ΟἰὮΟΣ εἶπιθδ, ἸΠΟΥ οὐρδιὲ ἴο Ὀοϊίονο Δ. Ηο δο- 

᾿ϑιωπευπακαννος. ἀδεσκαιρεάσγανμακῃβημσνε.Ἤ 

οορίβ ἐποιθβοῖγοβ δῃὰ ποὶς τὰ γ8 Ώθ6ὴ οβογοὰ ἴῃ δἷῃ 
ΟΟΥΙΥ, ΒΟΌΣ ΠΘΥΘΡ 80 Ὠιδδῃ : ἰμουρὰ ἰΠ6Ὺ ΒΟΣΩΘ 
μηδβ ἰιᾶνθ Ὠ0 ογ ἴδῃ ἃ βί ἢ Οἵ ἃ βζτοδῃ, ἰδ 8 τηουΐ 
ῬΓΟΡΘΙ͂Υ ἃ ϑβρίγίτυδὶ] βδοσίῆοο. 

ΦΈΒΕΜΥ ΤΆΥΓΟΝΒ : ΕΟ] ρίοι ἔθδοθθ8 υ8 ἴ0 ῥτϑδθὶ 
ἴο αἀοα οἂὖν ὈοαΪ68 88 Ὑ6]1] 88 ΟἿΣ 800}8. ἴον Θοὰ ἴ8 
ἴπ0 [Ιοτὰ οὗἁὨ Ὀο(ὰ ; διὰ δ ἴ[Π6 ὈΟΑΥ βοῦγθθ [86 δου] 
ἴῃ δοίϊοῃμβ παίυγαὶ, πα οἶν!ϊ, δηὰ ἱπιθ]] οίυδὶ, ὃ τηυϑὲ 
Ὡοῦῖ ὍΘ Θαθθα ἴῃ ἰΠ6 ΟὨΪΥ οΟΠο68 οὗ σοϊμίοη, 816 88 
[6 ὈΟΑΥ͂ 888}} ὯΟῸ ΡοΟγοΩ οὗ 156 τοναγὰθ οὗ 
το σίοη, Βυ 0 ἢ) 88. Δ.6 Γοδυγγθοῦοι, γουηΐοι, δηὰ ρἷο. 
τ βοδεοη. 

[σηλενοοκ, οὁἢ τοῦ. 1 : αοὰ, σὸ γϑαυΐταβ οὗ υϑ 
ἃ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΘ Βογνΐοθ, πσου]ὰ τοσὶς ὉΡΟῚ υ8 ΌΥ͂ ἃ γος 
ΒΟΠΔΌΪ6 ορογαιίοῃ. Οὐοαὰ ἱἰδογθίογα του ὈΥ ΤΔΥῪ οὗ 
ἃ θρί τουδὶ 1] υτηϊηδιίίοῃ οὗἨ [86 υπάογβιαπάϊηρ, ἴῃ ῥτῸὸ 
Ρουπάϊηρ [86 ογοαῖυ θ᾽ Β Ὠδρρίπμθββ ΟΥ̓ Δγρυϊηθηΐβ ἀπὰ 
ΓΘΘΒΟΏΒ, δηὰ ἴῃ ἃ ὙΔΥ Οὗ ἃ δρί γί] ἱσωργθδδίοῃ Ὁροὴ 
186 π}], τρονϊηρ ἰδ ΒΉΘΘΟΩΥ ἰὸ [86 Θιη Ὀγδοΐηρ ἔμδὶ 
ΒαρΡίποβδ, δῃὰ ἴ[Π6 τλ6 808 ἴο ἴδ, τοι ΗΔ ῬγΓΟρΟΒΘΘΘ 
δηά, ἱπα θά, σίους ἰη8 τογκ ργθοθάϊηρ, [6 τηοῦοη 
οὗ [86 Μ1}} οου]ὰ πονοΡ ὈΘ : 

΄. ΠΟΎΣ, 08 ΟΣ, 1 : ϑεγηϊον οἹ δεί 7 .ἀφαϊεοαίίοι, 
Ι. Βχρϊδηδύοῃ οὗἁὨ ϑ ἰῃ6 ἰδστὴβ ἰῃ [6 ἱοχὶ, Π. ον 
186 δοὶ ϑηϊοϊποα τηῦδὲ Ὀ6 ΡῬογίοστωθοα, 1. ὙΠ 
Κποπ]οαρθ δηὰ πηἀογδιδηάίηρ ; 2, ὙῚ βογίουβ οομ- 
ϑἰἀογαϊίοῃ ; 8. 1 ἃ ἀεοιοτγίηοα ἰυἀρτησηῖ τἢδι ἰΐ 
ουρῆξ ἰο ὈὉ6 ἄοῃα: 4. ὙὙΊ ΠΙΌΟΤΕ οὗὨ δρίγιϊ: ὅ, 
1 [Ὁ}} Ὀδπὶ οὗἨ ᾿θδὶ δῃὰ πὶ|ὶ}}] . 6. ὙΥ ἢ σοηοοτηΐ- 
ἰδηὶ δοοορίδποῦ οὗ Ποἂ ;: ἢ. ΤΥ ἢ Οχρ] εἰς γοίθγθμοθ 
τὸ ΟἸγίδι ; 8, ὙΠΟ ἀθὸρ δυσα Υ ἀηα 86] )486- 
τηρηῖ; 9. ὙΠ ἸΟΥ͂ δῃὰ ρμἰδαάμοεβ οὗ δοατὶ : 10. 
ὙΊ σΑΠΟΡ ἃπὰ δἰ πρ] οἱ: 11. Ὑ1Ὸ [0]] βυττοι- 
ἀονρ ἰο αοὰ; 12. ὙΠ βοϊοπιηΐϊίΐγ. ΠῚ, Ιπάσυοο. 
τηθηΐ8 ἴο 86} {-Πεαϊοαίίοῃ. 

[ΒΙΒΗ0Ρ ΗΌΡΚΙΝΒ, Οἢ ταῦ. 3: Οπ ΟΘ΄.) οἱδ[, 
ΤῊΪΒ 18 8}1} οοπῃίδίῃοα ἰπ [86 ΒΟΙΥ ϑογίρίυγοθ, τ μοὶ 
ΔΙῸ ἃ Ρογίθοι ϑγβίθιῃῃ οὗ ρυθοθρίβ αἴνθη υϑ ἔογ (6 
βονθυππηθηϊ οὗ ΟἿν ᾿ῖνθβ Βθγθ, δῃὰ ἴοσ (86 αἰαϊηΐης 
ΟΥ̓ οἴοσγμδὶ 16 Βογοδῖνον : δηὰ (μογϑίογο ἰἐ 8 κοπτὶθθ 
ὁ8|168 Ηΐδ8 γονϑαϊθὰ ψ|}} : πβοσθδδ [06 οἴδιϑι, πδι ον, 
18:6 πὶ} οὖ ν᾿ ἷ8 ἀοαἶδβ βϑογοῖ ἯΣ11, ἈηῈ}} ἴδ ὯΘ 
τηδηϊοθιοα ὑηοὸ 8 ὉΥ͂ {1.6 οΟΥ̓ΘὨΪ8 δὰ οὔδοίβ οὗ ἰἰ.- 
Τὸ Ὀ6 ρονογηθα δΥ͂ ΟΌΓ ΟΥ̓́) ΟΥ ΟΠΘΓ τἸη6 )δ Μ|118. ἱβ 
ὈΒΌΔΙΪΥ ἴο Ὀ6 ᾿οἃ ὈΥ̓͂ ραββίοῃ, διὰ ὈἸϊηὰ, μοβδαϊοησ 
ΔΙδοϊΟη8.: Ὀὰϊ ἴ0 ψίὶνθ Ὁρ ουγβοῖνοθ ὙΠΟΠ]Υ ἴὸ [19 
Ὑ7}}} οἵ Θοά, ἰβ ἢ. Ὀ6 ρογογηρα ὉΥ͂ ἴΠ6 Ὠἰρίῃιαδί γδβϑοῃ 
ἴῃ [86 ποιὰ ; ἴον Ηΐβ ν}}} οδηποὺ Ὀπὺ Ὀ6 χοοά, βἷῃοθ 
ιν ἰδ [Π6 ΤηΘΑΒΌΓΡΟ δηὰ γυΐϊο οὗ ροοάποβϑα ἰΐβοὶ. ἴον 
Ὀπΐηρβ δρὸ βαϊὰ ἰο Ὀ6 χοοὰ Ὀδοδυδβο Θοὰ μ|}}8 (Πότ. 
Απὰ ἩΒδίβθοονοῦ Ηο τοαυΐτοδ οὗ 08 18 ρῦχα δηᾶ ϑαυΐ- 
[40]6., ἀηὰ τηοϑὲ ΔΩΡΟΟΒῸ]6 ἴο ἴ.6 ἀϊοίαῖοα οὗ τῖρει 
δηὰ 1Πσαπϊπαϊθα τὑϑϑϑοῃ 80 ἰδδὶ τὸ δοΐ τηοδὲὶ [πκ6 
ΤΏΘἢ ΜΏΘΏ ΜΔ δοῖ τηοϑὲὶ κὸ Οπγθδηθ, δη ἃ ΒΏΟΝ 
ΟΌΓΘΟΪγΟΒ τοδί γιίΐομπαϊ ἩΠῸπ ἨΔ δῃΠΟὟΝ Οὔεθοῖνοῦ 
τοοσὶ τοὶ κίουδ.---ὦ, Ε. Η.] 



490 ΤΗῈ ΕΡΙΠΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΑ͂. 

; 

Βδσοοκυ βεοτιον.--- 7.6 ϑφγορον οοπάμοί ο07 ΟἈν εδακδ ἐπ αἱΐ ἰλεῖν ρεγεοπαὶ γείαξίομε : ἴο ἐλε δι είλνοιν 
ἕη ἐλοὶν οἷπ ἰἐγδ; ἰο ἰδ πορᾶν ; ἰο σωρδίδ; ἰο ουόῦν δοάνψ, ὁυέτι ἐοωεγά ϑιμοηιὶσς, 

ὉΒΑΡ. ΣΙ], 9-21. 

9 .1οἾ1ονα ἢ6 πίζουί αἰδεϊπιυϊ]δύϊοη [ψορῦ ἴονο Ὀ6 υπξεϊρηθα)]. ΑΡΒοτ' [μδὲ 
10 τ ϑΐοἢ ἴθ οΥἹ] : οἷθανθ ἴο ὑμαὺ σῇ οὶ 18 σοοὰ, .8}86 ΚΙπαὶγ αἴδοϊβοπθα οπθ ἰὸς 

8ῃοῦθοΥ ὙΠῸ Ὀτοίδοῦὶγ ἴον [1π ὈτΟΙΒΟΙΥ͂ ἰονθ᾽ 6 αϑδοϊϊομαίϊθ ὁπ6 ἴο 8πούΠου, 
11 ᾿ἰεγαῖῳ, ν6 δα ὈϊοοΣ σοϊδέϊνοη), ἱπ ὨΟΠΟῸΓ ΌΓΘ ουτηρ; ΟΠ6 8Δηοΐῃοῦ  Νοί β]οῦῃ μι] ἰῃ 

Ὀυβίηθββ Πππ αἰ] σόηοθ, ποῦ Β]ο Β[α]]; ἔογνθηῦ ἴῃ βρὶτῦ [ἢπ βρὶ γῖῦ, ἔδγνθπ1] ; Βουν- 
12 ἱπρ [86 Τωοτᾶ ον, [86 π|6] ;᾿ Ἐο)οϊοίπρ' 'π ΒΟρΘ [1 ΒΟΡρΘ, τϑ)οϊοίῃρ]; ρθη ἱἱ 

Οὐἱραϊδάοη [πὰ υἱουϊαίίοη, ρϑίϊθηι]; ὀοπυϊπαϊηρ ἱπδίδηῦ ἴῃ ῬΓΔΥ͂ΘΓ [1 ὈΓΆΥΘΥ, 
18 ρογβουοησΊ; ᾿βισαύμηρ [Οοτητμηππίοδιηρ] [0 [86 πϑοθββι υ [πΘΟΘΒ610168] οὗ 
14 βαϊπίβ ; σίνθῃ ἴο δοβρὶ (8110. Β]688 ἴπθπὶ ψἘΙΟὮ [1Π2080 Ψ80] ρογβθουΐα γοῦ: 
1δ ὉΪΘ6Β8, δπά οὔγβθ ποῖ. οἦοϊοθ ψ ἢ ΤΒθὴὰ {μδΐ ἄο [086 τσ }}}0] Γ6)0166, δΔηα 660 
16 στὰ ἴΒοπὰ ὑμδΐ [18ο86 80] θθρ. .886 οὗ [86 8816 τηϊπὰ οὔθ ἰοναγα δηοίδευ, 

Μἰπᾶ ποὺ πῖρῃ ὑμέηρβ, Ὀαὺ Θοπάθβοθπα ὕο τηθῃ οὗἉ ἸοῪγ ϑβίϑδίθ σγ, 'ο ΒΕ 
ι} Βο ποῦ ψῖθθ 1 γΟῸΓ ΟὟ ΘΟποοϊία, ΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ [0 ΠΟ ΤΏ8η 6Υ]] [ὉΓ 6111. ῬτΤὼ- 

νἱᾶο [Ηϑνὸὺ ἃ οάσθ ἴογ] {μϊηρβ ποηθδῦ [ΠΟΒΟΓΔΌ]6] ἰπ (86 βἰρηῦ οὗἨ 411 τηθη." 
18 17 ἴ0 6 ῬοΒΒΙΌ]6, 88 ταποῖ 88 [1 ἢ ἰὰ [ἀθροπᾶθί ὁ] γοῦ, ᾿ὲνϑ ̓ ωρωμυϑοι [Ὀ6 8ἱ 
19 Ρ6806] Ὑ1ῸᾺ 411 θη. ΘοδυΥ Ὀθ]ονθᾶ, ἄνθηρθ ποῦ γοῦγβοὶνεβ [Αυϑηρθ ποῦ γοῦγ- 

ΒΘΙνοβ, ἄθδγὶν Ὀδϊονϑᾶ], Ὀὰΐϊ γαΐλον ρσῖνθ Η͵]δοθ ὑπίο Ὑτδίῃβ [ὁ {86 ττϑίῃ, 
ἐς.) οἵ θΘοὰ}: [ὉΓ ἰῦ 18 ψτὶῦθη,͵ ὙΘΏρΡΘΔΠΟΘ ἐϑ τηΐπθ;: 1 Ὑ11 ΓΟΡΔΥ, βδ: 8 (Π6 Το. 

20 ὙΒοΓΘίοτΘ 
11 Ὁ}1πη6 Θθθτην Βιηρον, ζθθα Ηἶτη ; 
ΗΠ Ὠο {Πϊτβῦ, σῖνο εἶτα ἀτγπκ : 
Ἐδγ ἴῃ [ὈΥ] 80 ἀοΐῃ 
Τῆουῦ Βῃδ]ς ἈΘΔΡ οοδὶβ οὗ ἤγθ ου ἢ1Β μθδά. 

41 6 πού οὐϑγοοσθ οὗ [Ὀγ] 601], Ὀπαὺ ονθγοοιηθ 601] 1 σοοᾶ, 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ,. 

1 ΨοΣ. 9.--|ΤΏὸ ᾿προγαῖνοο οὗ ἐδο ΕΒ. Ὑ. δζὸ τοἰαϊηϑὰ, εἴηοθ 'τολ. δοοορῖ 189 ἈΡΤΟΕΥ ὙΠῸΝ ΟἿ ΝΟ φασεαῖρ!θα. ε ἰὸ 
ἴσο, ἔδο ΞΕ. γὶ {ι9617 οοοδαῖο τοίδίτδ (ῃ9 ῬΑ ΟΡΙΑΙ ἥοττα (τόσ. 10, 11, 13, 18), Ὀὰπΐξ ΟΕΪΥ ἴπ δυδδ ἃ ὙΔΥ 80 ποί ἴὸ 
ἀϊδίπτο {80 Ὠοτίαίοῦγ τηοδείΐτρ. [89 Ζόξερ. 'Νοίες οχ [86 οοπιοίγποίίοσι. 

Θαυϊγαϊϑὶδ δον ἃ ΟΟΟΌΡΥ [89 δβδτιθ τίοη ἐ ἘπρΙη 8.0 Εἶνο ΔῺξ ΟἸθξεγταεῦ; Αἴας. Β͵0]6 πίοι, ὅτ. 
8 “οι. ἐλ πθαε σοι Ἕες., χ δὲ. Α. Β. Ὁ3 8. Τ,, τηοϑὲ ζδίοΥ, τϑλακ : ΒΟΟΡΥΘα ΟΥ ΒΘπΑ: ἸΔΟΏΤΩΔΗΤΙι 

Τιοοδοπάοτί, θ0 ῬἈίρρί, ΑἸϊοσά, Ττοβο]]ο6.. Ὅτ. Ταῶρο, ἤοπόνοσ, ζοἸ] σα στίοδοδοβ, ΜΗ͂Ι, ἘξΙ μοὶ δηὰ Μογος, 
ὃ δαὶ ἰἢ 

ὝΟΓΘ 
κυρίῳ πορυΐτο, Υ δ8 186 ῬΗΣΆΒΘ : ΒΟΣΎΘ 86 Γ,ογὰ, 16 80 ΘΟΙΩΤΔΟῺ πὶ ῬΩΏΪ. ὍΣ. ΤΑΣΙβΒῸ ΒΑΥΒ : “"" Β0ὁ ἢ ἃ ταὶ 

ἘΞ 5 Ὁ στρ ἌΡ Σραν Τ ΣΤῊ δὲ ΑΥΕΕ ΤΕΣ, ἰδ. Στ ΣῊ ΝΣ τὶ απ ποὶ ἐπ πτὴς ΣΙ" πξ τ᾿ παῖς ο Υ ἜΣ Ρ] αι Θ 8 Ῥ»ζοΐ ΤΩ νο Σ 8 016 Θ 6: φῷ 
δουλεύειν." Ιὲ μα ΑΥ̓ΤΟ ἀρρθς ἐμαὶ Ὧν, 1ΔὉ νυ  ἐλεκεῚ ταί ο Σ ἀπθ με στ Ἀν ναλαροδιριαίας ἡ κλείς οὰς ΟΧ Ξ ἐπε ἰρ 066, 
ἔθδῃ ὃν [18 τασυ]δ οὗὨ αὐ 1041 ἐπν. 8606 ΑἸξογὰ ἱπ ἔβαινον οὗ ἐδὸ τοϑοοϊγοὰ σϑοϑϊῃηα. Η οοτέσαδ ἐδδὲ, Ὀὑθαϊὰθ8 
[δ ποῖ οὗἨ ὀχέοστια] δῃ Ββον ἶθ8, [16 ἐπίοσ δ] ὑοῦ δ ὈΠ 696 δυδίαϊτι 1ξ. ““ΤΏ6 ργεέβοη ἐρτὰ μουν δ ὑπὸ ὁϑλαγασίεγν 6. ον 

Υ ἷἰπ ἴδ6 σοϊὰδὲ οὗ οσδπογία» 

4 ον. 183,- -ἰἸεο., Νὰ. Α. Β. Ὧ5. : χρείαις: Ὦϊ, Ἐν," ᾿ἀρύμι ἘΠ6 ἴοσταος ἰβ δἀορίϑα ὈΥ͂ Δ]} τηοάοσζῃ οὐϊΐοταε. ΤΉΘ 
Ἢ ἴθγοΓ οὗἁὨ ἔη9 ὄλόποῦ 6} πιατίψγε ὃψ οομεπιειιοναζίον Ὁ β 

8 μνείαις, ψ ΏΪΟῺ 6 χοοοίϑ Ὦ6ΓΘ, 8 βαρρογίδαἃ ν ἐπ βδονὴθ 
δος ποχ 68 8ἃ9 6 τορδδίπο καιρῷ (τοτ. 11), ΤΠ ἢ ἮΘ δοοορίϑ. “" Βὺξ 86 δοπποδεου 869 Ῥτοποῦποθθ ἰδ ἔλνοσ οὗ [09 

σ. Νοίεε, 
4 Ψο ον. 17. -ΑδοΣ καλά, 43.. Ῥοϊνοαγῃ, ἄο., ἰηδογτὶ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ; Ἐ. α., ὰ] Θοίηξο, πιδὴν Γλιἢ 

Ιυδοσὲ οὐ μόνον ἐνώπιον τ. θεοῦ ἀλλὰ καί. Τθρρεο δἀάίξίοτια ἃτὸ τοϊϑοϊθὰ ἣν 811} τηοῆϑτῃ ἀρ τη υμάῃν δ ἑδκεὰ ΔΌΠῬτον. ἣν 
, Ὦοσα ἴδ6 ΤΧΧ. τοδᾶν: προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίον καὶ ἀνθρώπων.---ἸὨκιοηἀ οὗ πάντων (Πεο.. δὰ. Β., Ὁ}, Τῷ 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

ἸΧΈΒΘΈΤΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Αϑιαγωη αΥ υ.--- ΤὩ6 γϑαρ, (μαὺ 006 ἜΧΡΓοββίου ἡ 
ἀγάπη ἀνυπόκριτος ΒΕΓν68 88 ΔῺ ἰῃβου ροη ἴο εἴ 
δ. ζΟ]]ονίπς ραγ οἰ ρίο8Β, μ88 ἱπαυσοὰ 8, αἴϊον (86 
ΘΧΔΙΏΡΪ6 οἵ Μογον, διὰ οἴμοσβ, ἰὸ Ὀσρίη ἴἢ6 ΠΟῊ 
βοοϊϑδοῃ. υἱὶτἢ νοῦ, 9.5 [ΙΕ ΤΩΔΥ ὕδ ἀουδίδα πὶθῦθοΓ 
[206 Αροβίϊθ 888 τῳ θῃ ΠΥ Βυρρ]εαὰ ἔστω οΥ ἐστί. 
πο Ἰαίίον υἱὸν ἴ8 ἑἈνογοὰ ὈΥ ἴΠ|6 ἰάθα οὗ ΟἨγίβιίδη 
ἰονθ, ποὶ τρογοὶ “ΤΟΝΔΡα οΟἴμοΓδ,." Ὀυϊ ἰπ ἃ υῃΐ- 
ΨΟΓΕΔΙ ΓΟΙΔΙΙΟΣ : 800 νοΣ, 11. Τῃο Βγϑὺ σοῃπδβιγιιοιίοη 
ἰς ἑδυοτθὰ ὮΥ {Π6 Βογίδι᾽οσΥ ἔουσια ἀρρθαυΐηρ ἴΠΟΓΘ 
ΒΊΓΟΩΟΙΥ ἰοναγὰ [Π6 θη, ΟἿΣ ΘΑΡΪΘΓ αἰ νβίο ΔΒ 
Βαβϑὰ οὐ ἴμ6 βοΐ [δὲ γϑγβ, 9 δῃὰ 10 ἰγϑαὺ οὗ οοῃ- 
ἀυοὶ ἑοπναρα οομιμδηΐοηβ ἴῃ δὶ τὶ η μ6 ΟὨυΓΟΒ. 
Τη6 Αροβί]θ, Βοίσαυ ον, γᾶ κο8 0860 οὗ ἃ ἰοπρ ΒΟΓΪ68 
οὗ ραγοΐρ]θ8, δ ἢ 6 πουϊὰ Ὀγρὸ ποῖ 80 τωυοῦ ἃ | ΒΚ] 
Ομγιβύδηῃ οοῦσβα οὗ οοπάυοϊ, 85 ἰ0 βοΐ ὺὑρ ἃ ἐγρίοδὶ 
ΤΌ]ς οὗ οοπάυοὶ ἴον Βα] ον ΓΒ, δοοογάϊηρ ἴο υπίοϊρηοα 
ἰογϑ. 

[ῦ)6 Ὑεῖίο, ΟἸβμδυδβθη, δηὰ οἴμογθ, ΒΙΡΡΙΥ ἔστι, 
(ἢ τηδκίηρ, (8686 γογθθ8 ἀδβογὶ ρινθ, ποὺ ὨογίδυογΥ. 
ΤΏΘΥ υὐρὸ ἰπδῦ (86 υ86 οὗ (Π6 ραγλοῖρ]6 ἰὼ ὑπ6 πὰ 
Ρογαϊΐνο ἴδ ΤΟΥ τσ. ἸΤδδὶ ἰβ ὑσὰθ  Ὀὰϊ ἰῃ τϑὺ, 14 
Ἧ6 δύο 1ῃ6 ἱπιροτγαίνο, [0] ον ΌΥ͂ δῷ ἱμβηϊνο ἴῃ 
γοῦ, 1ὅ, ἀπὰ ἐθθη ὈΥ̓͂ ραγί! οἰ ρ]68, νϑσὰ, 16--19 ; 4}} οὗ 
[686 ᾿ΑΌΘΥ οἰδυδοβ Ὀθίηρ οὗ 6 μογίδίογυΥ ομδγδοῖου, 
ὙΠ} τηοϑὺ οοτημηρηΐδίοτθ (80 Ε. Υ.), νῷ ῥγοΐον ἴο 
δυρρὶν ἔστω ὙΠῸ τῃ6 γαῖ οἰδυβδ οἵ γϑγ, 9, δῃὰ 
ἐστέ τἰϊῃ τῃ6 [Ὁ]οπηρ ρασι οἱ ρ]68, βίηοα σοῦ. 8 ἰδ 
οὗ 8 ΠΟΥ ΔΙΟΥΥ οπδγδοίοσ, Μογον, ῬὨΠΙρρΡὶ, ΤΒο θη. 
ἀοεγῖ, ᾿ομτδηη, ἰασοῦ οαϊοη, ἀθοίαγα ἔον (18. ἐῃ9 
Θαἰογβ ΟΥ̓ ὑποῖν ρυποίξυδίίοη, πῃϊο ἢ 8 ἐΠ6 βϑῖὴηθ ἴῃ 
[6 τη ἢ 86 (πὶ οὐ [6 Εἰ. Υ. [ῳΔΟ;τ ΠΏ 8180 ἔδνοῦΒ 
(βπι !]ον δα ἰοη) ᾿οἰπίηςς [8.6 ραγίϊοϊρ]θ8 τῖθ (86 ἰτω- 
Ρογαῖνο ἴῃ νοῦ, 14, δηὰ ἔμ οὐϊαϊπΐηρ [86 Ποτιδίουυ 
ἴογοα ; {π|8, δοσόνογ, ἰ8 ποῦ ΟὨΪΥ͂ βίηριίαν, Ὀυῦ 60η- 
ἔΓΑΓΥ ἴ0 (86 τθουραῖ, ποῖ Μ1}} ποῦ Ῥογτηΐξ 0Π686 
Ῥδυγίϊορ] 68 ἴο τοῦ ἐν ἐμ6 ἱπηρογαίνα, δίεββ, ἘΣ ΖΒΟ ἢ 6 
ἰαίζοβ ὑπ 6 ρασιοἶρ [68 88 σοστοβροπαϊῃρ 0 [6 Ρογβοιιδὶ 
Β Ὀ͵οοἴβ οὗ “Ἰονθ υηζοΐχηθι,," 828 42 Οοσ. ἱ. 7; Ὀὰϊ 
(ἷ8. 18 ἘΠΏΘΟΘΒΘΑΓΙΥ.--Ἔ, 

γεν. 9. 1οὲ γοὺυγ ἴονθ Ὀθ6 υπέοὶβιθ4] ἡ 
ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ε δ᾽ ͵υδβεα ἴῃ 
ΘΓ ρσΙποπίηρ ἦ ἀγάπη ἱπῖο ψοιν ἰουέ, ἴῃ Επρ- 
ἴῃ. Βυὺῦ (ῃ6 ΑΡΟΒΙ]6 τρθϑῃϑ ἔουδ ΔΌΘΟΪ ον, ποῖ 
ΤΏΘΡΟΪΥ ἴονθ ἤο ἰδ6 Ὀτγοίθγθη (ὙΒΙΟΝ 18 Θρο η οὗἁ 
ΔΙΘΥΑΓ8), ΠῸΡ ἴογὸ ἰοὸ ἀοά. Τῆδ δάϊθοιῖνα ῃθοϑά 
Ποῦ 6 ῬΔΓΔΡὮΓΑΒΘα, 88 ἰη ΚΕ. Υ.--Ε. 866. 2 Οον. 
νἱ, 6: 1 Ῥοῖθν ἱ. 22. ΜοΥΟΡ Ὑ7Χ6}} ΒΑΥΒ: “ΑΒ ΙΟΥΟ, 
80 δἷβο τηῦυδὲ ζϑ 1 ἢ, 115 τοοῖ, Ὀ6.᾽ 1 Τίτη. ἴ. δ. 2 ΤΊ. 
᾿. 8. ὕπαϊδβοοι θὰ Ἰονα 18 ἐποσοίοτθ [86 ἱπβογρίίοῃ 
ἴον {Π|| πῇο]6 βογίθϑ οὐ ργϑβογ ριἄοηβ πο [86 Αροϑ- 
416 ἰἴαγϑ ἀοτσῃ ἰῃ ΡῬδγα] ]ο δηλ οὐὗὁἨ ἦτο δπὰ οἵ ἰδγθρ 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ. 

ΑΡΒοΥ ἴδδῖ τὐβίο ἰβ ουἱἹ. ἀποστυγοῦνγ- 
τες. βδιυ σεν, τορος πὶ τορυρῆαποθ. Τΐβ 
ἤγδὶ σταπὰ δη Ἐ}.μ:6818 βαγ8, [Παὶ Ὀδ᾽ ον ΓΒ Βμου]Ἱὰ ἰΌΓη 
ΔΎΘΔΥ ὙΪ0) αὐΐον ΔΌΒΟσσομοΘ ἔγοιῃ {Πὲ τ ἷο ἰ8 6Υ]], 
ἴη ΟΥοΡ ἴο οἴδαγε ἴο ἴμ6 ζοοὰ πὶ ἱπβοραγϑῸΪΘ δἷ- 
(δοδτηθηῖ, 85 ΠῚ ὈγΙἀ8] αϑδοίΐοη. ΤΉῊΪΒ δη 6 βῖ8 
οοηδιξίαϊοα ὑπ6 Ῥγδοίδος οὔ ἤθᾶνθη δπὰ ΠοδΎΘ]Υ 16, 
δηὰ ἰΐα τϑδ σαί οι ἷβ [86 116 οὗὁἩἉ ον [οτὰ. [8 Ὀγοδῖ- 
ἴηρ ο΄ δἀηά ἰὐτγηϊῃρ ΔΎΔΥ, 88 ΜΝ 6}}] δ [ζ8 σοπῃοροίίηρ 
τὰ υπίεηρ, οσοηβιϊαϊθ τ[ἢ6 ἔπ ἀΔΙΩΘη 8] τποταὶ ἰὰν 

ΠΥ Θοάδε Κίηράοπι, 76 δοοοπὰ δηιμοαδῖβ πηΐῦθ8 
οἶδ (Ὠΐκ. 

8 [1π ἴδ ὅτος οὐϊίίοη, τόγα, 9 απ 10 πότὸ δἀὐδοὰ ἰο ἐῃο 
βοοίδοῃ. 7ΤῈ6 ὑτοϑοτὲ ἀἰνίἱοίοι δ86 ἐπ ΒΡ οτέ οὗ 

Βοσὲ τοοάρτῃ οοματηθη δίοσα, δηᾶὰ τυκίέ Ὁ0 ἀδοϊοθὰ ἃ 
ΦΡΡΥ αἱ οταξοῃ.---ἢ 1 

͵ 

ΧΙ. 9--.21. Φ0 

γον. 10. Τῃ Ῥσχοΐμοσν ἰονθ, φιλαδελφέᾳ 
ἴρὴν ἀδιῖνο ἰ8 (πδΐ ΟΥὨ ΚΓ εγόποα.: 88 τοβρϑοῖβ ὈΓΟΙΒΟΡ 

ἴον 8.---Ε}] βρθοὶδο ὈγοΟΙ ΘΕ ἴον ἴον [6110 Ν 
τ δι ϊδη8.; 1 ΤΉΘΒ8. ἷγ. 9: ΗφΘΌ. χὶϊ!. 1; 1 Ῥόδον ἃ 

22. 2 Ῥοῖογ ἱ, 7...-[Β6 αθϑοιϊομαῖθ οὔϑ ἴο ἅσι- 
οἶμου, εἰς ἀλλήλους] φιλόστοργοι. ΒΕεΊΟΥ͂ 
ΟΥΒ 88 ᾿οἸναγὰ 686 Γα]αἰΘα ἴῃ Ὀ]οΟά, 

Τὰ Βουουσ. Τιμή, θοϑίθοῃ. Τθς δηιπραὶδ 
ΘΓ 18 ἴΠπ|6 ἐφμαξέἐσαέέοπι ἰὴ οοηδάϊηρ, ὈτοΟΙ ΠΟΥ ἸΟΥ͂Θ, 
δηὰ [6 Βυθοταϊπαίίοη οὐὗἨ ΟἿΣ ΟΥΤ ΡΟΓΒΟΏΔΙΣΥ ἰὼ ΟἿ 
Θϑίθθπι [ὉΓΣ ΟἴΠΕΓΒ. 

Ῥτοίοιυίηρ ΟὯ6 διοῖμοσ. Προηγούμενον. 
ΤΌΘ ΘΣΧΡΙΔΗΔΊΔΟΏΒ : Θχοο ηρ (ΟΠπγγβοβίοτω, δηὰ οἱἢ.- 
68), ΟὈἸσὶπρ (Τ ΒΕΟΡΏγΪδοι, ἔλίμοσ, δηὰ οὐ 15), ἀπὰ 
οϑιθοιΐηρ δἰριον (Ἰ ϑοοάοτοί, τοι; 866 ΤὨοΪΌΟΚ), 
ΓΘ ἱπιϊπηϑί6 }  οοπποοίοα ἐμοί, [βιυδτιὶ : “ [ἢ 

ἶ ΒΟΙΟΣ, δηϊοὶραϊίπρ 056 δηοίμον." Μόνο. 
“ Φρὶπρ δεῦονε 88 συωδάεδ; ἃ, 6.., ἰτἢ οοπάυοι ἱποῖς- 
ἷπρ᾽ ΟΙΘΣΒ ἴ0 [0]10»ν.} ΤὮοΒ6 ΘΧρ]δηδίϊοηβ, ΠΟ νοῦ, 
ἀο ποῦ βοϑῖῃ ἴο βυϊ τιμή; Βδοηοα ΑἸογὰ, δῃὰ τηοβί, 
ΡΤΘΙΟΡ {116 τηραηΐηρ ρθη ἰπ ἴπ6 Ὑυϊσαῖα ς ἐριυέσετι 
»γαυερίοηίδι, Ἠοᾶρο: “Ἰηδίοδα οὗ παϊτπηρ ἴοσ 
ΟἾΒΟΓΒ [0 ΠΟΙΟΡ ὑ8, ἯΘ δΒιιοι]α Ὀ6 ὈΘσίογο δα Ὑ1Ὸἢ 
[Ὠθγὰ ἴῃ ἴΠ6 τηδηϊξοβιδίίοη οὗ γοϑροοῖ,"- Ε.] 

γον. 11. 1ω ἀϊφοσιοο, ποῖ 8] οι 0], ἃς. [τΆ 
σπουδῆ μὴ ὀκνηροί, κιτιλ.] ΤῊΪΘ οἰδυδο, νι οὗ 
[88 ὑΠγ66 ΤΩ ΙΏΌΘΥΌ, ἀ6Βηο 3 ῬΓΟΡΟΣ δοῦν "Ὁ ἴῃ τοίου. 
ΘΠ66 ἴ0 ΤΘΙΏΡΟΓΑΙ δαὶ τβ, ̓υδὲὶ 88 ἴπ:6 (ΟἸ] ον οἰαυδβο, 
ΥΠΪΟὮ 4180 88 [ΠΓΘΘ ΤΠΘΙΏΌΘΙΒ, ἀ6 ΠΗ Π6 8 ῬΓΟΡΟΣ ΡᾺ8- 
ΒΙ ΠΥ ἰπ [8689 Αὔθῖγϑ, ΒοΟΙΒ ψογβο8 ἀθῆμπο {πὸ ρϑύ- 
80η8] οοηάυοὺ οὗὨ ἴπ6 ΟἩγϑιυΐδη ἴῃ το δὔοη ὕο ᾿ἷπ:- 
86] ἢ, δοοογάϊηρ ἴο ἷδ βἰτπαϊΐοη ἴῃ το," Τὸ ρι1Π- 
αἶἷραὶ] γι] οὗ ἴπ6 βγεῦ οἴδυβο ἰα : οὶ [0 βγη ἢ Δ} 
ὨρΑνύθαὶΥ ἔγοιῃ [π6 τ 0]6 στοτκ οὗ (ἴτηο, Ὀαϊ ἴο πογῖκ 
πἰϊῃ ρογβουθεῖηρ Θηἰυδίδδιη. ΤῸ (88 ὈΘΙοπΒ 86 
ῬοΪαΡ οοπαποὶ οὗ τετρδἰπίηρ ΆΥτὰ ἴῃ Βρὶ γῖῦ (βου ἷπρ 
δηὰ ὈΟΪΠπρ 1κθ ἃ Βοὺ ερτγίπρ), αμὰ ουθγοοτηΐηρ 118 
ὔτηθ (8β66 Αοίβ χν]]. 35) 116 ἴῃ ΟΠ ΟἾΒ ΔΙ (με 
δάδρθηρ ΟμΘ᾽Β 86] ἰὁὸ {π6 τηοϊηρηὺ, ἴο {πὸ ψ|}] οἵ 
ἴδ8 κύριος ἴῃ [86 καιρός, 80 ἴδαὺ Ηδ ἴ8. βογνθὰ ὈΥ 
ΟὈβογυίηρ ἰΐ8 [}} ταθδηΐηρ, Δουλ. τῷ καιρῶ, 
ἐεηιρογὶ δεγυῖγε (Οἴ66ΓΟ), δῃὰ δἰ γαῖαν ΘΣΡΓββίοῃβ : 
866 Μογοσ, ὑ. 468.( ΤΊΏΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ἯἮΔ8 080}] ἴῃ [86 
Ὀδα 5Β6η86 κε ὈΠΡτΙ πο }]οα δοοοχητηοαδιϊ 0), 88. ἴῃ 
(86. ροοά (ἴο δοοοιητηοᾶδία οπμϑἶϑ Β6 Ὁ ὑο [86 {{π|6). 
Βυΐ ΠΘΓΘ ἰδ γϑδαβΒ : ΘΟ ΓΟ πρὶ ἰΠ6 τἶπηθ ὈΥ βουνϊης 
{πὸ [οτὰ  Ερηῃ. ν. 16: 866 ΤΟΙ οἷς, ΡΡ. 669 Σ, τ ΠῸ 
Εἶνοβ ἴπ 8 ργθίδγθῃοα ἴὸ [88 γϑδϊηρ κυρίῳ. 

[βοσνίηρ ἰ89 Ιοχᾶ, τῷ χυρέῳ δουλεύον- 
τες. Οη [6 τοαδίηρβ, 866 7εχέμαί Νοίε ἢ. ΤῊ 
δαοριίοι οὗὁἨ [Π6 τοδαϊηρ καιρῷ, πϊςἢ ἰβ πού 80 π|]} 
Βυδίδι Π6α 88 ἱπδὶ οὗἉ [πὸ 2ζεο., ὯΔ8 ἱπθαοηοοα ([ἢ6 ἀχο- 
ἐοεἷβ οὗ Ὦγν. βησα ἱπγουρῃοπὺὶ [86 γοσβο. ῬἘΣρρὶ 
ὌΓΡΕΒ δραϊηδὺ καιρῶ (8 Θαυΐνοσδὶ τηθϑηΐηρ, δηὰ [89 
ἔδλοι (δᾶὺ ῬδΔὺ] δἴναυα σοργοβοηῖδ (ἢ6 ΟἾγ βιίϊδηῃ ἃ8 
7Ρρεθ, ἃ βουναηΐ ΟἿΪΥ ἴο Οοά, οὐ Οδνέδί, οὐ γἰσλέθοιι!. 
9688. ΏΘΥ} ΟΥ̓ τῇ6 ἐξηιδ. [ἢ ἔδοί, 18:6 ἰη)υποίί οι 
ΒΘΘΙΏΒ ΒΟΘΓΟΘΙΥ ἰ0 αἰ δ᾽ ἔτσοπη οὔβ οὗ νον] αἱ γ πίϑάοπι, 
ἱ ᾶὺ τοραΐϊηρσ Ὀ6 δοοορίθα, ἘΕρῇ. νυ. 16: Οὐ]. ἱν. 
ὅ, νῖ}1 ποί 80} ἴΠ6 ὀχργοβδίοῃ. ΕὙΪΊΖΘΟΠΘ ἐπὶ ἰοὺ 
δατοῖί8 δη ἱπίθγοβδηρα οὗ χυρίος δῃὰ καιρὸς ἰξ "ἴΠ6} 
Ρἶδο68.---ν. Ηοᾶρο δχρ αΐῃβ: “Ἢ Ἱπβυοηῃοοὰ ἔῃ ουὖΐ 
ΔΟΟΨΠΥ δηὰ ζοαὶ ὈΥ͂ ἃ ἀδβῖτο ἴο βοῦτθ Ομ γίϑι. Τρία 

9 (Τῇ. τοδάϊηρ δἀοριοὰ ὃν ἢχ. Τδηρθ ἐπ {86 Ἰαδὲ σιΔῺ 89 
Ἰολάβ τα ἴο ἐπα Ἰἰτοὐίδέϊοι οὗ τηοδυΐης. Ὕ]}16, 62 ῬῺὨΪ» 
ἘΡΡΙ οὔδογνϑδ, ἔσο ἱκα πὸ Ὡϑοδϑδὶ σης ἐδ6 ἀ1]}» 
᾿λὐδὴβ ἴο σνδῃ κοι βεο αβοτχία, ἰδ βϑοῖὴβ ΘαΌΔΙΥ ὑπ0Ὰ]]οἃ ἴοξ 

σούου ἴἰ ὁσχοϊ κείνου ἴο ἐθιι ρΟΣΑαΙ ΘΒ το, δ ἰθ ἀ0π6 Ὁ ὍΣ. 
Ιἄτιμὸ δηὰ {πο Ε'. Ν΄. (““Ὀπαΐη 668). Ιξδοῦ ἰθ ποῖ ᾿Έ57: 8}}} 
οχϑοαὶ, "αὶ σίνοβ 6 οοττϑοῖ 6ΘΏ80 : ϑεῖ] πίολέ ἐγἄρε, ΄δαε ἐλ 
ἔδωη δοὶ] ; Β. ποῖ δ] Ἀδηϊ ἰπ τιμαὶ τοὺ οὐδηΐ ἰο ἀο. ΤΉ 
'ξ 6 τοϊοστοὰ ἴο 4}} ΟὈσίδιΐδῃ ἀν 89 δΌο (ΑἸίοσὰ).---Ἐ.} 
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ΘΟ ΌΘΕ Οὗ [6 δβοῃύθῃοο, ἰμυ8 υηἀοταίοοα, ἀοϑονῖθ68 
ἐδ τηοῖϊϊνο ἴτοτῃ Μοῦ 268] δῃαὰ ἀἰ]βοθηοα δῃου ὰ 
Ῥγοοοοὰ." Τα σοσωτθοῃ ἰηϊογργοιαίοη, ἀογὶ γα ἔτομι 
ἐδ Ε, Υ΄.., ἰθ : ποῖ βίου! ἴῃ του θογαὶ ΑΠαῖγΆ, γοῖ οὗ 
δὴ Θαγηοϑί γα] ρίουϑ βρίὶ εὶῦ, υθοδιδο 411 β ἀοῃθ ἴῃ (ἢ 6 
ϑογνΐςο οὗ [0 ογτὰ, [ (86 βγβὺ οἰδυθθ Ὀ6 Θχίθῃηά- 
Φὰ 80 88 ἴὸ ἱποϊυἀο “τ μαῖονοῦ Οοὐγ Βαηὰ 'πᾶβ (0 
ἀο,᾽" (818 ἷβΒ δυο ΕΠ οοττοοῖ. Τη6 ϑοοοηὰ τηθιὼ» 
ὍοΥ ἀογίνοβ ἰζ8 Δρρτοργίδίθηθϑθ ἔγοτῃ [ἢ 6 ἔδοῦ---ὭΘΥΟ Γ᾽ 
ΤΏΟΓΘ ὨοίοΘδὈΪΘ μη ἴῃ ἱπθ86 Ὀυδυ] ηρ ἄδγβ, ΒΘ η 
ὄνϑη το ζίουβ ἀοΥ ραγίδιτθβ βοῃθνμδὶ οὗ [86 αρὶτὶῦ 
οἵ [86 ἀρ90---(δὶ 2641] δηὰ αἰ ]ΐζοηοθ ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 
δ Όΐϊ᾽ πα Ραββί οΏ, ἃ ἴΏΘΓῸ δου, Ἰδοϊσίηρ [86 ζοηυ- 
ἴη6 ἕεγνον οὗ [86 δρίγέέ. ΤῈ ἰαϑὺ ἴϑθστη ἀοϑθδ ποῖ, 
ἰηάϑοά, τοῖο ἴο 16 ΒΟΪΥ βρίγιξ, Ὀπὶ, ἴῃ δὴ ἐσχμογίδ. 
Ἐἴοη ἰο ΟΠ τ βιίδηβ, πλδ  ὙὙ6}} Ὀ6 ὑδίθῃ 88 τηϑδηΐηρ [86 
δυμηδη Βρί εἰς υπάογ [86 ἰηθυθηοα οὗ {πΠ6 ΗΟΙΥ͂ βρίγὶς. 
“-Ε.] Τιΐδ ἰ8 [0] ονσθά ὉΥ ἃ ἐγ οΠμοΟ ΟΤΩΥ͂ 88 (ἢ6 ῥγορ- 
ΦΥ͂ ῬΔΑΒΙΥΥ͂ ἴῃ θη ρΟΓΆ] το δι! 0Π8. 

γεν. 12. Ιπ Ὦορο, χοϊοϊοίῃρ [τῇ ἐλπὲδι 
χαίροντες. διαδλτὺ τὨϊηκ8 ἰῃ6 ἀδίνοβ ἱπη [8 
ΥΟΓΒΘ 880 ἃΓῸ ἀδξνοβ οὗ γοίδγθῃοθ: 88 σοβρθοίβ 
Ὦορο, ταὐοϊοίησ, ὅσο. Βυΐ [ἢ τορυ δῦ  δ88 ὈΘΘΏ 
ὈτΟΚοη ἰῃ ἼΡοπ ὈΥ̓͂ [9 τῷ κυρίῳ οὗ [π6 ργοοραϊηρ 
ὙΟΓΒΟ; ἯΘ ΔΓΘ (Ὠθγοίοτο Μαγγαηϊθα ἴῃ δαορίίῃρ ἃ 
ἀἰδογοηῦ Υἱϑῦν ἤθγο, οϑρθοΐδ! ] 88 (06 ἀδίνοθ ἰὴ {Π|Ὶ8 
Υοῦ80 θοϑῖὰ ποὺ 0 Ὧδ ὈΑΓΔΙ16Ϊ ἴοὸ Θδο οἴπου. ΤῃῸ 
γοῦῦ χαέρενν ΤῊΔῪ ἱπαἀοοὰ ρόνοστι [Π6 ἀαίϊνο, Ὀυ 1ΓΠ6 
λορϑ ἷβ ταῖμοῦ (89 σγοιμα βδη ἴμ6 οὐὔ͵δοῖ οὗὨ τοῤοΐο- 
ἷης (8υ Μογονῦ, ΑἸΐογα). 6 Ὑοιίο, ῬμΠΙρρίς Φ67- 
πιῦσε ἀεν Ηοῇ «π΄; Ἠοάρο: οπ αὐοομπέ ὁ λορε. 
ἼΠ6 Πορθ ἰβ8 οὐ͵δοῦνο, δὰ ἴο Ὀ6 ἐδ ΤΏΟΓΟ μθῆ- 
ΦγΘΪγ ἰδδη Ὧν. [δηρθ ἨΪΐβ ν᾽ ον τϑβι} 18 
ἔγοταη γοδαΐϊηρ καιρῷ δῦουϑ.--- Ε.}] Τῇ δι  Ποδὶβ 
ΒΟΥ (δδὶ ἤΘγΘ (6 ἐλπίς, 88 ζουμὶ [86 σποιδή, 
ηυδὶ Ὀ0 Γοζαγὰ θα 88. Ῥγον ΘΕ οὐ͵οοῖϊνο. [Ι͂ἢ {86 
πιο Ὀοϑίοπίηρ ορθ. [δ ͵ἴβ ἴῃ ΠΔΥΙΏΟΩΥ πὶ [6 
ἘΠ. ΚΟ οἰδγδοίορ οὐ ἴδ! ἰοὸ τοὐοῖθθ σταίθ}]ν 
ΟΥ̓ΟΓ ΘΟΥΘΓΥ ροοᾶ ἰοκθῃ ; πὲ ἰΐ 8 4180 ἰὴ παγπιοὴν 
ὙΠῚ0Π ἸΏ ΗΠ Ἶη6885 0 6 ραιίοηϊ ἴη (ἱυϊδίίοη. 

1 ἰχἱρυϊαϊίξου, Ῥαϊίθηϊ ; ἐπ Ῥχαγνϑσ, ἢθζ- 
βουοσίηρ [τῇ ϑλίψει. ὑπομένοντες" τῇ 
προσευχῇ προςκαρτεροῦντες. ΑἸοιὰ : τῇ 
δ έψει: ἴδιο βίαϊο ἴῃ πιο (86 ὑπομονή ἰ8 ἔοαμά, 
ῬΏΠΙρΡΡΙ, 6 Ὑ οἴἴο, Μογον, ἄς,, (Ηἰπῖκ ἐν νὰ οὔ ῖῦ- 
ἰοὰ οὐ δοοουῃῦ οὗἨ ἴπ6 Ρδγ} 6] βγη οὗἁὨ οοηδιγαυοίίοῃ, 
ἐπουρὶ (9 γογῸ ρόνογηβ [Π6 ἀδεῖνο (ΠΟ ΓΘ υβι8}} Ὁ 
[856 δοουβαῖῖνο, Ὠόνγονοῦ). Οἡ [06 βοοοῃὰ οἴδιβο, 
ΟΡ. ΟΟ]. ἱν, 2; Αοὶϑ ὶ, 14.---Β.] Τὴ Βαγηηοηΐζα- 
(ἴοη οὗὨ ἐμ σνγϑδῖ οοηύγαδίβ οὗ 116 1168 ἰῃ [86 ρογθθ- 
υογίηρ 116 οὗἨ ρσγαγθγσ. ὅδ, πα} ν Παγποτ αι ἑο8, 866 
Φδαϊοοβ ἱ, 9, 10: οἰδρ. Υ. 18. Βοηροὶ: Θαωμάϊωπι, 
πον ηιοίο ε8ὲ αὔᾶεοίν2, δοα εἰἰαπι οὔὲοίκηι οὐγίβίδαπο- 
γι. ἸΒΟΙυοΙς δηὰ Μογον πνουϊὰ τορασὰ ἴῃ6 ἢορθ 
Βοῦθ αὐ υπίνϑγβα! νυ, 88 [06 ἰοιπαπιίοη οὗὨ ΟἸγἶβ- [ (89 
τίαπ 70γ. ΤΙΐβ ἰβ ποὺ ἰδνογθὰ ὈΥ͂ [86 δῃθ Πμ6 88 τῇ 
ϑλίψει. ΜαγοΥ ποτα τϑαὰβ [μ6 ἀδίϊνθ : διαπάϊΐησ 
θυ ἀραϊηδί ἰγ υ]αἰΐοη. Βυΐ Ῥαὺ] Μ1}} ποῖ οομπβί δῦ 
εὐ δυϊαιίΐομ 88 δὴ δνθυβασυ. ο αἰϑὸ ῥγοίον δείπσ 
νόμῳ [0 δοίησ δἰοαάζαδί, 88. ΘΟ ἰηυ6α Βιοααἀαδἔη 685 

Ρἰαοθὰ ἤθγθ ἤπια! !Υ ἴῃ ἐΠ6 Ἰἰ6 οὗὨ ργδγογ" 

ΘιιΊΤΏΟ θα οὗὁἨ ὑπομένειν ἱΒ ν»δέΐοηξ οοὨ ἐπύδηοθ, ΟΣ 
παι φηυξιος ΑἸΤΒου ἢ, δὲ ἐἰπιοβ, ἴλ 9 ἰᾶθα οὗ ναϊξοηοθ Ὅδυ 
δῶ ἴμὸ Ῥγοιαίϊηθηξβ 9. [ὃ ΤᾺ Ὅ6 ἀουδέοἃ πμοΐθοΡ ἐὴθ 
οἶδον ἐπουχὴΐ 8 ποὺ θα 8}}ν Ῥτοτηΐϊῃθηῦ 616. 80 ῬΒΝΡΡ; 
ἴῃ, Ἅἀεν Ὀναησεαῖ δοδιἄηατρ.---Αὐοορύϊηρ [δ 6 τίὰοσ σϑίθγθῃμοθ 
οἵ (ο γοῖϑο, Ὦσ. Ηοᾶμθ 3808: “" | οὗ δαϊγαϊίοσι ἐδ 
4} τοοοί οὔοοί4] ταθλ]9 οὗ Ῥσγοὰ 609 ὑπ ῦ ὑγϑδς- 
φιὶ αϑιϊοιί οι." “' [πίαΓοοΌΓθο τὶ ΒΟΥΤΟΥΟΣ, ἰ8 ἢΘΟθ6- 
ΘΟΣῪ ἰο ἴὯο οχοσγοὶθο οὗ ἰμΐθ, διὰ 811 ΟἿΒΘΓ τυἱγίιιθο, δητὶ 
«πατοίοτο πὸ ΑΡοβῖ]ο ἱσαπιοάΐδι Ἵν δ 85 : σοπέίημίμρ ἐπ εία πὶ 
4 »γάγει "" Ἠὸθ ὅπακ ἰῃ (πΐδ ὀχργοοβίοῃ το ἐν γα (δ εὐρ οἵ 

γος, 18. Οονιυλυηίοαίίηρ ἴο [9 πϑοθπδαεῖθι 
οὗ καϊπὶϊβ [ταῖς χρείαις τῶν ἀγέων κοινω. 
ψοῦνψτες. Τεχέμαί Λ᾽οίε κ.-.-Β Το Ὀοϊίονο 
ὨΔΙΌΓΑΙΠΥ ΟΟΠΘ6Β ἴγοσῃ ἢἷβ8 ΟὟΤ ὨΘΟΘΒΘΙΥ (0 ἢ 6 ὨδοΘδ 
δἰ οὗ μἷ8Β Ὀγείδβγοη. Ταῖς χρείαις. ΤἘ6 τηθδῃ» 
ἵπρ οὗ [88 νοῦ χουν.  αἐδέγίδιέίπ ἰο, ἰΒ ορροερὰ 
Μογοῦ δηὰ ΤΒοΪυοῖ. [0 8 βυοίοηξ πο ἰδὲ ἡ. 
ὁπ 7εἰϊιιοδλὲρ υἱέ ἰα ἴῃ [Ὁ}16Γ δηὰ δἰσοῦμοῦ αχ.- 
Ρτυοδαΐοη, γοὶ ποὺ [8] Ονσβ!ρ “ ἱπ [Π6 Ὡϑορββίεϊθδ ἢ οὗ 
6] 1οτν- Ὁ βύδηβ, Ὀὰὶ πιὰ (ΒΘ; οΥ, ἴῃ οἵδμος ποχγὰβδ: 
ἴο Ραγιοῖραίθ ἰῃ {6 ὶν Ὡθοθβϑὶτοβ (ΟὨγγδοβίομ, Τῆοο- 
ἀοτοῖ). " «--Αὐνοι ἴο Βοπρὶ αν [τὴν φιελοξε 
νέαν διώκοντες, ἰἰζοταγ, ρυγδμΐης ἰξαϊς 
--ΕῈ ἢ} [ἢ δποίθηϊ ἐΐπηθβ, ὨΟΒΡ (ΙΕ τῶϑ α]50 δ 
Ἰγ ἱπωροτγίδηϊ ποσκ οὗ ἰονϑ, ἴον ἴ86 τε] οῦ οὗἨ ἤθοθδ 
δἰγ  ΒοὉ. χἰϊΐ, 3: 1 Ῥοῖου ἷἱν. 9. 

γεν. 14. ΒΪομδ ἴδοσο το 
ἄο. [εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, 
κι] ἘἨότο [86 δΒονίδίογγ ἤοσι Ὀθοοιηοβ ἀϊκιϊηςί - 
8660 Μαῖιξ, ν. 44, ῬΓΟΌΔΌΪ [πθ οχργοδδίοη οἵ ζαϑϑυδ 
[18 τοδομβϑὰ Ῥαὺὶ] ὈΥ ἴπ6 ἐγαάϊιίοη οὗ τ86 Οδυτγοῖι. 
ΤΒοΙ]υοῖς : “1 8 ἰαδὶ ἔγοῃ [86 ϑβϑιτῶοῦ οὔ ἴδ9 
Μουπὶ (μᾶῖ τὰ βηὰ (ἢ6 τηοδὶ Γοταϊ ἰθοθῶοοα : 1 Οὐγ. 
Υἱϊ, 10; Φδπη68 ὧν. 9: Υ.( 12: 1 Ῥοῖοῦ 1ἰ, 9 : ἵν. 14." 
ἙΠοΙΪυοῖκ, ὙΟΓῪ ΒΙΣΔΏΖΘΙΥ, Βυρροθοθ ΠΟΤῸ ἃ 80.016 
Ιοχὶοδὶ οοῃῃθοίίου.---ὦ, 6.. ἐμαὶ το Ρ. 14 8. δοοϊ θη δ} }γ 
οΑ 116 ἔογι ὈΥ͂ ἴΠ6 πογὰ διώκοντες. ἡ Βαὶ ἴτ ἰ5 ἰπω- 
οοτγθοῦ (0 Βῦρροθθ ἰδμδὶ ἰδ6 ὀχμογίδώοη οἵ νοῦ. 14 
ἰηϊοστυρίδ βυσῆ ΘΧὨΟΣΔΙΪΟΏΒ 88 ΥΟῈῚΒ. 18 δηὰ 1, 
πθΐϊοἢ τοϊδύθ ἴο [86 τησΐυδὶ] οοπάσυος οἵ ΟἸ γί ϑεϊδιά : 
γΟΓ. 1ὅ [88 ὈΘΘῺ ἴ00 ΦΘΏΘΓΔΙΙΥ τοραγθα 88 ἰδνοσίι 
ἐμιΐθ νἱθν, 

γεν. 16. Ἐαοϊοίοο τἋἋῥ-ι ἃ ἴμοδο τσῶο χσαϊοΐοσ, 
ἃς. [χαέρειν μετὰ χαιρόντων, κιαὶλ. θη 
[Ὧ6 ἰηβδηϊῶνο 88 ἱπιρογδῦνο, 866 Τοῦ, Ὁ. 396. 
Μογοῦ 8116 οὔὖἱν [86 βθῃύθμοθ ἐδῦβ: γαέρεεν ὑμᾶς 
δεῖ.---Ε}1 Χαίρειν, ἰδθ ἰηδηΐῶνο 88 δὴ ἱπαρογαῖῖνα, 
ἴο Ὀ6 Βυρρ]οιμιοηϊθα τηΘΠΙΔΙΥ ΟΥ̓͂ Δ ΟΟΥΤΟΒρΡΟΒ ΠΩ 
νοτὺ ; 866 ἥϊγδοιβ Υἱῖ, 88, 84, Ὑογ. 14 ἀφθῆποβ ἴῃ 6 
ῬΓΟΡΟΡ σοπάυοὶ ἰῃ το 0} ἴ0 ΡΘΓΒΟῺΔΙ αηξέραίζψλῳ; 
ψοῦ, 1ὅ, (86 ργοροῦ οοπάυοϊ ἴῃ τοϊδίξου ὑὸ ρϑγβοῃαδὶ 
ενιραιλῳ. 

εγ. 106. Β6 οὗ ἴδο βαῖηθ σοϊιἃ οὔθ ἰουγασζὰ 
διοῖμος [τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῖν- 
τες]. Τηο ραγυϊοῖ ρ]68 ἱπ τοῦ. 16 αν Ὀθδῃ ναγί- 
ΟΥΒΙΥ οοῃδίγυθα : ΠΟῪ ἘΠῈ ἴ[ἢ6 Ῥγϑοθαϊΐησ ἱπηρογα- 
νο χαΐέρευν, κλαίειν, σον, 16, δὰ τὸν πῖϊ [δ6 
δ] ονίης μὴ γίνεσθε; 806 ἈΠ ρρΙ. Βθοδαθα οὗ 
[806 μτοδὶ αἰ Που 68 οὗἨ δβυσῇ οοπηθοίοῃβ, οοσμο)θη- 
ἰδίοτβ ὑγοῖος (0 ΒυρρΡΙὶΥ ἔστε (ΡΠ ρρὶ, Μογοῦλῖ 

ΜΟΎΡΊΕΡΙΟ γ--- ῬΟΓΒΟΥΘΣΒΏΟΘΟ διὰ ἴιγοῦ--- ὈΟΓ ἱτα γα 
ΑΔ ἐπ οἷς Ἑ. | -Ξἅὔ} 

Θ᾿ ΓΜΟΥΟΥ ῬΡΑΓΆΡὮΓΕΔΘΑ: ““Βανίηρ ΓΟ] ον ἐπ ἐμὸ πϑοοθ- 
αἰτ|66 Οὗ ἐδ Βαϊη : {. 6., οοῃσίἑηρ, γΟΌΤΣϑοΙΪνοΘ 88 ἰοΌ ΡΒ 

πθοθδδί θα οὐὗἠἨ γ0ῈΣ ἴΠον ΟἸσὶ Β ὝΟΙΘ ὙΟΌΓ ΟὟἹ, 
διὰ ἴδυδ δοοκίης (0 πγϑοὲ ἴπ6πι.᾽" Βιίυατί : “ἴῃ τϑαροοὶ ἴο 
186 τδηΐδ οὗὁ ([δ6 βαϊηΐδ, ὯΘ Ῥαϊδοῖξο ;᾽} Ὅπι [80 ὀειΐνο δΥΤα 

66. Τὸ ἱπιχαπκιεΐνο σϑαυ 

Ἶ το ΠΕΡ 5 τηϊηὰ, εἰσαϊἢ 
τηϑηὲ νυνὶ οἱ 
ῬΊΔΥΪΩΙ 
Ομ αὶ Παἴοτν οοῦσίοαΥ, ἢ ψου]ὰ δοῦν δἰκ σοδθσθ τδδὲ δα 
ἨΔ Ββαϊὰ δϑυθγοὶν σομοθγηΐηρ ὕπόση ἐπ [Π6 ΤΌΤΤΩΘΡ διὸ οὗ 
δΐο Ἐρίδίϊο, μδἃ ὈοΘη δροΐοῃ ἰπ ἰόν. 80 δ ΠΟῪ διγα, ἰδ ἃ 
ἴοδθ οὗ ᾿ἰσοὶν αθοοϊίοῃι : Ενϑῃ ἯΘ σ“οτ ἰδ 
ποτὶ ὰ ρεγεξσμίοε, οὐκ ἴο ὉΘ φαγεροιείοτε ; ΜΘ ΟΌσδξ ἕο 10110ΓΝ 
ψἱϊ οἷν Ὀ]οβείη ῬΓΆΥ 
ιν τοῦοοῦ δηὰ .).-0ὴ ἐὴ0 δϑρίεὶξ οὗἨ ἐια τ ϑαπάν δὲν 
66 ΤΡΒῈ τη ον Θαρϑοΐδιν ἴπο αχίτγαοὶ ΔΌσα Οαϊνία ποῦ 
6 ρἶνοι.--Ἐ. 

ΠΟ τοΐαϊ ἴδ ἱτατεεαίῖενο ἔοότηι οὗ (9 ΒΕ. Υ. [1 νυ κὶ 



ΟΗΑΡΤΕΚ 

ηῸ αἰξοτηρὶ αἱ ἰῃ6 Ῥτορϑὺ οοβείγιοίοη πουϊὰ ὉΘ 
θυθϑδ ἰἀνογοὰ ΟΥ̓ τοϊυτιΐηρ ἴοὸ γοσ. 1δὅ, δῃηὰ γοδαϊηρς 
εἰιΐδ ἰπ)υηοίίοι 88 ἃ Διπαδιηθηῖδὶ ἐἱβουρηῦ, οοπίχοϊ- 
ἱπᾷ σαὶ ζο ον, οἰοιμοὰ ἰη δσυγαῖνθ οχρχθββϑίοη 
δη τη846 ΘΧρ] οἱῦ ὈΥ ἴ6 Ὀορίπηΐης οὗἁὨ γϑῦ. 16. Ομ 
48}}86 πτὶδθ6 : 

}ἴγβε ἐγιολοίονιν ς Βο)οῖοθ ἢ τπθῖὰ ἰμδὺ ἀ0 τθ- 
)οῖΐοςθ, δῃὰ πϑοὸρ πνίξῃ (θτὰ τπᾶὶ Ἧ6ΘΡ : δοίη οΥ ἐλθ 
δαηϊο ἱπαᾶ οη6 ἰοωαγά αποίλογ. 

5δοοπα ἰγολοίοτιν : Μὶπὰ ποῖ εἰμὶ ἰΒίηρσε, Ὀαϊ 
οοπαοβοοηὰ ἰοὸ ἴ86 ἰονὶγ. Αἀάϊίοη : Βὸ ποῖ νῖβθ 
ἴῃ γοῦν οἴψῃ οοποοίίϑ (ἴῃ Βθο] αβἰοη). 

Τλὶγα ἐγἑολοίοπιψ : ΒΘΟΟΙΏΡΘΙΩδΟ ὅθ ὯῸ τωδῃ οὐ]ὶ 
ἔον ον]] ; ρῥγουΐϊὰς {πίηρβ Ὠομποβὲ ἴῃ [Π6 ἴηι οὗἉ 8}} 
ΤΏΘη : ἰξ ἴὲ Ὅ6 ροββί 16, 88 τηυοῖ 88. 1 οἐἢ ἴῃ γοιι, ᾿ἶνθ 
ῬΟΔΟΘΔΌΪΥ ὙΠ} 411 τη θη. 

ΤῬομνγιὰ ἰγἱολοίοιιψ : Ὠοδεὶγ Ὀοϊονθᾶ, ἀσοηρο ποὶ 
γουγβοῖνϑθ, Ὀὰϊ ταῦθμοσ ρῖνθ ρ]8ο0 ὑπο ττδὶ ; [ῸΓ ἰδ 
δ ψυτ θη, ὅθ. ΑἹ] ἐπι ῖ8 ἔ0] οὐ ἔτοσα 186 οοπαυοὲ οὗ 
Οσίϑιΐδηβ ὑονγαιὰ οδοὴ οἵμορ, Βυΐ ΓΠ6ὴ (ἢ6 Ὑ0]6 
Ἰοσ οΥ (;ἷ8 γϑοίρΓΟΟΔΙ 6 ρ ἰ8 οἰανογαιθα ἴῃ ἢ 6 
τἰβιίδη ἰόν οὗὨ διηϑιιΐθβ, ὙΠΟ ΘΟΠΑΌΘΙΒ ΟΥἹ] ὉΥ 

κοοὰ; τογ. 20, 21. 
ΤΏΘ δᾶχηθ. Τὸ αὐτό : 8600 ΟδδΡ. χΥ. ὅ:; ΡΆ]]. 

ἱ. 2; ἵν. 2: 2 Ὅον. χἰϊὶ. 7. ΤΏΘΥ βου! ἃ δάθϑγθ ἰο  βθῃη86 
[06 βαπη6, δὲ '8β δαυλὶ, Ἡβδὲ 18 οοσωσηοῃ, ἴῃ ἐΠ6ὶγ 
ἰῃ ΘΟ ΓΟΟΌΓΒΟ ἩΠῚῚ ΘΟ ΟὗὮΘΡ, ΟΥ ἴῃ 1Π|6 ἱπίθγοουγβα οὗ 
ΟἿΘ ἰοπαγὰ ΟΙΠΘΣΒ: τϑιιΐπαορ οἵ 86 αοϊάθῃ Βυἷ6. 
᾿Αοοοναϊηρ ἴο ΡὨ]]. ἰϊ, 4, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ῥτοοοαὰβ 
ἤτοι ἴΠ6 τὸ ἕν φρονεῖν. ΑΟΒΘΡΘΏΟΘ [0 Ο06 ΓΕΒ] 18 
πῃ δα ιογίηρ ἰο [6 βᾶτηθ : [Π6ῃ, {18 ΓΘΒΌΪ ἴῃ ΠΣ γ, 
ΜἘΪΟΉ, ΒΟΤΘΥΟΓ, ἰ8. ΟὨΪΥ 8 Βρϑοίαὶ ἔγαϊξ οἵὗὁἨ ὑμιδὶ σοῃ- 
ΘΓᾺΪ οοπάυοῖ, [Γἠκονπίθο Τποΐυοῖκ. [Ὁγ. Ηοάρο {8 
οοποογά οΥ γδείδηις ἴθ ἴῈ16 ργοιηΐποπὶ ἱμβουρῃϊ.}] ΟἾγγ- 
ϑοδίοιη 8 Υἱϑῖν ἱβ αἰ ογθηΐ : ἢοὶ ἴ0 Γοραγαὰ ΟὨΘἶἾΒ δβοὶ ἢ 
Ὀοίζοῦ “Π6ῃ οἴδογα, δη ἃ βἰ πη] ΓΪγ. 

ἹΜ πὰ τοὶ ἈΝΕ ὨὐΐηρΒ [μὴ τὰ ὑψηλὰ 
φρονοῦντες. Νοῦ ΤΏΘΓΕΙ͂Υ “ Πἰρἢ -ἀδρὶ τί ηρ 6618 8ἢ- 
688," Ὀαϊ αἶθο Βε οοιρδοοθηῦ δ ποῖθ8 ; Ὁ Ἐσϑιωρίθ, 
Νονδῦδῃ, ρυγίϊδηϊο, δυϊδι ΟΟΥΔΌΟ, ΟΥ Βυτχηληΐβιῖο [8 }- 
οἶθ8 ἰηἦιγθ, ΟΥ θυ ἴθὰῦ δϑυπάθγ, [6 Ὀοῃὰ οὗ οοτ- 
τηυηΐου, οὗ ΟἸ εἰ βείδη (ο]ονβαρ πὶ τ86 ΟΒυΓΟ, 
γηὰ οἵ Ὠυτηδηο [6] μΐρ τὶ ἢ ἴῃ 6 ποτ]ὰ. 

Βαϊ οοπαἀθεοθῃα ἴο τζϑῃ οὗ ἰοῦ Θοπίαδῖθ. 
Τοῖς ταπεινοῖς. Οοηδίγιοα 88 ΠηβΘΟΌΪΪπ6 Ὁ 
Οπγγβοδίομηι, Εγαβταιβ, τὸν [ΑἸδογὰ, Ἦ ογάβποσγι 7], 
δηὰ οἴμοιβ. (γαγίουβ ἀφῇ: 0}8 : Οὐιτίβείαπβ οβουά 
δουπΐ ὑμοιηβοῖνοβ διηοηρ 86 ἸΟΥΪΥ: δβΒῃουὰ βυθοῦ 
ὙΠῸ [06 ΤΟρργοϑδϑὰ; ϑῃουϊὰ σοιηδίῃ ἴῃ [6] ον βἢ Ὁ 
ὙΠ} [6 ΟΥ̓, πιὰ ΡΟ] οδῃΒ δηὰ δἰπποσβ) Βυΐ 
Ἐσνιέζβοδο, Εοίομο, 9 Τ οἱΐο [πδγι], δῃ ἃ ΤΩΔῺΥ οἱἢ- 
2ΓΒ, Ὦδνο ἀθοϊαγοα ἱπ ἴΆνοΣ οὗ ἱπΠ6 πϑουῖϊοῦ, Μαγοῦ: 
Βυθ᾽οοηρσ, γουγθοϊνοθ ἴὸ 106 ἰόντος βἰζυδοπθ δηὰ 
οοουραίίοῃα οὗ 06. Ὑηθ δῃιεβῖὶβ τὰ ὑφηλά ἰδ 
υγχοὰ, Βΐ [Π6 δ 6818 ἰἱΒ το βορὰ ὈΥ ἴΠ6 Θμδηρσθ 
οὗ πὸ νοῦ ἱπίο συναπαγόμενοι. ΤῈ6 Ἰαϊίογ 
γογῦ ἀφῃοίοβ, ἕο δέ σαγγίοα οὔ, ἰο δὲ ἑαζεοη αἰοπσ 
«οἰέλ, οτ, ἐο αἰΐοιυ οπ δ᾽ 5 8617 0 δὲ σαγγίοα οὔ, ἰο δ 
ηιδδίρα͵ ἰο δὲ ἰαζεη ξὐπῦ ιοἰέλ (866 ΤΒοίυοξκ, ρ. 678). 
ΤῊΪΒ ΠΠΔῪ ΔΡΡΙΥ 88 ἃ ἀυὶν ἰοναγὰ (Π6 ὈΓΟΙ ΓΘη ἴῃ 
ἸΟΥ͂ εϑἰαίθ, γγ!ο, ἱπ Ορροβί"ἴοῃ (0 μίρῃ [Ὠΐηρβ, γθργ- 
βοῃΐ [Π6 ΤᾺ] δββθῆσα οἵ ΠῸΠΊΘΏΪΟΥ ἰῃ ΠΠ6 ἴοττη οὗ ἃ 
Βογυδηῦ : ὑδυὺ ἰδ ὁδηποῖ ΔΡΡΙΥ 10 ἰὑγὶνι] δηὰ ἸΟῪ 
δηΐηρΒ, ἯΤ 6 βῃουϊαὰ ἴδῖκα 814}} (δΐηρβ ἰπῖο σοηβίογ- 
αἰϊοῃ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ἰχΐ οὗ ἀυϊοθ, θὰ ηοῖς ἤο ρογιῦ ΟὔΤ- 
φαῖνοβ ἰὼ Ὧθ οδτγτϊοὰ οΠ ὈΥ̓͂ (πο. Βυΐ οἵ 81}8]} 
ΤηΘΏ, ΜὮΟ δῖ ἴῃ αοα δ δγοβ, ἰξ 18 βοίἃ πὶ Ῥτὸ- 
ΡΓΙΘΙΟΥ : [ἰδὲ νὸ δῃῃουϊὰ ἀθνοὶθ ουγβοῖοθ ἰὸ ἰβθ τὰ 

ἢΔΡ6. ὍΘ οὗ 4ο ἐδο ναγέϊοίρ!αὶ, 88 8 ἄοπιθ 1 [86 
-αὐδγαὶ τ ΌΨ Εἶνο Αῃᾷ. ΟἸθγΎτηθα ; ἊΝ ὧι» πουἹὰ τοιάδε 8 
Ἴδη σθ ἴῃ Ρυποξυδίίοῦ πϑοθδϑασγυ.-- ἢ. 
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ΔΕΓΟΌΡὮ βυβοτίηρ ἴο ρίοσυ. Ιπιργϊβοηθὰ δηὰ ἔυῃξ 
ἩΠῺ ἴη6 ἸΟΤΪΥ, Ὀυὲ ποῖ πΣ ἢ (6 Ὀαὰ ᾿ 

ΤΏΘ πουΐοτ οοηδβίσυοιοη 18 ἰπ08 ὀχρίαῖποὰ Ὁ 
ΟαἸνίη, δηὰ οἴδμοῦ: ἀερηξέδιδ γεδιδ οὐδεοιπ ΘΉ 68 
(δθουϊ : ἢο ὯΘ ὑγὰο ἴῃ 8141} {π]ηρ8): π 9 Ογοίίυδ, 
δηὰ οἴπαγ, ἴΠ118 Θχρ ἴῃ ἴΠ:6 ΤΩΔΒΟΌΪ η οοηδβιγυοὔοῃ : 

ἐδεὶπιογίηι ἐχεηιρία δοοξαηξεϑ. 
[ὁπ [86 ψ8ο]6, 1Π6 Τηδϑου ηθ 8 ΡὈΓΘΙΘΓΒΌ]Θ : [Ὁ 

ἧπ ὯῸ ΟἾΘΓ οΔ86 πη 6 Νοὸν Τοδίδιηθηΐ 18 ὑπ6 δά͵θο- 
νο ταπεινός ὑβϑθὰ οὗ ἰμίηρβ. ΝῸΓ ἀοδθ ἴΠ6 Αροϑ- 
1168 Δη Ὁ {Π 6618 γοαυΐγο {Π|6 ἡΘυΐοΓ τηθδηΐηρ. ΑἸίοσά: 
ΦΊΩ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἴ[ῃ6 ὑψηλά 8ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΩ- 
Τ]γ διδ)εοίίυό---ἰἢ 6 ἰογψ ἐλοιρλίξ ο7 ἐδλε πιαπ. Βαϊ 
ἷῃ τοῖς ταπεινοῖς συναπ. ἴη6 δαἀϊθούνο ἰβ ἢθοθϑβα- 
ΤΊ οὐ)εοίέυ6---ΘοΙὴς6 ουὐϊπναγαὰ οΟὈ͵δοίδ, τὶ τ τ ἷς}ν (86 
ῬΟΙΒΟΏΒ Θσχπογίθα 470 συναπάγεσϑαι. Απὰ ἰῃο80 
ουϊπαγαὰ οὐ᾽θοίδ ἃγο ἀδβηρα, ἰἢ 1 πηδίαο ποί, ΌΥ [16 
εἰς ἀλλήλους." Ὧν, Ηοάᾶρα, δπὰ πρϑῃῦ οἶμοσθ, 0 
ποὶ ἀθοϊὰς Ὀούνθθη (886 ὕτο υἱθῦτβ.---Ε.] 

Ἐῶ υοἱ ἱδεο, ἄς. Μὴ γίνεσθε, κιτιλ. 869 
ΟΒδΡ. χὶ. 26. Βυὶ ἰδογο ἐπ οοποορὶΐ οὗ οὨ δ Ἶ8 ΟἾΏ 
τ Ἰδάοση οομϑε ῦθ8 δὴ δη  Π68]8 ἰὼ ΘΟ δ τονο]διίοι, 
π}16 Ὦθτο ἰὺ οοῃδϑυϊτυ 686. δὴ δῃ 6818 ἴο [Π6 6] ]ο τ. 
Βιΐρ οὗὨ τῃθῃ (μοῦ. ΠιΘΡΘΪῪ οὗ ΟὨεβδπβ ἰῇ ἃ σοοὰ 

Θ᾽. 17. ἘΘοΟΟΙΆΡΘΩΝΘ ἴο 20 χηδ} ΟΥ]] ἔοχ 
ΟἹ [μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδι 
δόντες. ΑἸογὰ : “ἼΠο Αροβὲϊθ πον ργοοθϑὰβ ἴο 
Θχδογί σοϑροοϊίηρ οοπάσποὶ ἐο ἐλοϑο ιολοιζ." ἸΤΏοΓΟ 
ὧδ, ΒοΎΤΘΥΘΓ, Ω0 ὙΔΙΓΩῦ [ὉΓ (818 Πἰτηϊ δύο ἴῃ ἴΠ6 ἰΔη.- 

6, δηὰ ΟΟΥΙΔΙΪΥ ἐπ6 ἰοιριδοῃ ἰὼ γϑῦαον 6Υ]]} 
ὉΓ 6]] ἰο Οὐγίδίϊαπδ 8 ἴγθεαυσθηΐ Θηου ἢ. --- Ε.] 
Μογονῦ: “ΤΏ ρῥγίποῖρ]ο ἰἰ86 17, δηὰ πον ἰδ βίοοα οὁρ- 
Ροδβοὰ ἴο μοί ῃοπάοιῃ δηὰ ρῃδγβαΐβηι 1 7} 

[ΞΕὰνϑ ἃ οἂσϑ ἔοχ ὑἰπίηϑα ΠΟΠΟΌΣΔΌΪΘ, προ- 
ψοούμενοι καλά. ἴδηρο: ϑείά αἰ ἀαε δε- 
ἀαολέ. Ἡανε ἐμὰ μι γεραγά ἰο δαί δ ποδία) δα. 
Ὧν, Ἠοάχο β'μὰβ Ὦδγο δ τιοίϊνε ἴοσ [86 ἱπ᾽ πο 0 
πἢἰοῦ ῥγθοθᾶθβ, δπὰ οὈ᾽θοίϑ ἴὸ 86 ρμογοα δι 
“ἐ οαΥἱ] " ἴῃ (πΠ6 Εἰ. Υ͂,, 28. ΜὙῸ}} δβ ἴο 86 ἰγαηβ)δίοῃ 
“ Ββοῃοδί,,) πιο υπἀουθύθα ἢ Υ σον ουβ ἰὸ {86 οΓάϊ. 
ὨΔΙῪ τοδορ (86 τἈπουρῆϊ ἐμπδὶ τὸ δγὸ Ὀἱάάθῃ ὑζς Ῥγο. 
τὶ ὰθ ἴον οὐγβοῖνοθ δηᾶ [δηλ οβ ἱῃπ δὴ ομοϑὺ ΜΑΥ 
ΤῊ6 οἷδυδθ τουοῖ γθβθι 108 Ῥτου. [ἰἰ, 4 (ΧΧ.) 
ὮΘηΟΘ [86 ναγίϑι 028.---Ε. 

ΙῺ ἴἰδο κἰρῃὶ οὗ ἴθι [ἐνώπιον πάν 
των ἀνθρώπων. 86 7οχέμαί Νοίε “7 εγοῦ: 
Βοέογο [ἢ 6γϑδ οἵ 4]} θη. ἯὯ 6 τομαγὰ ἰὴ 6 ἴϑύτω 88 
8Π ΟΧργοβδίοῃ οὗ [86 γϑϊδοῃ ὅο (Π6 χτηοϑὲ ἀΐνοτβα 
τη. Ἀοπονοσγ, ἴπ6 οἶμον οομβισυοίζοῃ 6]80 τηΔ 65 
ξοοὰ Β6η86 ; ἴον Ὁ τ βδηβ οουἹὰ οὗ Ἔχροβα ἱπάϊ- 
νἰ 0.418 ἴὸ ἀδῆρον, ΌὈΥ͂ μίνίησ ἰμ61 σα086 [Ὁ ΟἴἴδΏΟΘ ; 
Ῥτον. Εἰ, 4: 2 Οον. υἱῖ, 21. 

ψογ, 18. 16 ἐξ ὍΘ ροβεβὶθϊο, ἄς. Εἰ δυνατὸν 
18 γείοστοα ὉΥ Εταβιηυβ, Βοηροὶ, δηὰ οἴθοσβ, ἴὸ Ὑμδὶ 
Ργθοθᾶθβ [πὶ 0.18 '8 ΟὈ] ΘΟ οη8 016]. ΤΠ6 οἷαυθθ : 
ακ πιμοῦ αδ ἀερεπάείδ, ὁπ ψοῖι, ΘΧΡ]ΑΙη8 [π6 εἰ δυ- 
γνατόν. ἴτ᾽ ἸΩΔῪ Ὀ6 Οὐ ΥΔΓΟΪΥ ἱτωροβϑὶ Ὁ]6 (0 ὃν ἴ0 
Ἐν δἱ ρόδο πὶ ΘΥΟΤῪ Ὀοαγ: Ὀυΐ ἱηπαγαϊν πὸ 
ΒΏουϊΪά Ὀ6 ὈΘΔΟΘΔΌΪ ἀϊδροβοά, ργοραγοὰ [ὉΓ ῥθϑοο, 
τοναγὰ ΟΥΟΤῪ Ὀοάγ. [Τ|6 εἰ δυνατόν ἴ8 οδ)εοίδυθ 
(Το υοἶκ, 6 Ὑοῖο, Μογοσς, ΑἸίογα), ποῖ, “τ ψον 
οαη,᾽" Ὀσΐ, [Ὁ ἴθ Ὀ6 ῬΟΒΒΙΌΪΟ, 1ἢ ΟἾΠΟΥΒ νν1}} Δ1|1ῸὸῪ ἰὲ 
“ ΑἸ] γουξ ρμαγέ ἐδ ἰο δὲ Ῥέαοε: ΜἘΘΊΒΟΓ γοὺ δοίμ 8 }}} 
᾿ΐνθ ΡΘΔΟΘΔΌΪ οὐ ἠοῖ, Μ1]1 ἀορϑηᾶ, {ἢ θη, Βο] 6] Υ. ΟὮ 
ΠΟ οὐδεγε Ὀδθαγα τοπατὰ γο  (ΑἸΐογα). Τ8αι 
τἷ8. 18. οἴνοῃ ἱτηροβϑί 16, ἰῃ6 ΑΡοβι]οἾβ ᾿ἰἴ6 ῥ] αἰ] 
βῇονα.---Ε.] 

γεν. 19θ. Ανϑηρθ ποῖ γούσχβοϊνϑα, ἀϑασὶν 
Ῥοϊονθᾶ. Το δἀαϊπίοπαὶ ἀγαπητοί, Ἰονίπᾷ 
Ῥγοβϑδυσο. [Τ1|6 δἀάγοϑβ ὈΘΟΌσΩΘΒ ΠΠΟΓῸ αἴδεοϊοηδῦς 
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35 ἊΝ ἀυ! ὈΘοοΙμθΒ το αἰβίουϊ! (Βο ἸΠΟ] οΚ), 

ἐνϑ νἷδοθ πηῖο ἴπ9 τζαῖδ [δότε τόπον 
τῇ ὀργῇ) Μακε ΜΔΥ ἴον Ὠἰνίπε τσὶ ; 40 ποὶ 
Δηϊοίραῖο ἴὲ: ἀο ποῖ ρμοὺ ἴῃ ἰΐβ ψᾺῪ : ἰοὺ ἴδ τυ ]θ.᾽ 
το ἰ8 [Π6 Θχρ᾽δηδιίίοη οὗἁἩ τροβϑὺ δοιηπηθηίδίοῦθ, ἔγοτα 
Οπνγϑοδβέοιω δὰ Αὐυρυδιίΐηο ἀονῃ ἴοὸ ἸΠοΙυοκ, Ὀθ 
Ῥγοίϊο, Μογον, πὰ ῬὮΠΙΡρΙ. [80 Ηοάμρθ.]1---ϑοϑοπὰ 
Χρἰαπαοῃ : [μὲ ηοῦ ΥΟΌΣ ΟὟΩ Ἡρδ Ὀτγοδῖ βθτιἢ 
(θυ Ρίου, ϑβδιλ]ος [ϑίυδνι!], ἃ: ἃ οἵμογθ). Μογϑᾶ, ὁἢ 
6 ΘΟΠΙΓΟΓΥ : ΤῊο αέξδπ ὑβᾶρὸ οὗ ν"οπ ἐγ δραέέιωη 
ἀαγθ ὨΔΙΠΊΟΙἾἶΖΟΒ ΟΣῪ ὙΠΟ0ῚΪ τὶ (μἷ8, Ὀαὲ ἴ[π6 Οτγοοὶς 
βῆχα οὗ τόπον διδόναε ἀοοθβ ποῖ. [Φονοῖϊς βαγὰ 
(ἷ8 ΘΧρΡΙ Δ οη. “ὁ ἰδ ΘαΌΔΙΥ ἰπἀοἔθηβ᾽ Ὁ1Ϊ6 οἢ στουηαβ 
οἵ Ἰδησυαρο δηὰ θέηβθ. [Ὁ 18 ΟὨ]Υ 88 ἃ ὑγδῃβίδιΐοῃ 
οί 4 [δ ηϊβπη Ὸ οδϑὴ ΒΌΡΡΟΘΘ ἐπ ῬὮΓΑΘΘ ἴὸ ΒαΥθ 
ΒΩΥ τηδϑηΐηρ᾽ δὺ 811]; δηὰ 6 τηδδηΐηρ ἴππ8 ΟὈϊαϊηοᾷ, 
4 ἀοίοσ γυὺγ πϑίῃ," ἰβ οὔὖἱὐ οὗ ρῥἰδοβ." ὅθ δἰβ8. γϑ- 

, ἴΔθγκα ἴῃ ἀθέθπος οὗ 1Π6 ποχὲ ὀχρίδηδίϊοη.--- .]--- 
Τηϊνα οχρίδηδίίου : 70. σίυα ρίαοα ἰο ἐΐδδ ὠγαίλ οὗ 
ψοιν ἐπεηῖῃ (ϑοιιδιίζεη, Μογυβ, δπὰ 'οἴμοτθ). Μογ- 
6γ: ΤῊ πουἹὰ ὈΘ ΟὨΪΥ 8 ργυάθηιαὶ πιθοῦ." ΤῺ 
ὥὃγβι Ὄσρ᾽ δηδίΐοη 8 γαϊδεὰ δῦους 84}} ἀουδὶ ὈΥ͂ [86 
δαάϊίοη : Μεπροαποθ ἐδ τηῦποῖ 

ἙΠὸν ἰὶ ἰβ στ θη, Ὠοιϊ. χχχὶΐ, 8ὅ.---Αἀάϊείοη : 
ἀέγεν κύριος; 866 Ηρ. χ, 80. 

γος, 20. Τμοσϑοίοχθ ἐξ τἷμθ ϑηθϑταν, ἄς. 
εἰν οὖν πεινᾷ, κιτὶλ. 866 Τ7οχίιαἱ Νοίδ 5.} 

6 οὖν, Ὑιϊο ἢ ἰ8 οπιϊεοαὰ ὉΥ τηοσὲ Οοἀὰ,, ργΟΌΘΌΪΥ 
οη δοοουηῖ οἵ αἰ Που Υ, [0] οὐ ἔγομπι (16 δ 6 6ἷ8. 
Οη6 σδημοῖ οοηΐοττη ἴο 86 περζαίίνα : ποῖ ἴο Παΐθ δῇ 
ΘΠΘΙΑΥ, που ΟὈογίης ἰῃ6 αϑϊγιθδῖνο. [Ηούκο : 
“ ΤῊΘ ΘΧρΓοβϑίουβ Δγὸ ΟὈΟΥΔΙΥ ποὶ ἴο ὈΘ οοηδηράὰ 
ἴο (δοὶν ᾿ἰὕθ γα] πιθϑηΐρ, ΠΟΡ οὐ ἰὼ ἔϊ6 ἀἰθοῦδΡο 
οὗ ἴῃ9 δοπιηοῃ οΠἕοοΒ οὗ Βυιμηδηϊν ; [ΠΟῪ ἃγο βχυ- 
ἐδἰἶϊνὸ ΘΧΡΥΘΒΘΒΙΟῺΒ [ὉΓ 81} {86 ἀυϊ.68 οὗ Ὀαπαονοΐθποα. 
ἴυ ᾽ἴ8 ποῦ δῃουφσῇ, ἰὨογοίογθ, ἐμδὲ τΘ ὈΓΘΘΟΙΥ͂Θ ΔῊ ΘΠ6- 
ΟΥ̓ ἴτομη Ροσι ϑηΐης ; πῷ τοῦδὲ ἰγοαὺ ἴα πὶ 4]] 
Αἰδοιίίοη ἀπά Κἰπάηοθδβ."-- ΒΕ] Τηθ πογάβ διὸ ἔγοτῃ 
(6 ΧΧ, οἵ Ῥτον. χχν. 3]. 

Τμου Βα] Πθᾶρ οοδῖβ οὗ ἔτο, ἄς. [ἄν- 
ϑρακας πυρὸς σωρεύσεις, κιτιλὴ ΤῈΘ 
Ὀυτηΐηρ οὗὨ ΒΟΓΥ ὁ0818 18 δηὴ Οτίϑηΐαὶ ἔρυτο οὗἁ 60ῃ}- 
ΒίΔΌΓΥ Ὀυγηΐηρ Ραΐη. ἘἸΧΡΙΔΗΔΙΟΙΒ : 

1. Του τιϊῦ ἀσὰν ἀοπτ ὕροη δἶτα ϑόνόσγο Ὀΐνὶπθ 

8. (Ὁσ. ἴδῦρο αὐυσίοα ΜΟΥΟΣ Β οὐ͵θοίΐοῃῃ ἴοὸ ΟἿΘ εβἰπιρὶθ 
Ῥῆδδο οὗ μὲ ἘΣΡ ΒΠλΌΟΟ, δηά ἐπε ποὶ ἐῃ6 056 τηοθὲ ῬΓοτηΐ- 
ἘΘΌΣΙΥ αταοὰ, Ἐν α)ὰ, Τονοί, Τ᾽ οσάσπογε, απ ἀατοίδιὰ ὉΥ͂ 
(μἰ6 γίον, τΒσα (ΟΥ ἀοζομά, ποῖ ρεώέπρ οἱ 4 1.0 ΜᾺΥ οὗ 
[86 σΤΑΙΕ οὗ δηοίδος, Ὀυΐ, δ ουίης ἰδ ἰο ἐξ8617 υὑροῖ 
ἤρα, “6 7οῦΣ ΘΠΘΙΩΥ͂ ἮΤΟ ἰδ νΑΥΡ.᾽ τ ὕγοτῃ ἀδοιΐηρ 

8 Ῥγυμαοηίδὶ δονοί ἀοίοπακ ἐξ ἔγοτῃ ἐδο οὐ͵θοίδο 
(δὶ Ν ΘΟΣΙΏΟΣ, θΠ0θ ΣΟαΟΙΣΘΟ ἐδηῖϊ τὸ ἔζων ἀοίθῃ 
οπγβοῖνοδ δρδὶηδὶ ΟὟΥΣ Θμοτΐθα Υ' ἀταίπε υὐδν μῳ 
ἄἀσοθ Ὡοὲ ΑἸ ΤΑΥΒ ρῖνο “Ὁ οοτιπβοΐβ οὗ ν πο6, Ὀπὲ οὗ 60- 
ἐοπ᾽" Μώγοσ, ἤοτοναῦ, ΟΡΡΟΒῸΘ τὴ ᾿ ἱξῴτν Οἢ οὗ 
[686 ἘΡΈΒΟ ΓΙ Ὁ ΒΑΥΪῺ ΝΣ ἐμδὺ βΌοἢ 8 ἀν τμνσν δ ἴοο ᾿1{{10 
Ροβίείτο τὰο ; διὰ ἰσίδοσ, μα. φυοβίθί οι 
οὗ τούοημο ὈΥ̓͂ ΣῸ ΠΊΘΑΣΙΒ ἰτα}] 66 {πὲ {Π 6 ῬΘΣϑΟσ ΔΓ οὐ͵οοί ἐβ 
ΔῺ ΒΗΡΤΥ͂ 000. ΤΏ686 ΟὈ)ΘΟΣΙΟΙ ΙΒ αἴὸ νδ]] ἃ οσιθ8.-- Β.] 

{{}9 βγεῖ ὀχριηδῦοιη ἰδ ἐμὸ τοδὶ Ὡδίυσαὶ ΟοΩθ : Ὀαΐ 
ΔΙίοσ βυρροδβῦβ ποῦ μογ, νἱΣ. : “' σεῦ, ΠΘΏΘΓΑΙΠΥ͂ ; “ ῬΡγοοοϑὰ 
αοἵ ἴο οχθουῦίθ ἐὺ ἢδϑελν, Ὀυ ἰοαᾶγο ἰὲ ὅς ἰΐθ Ἰοχϊ τα αἴο εἰ το, 
ψἘοὴ Ηο πψῆοδα ἰΐ ἰ8 ἴο ἄγϑημβο πὶ]}} οχοουξο [ἔ : τὰ ποΐ 
[ὴ6 νταξῃ γοῦν οὔσηι, Ὀπδ 1θδγο ἐξ ον Θοὰ.᾽ αλυἐνελμεν νον 
ἰῃ ἀοῦαγ ἀΐῃρ ἔδο ᾿ὐγὰ Οχρ] υιδέίοη, οὐ͵θοίδ ἕο ἔμο θταΐ : “1 
οουἹἱὰ Ἰδνάϊν Ὅ6 φ»τοδβαηϊοὰ 68 8 

Ὁ]6 ἴο 1.6 ἈΦ ΔΙΟΕΥ͂ οὗ [αἰ(Ὦ δῃὰ τη η 616, ἰο τιαΐῖν τι56 
ψ δοίλ" (ΒίΞον βδηάοιβου). ΔΡΡΓοΟΥΘ 

ΓῸ]Ὸ ἴοσ οχρολίϊογβ. ΗΐἿβ οὐῶι Ῥγδοίίοο οὐὗἁὨ τ ὲβ ““ 8ρ1τ]- 
ΒΔ] ΤὈΓΙ Ν᾿ τῶλν ἰοδὰ ἰο εκρἰστίϊ 8] ποῖ, σὲ οογίδὶ πΠΙγ 
δοοῖωδ ἰ6 ἰϑηὰ ἴο ἐξερείίοα! ρονετίψ.---.ἢ 

ΤῊ ἘΡΙΕΤΙΕ ΟΕ ῬΡΑΌΪ, ΤῸ ἸῊΕΒ ΒΟΜΑΝΑΗ͂, 

πτδῖ (τι τοΐδγοηοο ἰὸ 4 ἔστα χυΐ. δΆ : ΟἿ 
ἴοτα, ἠκρσοίς ἂς. Ζπὶηρὶ, Βασα, ἄς. ϑιέοῖζ, ἤθε 
ἡ ἂο. 

4. Τποῦ ὙΠ} ῬΡΘΡάΓΟ Ηἷτὰ ἔον {Π6 μῥδίῃ οὗ 
ἴθῶοθ9 (Αὐρυδιΐῃα, Φοτοιαα [ΤΠπο]υοῖκ, Π6 ἮΝ οἴξα, Μεγ. 
60], απο, ἀηὰ ΤΩΔΩΥ ΟἶΠ6γ8}, Οτίζθῃ ᾽)88 ορροβοᾶ 
[Ὧ6 ἔοσιμοῦ νον, Ἡἰοἢ 8 ΘΟὨ Εἰ ΠΌΔΙ υπάθε "86 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗἁ Ὀοΐπρ ααἰΔὈ 1806 πῃ (6 Ομυγοῖ, Ὀδοδο3ε 
οὗ {(Π6 ῬγΟρΡΘΏΒΙΓΥ ἴὸ τε. Οη Ηοηρβίθη ΘΓ 6 Χ- 
Ρἰδηδιίίοη οὗ Ῥγον. χχῖν. 18, δοθὸ Τῃοϊυςκ, ὑ. 616 ΗΠ, 
ον. 21, 88 ὙΠ δ8 186 βρὶτὶϊ οὗὁἨ (Ὁ Ῥαβδαρθ, ῥΓ͵ὸ- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἴῃ ἴανον οἵ οχρίδῃδίίοη (3.5. Νὸο οδβδ οου]ὰ 
Εἶδαν τοαυϊῦθ ον] τὶ ρσοοά, [ἢ ἢ6 Κπον οὗ δ δοὺ- 
ἰδίῃ ἴἢαν δ6 που]ὰ ἐβγοῦν Ὀ6 ἀχροθθὰ ἴυ Ὀϊνίηθ 
ἩΓΑΏ. ΕἸ ΔΙ, (8 ΘΧΡΙδηδίίοη ἰ8 ἕδνογοὰ ΌὈΥ͂ ἴ86 
ψ 8016 δρί τὶς οὐ Ομ γβάδηϊ γ. Ὑού 1 τηυδὲ Ὀ6 ΟἿ» 
ϑογσνοϑα, ἐμαὶ ρϑηϊθηοθ σδηηοῦ Ὀ6 ἀοδίρηδιθα 88 δὴ 
η4Ἀ}}}0]6 οἴὔδοι οὗἨἁ {6 ἴον οὗἁ δηθιηΐθα, διὰ οὗ ἰΐδ 
Οχργθαϑίουβ, ΤΏΘ τηοϑὶ ἱπιμηοαΐαίο οἴἶεοϊ οὗὨ δυο οΧ- 
Ῥγοβδβίοηβ ἷ8β διγηέης δλαηιθ, ἃ τοϊρίουβ δὰ πιογϑὶ 
οΥἱβίβ. Ηδ Μ|}} Ὀθηὰ [118 Βοδὰ 88 ἰζ ΠΟΓΥ 60418 Δ ὁα 
ἴ, ΤῸ τυ]οθ, 88 νγὰ}} 88 [0.9 ρύγροβο, οἵ [18 ογίβἱβ, 
8 ῬΡοηϊΐζδῃοα δηά οοηγνογαΐοη : Ὀὰὶ ἔθ Γ6 διὸ ἴγοαυσῃς 
ἰπβίδηοοθ οὗ ἔαϊβο δνογβαγίοδ, {|Κ ὕυάδβ, Ὀθοοιοϊῃ 
δανγὰοηρα ΌὉΥ ΚἰμΠ688. 
ω ΒΠΠἾ} ἀἰδτθος ἔγοιῃ (2.} 18 ἐπδὲ δἀορίθὰ 

Ὀγ ΒΠοάρμο: “Υου Μ|]} ἰδκὸ ἐπ τηοϑί ΤΏΘΒΏἢ8 
οὗ βυυάυΐηρ; πἰηι.) ΚΕΊΠπάΠ6ΒΒ ἰ8 88 οἴθοίυδὶ δ οοδ]δ 
οἴ ὅγτο. 80 Αἰέξογὰ : “Υυδυόὰ ψ|}1] Ὀ6 ἰαἰκίπς δ πιοδὲ 
οἴεοϊξυαὶ νοηροδηςοθ." Κ᾿ εν Φοποῖι. ΤΉ τἱον, 
ὙὨ1Οἢ ἀχοϊυθβ ουθῃ ἴΠ6 ραΐπ οὗ ρϑηϊξθηοο, ἰδ ἴα- 
νογοὰ ΌΥ ἴἢ6 δοπηθοῦοῃ ἘΠ} νοῦ. 3].-.-Ἐ.] Ἐος 
οἴου υπἰτπηρογίαπέ οΘΧρίδπαϊίοηβ, 866 ἴδ Νοῖθ ἐπ 
Μογογ, Ὁ. 468. Οη [δ6 βχυγο οὗ ΒΟΥΥ οοαἶβ, 866 
ΤΒοΙυςοΚ, Ρ. 675. 

γον. 21. [Β6 ποῖ ονϑσζοοσηθ, ὅσ. μὴ νικῶ, 
κατ. “Α ΔΟΙΙΡΓΘΒΘΏΒΙΥΘ ΒΟΣΩΤΩΔΤῪ Οἱ γνοσβ. 19, 
40. 3186 ποί ουογεοπιθ (Ἰοἃ ἴο τουθῃρο) ὃν ευἱ (οὗ 
8 ἀοπο ἴο γου), διεέ οσεγοοπια ὃν ἐλ6 σοοά (πὨϊοἷι γοῦ 
ΒΏΟΥ [0 ΥΟῸΓ ΘΏΘΙΙΥ) ονὺ (ὈΥ̓ οδυδίησ γΟῸΓ ΘΠΘΙΩΥ͂, 
ΔΒῃδηηοα ὈΥ γοὺγ ΠΟΌΪΕῈ βρίγὶϊ, ὕο οϑαϑθ ἀοίϊῃρ δν]] [0 
του, δῃηὰ ἴο ὈΘοΟΠλ6 γΟῸΓΣ Κάναι, εἾ Μόγοσ, ἔθῃθολ, 
)ε Βεμεῦ., Ἴ, 81: Ῥὶπεὶξ πᾶ ἱ 

6 ῬΌΓΡΟΘΟ οὗ δ] ἰὮθθθ .-δηϊ δδιδείοηδ οὗ 
ἴονθ 18 {πδὶ οἵ Ομ γίϑι ὁ [8.6 ΟΓῸΒ5 : ἰ0 ουεέγοοπιε οὐὲϊ 
τοὐέλ σοοά, 

ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΤΙΟΑΤΙ, 

1, ΤῊΘ ῥΓΟΡΟΡ οοπάσπος ἴῃ ὈΘΙΒΟΠΔΙ ᾿ῃΓΕΓΟΟΌΤΪΘΟ, 
ῬΑΓΓΪΟΌΪΑΡΙΥ τὶ ἴῃΠ6 Ὀγθίδγθη, 18 ἴον πιϊμους ἀ- 
διηλιαξίοπ ; 88 ἴθ ῥγοροῦ οοπάυπος ἰοναγὰ ἰδ 
ΟὈυγοῆ, Ῥγονιουβιῦ ἀοβουὶ θοά, 6 Ἰογα πιϊμουΐ δ. 
δοαδίξησ. ΤΏΘ οοηάυοσῖ ἰονεαγὰ οἷν! δαυϊπογιῖεβ 
(το (Ὁ]]ονγβ π᾿ οἰδρ. χἱϊ,.) 8 ἴον τοὐδδλοιέ ὕδραν; 
δᾶ, ΠΑ} γ, [η6 ῬτορΟΡ οοπαυοὶ ἰοπαγὰ ἔθ που] ὰ ἰ5 
ἴονθ εοὐλοιέ αεδριδίκο λα τἱσλίε οΥἹ ἰΐε τοογίἀ, απά 
εοἰέλοιμ πιέησίἱπρ υἱέ ἐλ ἱναπιογαίιψ ο77 ἐλε τοοτία. 

ῶ. ΤΏ τοοῦ οὗ ὈγΓοΟ ΟΕ Ἰονο ἰ8 τονογοηοα [ῸΣ 
[86 ἀρροδγίηρ ἱπῆαρο οὗἨ Ομ τὶβί : δπὰ [18 ἀδνυθϊοριγ)οαὶ 
δηὰ σΘΟΠΒΌΙΣ δἰ Ϊ0ἢ δ΄ ἰγροα οὗ ἴδθ τοδὶ ἱηπαγὰ 
60 Ἰηἱγ. 

8. Το ργοροῦ οοηάυοσὶ ἰοπατὰ ἀϊογοης ἱπάϊνἑ 
5 ὈΘρὶπ8. τὶ Ῥγομὸῦ οοπαάποὶ ἰονατὰ ΟΌΤΒΕΪΨΟΒ ; 
Ρογίσαγοα ἴῃ νϑρ. 11. Τὸ (πἷθ ἔπογ θοϊοησα, ὅγϑὶ οἱ 
811, ἴγοϑῃ! βρ᾽ γίζυδὶ 11{π: ζοδίουβ δηὰ δηἰδυδιαδες 
ποῦῖς, ΘΠ Ὀγδοίηρ ΟἰΟΓΏΪΥ 88 ἰῃ6 Ὀϊοβαὶηρσ οὐὗὁὨ ἴδε 

Μὲ αρυγτὴ Ἐ86 τοΐδεοσο ἰὸ {πμ6 δοενέμρ Ὁ υχ» 
ἰῃ 16 (αἸδοῖὶ ἣ [86 μανίην ἴὸ 1 Οαϊονξῶδ),, ἐν 
Ὡς ἔτο ΦΥ, Αλρηεοῦ Ἀπ ξ επί δοαὶθ ἐβαποιδι)ς. Β 
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ϑρὶτϊξ ̓  σαἶπὶ ΔΡῸΡ ἰπ οοτηηυπίοι πὶτὰ Οοά, δηὰ ἰἢ 
[86 σοῃβοϊουβηθδδ οὗὨ ἰ18 Ὀοΐπρ βοηὺ Ὀγ Οοὰ : Ὀπΐ τοὸ- 
φαραϊηρ [Π6 τηοϊηθηΐ οὗ {ἶπι9 8ἃ5 26 τηοτηθῃϊ Οἵ οἴθι- 
ΕἾ ἴῃ ὥὄπιθ. [π [8 ρδοθ ὈθΙοη ΒΒ ϑοϊομμοπ Β Εο- 
οἰοοἰαδίϑϑ, {1.18 τη οὔτ βίο ρΘδὺὶ οὗ (86 Ο]ὰ 768- 
ἰδιηθηῖ---ἃ πτὶηρ πὮοθΘ Διπαδιηθηΐαὶ ἐπουρδὶ " 
τἰαὶ ΘΥΟΣῪ ὑδίηρ ἰ8 τοραγάϑα ναΐη ἰῃ ΘΟΠΘΘΟΌΘΙΟΘ Ο 
ἀδδρίδίηρ δὐθυὙ ἴῃ {1Π16. 

4, Το ΑΡροβι]ο ΒΒ ῥθὴ αχίνϑβϑ ἃ ζδδεϊνο δχργεϑδίοῃ 
ὄν ἰ0 ΟὨτβιαπ οἰ ἶο8 ; 88 18 ργονϑὰ ὉΥ (ῃ6 Ὀθδὺ- 
6111 μᾶγδ! ο} θπβ, ΤΩ ΒΟΥ ἰπ 186 ἔοττη οἱ ὑὐ]ορῖοδ, ἰῃ 
ἐἷθ οἰδρίασ, ἑοχοῖμοῦ πὰ 1 Οὐγ, χὶϊ, [Οορ. 
Ἐγδατηὺβ οὐ [88 οἰαρίοῦ: “" Οὐγεραγέδιιδ πιοηιδγὶδ εἰ 
ὁποΐδίδ, δἰγεε εν οαὐοπέϊδιιδ αο ἀδδιπενειδιιδ δίο ἰοἔμϑ 
ϑόγῆιο γιοάωζαΐιια οδί, εὐ πιρέα οαιζίο ροδδὶξ 6886 71. 
εὐπαϊΐον."-Ἐ} Ομγϑιίδη 118 βιιουἹὰ αἶϑο Ὀ6 ἃ τοῦ- 
ϑηΐρ. Βυϊ [Π6 πογβϑῃϊρ ἰβ ἔδδξίνθ, ἴγθϑ ἔγοσῃ ΘΟ ΤΏ ἢ 
ΜΘΔΥΪΏ 688. 

ὅ. ΑἹ] ΟΕ τΙβ δα Υ 18 ἃ οοπαποδὶ οὗὨ 60]] ὈΥ μοοά, 
τ ἢ) ΟἸσίβυ Ὧ88 ΘΒ Ὁ ΠΒῃμ6α, δηὰ δἰγοδαυ ἀοοϊἀοὰ ἴῃ 
Ρτίηςῖρ]6, ου Ηΐβ ὄγσοθθ. Α11 6 βἰῃρὶθ γ]68 οὗ οοη- 
ἀυοῦ ἰονασγὰ ἱπαϊν 4158 οΘοποσπίγαίθ ἴῃ (18 ἰμδὲ δηὰ 
ὐσηῃθθὲ ΟΏ6. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΣΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΙ͂, 

Ὅτ. 9-.21. ΤΟ βἰ ΠΟΟΡ Ὑ οὗ ἰονο, [Ιζ 8 χἡδηϊ- 
[ουϊοὰ ἴῃ : 1. ΟἿὟΥΡ δΔΌΠοντίηρ ὑπαὶ ὙὨϊοἢ 18 οΥ]] : δηά, 
2. Τπ οἰθανπρ ἴο δαὶ ποΐοι; 16 σοοὰ (νον, 9) --ἰροὶ 
Ὠοΐ ἰοῦϑ Ὀ6 ἴαἰβθ. 1. Ταῦ 18 1 ἴὸ Ἰονα ἴῃ [818 γν ἢ 
2. Βον ͵᾽8 ἰὺ ῬοββὶὉ]6 ἢ (τον, 9.)}.-- αϊ ὈδορΒ ἴοὸ 
ἔτι Ὀγούθοτὶν ἰοῦ 1. Εΐποοτο ϑδυ π688; 2. 
ΟὈΪρίηρ τεβρθοῖ (νθρ. 10).--- Ὀπΐνογθαὶ ἴον δηὰ 
Ὀτοῦ δεν Ἰοτο. 1. Βον ἴδν τοϊδίϑα ἢᾧ 23. ΗΟῪ [Ἀγ 
ἀϊβογοηῖ ἢ Οομρ. 2 Ῥοίον ὶ. 7 (νϑγβ. 9, 10).-- Ἴγίβ- 
εἰδὴ ἸΟῪ ἴῃ ἰδῦοσ. 1. 118 πδίυγ; 2. [(8 οτίρίῃη: 8. 
[186 ΤἸἰπιῖν (νϑν. 11).-ϑ ποῦ ἱπάο]οηξ ἴῃ ἀοίηρ τῇμδὶ 
τοῦ 88ουα (νοῦ. 11)..--Β ἔδυνυθηῦ ἴῃ βρίγὶ ]ΆᾺκᾺ 
Ῥοῃίθοοβίδὶ βϑηϊηηθηΐ (νον. 11).---αὐδρὶ γουγϑοῖνοβ 
ἴο ᾽186 6 1 Α ποχὰ οὗ οοπΐοσὶ ἴῃ {{π|08 οὗ προοὰ 
δηὰ {γἰδυϊαϊίοι (να. 11).---Εο)οΐοθ ἰὴ Βορο, Ὀ6 ρΡδ- 
θη ἴπ ὑσὶ υ]διίοη, οοπιϊπυθ ἰπϑίδηϊ ἰῇ ὈΓΑΥΘΥ-- 8 
᾿ποσχ δυβ 019 ἰοχῖ, πὰ ομθ ἰμαὺ 8 ὯΘ6 ΔἸ ΑΥΒ 6Ρ- 
ΡΙ Θὰ δγθϑι; ΟἹ τηδγρίαρο οσοδβίοηβ, 'π Παγνοδὶ 86Γ- 
ἸΏΟΏΒ ἴῃ ΥΘ6ΔΓΒ οὗ δι] ΓΘ, ΟΥὁ ἰῃ Νοῖνν Ὑ Δ Γ8᾽ ΒΟΥΓΠΊΟΏ8 
ἴῃ ἰφουθ]ουβ {ἰπη68 (τον, 12).---Ὀ δισϊ αῖο τὸ [ῃ6 π6- 
ΟΟΒΒΙΥ οὗ Βαϊ] 1. Ποβογίριίοι οὗὨ ᾿ἰ (ἢ βρϑοὶαῖ 
ΤΟΙΘΓΘΠΟΘΒ αἰμηῖϊαν ἰ0 (Π086 ἴῃ νϑῦ. 11). 2, Α βυπ)- 
ἸΏΟΠΒ 0 Θπουζοῦϊο δϑαίϑίδποο (νοῦ. 18).--- Το ἐογχῖν- 
ἴῃς ΟἸιτ βεϊδη δρὶτ. 1. Α Ὀοδυϊα] νἱσίπο: Ὀυϊ, 
2. Οπὸ ΥΘΡῪ αἰ δῆου]δ ἰο δχογοῖβθ: απὰ {μογοίοσγα, 
8. ῬΙΌΡΟΣ [0 ὃ6 ἱπιρ]ογοά ἔγοϊω θοά (νον, 14).-- 
ΟἸγΙβυδἢ Βυιη ραν : 1. ΤῸ ΟΥ̓; 3. ἴπ βούτονν (νυ Γ. 
16).---ΟὉγίδυίδη ἀπδηΐτ ον πεν 16).--- τ βῦδη Ὠυ- 
(ΑἸ (νον. 16)..-- ΟὨτἰθθδη ΒΟΠΘΘΙΥ (νον. 17).-- 
Ὁ τἰβιαη ροδοθίμ! 688 (νϑγ. 18).---ΟὨνἰβεδηι Ἰονο οὗὨ 
δηΘΙἶἾαδ. 1. [δὲ ἀφαίβίβ ἴγοτη γουθῆρα: 2. [{ οτϑῦ- 
ϑΟΙΏ68 Ο᾽Ἱ]] πῖῖ} ροοὰ (νοιβ. 19--2]1).-- ΕἼΘ ΟΟ418 
ἢ ἴπ0 Βοδὰ οὗ δὴ ΘΏΘΩΥ: ]. ΤΏΘΥ οδυ86 ρμαΐῃ : 
νυϊ, 2. Ηρα]ΐηρ Ραΐπ, Ὀθοδῦθα ἰδ 18 [86 ρΡαΐῃ οὗἁἨ βῇδσωθ 
γο18. 10--21). 
ἀν, ̓  Τὸ Ἀ6ΔΡ οοαἷβ οὗ ἔγθ οῃ ἐδθ ταρι 8, 

Υ͂ ἰπάηο8α, ΟΡ ΘΏΘΙΩΥ Ο,ΟΥΒ ΔΏΡΤΥ ὙΠῸ Ὠΐτῃ- 
βοἿΥ [ῸΡ Πανίηρ δοϊδὰ 80 πἰοκοῆιν ἰοναγαὰ υ8. 

ΒΡΑΒΕΚΕ: 6 ΟΣ ϑδη  ἀο068 ποὶ τοδῖθ ᾿ΑΖΥ 
ΡοοΟρ᾽ 8 δῃὰ βἰυρραγάβ, Ὀὰϊ ἰπαυδίγουβ ΟἿ 6Β : ΤῸ [Π6 
ἘΛΟΤΘ ΐουδ ὑμὸ ΟἩἾγίβιΐδη ἰβ, {π6 τοοτο ἱπάυβιτίουβ 
ἰδΌΟΤΟΣ ὯΘ ἰΒ (νον. 11).-- αν ΟἸ γι ϑιΐίδη, γοῦ ργοβοοὶ 
1 μἷς τὸ δίσταρ Ὀδορζαγα, ἐπουρὴ νοῦ ἀο ποῖ ΚΠΟῪ 
κῃ ΠΟ ΠΟΥ ΓΘ ΌΟΪΥ οἱ ποῖ--ἰηἀοοα, (ἢ δ τηοβῦ ΓΘ 

Ὑὶϊῃουὺϊ ΒοΟἰΐ 088 ; δου ]ἀ γοῦ ποὶ ταίμος ἀ0 ροοάκῖο 
[86 Ῥοοῦ ὙὮΩῸ ἰ᾿ἰἶνθ διβοὴσ 8, ὙΏΟ ὈΓῸΥΘ ὈΥ̓ {δ|61: 
ἀθθὰβ ἐμὲ ἸΘῪ ἃγὸ ΠΟΙΥ δπὰ Οοα᾽ἧ  οὨἰ]άτοι ἢ (6 ν. 
18..-Η6. σῦο τἶϑθβ Ὠχῇ, [8118 811 [Π6 Ἰοτγεν ; 9υοἢ 
οομάποὲ ἰ8 ΔΙ ΤΑΥΒ ἀδηροσουβ. ΗἸρΡὮ ἴγθθβ ΔΓΘ ΒΏΔΚΘΩ 
τηοδὲ Ὑἱοϊ θην ὉΥ ἴδ6 πὶηαὰβ: Ὠἰμχἢ ΦΟΎΘΥΒ ΓΘ ταχθεὶς 
ἔγοαυθηον βίγυςκς ὈΥ ἴῃ6 ὑδυπαθ;εδίοσμι : δὶ [8 
ὐρσ 8 48] τηογβα, πὰ ᾿ἐκοὶν ο 18}1., Βδίδμεν το, 
τοδὶ ἸοΥ, δηὰ {πΠθη γοὺ ΜῚ1} ποῖ [Ἀ]}, Ξίγαοι .1ἰ. 19 
(νεν. 16).-ἰὖ γοὰ μων πίβαοσω, ἰδ 'ἴβ ποὶ γοῦν ΟἾῈ, 
υαῦ δ; ἰοῦ ἰῦ ποὶ Ὀ6 οὐρθοσνοὰ ἱβαῖ γοῦ ἱπὸὺν 
ΟΡ ψἰβάοῃ. ΤΈΘΥΘ ἅτ ΟἴΠΘΥΒ 4180 0 8.6 ποὶ 
ἴοο]8 ; δπὰ ἔδπθγθ ΓΘ ΤΩΔΏΥ͂ ΒΌΡΟΥΪΟΥ [0 γοιι (νος. 16). 
- Ἔν ῦν ὁ06 Βῃου]ὰ Ὀ6 γΓΌΠ]δν οὐἁ Ὠἰβ οὐγη βρί τὶ, Ῥσον. 
χυΐϊ. 82 (νϑῦ, 21).---ὔῷὁὋί ἰ8 τοοϑδὶ ροσίουβ ἴο βῦον μοοᾶ 
ἴοσ. δὐἹ], δῃὰ ἴο δῖ ἃ ἔτγίθηὰ οὔξ οἵ δῇ ΘΠΘΙΩΥ, 
ΡτΟΥ͂. χΥϊ. 6 (τεσ, 21).--βΑΔΨ8 ἔτ 8 ποῦ αυθηοῃοα ὉΥ 
ἢγθ, 80 ἰΒ ΟΥ]] ῃοῦ απθπο;θα ὈΥ ΘΥ]], ποῦ ἰηνθοίνα ὈῪ 
Ἰηνοοῖνα.---ΗΣΌΙΝΟΚΕ: ΟΠ γβδηϊίν 18 ποῖ δοβυτνὶ 
8618 βῆμποββ δηι(ὐ ἱποῖν: γ. ΙμονΘ δηὰ ραῦρηοθ ἴθδο 
αυἱΐο ἀἰδογοπιὶ ΓΕ ρΒ ἰονασὰ οὐγ ποθοῦν (νογ. 10). 
---Οοὐύξε: ΤῈ6 τῖσοθαν δπὰ δίρηογ ἰη αοάὰ, (86 ροθφε- 
ΘΡ δὰ τοῦθ {{κὸ Ὁοϊηρ πῃ ΟὟΤΓ ΟὟ γα, 2 ἥπιῃ, 
Υἱ!, 18 (νον. 10).--ἈΦ Φοδνἀ βοηὰβ Η]8 ὀγοβϑ ἴὸ 18 ψῃαί ἰΐ 
ΤΩΔΥ͂ ΡΓΘΒΒ ΤΌΤ ΟἿΣ ἈΘΑΓΙΒ ΤΏΒΩΥ ἔδγνοηῖ εἰ ζηβ, ο τα 
ΟὟΡ ΙΠΟΌἢ ΤΩΔΏΥ ἃ φἰογίουβ [1{|16 ῥσγαγοσ, δῃιὰ ἔγόσω 
ΟἿΡ ΘΟΥ̓́ΘΘ ΤΩΔΗΥ͂ ποὺ θαγΒ (γΥοῦ, 12).---ΟἸγ δα 8Βοὺ]8 
ΓΘ ΟΜΔ ΒΟ] ἰη ΟἸτἰβὶ, δηὰ τῃογοίοσο Ομ ἴδ6]8 {{|6 
ΒΟΙΤΟῪ δηα ἸΟΥ̓ οὗ Δ:ῃοῖδο. (νοσ. 1ὅ).---ο ἀο κμοοῦ 
'8 πδίυτγαὶ : ἴὸ ἀο «οἱ! ἰβ οδιτιδὶ: ἰἴἰὸ ἀο 60]] ἔοι 

ἷβ ον] βῆ; ἴο ἀο ροοὰ ἴον οΥἹ] ἰβ αἰνίῃθ 
γοσ, 17). 
ἜΡΕΝΕΚ : [0γὸ ἰδ [86 ῥγίποῖραὶ νἱγίυθ γοαυϊγοὰ 

ὉΥ ΟἸγῖβὶ οὗ Ηϊΐδ αἰθοῖρ! 68 {νϑσ. 9).--- βυοίλεγίὶῳ ἴον 
Ββου]ὰ Ὀ6 88 ΠΘΑΣΥ͂ 88 πδίυγ8] ἴοσὸ Ὀθύνθθ ῬδγθηΪδ, 
οἰ άτθη, δὰ Ὀγοίδγοι ((86 στοργή), ἀπὰ δμου]ὰ νοὶ 
Ὀ6 Ἰυκούνδγιη, θυ σζϑαϊουβ (νοῦ. 10).--- ΤῊ ϑρὶ τῖϊ οἵ 
(οὰ ἰδ ἃ ΒΟΥ ὅτγο, Ὑϑΐοἢ ἱπῆαξοθβ Ὠδαγὶβ νΏΘΓΟν ον ἰὶ 
ἷα. ὙΤΏΘΓΘ ὑθΪηρΒ μῸ ὙΘΓῪ Β]ΘΟΡΙΪΥ, τὸ ΤΩΔΥ 6] ἃ0- 
Ργοοπὰ (δαὶ, Ὀδοδλυθα ὑμεγο 18 πὸ ἢγορ, ἴπθγθ ἷβ ΠΟ 
Ζ6], δηὰ {παὶ πόσο ἷβ 8180 π0 ποῖῦκ οὗ {μὲ ϑρίγῖϊ, 
Ὀαϊΐϊ ΟὨΪΥ οὗ παΐυγο. Υεἱ [Ώ6Γ6 8)ιου!α Ὀδ ἃ ἔδγυθθΟΥ 
δΔηα Ζ64] οὗ [ῃ6 δρίγέί, ΕοΡ ἰΠ6 βΒοβἢ 88 α]δὸ ἰΐδ8 
Ὀ]1ηα Ζοαὶ, ποῖ ἴα [ΠΘ ΤΙΏΟΓΘ ἀδηρογοῦβ ἴΠ6 ρτοδίθε 
ἰν ἰΒ (νϑὺ. 11).---«οοοηιπιοάαίε ψοιγδεῖυοδ ἰο ἐλ ἐπ. 
Βαυΐ ὑπΐ8 τησϑὺ ποῦ ὈΘ ἴῃ βδυοἢ ἃ ἩΔΥ͂ 88 ἴο ἰοἰῃ ἴῃ 
τΣὐῖἢ ἴἢ0 που], 88 ΘΥΘΣῪ ροσίοα Ὀὑγίηρβ νυ ἱἢ Ὁ [πὶ 
ὙΠ οἢ [Π6 ΑΡοΒβι]6 (νοῦ, 2) 888 δγοδαυ ἐοτυϊἀθη--- 
ΘΟΠΙΌΤΙΏΪΥ 0 {μΐ8 ποῦ], Βυϊΐ ΘΟ τ βάδηβ βῃουϊὰ ῃοὶ 
Ιοβα ἴῃ ΟΡροτίυμιν οὗ ἀοίΐηρ σοοὰ πειΐϊοῃ αοα οο- 
ΒΊΔΏΠΥ Ὀγοβοηΐθ ἴὼ [ἢ 61: δια [Π6Υ̓ βῆου ἃ αἰ σαν 
εἰνο ἀμ σᾶγθ ἴὸ 81] οἱγουχηδίδηοθθ---ἰΟ δὶ ἰ8β Ὀθϑὶ 
ὩΟῪ ἴο ὈΘ ἀ0η6 δοοογαϊηρ ἴο ὑπ6 Ὀϊνίηθ γτὰϊθ. Μογὸ- 
οὐογ, πον βῃουϊὰ αἰταγβ μῖνο ἄπ δἰϊθηϊου ἴο [ἢ}8 
οομαϊἄοῃ ἴῃ πο ΠΟΥ 8.6 βἰζυμίοα, 80 ἴδαὐ {ΠΟΥ 
ΤΩΔΥ͂ δοὺ ᾿υ8ὴ 88 αοα ΠΟΥ͂ τραῦΐτοβ οὗ ἔδοῖα (νοῦ. 11). 
“τὲ Ῥγοδροῦ Υ δηὰ δανογθι ΕΥ̓, ὈΓΆΥΘΡ ἰβ ὅῃ6 Ὀοδὲ 
ΤΑΘΔῺΒ [ὉΓ ΟἿΡ Βυρροτῇ (γοσ. 13). 

ΒοοΒ : ΟἸγβδάδηβ βῃουϊὰ Ὀθ τοβποα δπὰ ροΪμε 
Ῥοορΐθ (νον. 17). 

ΟΕΒΙΊΛΆΟΗ : ΤΏΘ τηοδὺ ρἱοσνίηρ ἰονθ βῃοιὰ τοὶ 
ἴοββθ βοῦγ θυ δῃὰ αἰβογοίίομ, ὈΥ νἱγίυθ οὐὁἨ π)ιῖοῃ ἱξ 
οἰόοοξοδ δηὰ ρογίοσιῃβ ᾿πδὶ Ὑμδὺ ὑπ6 οἰγουμη)δίϑηοοῦ 
ἘΟαΌΪΘ : ΘΟΠΡ. Μαῖί. χ. 16 (τοῦ. 11).-το 1 ἰδ το ]]}; 
ΒΑΥ͂Β ΟΠ6, ὁτῃδὺ 6 88 ὙΘΤΥ͂ ΡΓΟΡΟΙῪ ΟοΠτηδηθα 
πορθρίηρ πίζ [066 ἯδοῸ τϑορ ; Ὀαὶ ἴον τιδῖ δπὰ αἰὰ 
86 ΘοΟἸμϊηδηά ὕ8 ἴο ἀο ἴΠε6 Οἴδοῦ ραγῖ, ὑπδῦ πο ἐρ 
ποῖ σγοιῖ ᾽᾽ Απὰ γοῖ, το οϊοίηρ τὶ ἴθ πὶ (δὰϊ ΓΟ. 
)οἷοθ 8 ἃ ἴλτ ἵοτθ βοϊκἀθηγίηρ βίδιθ οὗ τηϊπὰ ἰμαῃ 
ποορίηρ τὶ (ο86 Ὑἢ0 ἯΘῸΡ ;) ΟΒγγβοβίοιῃ (Υσ. 
1ὅ).---ΒΥ ,"εγν οοαἷὶδ ἨΔ ταυβὲ τη Ἰογβίδμα “μαΐ νψέ 
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ἰοδαὰ τὴ8 οὔθ ἯὮΩΟ ἱπήυγοδθ υ8 ἴο τοροπίδῃοθ οὗ 8 
ἀεθοά, ὈΥ ἀοίΐηρ, βοοὰ ἴο Εἰπι {ΥὙϑγ. 20). 

[1800: Ηον ἴμο Ἰονο οὗ ἔμπθ Ὀδ]ίονογ, γί βὶ ρ 
ἔτοπι Βα ΠΥ, ἰ8 τιδηϊ οβϑιθαὰ ἰοναγὰ οἴδοῦ ὈΘ᾽ ΘΥΘΥΙΒ. 
1. [09 ρΘου] ΑΡΙΥ (τ .Β. 9--12}); 2. [{8 πιδηϊοϑίδιϊοηΒ 
δἰηἶὰ ὙΟΙΥ͂ αἰ δγοης οχίθυμδὶ οἰγουτηβίδηοοθ (ΘΒ. 
}18-10).---ΕΚ᾿Σ; οἸἰίίοη οὗἁὨ (μ6 Ὀοϊΐονον τὸ ἴμ6 υῃδοὶϊονίης 
ποιὰ Β|6 ͵ἰθ ϑύϑθῃ δηϊτηδίθα πὶ} ἰονὸ ἐοναγα ἰΐ 
ζτοτ5. 117-21). 

ΗεύΒΝΕΕ : ονο δῃου]ὰ Ὀ6 ἰθηο δηὰ ἀδ]ϊοδία : 
«ἔ Βῃουϊὰ ἀνοϊά ΘυογΥ (Ὠΐηρ ὑἱμαὺ οδῃ οἴδημα δηοί πον 8 
ΘΟΏ36 Οὗ ΠΩ ΘΒΟΥ ΟΥ Ὠοποτ, [Π66]]ΟΘΟΥ͂ ἰβΒ ΔΙ ΤΑΥΒ 8 
πη οὗ τοβρϑοῦ (νοῦ, 10).---ΟὨ ἰδ ΔΉ} ἰθβοῆθβ ἐδθ 
64] δγὶ οἵ Ὀθίῃρ' 81 8 ὨΔΡΡΥ.--- μὸ ΟΝ γἰβυίδη τασδὶ 
Ἰθορ ἰπ 8 βροοὰ ἢυμηογ. Ηορο ͵ἰ8 [6 δοιγοα οὗ [86 
Ομεδυδη᾽ 8 ΟἸΘΟΣ 688. 186 οοπαμέοπ οὗὨ ἰξ '8. μα- 
ἴἴοποθ. δδγαψδν βισθηρίηθηθ ὈοΐΪὰ ἴδ δηὰ ἢΟρΘ 
(νος. 19). 

Βκβ8εε: ΤῊ τ γῖκβ οὗ Ομγβυίδημ ἰὼ ἴον (νοτα. 
9--21).- Ἐδὼ} 061}18 ρου υ8 0 Ορροβθ {ὍὋὸὺ βρθοΐδὶ 
Θησπιΐοθ οὗ υπἱΐΥ: 1. Ῥηὰθ: 2. οὶ οοησοῖίθ οὗ 
τϊϑάοι (ΥὸΓ, 16).---ϑδα] [610 ταοϑὲ ρα π Ὰ}}γ [86 ὈυΣη- 
ἴῺρ᾽ ὁ0418 ἔγοτῃ 1)αν 8 Ὠδηά, 1 ὅδῃ. χχῖν, 11 δὲ 

ΞΟΗΚΚΙΚΒΜΑΆΟΘΗΕΕ: ΤΏ ΑΡροΒβυ 6 Β ἰη)υηοίίοι : κό- 
7οἷοα πὶῖΐῃ ἤδη ἰδὲ ἀο τοὐοίοθ, δηὰ σθὸρ τὶν ἐδ τ 
ἐδαὶ σθορ. 1.  αὺ ἰβ [806 δοορο οὗ ἰΐ--ὙΠδι ἀΓῸ 
ἐδιο Ἰἰτλῖῖ8 νοῦ Ὧ6 88 δϑαϊριθα ἴὸ 1} 2. 18 ὁοῃ- 
πϑοϊϊοη ΠῚ ΟἿΓΡ Βρί γι] 116 ἴῃ οὐ ἰππράομι 
(νον. 18). -- ῬοΥΒΟνΘσΏΟ9 δραίηδο ἴΠ6 6Υ]] ΒΟΓΟΙΥ͂ 
Αἰ οηρσ ὑ8. 1 σοπαίβίϑ ἰῃ : 1. Θὰγ ἰδικϊηρ σᾶγθ 
Ιεβδὺ ονἱ} Ῥγοδβίγαϊθ οὐγῦ βρίεἷῦ ; 2. 1 Ὀδίηρ οαγϑῆι 
οὶ [0 086 οὔν βοῦτί οι, ὙΠ οηρΑροά ἴῃ πουῖ,, ὈΥ͂ 
Βαγρτίθο; 8. Απά ἰῃ Ὀοΐπρ Οἡ ΟὔΓ Ἰοροὶ οὖῦ 
ΡΙθαϑαγα ἴῃ ᾿ἰθ Ὀ6 ἀοδίγογϑα ὈΥ͂ [86 ργθαβαγο οὗὨ 6υ]] 
(νον. 21). 

γ εγθ, -16. ΤῊΞ ῬΕΒΙΟΟΡΕ 70» ἐδλ6 ϑεοοπα ϑ'ωη- 
αν αὐίον Ερίρλαπν.---ΠΈΌΒΝΕκ: ΤΏ ἔγα 8 οὗὨ ΟἾγῖ8- 
(δὴ [αἰ ἴῃ Ὠυμηδη [1ἴ6.--- 6 σομηθοϊίίΐοῃ οὗ {Π6 
Ομνιϑυδη νυἱτίυ 68.---Ἴ 6 τοαὶ] 116 88 ἃ ργδοίίοδὶ βοΐ 0] 
οἵ ΟὨνϊβιαηὶ γ.-- ΕΠ ΔΈΓΕΒΒ.: 7γι6 ἐν ἰο οαἰϊέησ. 
1. ἀοοὰ ΟἸγϑίίάδη ἀοροτίηθηξ ἰ8β αἰνγα 
ΒάοΙ ἐγ ἰο οΑἸηρσ ; 2. Τα αἰβοῆαγρο οὗὨ οὔθ᾿ Β 08]}- 
ἵῃγ ἰ8Β ὕσιι δ σῃθη 10 18 ἀθὴ6 τῖϊ}} δ᾽ Πρ] οἰ ἐγ, τ ἢ ΘΔΓΟ, 
δα ἢ ρίθαϑυτο; 8. ΤΙ Βα 6} ΠΥ ἴο ΟΔ]ΠΠρ διίβοδ 
ΔΙΟΠΘ ἔγοιῃ ἴσὰ ἰουο: 4. Βυϊ για Ἰοῦο ιῖβο8 Δ] δ 
ἔγοτῃ ἴα Βυμλ] γ οὐἨ ΟἿ γϑύλδῃ ἐδ τἢ.,---ὖ ΑΒΡῚΒ: Ττὰθ 
ΟἸγίβιίδηβ δγὸ αἶἰθὸ ἴμ6 τηοϑί [δἰ] ΔΌοτογθ. 1. 
ΤΏΘΥ τορατὰ ἱποὶγ ᾿Πϑὔπι6 88 ἃ ΥΘΓῪ φγϑοΐουβ εἰν 
2. ΤΏΘΥ δοῦ δοῃθπυ  }} Ὁ ἤγοτα ΠΟΙΪΥ͂ πιούνοβ: 8. ΤΉΘΥ 
[66] ἱμτταγ ὶ Υ υηΐ 64 τ ἢ ᾿Βοῖν [6] ον η : 4. ΤΉΟΥ 
δανα ἴ00 Βογΐουβ ἃ γούθγθῃ 8 ἴογ οἷν Εἴοστιδὶ Φυαἀρο 
[0 ἀἰβοδδγρα υ}τ6ἷν ΟΠ ρ᾽ ἈΠΟΘΟΙΒΟΙΘΠΟΥΕΙΨ.---- ΒΕΠΙῚ,: 
Βιγοηριβοηΐης οὗ μηηοηοθ ἴῃ ἐρὶ δυ]δίίου ὉΥ : 1. 7186 
ΒοΡ6 ; 2. Ῥίοιιβ τοβθοίίοῃ : δ. βιοδαίαδι ρσαυοῦ ; 4. 
Δογουβ ὮΟΡΘ6. 

οι. 17-2]1. ΤῊΣ ῬΕΚΙΟΟΡΕ ὕζον ἰδέ Τλὶγὰ ϑιιη- 
4αν αὔίον Ερίρδαην. ---Πεύνεα: Ὑπὸ ΟἈ γί βύβη 
διηϊὰ ἴμ6 αἰθιοίίηρ Τοϊαἰοη8 οἵ ἰδ ποῦ]. 1. ΗΘ 
568 ὑποπὶ ἴοῦ ορροδίῃρς [ἷ8 ΟὟ βοίεϊονο: 2. Ηδ 

"868 ἴὮΘΙῚ ΓῸΓ βΓδαίοΓ ΒΟΥΘΕΪΥ ἰοσαγὰ Ὠϊπη86]; 8. 
ΕὸΡ ἴΠ6 ρῥγδοίϊςα οἵ ἃ ροδοϑίυ] αἱβροβίϊοη ; 4. ΕὉΓΡ 
Ὧ6 οχῃϊδίοη οὗ ἰογα τοναρὰ ϑῃοιηΐθβ.: ὅ. Εὸν ἴῃ- 
ογοαϑῖηρ; δἷβ ΒΔ Ὁ ΠΥ δηα βιοδα Ἀ3[Π688.---ΤῊ 6 αἱρΏ 
οὐ ΟὨγιϑυϊδῃ Ῥοδοοί [Ὡ688: 1. [118 δουτοῦ; 2. 108 
{παῖ 8. 18 βίγοηρ)}.- -ΒΕσκ : Ὀϊγθοϊίοη ἔον ἐδ 6 
δὶ οὗ σοηυΐηο ΟΠ γϑυίδη ρϑδοθί] θῶ. 1. Κδιβ'ορ ὕρ 
(086 ἔουπιαίη οὗ αἰδαυϊοίυἀα. ἱπ γοὺῦγ οὟπ Ὠρᾶτῦ; 
4. Οἷνα ρἷδοθ ἴο [6 οχίβθγῃδὶ οσοδβίοῃ ἰὸ ἀϊϑαυϊθίυ 
ὍΣ οομπβοίοπουβ δηἃ Ὀϊδπ61688 ἀθροσσοθπηὶ ἰοναγὰ 
ΦΎΘΤΥ ὈΟὰγ; 8. Απιϊὰ οχίθγηδὶ ἑοτηριδιίίοηβ, αἰ τοοὶ 
ψοῦν ἰιοατὶ ἴο 06 Β'σμοδὶ Ἐοαϊΐοῦ; 4, διγῖνα ἴο 

{ΠΚ νἱ86. 

ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΆΗ͂, 
“--αὐνν 

ΟΥ̓ΘΡΟΟΙΏΘ {1186 μαἰγοὰ οἵ δῃοζηΐοβ ὈΥ βοοὰ ἀθοάβ, δηδ 
ἴο ἵγη ΔΑΥ͂ ἴΠ6 ΡυπὶδΒίθηῦ πηροηαΐηρ ΟΥ̓́ΣΡ ἴΒ 6;ὰ, 
---ἶΑ. οι: Ανοηρὸ ποῦ γουγβοῖνεθὶ 1. 186 
τιθδηΐϊηρ ΟΥ̓ {{Π᾿|3 ἀφοϊαγθίοη οἵ (86 Αροϑθ; 2. ἤυν 
ἴ δου! 6 ΟὈδογνϑα, 

ΚΑΡΡῚΕ: δῦ ὈΘΙΟΏΩΒ ἰο ἰγσυθ ουἱΐαγο: 1. Μοὰ 
ι δὲν δπὰ Ὠυ Υ.: 2. ϊΐνουβαὶ ΡΠ ΔΗ ΠΤΟΡΥ͂ ; 8 
Ττυὰἢ δπᾶ μυγν οὗ Βοαγί.--- ΒΒΆΝ ΡΤ : ΟἸ γιβιϊδηῖ!) 
ἷθ ἴΠ6 ΜΆᾺΥ ἴο 8 ῬΟΔΟΘΙῸΪ απα Ὀϊοββοὰ ᾿ἰΐα. [Ὸν ἰξ: 
1. Ορροβεϑ οὔὖγ οὐ οοῃοοὶϑ: 2. ΕὈΓΡΌΪΔΒ 41} τϑ 
γΘΏρΡΟ; 8. ΕΟοΟπιηθηβ ΠΟΠΟΘΥ; 4. ονοθ Ρ6δοδ. 
ΪΏ6ΕΒ; ὅ. ΕΏΪΟΪῺΒ τρδρτιΔη ΠΥ; 6. Απὰ δἰ ΤΑΥ͂Ε 
ἀοβίγοϑ [26 σοπαιοβὶ οὗὅ 4}}] ον]]. 

[ΗΟΡΚΙΝΒ : Οπ γούοησο (γοτ. 1). ἀτίθεν 18 ἃ 
γ]ὰ, υπἰδιη6α ρϑβαίοη, ἴμδὶ ΚΠΟΥῪΒ ὯῸ ὈΟουΠῸΒ Ὧος 
ΤΑΘΘΒΌΓΟΒ. Απὰ ἱἢ νγὰ ΤΟΙ ρου θα ἴ΄0 σᾶγνα ἰΐ 
οὖν [Ὁ οὐγβοῖνοθ, νὸ βου οογίδ ΠΥ οχοθοὰ 8δ]} 
᾿ἰτλΐῖϊ8 Δπα τηοἀοτγαιίΐοη ; ἴον βοϊζϊονο, σῇ 18. δὴ 
ἱπητηοάοΓαίο αἰδοίΐοι, πουϊὰ Ὀ6 πιδάθ [86 ὙΠ0]16 τὺ]6 
Οὗ ΟΡ νϑηβθδῆοθ: δηὰ Ὀδοδυδο τὸ ἰονθ ΟὔΣΒΟΙ ΟΣ 
ΔΌΥΠαΔΗΝΥ ἴο0 νγο]ϊ, τὸ βου ἃ γούθηρα ΘΥΘΡῪ ἱπιαρὶ.- 
ὨΔΡΥ͂ ὙΓΟΙΩΡ ἀ0Π6 υᾷ ἩΪΐΪΤὮ ἴοο ταυοὶ Ὀϊξίογη 658 δηὰ 
ΒΟΨΟΙΙΥ : δηὰ, ἐπογοίοσο, αοα που ποῖ ἴγυβὲ (ἢ6 
τἱρθηρ οὗὅὁὨ οὔγβϑῖνϑθ ἰῃ οὐν οὔτῃ Πδηᾶβ, Κηοπίηρ πὸ 
πουὰ Ὀ6 ἴθ00 ραγίδὶ 0 οὐὔγ οὐστι ἰπίογοθίβ δηὰ οοῃ- 
ΘΟΓΏΒ, Ὀπὶ| μδΐῃ δβϑυμηθα 10 [0 ὨἰΠη8617 8286. ἔμ Ῥγογοβὰ- 
τἶνο οὗ Ηΐβ οσονη.---- Οὐ νοῦ. 20 : Οπἡ ζέϑπαηπεε ἐοισατά 
ὁποηλῖοα, ΤῊΪ8 8. 8}} ἐὴ6 γτοσϑηρο ἩὙΔΙΟΝ ([Π6 ρΌθροὶ 
Ῥοσταὶίδ . τπ8 18 ἰδὲ Ἔὀχοϑὶ]οηὶ ἀοοσίτί πο ὙΠΟ ἢ οὔι 
αν ΟΌΓ σδιὴθ (0 ργοδοὺ, σι ΐϊοῦ Ηδ παι ρσίνοῃ ὃ 
οοτηση βίο ἴο ἀθοῖίδσο δὰ ρυ] 8} ἰὼ 186 ποιά, τὸ 
υϊὰο οὐν ἔδοι ἴηΐο [6 ὙΑΥ ΟΥ̓ Ρ6806 : [αὶ νγὸ τοϊρδῖ 
8}} ὃὉ6 υμπϊϊοά, 848 ὈΥ δἰ δηὰ οὐοάϊοησα υπΐοὸ Οοά, 
80 ἴῃ Ἰονὸ δηὰ ομδυγ Υ οπ6 ἴο δῃοίδμογ. 

[ΒΙΒΗΟΡ ΑΤΤΚΕΒΌΒΥ: ϑεγυποπ ὁπ δα ἀμέν οὗ 
ἰυΐρ »Ῥεαπεεαδίψ (Βοπι. χίϊ, 18). 1. [π πδδὶ (δ6 
ἀυν οοπωΐδβίβ, ἴῃ τοἰδυϊοη 0 ρυδὶϊο δηὰ ργναϊα πηθη, 
ορ᾿πίουδ πηὰ ργβϑδοιίΐϊοο, Π. ΤῊ οχίθηϊ οὗ ἰὑ---ἰο δ]} 
θη. [Π. Το αἰΒηουν οὗὨ ρῥγδοιβίπρ ἰς.0 ΙΥ̓, ΤΟ 
Ὀεϑὺ Βοῖρβ ἰὸ {π6 ῥγδοίΐοθ οὗ μἰβ ἀπίν: (1.) ἴὸ 
Του ϊαῦθ ΟΌΓ ῬΘΒΒΙΟΏ8 ; (2.) ΤῸ τηοάθτγαῖθ οὐἷν ἀθβίγοϑ, 
ἀπα βῃογίθῃ οὐγ ἀθβὶ 211. ἴο τῃ6 ροοὰ 
(ΐηρβ οὗἩ 1186. (8.) ΤῸ αν δ νδίοῃ ἢ} ογα ὍΡΟΝ 
ΟὈΓΒΟΙνοΒ ἰῇ ΟἿ γβί ΘΗ ΓΓΒΠΟΘ ὈΡΟῺ ΔΩΥ Οοηϊαοβι" 
(4.) ΑἸταγβ ἴο συλγὰ ἀρδίηϑὶ {Π6 ἰη δι ρογΆμοο Οἵ 
ΟΓ ἰοηρῦθ, ΘΒρΘοίΔΙ Υ ἴῃ τοϊδίοη ἴο ἐμαὶ πδῖυγϑι 
ῬΓΟΠΘΏΠΘΗΒ ἰὑ ὯΔ8 ἰονγαγὰ ρα] ἰΒῃΐπρ [ἢ6 ἔδυ} 8 οὗ οἱ» 
6ΓΒ; (δ.) ΤῸ καρ Ουγβοῖν 8 ἔγοηι οι ραγκίηρ ἴῃ ρδτ- 
(168 ἀηαὰ ἰμοϊϊοπϑ; (6.) ΤῸ δβιυαῦ ἴὸ Ὀ6 αυϊεῖ, Ὀν ἀο. 
ἵηρ ΟἿΣ ΟΥ̓Ώ Ὀυβίηθδθ ἴῃ ΟἿΓ ΓΟΡΟΡ Ὀγοίοαδίοη ΟἹ 
ΔΙ πρ ; (1.) Αἀὰ ῥγαγσοῦ ἴο ἴμ6 Αὐἰῃοῦ οἱἁἨ ῥϑϑος 
δηα ΠΟΥ Ρ οὗ οοποογά, ἴον ὑπὸ ἔγυϊιβ οὗ Ηἰβ ϑρι γι. 

ΒυΒΚΙΤΥ: αὶ ἰὺ ἷβ ἰο Ὀ6 ΟΨΘΓΟΟΠΙΘ οὗ 6ΥἹ], 
1. 6 ΜῈ ἀντ ο}} ἴῃ ΟΌΡ (Πουρὶιβ ἴοο τουοσῖ,, τος 
οἴϊοη, δῃὰ ἴοο ἰοηῦ, ἃροὴ ἴΠ6 ἰηὐυτίο8 δῃηὰ υπκίηα- 
668 γγ͵ὸῪ ὮδγνΘ χροὶ ν τ : (Ὠΐἷ8 18. 88 1 ἃ τ8ῃ ἐμαὶ τπὸϑ 
ἴο ἴακα ἀονγῃ ἃ Ὀἰἱζῦον Ὁ1}1, δῃου]ὰ Ὧδ6 σοη ΠΌΔΙ 
δθδτηρίηρς οὗ ἰξ, δηᾶὰ το]ἕϊηρσ ἴὃ ἀπάοὺ ἷβ τοηρῦθ. 
ῷ. ὟὙ7ὲὸΈο δ΄ο ουδγοοιῃδ οὗ 60]} νῇθη Μτ δ΄ Ὀτουρδὶ 
ΟΥ̓́ΣΓ ἴο ΘΟπμμηϊῦ (ἢ6 ΒΑΤῚΘ 6ΥἹ], ΟΥ̓ δἰ γίηρ ἴ0 τηλῖκὸ 
ΒΡ (6611 τοϊαγηβ, ἴῃ 8 ΜᾺΑΥ͂ Οὗ γαύυθηρο, ἴῸΓ ἴδ ἰηἷν 
Ττίο8 γὸ Ὦδνα γοοοϊνϑα.--- ὙΠ γοὶ σοηββὶδ (Π6 αὐ 
Δ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ͂ οὗ ονογοοϊαΐηρ οΥἹ] τὶ σροοὰ ἢ'᾽ὸ 1. ἴι 
ΓΟΠάΘτΒ ὑΒ ᾿ἴκα αοα, γῆοῸ ἀοο8 σοοὰ ἰο υ8 ἀΔΙΥ͂ 
ἐπουρὴ γα ἀο 6ὁν]} ἡραϊπϑὺ Ηΐτὰ σοὨ ΠΑ }Ὺ: 2. Ἧς 
ἱπλϊαία αοα ἰῃ οπδ οὗἁὨ ἴδ6 οδοίοοβι ρογίοοϊοηβ οἵ 
ΗΪ5 αϊνίηθ παίυγο 8. 6 ονθγοοιηθ οὔγβοϊνοβ: 4 
ὟΥ ἃ ὀνϑγοοῖηθ ΟΡ ΘῃΘΠΐ68, ΘΠ ταλῖα τΠ6πὶ ὈΘΟΌΣΙΕ 
Οοὺν ἔγίοη 8. 

[ΗἙΝΕΥ : Β]688 ὑμοπὶ ΜΠῸ ρογϑοσυϊο τοῦ: ἢ 
ϑὥρθαικ π6}} οὐὗἩ οα. [ἢ ἴμογο Ὀ6 δῃγ εἰ; ἰη ἔπος 
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90 6 8016 δηὰ ῥγαϊβο σου ῃῦ, ἴα Ὡοῦοο οὗ ἰϊ, [ΗΟΡΘΕ,4, οὨ νοσβ. 30, 31 : Νοίηίηρ '8β δὺ ΡΟΙ͂ΤΟΣ 
δηὰ ΤῸ} ἰδ ἐ0 (πον ΠΟΠΟΓ; 32. ϑροδ γοβρϑοῖ-} 1] δ8 ψοοάμοβθ; ἰδ ἰδ [Π6 τηοϑὲ οδιοβδοίουβ πιϑϑῆῖ 
(}}γ ἰο ἔδθιι, δοοογάΐηρ 88 {πο ἷγ ρἶδοθ ἰδ: 8. ἮΝ ἰ8ὰ 
πὸ2}} (ὁ (ποτα, δὰ ἀθϑῖγρο ἐμοὶ ροοά, 80 ἴδ ἴγοτι 
ΒΘΟ κίηρ ΔΩΥ͂ ΓΟΥΘΩΡΟ; 4. ΟΠΓΡ ὉΡ ἐμαὶ ἀδδῖτο ἴὸ 
Θοά, ὈΥ͂ ΡΓΑγοΣ ἔοσ ἰΠ 6 πὶ. 

ΟμμΑβκε, οὐ σοῦ. 16: ἸΤῆογθ μᾶνο ποῖ Ὀθθὴ νϑηῖ- 
ἕηρ, ἴῃ 4}1 ἀροϑ οἵ [809 ΟΠυτοῖ, ῬΟΥΒΟΠΒ. Μ)10, Ἰοβίηρ; 
ἐδια βαῦοῦ οὗ αἰνίηθ (ῃϊηρθ ἔγοση ἐμοὶ οὐη ΒΟ00]8 ὮΥ͂ 
αὐἰηἰκίπρ ἰπίο 6 σόν ν ερὶγῖς, ἢν οημαθανογοὰ ἰὸ 
βυη ὑπ6 τοργοβοὶ οὗ [Π6 ογοββ, ὈΥ̓͂ τοπουποίηρ ἴἢ6 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ [Π6 ρΟαΪΥ, δροακίηρσ 6ν]]} οὗ ἴπ6 ἯΔΥ οὗ 
118, δηὰ, ρϑγῆδρϑ, δι τηρ ἀότῃ ἰῃ ἐπ6 ομδὶν οὗ {6 
ΒΟΟΓΏΘΡ ὙΠῸ δροβίδίεβ {πὸ ὑπϑιηβοὶνοθ. Απὰ γοῖ, 
ϑέγδηο ἰο ἰ6]}, (0680 τὴϑῃ Ὑ{11] Κθορ ὉΡ ἃ ἔοσῃωῃ οἵ 
ΕΟ] ΐη688 1 ἔῸγ ἃ ἀθοθηὶ ουϊδίἀ6 ͵'8 ΟΦ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 
ΘΏΔΌΪα ἐπι ἴο δοΟοΌΓΟ (86 οΘπάφ οὗἁ {Ποἷγ δι ἴοη. 

ἴο βυθάπθ δποιηΐθδ δηὰ μῦς ἄονῃ ορροκβίἰτοη. Μθὲ 
ὝὮΟΘΘ τηΐηὰβ οδη πἰ δίδηὰ διζυϊηθηΐ, ἀπά πῃ θὲ 
᾿ιθδσίβ σϑῦϑὶ δραϊηϑὶ {πγϑϑίϑ, ἃγθ οὶ ὑχγοοῦ δραδὶηβί 
ἴΠ6 ρϑγβαδδιγο ἰμβυθηοθ οὐὗὁἨ υπίεὶρτιοὰ ἴοτο ; ἰἰιοτε 
8, ἰΠΟΓΘΙΌΓΟ, Ὧ9 ποῦ ἱπηρογίδηξ ᾿ΟΟἸ]δίο σαὶ τοϑδος 
ἊΣ Ὀοΐηρς φοοά, ἔῃδη ἐπὶ τ ἰἤοσθαϑθθ ΟΡ ΡΟΤΤῸΓ ἰς 
ο : 

ΒΑΆΝΕΒ, ΟὨ Υγ6Ρ, 1] : Τ71|ὸ ἑθπάθῃου οὗ ἴμ6 ΟΠγὶ 
ὕδῃ γοὶρίομ ἰδ ἴο ῥγοτηοίθ ἰμἀυδβίσγ. 1. 11 ἰθδομθῦ 
[6 σαϊὰθ οὗ {ἰπ|ὸ; 3. Ῥγοβθῃΐδ πυϊηθσοῦβ δηα ἰγω.- 
Ρογίδηϊ ὑπ ρΒ ἴο Ὀ6 ἀοῃο.; 8. [Ιὲ ἱποϊΐῃθβ τθῃ ἰο ὉΘ 
οοῃδβοϊθηουβ ἴῃ [86 ἱτηρτογαϊηρθηὶ οὗ 680} ᾿ηοτηοπξ ; 
4. Απὰ [ὑ ἰΔκ68 ΔΝΑΥ͂ [6 τιΐπὰ ἤτοσω (Π086 Ρ]ΘδβιΓοδ 
δηὰ ρυγβηΐ 8 Ὑἱ6}} σοπογαῖθ δηἃ ὑσοϊηοίθ ἱπάο]θῃοὸ 
--.1. Η.] 

ΓΙ ΞΞΟΤΙΟΝ.--- Ολγίρέίαι, ὡπὶσονδαϊἑδηι (Κοπιαπ (αἰλοίἐοΐδηι ἐπ ῬαμἾ 8 δδπι86) ἐπ Ῥγορον οοπδωοί ἰοωανὰ 
ἐλο οἱυὶ! ΟΘουογηπιοπέ (ἐλ ἀδαίλδη ϑέαίε), ιολοἢ ἦα8 α ἀἑαοοκαὶ αμα ἰξίωγρίοαί δογοῖοο ἐπ ἰλε Ἀλοιδελοϊὰ 
οὐ Οοά. Τῆε οὔῖοο ο7 οἱυὶϊ Θουεγηηιοπί ἀοῆηοά, 

(Ἐμρ. ΧΠΙ. 1-6. 

1. [1,60 ΘΥΘΙῪ 800] Ὀ6 βυδ᾽οοί [βυθπυῖΐῦ Εἰ π1861{] πηῖο [86 Βἰρηθ ροόονσοῦβ [ἰο 186 
ΔΌΪΒΟΥ (68 ΒΟ ΔΥῸ ΟΥΘΙῚ ἷτὰ}. ΕΣ [8670 18 0 ΡΟΤΟΣ [δαιξοτίι»] Ὀαϊ οὗ 
[οχοορῦ το] αοᾶ: [16 ρονγθὺβ {μαῦ Ὀ6 δ [1}Πο80 τ οἢ οχὶβῦ "ἡ ἤᾶνθ Ὀ66}] 

2 οτἀδιϊῃοα οὗ [ὃγ] Οοᾶ, ΠΟΒΟΘΥΘΙ {ΠΘΓΘίΟγΘ σϑβἰβίθι ἃ [86 ροσοῦ [8ο 1μδὺ ΒΘ 
ψ 0 Ββαοϊίοί ἢ}. Β]τ, 861} ἀραϊηβῦ [ὴ6 δυϊποΥ υ}, τοβιβίθι ἢ [πΠ6 οτγαϊμπδηοο οὗ αοᾶ: 
Δα ΠΟΥ {μαὺ [1πο80 Ψ 0] τγοδὶβὺ 8881] γϑοοῖνθ ἤο ὑποιθβοὶνοθδ ἀδιηπδίϊοῃ [6οη- 

8 ἀοιηηδίίοη)] ΕὌΥ ΓΌΪΘΙΒ 8.6 ποὺ 8 ἴΘΙΤΟΥ ἴ0 σοοᾶ ΜΟΡΚΒ [[86 ροοα ψοτκ]." Ἀαϊ 
ἴο [8.6 ὁν1}. Ὑγ10Ὸ τῃοα 6 ποὺ [Π)οβὺ ἴὩοα ὕΠ6 πη τῖβὴ ποῦ 10] Ὀδ6 αἰγαϊα οὗ 16 
Ροόνον [Δυς ποτ] ἢ ἄο {μδὲ νοῦ '6 σοοῦ, δπᾶ (πο 5810 δνθ ῥγϑιῖ8βθ οὗ [του] 

4 [0 ΒΆ1ὴ6: ΕΓ 6 Ϊ8βΒ {π6 ταϊηϊδίος οὗ αοα [οα᾽ ΒΒ πιϊπὶβίου] ὅο 1866 ἔοσ. ροοά. 
Βαΐ 17 ἴδοὰ ἀο {παῖ ΜΟΙ 18 ον}, Ὀ6 δίγαια; ἔὸγ ἢθ Ὀθδγοίἢ [πλγοῖ}} ποῖ [86 
ΒΟΓα ἰπ νδίῃ : [ὉΓ Ὧ6 18 ὑπΠ6 πηϊηἰβίοσ οὗ αἀοα [(οα᾽ Β τηϊπίβίθυ], ἃ γυθηροῦ ἴο 

ὅ φῳϑοιζθ τα ὌΡΟΣ [80 ἈΥΘΏΡΟΙ [ῸΓ ττδῖῃ 10] ᾿ϊπὶ {μ8ὺ ἀοοί ον]. ὙΥ̓ΒΟΓΘίοσΘ 
ψὲ ταυβῦ ποϑᾶβ" Ὀ6 βυθδ͵θοι [ΒΌΠ}1 ὙΟΜΤΕΘ ΘΕ ποῦ ΟὨΪΥ ἴον [Ὀθοδῦβο οὗ [86 

6 σδῖθ, Ὀυῦ 4180 ἴῸΓ οομβοίθῃοθ᾽ βΒ8Κ6. ΕὟὌΤΣ, ΤῸΓ {118 Ολιθ6 ΡΔῪ γα [γ0 ΡΆΥ 
ὐἱραῦο 4180: [ῸὉῸΓ ὍΠΟΥ δῖὸ (οα᾽ἷδΒ τοϊηϊβίοσβ [86 ταϊηϊβίοσβ οὐ Οοα]͵," δἰὐθπαϊηρ; 
ΘΟὨΌΙΠΌΔΙΠῪ ὍΡΟΝ {18 ὙΘΡῪ ἰΐηρ. 

ἸΈΧΤΟΔΙ, 

Δ Ψαν. 1.--[Ὑπὸ ποτὰ ὀβουσία, τοηαοτοα φροῖσον ἰπ ἐπο Ἐ. Ὗ΄., Ὧ88, 88 ἐδ Οὅσιηαη θαυϊναϊοπέ : Οδγίρκείί, Ὧν. ΤΑδο 
Ἡπρδιη δ ἡξουσίκιν ὑπερεχούσαις ἰηΐο: ἄδνι Οὐτίρλείέον, ἀοΝ τδη ἀδεγγαρεηάεν ἀλάσλέοηι ΤΏΟ το οσίηρ, ΔΌΟΥΘ 
δι ν πόαν. Νόογθα, ἘΝ ΤῺ ἐπ χουν δίοῃ οὗ Εἶν ἀπρ. ΟἸοσαγ τ. ΒΟ οὗἁ ἰμοθθ υϑσδίουβ δυραί 6 τὨτουρποῦς, 
πωυίλοτὶ ῬΟΊΟΟΥ .. Ἄσχωοῦ. ΒΙ0]9 ΤΌ ηἶομ). Τθο ΟἾΔΏΒΟ ἷ8 8 ΒΑΡῪ ΟΠ6, δίηοθ αὐ δογέίῳ ὯΔ ὈΟΐΝ Δὴ αὐείταοςίς δῃᾷ ἃ 
θΟΣΒΟΏΑΙ ἴΌτοο, οοστοδροτιάΐῃ ἴο [δαὶ οὗ . Οἰἱοὶϊ αἰμπογτίῳ δ, οὗ ὁοουζθο, ἐπιθηοά. 

3 Ψρ;.1.--Ἠἰ.ἈΧ. , ὯΒ, 1,..) ΒΌΓΩΘ ἔΒΊΠΟΓΕ, γολὰ ὑπό; αὐορίοὰ ὈΥ 1ϑοπτηδπῃ. Ὠ]. ΕἸ, Ἐ., Οτίρθῃ, ἀπό; τος ἐα 
μὐορνίοὰ ταοᾶάαγῃ οἀϊέοτα (ὁχουρὶ ΤτΘκ6}1686), δἷποθ 16 ταϊρὶ τόδ ν Ὀ6 Ομδηροα ὁ δοοουμί οὗ ἔπο ὑπό ᾿ἰταχηοάϊαῖοὶ 

ἐς οἶδα Σ σοϑ ἐδπρα Ὀ6 ΤΑΡΤΟΙΕἾΡΕΥ ᾽ ᾽ 
αι 8 οὖσαι, τἱἰῖὰ 193. Τ,., δοτὴθ νοσαΐουθ δῃ ἤέποσθ. [11 ἴα οτο θα ἴῃ δὲ. Α. 

ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῳ ἰδ Βυρροτίοα Ὁ . Α. Β. 1. Ῥ᾿, ΤΔΏΥ τ Υδομ 8 δηὰ ἔβέθοσβ, ᾿υδορτηδΣη, 
Ὅν Ῥοιϊο, Μόγοτ, ΤΈΠΙΡΡΙ ΑἸίοσα, Ττόροὶ]οβ. Βέθαχί πὰ Ἠοὰρο ἀο ποὶ ποῖΐος ἔμ 6 οογγοοί σοβάϊῃρ, τ οὶ τδδ ἀπ θ61 658 
Θὲ ατοὰ ἱπίο ἐπαῖ οὗ [)0 ζεο.,) ἴον [πο δαΐζο οἵ βυρροδϑὰ βτηζωσαδίδοα) δοσιγαον. 

δΨψοΣ. ὅ.-- πὴ Ὁ. Ἐ᾿, δπὰ ἡ ἴθ νην ΤῊ ΟΣ δ μοτὶἐἶθ8, ἀνάγκη ἰδ οταϊίϊοά, αδἵ.ἃ ἰδ6 ἰπηπδηϊήνο ὑποτάσσεσθαι κἸἐοτοῦ 
ΚΟ ἘΒ6 ἱπηρογδίῖνο ὑποτάσσεσθε. Τα Ψυμαῖο 0]. τα ἔμ τοδάϊτρ ἀνάγκῃ ὑποτάσσεσθε. 80 ΤΟΣ 

ἔοούχυϑ 106 ποζὰ πιΐπίσίεν 10. ἐμ ΐ8 Ὑοσθθ, (8 ΝΟΥ͂ΘΘ ἮΔ6 ἀοσιΘ. “Το οουἹὰ ποὶ ναΣῪ ἴῃ ἘΏρῚ Δ κενά οτίπα οἱ διάκονος δοᾶ 
ὁ ὉΥ ἰπισοἀποίης ποτὰ Νὰ οὗ ὰ Βατο μλὰ 8 ΔὙΚπατὰ δουπὰ᾽" (ΕἸτο ΑπΚ. 



ΤΒῈΕ ἘΡΙΞΗΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, τὸ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝο. 

ἘΧΒΟΒΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὀεποναὶ Πεηνανἶε. το δ, ἴὰ οὨδρΡ. χἰϊ., ϑοοϊ βίας 
Ὅ4] ἀυΐξίοα δΔ΄Ὸ βυρρίοιηθηϊθα ὈΥ͂ ῬΟΓΒΟΠΔΙ] ἀυζοθ, 80 
Ὦ6Γα, ἰπ οὔδρ, χίϊὶ., εἶν]! ἀυτῖθ8 ἀγὸ ϑυρρ)οπιοηϊθα ὮΥ 
ἀυμίδω ἑονατα [86 ποιὰ ἴῃ ΘΏΘΓΑΙ.---Αοοογαΐης ἴὸ 
ΤΟΪυοΚ, (6 ραδϑεῖνο οοηαυοὶ ἰπ τοϊδίϊοη [0 Ῥγίνδαιθ 
ἰη͵ατίοθ, ἰὴ οἴδΡ. χὶΐ. 19--21, 88 1ϑὰ ἴο τηΐ8 ὁχῃογίδ. 
οη. Υοὶ (]8 που!ὰ Ὀδ6 ἴο0 δοοϊἀθηϊδὶ δῇ οοοδβίοῃ. 
ΤῈ6 δουρὶ οὗ [}6 ἐγαῃβίοη ἷβ, [πδΐ, θύθῃ ἰῇ [Π6 
ὨοΘδΙΒοη ϑιαῦθ, 6νἹ] τοῦδὶ Ὀ6 ονϑγοοὴθ ἩΣ σοοὰ. 
Βυΐ (6 ροβδί ὈΣ  Υ οὐὗὁὨ ιιϊ8 οΘοπαυοδῦ 1168 ἰὼ [86 ὯΘ- 
ΘΟΕ οὗ [86 ΟἸ τ βιαη8 τγϑοοχηΐσίησ δοιμοι ΐηρ 
ϑοοὰ αὐϑὴ ἰπ ἴ6 ἴαγρθ βίδίθ, Δ8 Μ6]] ἃ8 ἱῃ [86 Ρ6Γ- 
ΒΟΏΑΙ ορρομοπηξ. ΟἸγγθοβίοιῃ Ποὶὰ ἰδδὶ {8 βοοϊίοῃ 
ἦιαβΒ. [Ὧ6 δροϊοχοιίοοὶ ἀοδῖση οὗ βῃοπίηρ ὑπαὶ ΟἾγίβ- 
δηϊο ἀοθα ποὶ Ἰοδὰ ἴο [Ὡ6 ἀϊπβοϊαιίοη οὗὨ {Π6 ϑιιδίο, 
διὰ οὗ ϊο δοοΐδὶ ἰομζ8] τοϊδίλοπϑ (οοωρ. 1 Τίπι. ἰϊ. 1 : 
Τίτυδ 1,1; 1 Ῥοίον ἰἰ. 18, 14). Αοοογάϊΐηρ ἴο ΟἈ]- 
νἷη, δὰ οἴδοτα, {Π0 Οὐσδδίοη ἰΔῪ ἰη 86 ἴδοϊ (ῃδὺ ἴῃ 6 
δὸνβ ᾿ογο ἱποϊἰηθα ἴο γοαίβίδῃοθ ἴο βϑαίῃθῃ ρΌΨΘΓΏ- 
τηθηί, δηαἃ ἴΠπδὲ δἰ8ὸ ἴ86 96 88 ΟὨ γί βιίδηβ οὔθη Ὀ6- 
6βιη6 βυδ᾽]οοῖ, πὶτ (πο πιὶ, ἴο δυδρίοίοη8 οὗ [86 β8πι6 
ἀἱδθροδίεοι, ΑΒ τοΐμεΐ Ὁ6 ἀχροοίοα, Βδὺν βπὰβ {6 
ΚΟΥ͂ ἴον ἴπ6 βοϊαϊξίοη οὗ (δΐ8 αὐυοδίύξοη αἰδὸ ἴπ {Π6 
ΟἸοπιοη ποθ. ΟἹ [8686 δηὰ οἴδος Πυροίῃθαθα, ρᾶΓ- 
εἰσ ]Υ]ν ἴμοθ86 οἵὗἨ Νοδπᾶάον δηά Βδιιηρατίθη.( ἰγυιβίιβ, 

, 866 διγίδον ἀοίδὶϊα ἰῃ ὙΠΟ οΙ, ρΡ. 618 δὶ ΤΠΘ ΒΆΤΩΘ 
ΒΌΓΠΟΥ Β6Υ8 : “ΠῚ [Π6 Εἰρίδ|16 88 τυίτίθη ἰπ [ῃ6 ΥδῈΡ 
ὅ8, ἐποη ἰδ Ό]]ον8 ὑπαὶ ΝΟ το ἔνθ τ]ὰ γοᾶγθ ὑθγτηΐ- 
Ὠαϊοὰ ἴῃ ἴδ6 [Ὁ] τίη γοαγ." Ιη υἱὸν οὗἁἨ [06 υῃΐ- 
ΨΟΡΒΑΪ Οὔδγδοίον οὗ ὑμπὶ8 Ερίβι16, θυθὴ οἢ 8 ρῥγϑδοίϊ- 
Αἱ εἰάδ, [86 ΑΡΟΒΙΪ6 τηυδὺ Παγο [6]} [Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗἁ 
ἀοβηίΐηρ, ἔγοιι [νϊ8. Ὀγϊποΐρ]6, (Π6 τγοϊδιίίοη οὗ ἀυτν ἴῃ 
ὙΠ] οἢ ΟΠ τ δδηδ δέοοα ἴο {Π0 Βίαϊο, τὶτπουῦ ᾿ἶβ πδν- 
ἐν’ Ὀ66η Ἰοα ἰο ἴζ ΟΥ̓ ἐμι18 οὐ παῖ οἰγουτηδίδῃοσα. 

᾿ς αν, 1. 1ιοῖ πᾶσα ψιιχή. 
νον παρ; γοὶ Ὑἰτ}} τοΐογθποο ἰὸ ἴμ6 ἴα οὔ 86 
βου], ψῃο89 δπηοϊΐοηβ ἴῃ σοϊδίΐοη ἴοὸ {π6 ρονογητηθηὶ 
ΘΟπ}6 ἰηΐο βροοΐδὶ οοηδίδγαϊίου (Αοἰϑ ἰϊ. 48 : [ἰ], 48 : 

- [Τὶς 
ἘΒῈ δι μά. 
415 ΔΟΟΟΏΠ 

Θσ υτίδεῖςοι ΜῈ8 
{ οὗἩ [8δ0 ονν8 

Ὀαπἑδη θὰ ἔσοπι 

δηὰ ῬΌΟΘΕΙ οδδσγβοίου, βηὰ 

ὈΘ ᾿Ἰοὰ ΑἸἾΝΑΥ ὉΥ͂ τὴ 9 ΒΕΒΉΔΙΝΩ 
ἐ ποὲ ππἀοτοίαηὰ 

ἐδδὲ " γῆ ΡΟΣ Υ ΡΣ ΡΟΣ ἢ τάρπὶ λοι ΤῈ βἷανυ- 
οἴ εἰ, ουΐ οὗ 6 δρρο τὰ 

κα Δὲν δικομ θεμα δῃὰ ἤθεα δωμι ΟἹ οὗ οἰνὶ! τοϊ δέου εμέ 
τοοθϑὰ. ϑυοὶ τηϊκία ικοα ἢανο ὈΘΟῺ ΟΟΤΏΣΏΟΙΣ ; “5. 9.,) ἴδ6 
θα δδ δ ΜΣ, ἴἰ.6 Απδοαριΐδίὶ ἐπι} ἰῃ [Π6 τηο οὗ [89 

Ἐοϑοιτηδιίοῃ, δὰ τηϑὴν σονοϊ υἱΐομα δἰποὸ (6 Ἰαξίασ 
οὗ 186 ᾿αδί 061 : 68 6 οὗ σμγίοὶ, Ηἰδ αὶ 
διὰ Ηἶο Ομ τοὶ ἴο ἰδ εἰπιο οὗ Οοπδίδηίξίηο, ἑοτγασὰ 
4Πο αἰγὶ! ρονογητασηΐξ, [6 ἔτ ΠΥ Θ᾽ ηΏ6. ΤΏΘΥ τοοοκηϊκοα ἴπ 
ἰξαθο ιθ0 οὗ ἐξ ἃ ΘΓΔΟΥ͂, γ᾽ ὁ] ἀρ ἴο 
{ξ, ἰπ 4}} Ἰορττααῖθ αὐδαῖτο, 8 τοοὰν οὐδάΐοτιοθ, ἀαορίΐο [δ 6 
Διο (πδὶ ΠΟΥ το ΤῸ ἐοὰ ἐξ τὶ ἢ ὅγο δηὰ Ἂπνοσὰ. 
1ὶ ομουϊὰ Ὅ6 χοϊθθπι ἴδλι ἰἱ6 ὀχποσίδείοη ῬΔΔ δὰ- 
ἀγφεδοὰ ἴο 89 

᾿ σ008 ΞΕ ΕΣ ΟΥ̓ΟΣ 
ἐὴο Βοϊηδη Ἐσαρίσο δὰ ποαίϊδοιάοῃ. πιοῦν ἐδοὸ ἱπποῃο9 
οὗ σοὶ ΘΑ ΟὈυτοῦ γὲλ8 ““ατοαΐ οϑᾶβ, ἰἀνρον "ὰμι 156 
πλαυα συ ϊϊοτίηρα, ατοδίθοι ἐπ ἀσδίῃ, ὯὉΓ ἴδ ποῦὸν «ζ 
Ὠχὶδὶ δηᾶ (9 Ὀοποδὶ οὗ ποπογβιοῃβ [0 Οὐ ;᾽" ἐδ» δβὴ6 

'ΝᾺΔ ΘΒ ὈΪΘα ἴο ““ ονογζοοιπο ουὶ! τὶ φοοάὰ."--. Β.} 

ον. χνΐ. 8)...«Θυθσαὶῖ Ὠίτηκοῖί, ὑποτασσέσθω 
ὙοΪυπ αν σα ᾽θοξίηρ, ἰπθ6}} ἰο δυιδοσίιγ. 
τοβοχίνο ἔογῃλ ἀοϑοῦὶθοθ ἰῃ6 οὈθαΐοποο δ οὗ ἃ γ-Ἅ 
Ὠοηδὶ, νοϊυηΐδγυ, Ὀεϊποί ρα ομδγαοίοσ, ἴῃ ἀἰδποίου 
ἤτοι ὈΠ πᾶ, βοσνῖ]θ δυδ͵θοίοι,--, 5.]--Τὸ 189 
δαυϊποχίϊκίοα το! ἃζὸ ονὸς Ὠἰτα [ἐξουσέαεις 
ὑπερεχούσαις. [π ἐξουσία το οοτηρτίϑοϊ ὈΟῈΣ 
[86 τη ΒΙΓΔΟΥ δηα ἐδποὶτ ΡΟΝΤΟΣ ΡΟ ΕΒ) ὝὙπ 
ἐχουσαει, δ υϊμοῖο: κωδίξηιέογεε. Τποϊποῖ: 7Ὧε Ἀὲ 
ἐλοεε λίσὴ ἐπ ἐν, πὶζἢ ἃ τοΐδσομοθ ἴἰὸ 1 
ὅ, 9. ΤΡΙΪΙρρὶ δῃὰ Μογον τοίθτ ὑὸ ἰπῈ Θοττηβξ 
ΡῬὮΓΑΒα: 2 ὲὲ6 λοὴε Οδρισζεοῖέ, ὈὰᾺϊ ὉΠ γ0 ϑοϑίὴβ ἰὸ Ὅς 
ΠΟ ΓΘίρσθῃοθ (0 ἴἢ6 Ἰήαμον κιαὰο οὗ τυϊοτθ. Τπε 
τοῃἀογίηρ αἴνθη δον ἰδ βυ οἰ ΘΠ οχρ ϊοῖι.---]Ἴὶ 
τηῦδὲ Ὀ6 ποιίἰοδὰ ΠΟῪ ψϑῆθγαὶ ὑπὸ ἰπὐυποίσῃ ἰ8--- 
δυό δομῖ, διὰ ιὐλαίδυεν 8 ΣῈ δεῖ Τὐϑρ εἶμι. 
Ὑγογαρβπόῦί : ΗἨδ ἀοθ8 ποῖ ΒΑΥ͂ οὖσν, Ὀπὺ ἐμδηεδέ, 
Ου ἰδ6 Ἰἰπκϊ διίίοηβ, 806 Ὀδϊον, δῃὰ 2 οοείγ. δι οέδε. 

ρὲ ὅοιὰ αοἃ [εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ 
ὅθε 7ανίμαὶ Νοίς ἢ". ΤῈ να θ ΜῊΝ 8 αηΐνογβαὶ, 
ἰια δρρ]οδίίοη Ὁ] ]Ἰοα. Ὑογάβποσί τοτηατκβ (μδὲ 
δύναμις, ὕογοῦ, ἀοοθ8 ποὶ οοοῦγ ἰὨγουρδουϊ.--- Β. 
Οοαδβ βονοροί χης ἴα, ἰῃ [86 ρθῆθγαὶ ϑοῦβδ (ἀπ 
Θεοῦ), ἴδια σδαβα ἰἰγ οὗ ἷ ΤΟΥ. 

ΤΉοδΘ ϑίοἢ οπχίεὶ [αἱ δὲ οὖσαι. 8:66 
Τεκίιαὶ Νοίε". Ασοονάϊηρ ἰο Εγδδιηῦ δηὰ ϑομπιϊάς, 
[80 Αροβί]θ υπάογϑίδηβ ὮΥ ἔθ αὖ δὲ οὖσαι, ἰμ6 
τ κυ] ρόσποτθ: Ὑὶτ τοΐδγοποθ ἰὸ Φοῦη χ. 13, ὁ ὧν 
ποιμήν, φμὲ ὑδγϑ 6α(, Αοοογάϊηρ ἰο Μογοῖ 
δηὰ ἸΒοϊυοῖϊκ, ἰὮΘΓΟ ἰΒ ἢο αἰδγθμοῦ ψῃδίουεσ. [ΤῸ 
ὙΟΓΟΒ ΤΟΔῚ ΒΙΡΙΥ {818 : αἱ οχἰδοηρ οἷν!!! δαϊδποτγὶ 
(169, 46 ζαοίο φονοτιθηίθ. ΤῊ ΐ8 ἀουδέϊοθα ἱποϊπαθϑ 
ὑΘΠΙΡΟΓΔΡΥ͂ δη τον αὐ ΟΠΔΡΥ βονογητθηΐδ, δἰ ουσὰ 
ποἰμίηρ ͵8 βαϊα οἡ ἐμΐβ ροϊπὲ. Οὐ οουγϑα, [6 γ9 [88 
ὈθΘη τυ οἷ σαΒυ ΒΊΓῪ ἴῃ [Π6 ἀἰδθουδαίοηβ 88 ἴ0ὸ τδμεαῖ 
οοηδυϊταίεβ [16 ἐαὐκίδηος, οὖσα, οὔ [μ6 δαϊδοείεγ. 
---Κ. 
Ν ἕθμ γα] ἀοβηϊοι, ἀπὸ Θεοῦ, ἔον πεϊοῖ 

Οοάά, Α, Β.5, ἀπὰ οἰδοῖα, πουϊὰ τοδὰ ὑσχὸ Θ., ͵ἱξ 
“ὁ ΟΓῈ ΒρΘΟΙβοΔ}} ἀοθηρὰ ὮΥ 6 ὑπὸ Θεοῦ τε- 
ταγμέναι εἰσὶ," αν Ὅθοῃ ογαϊηϑθαὰ Ὦν 
αοά, νιϊοῖ ἀοηποῖοθ Ὠἰνίπο δρροϊ θη." Το 

ἕο [πὸ Φοείνι αὶ 
ὮΓΩΔΟ 

ΥΟΥ͂Υ ΠΘΟΘΕΠΕΥ ἷπ ὅπ Ἰηίογοσὲ οὗὁ ἐμ ἀϊνίπι 
ἰοαδιίοι ἰβ γαῖ Ὁ 8ῃ δοοϊάσδπξ 
τ δα Αγροεῖ! 

νϑγητησηῦ πον ὙΔΙΟΘῺ {ΠΥ ̓ὐτο ἐπ ΔῈ Ὺ μιρλ δ υούκε: 

(Δ 6Ὼ ΘΟΠ δἰ ΘΙ Θ ΠΟΥ͂ τουδὶ 

1{ 10 Ὀ6 ἀοοταϑᾶὰ ἴοο «τϑορέῃ 
το 8849 Ὀθοῃ ονουὶοοϊεθὰ. 
τοδληιὰϑὰ Ὀθοδιδο οὗ Οοά᾽ Β ΒΡΡΟΙΟΠΘΕΙΣ, 
πππε τ ἢ ταδί ζοσα οομπίγατυ ἴοὸ αοὐ δ δρροϊεϊσιομξ. 

6 οἱ 

ΘΙ, : 
Κ, ἴμοη 1ἐδ ϑοὶ  "ἰτὰ Ἰξὶϊία 
ἝΩΣ δα (δ ὁ Θῃθθ ἰ6 ἀθ- 

ἐδοπ ἰὲ ἴα ποέ 470. 
ν. 4. 

Ὧο ἀουροξίθτῃ ; 
δὴ ἀιϊίν Ὠδ8 ἱ 

ἄοσι, ποθ ἱξ δίοτιϑ πιαῖζοα 
ΝΗ Δ680 δι» 
(δοτίγ, οὐοσ οἱ ϑναίθθ ἐμ Ἰοῦγος δυϊπογὶξν ἤϑασος ἐη9 Ὠὲτὶδθ 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

Δροσὶϊο, ΒΟΉΘΥΟΓ, 508 ἀθοίγουβ οὗἁ τρδϊκίηρ ἃ αἶδ- 
ἰποιίοη, γοῦ ποὺ Ὀοίπνθοῃ {86 τἰμη} δηὰ ἱΠ] ρα] 
δυϊπονγὶ τοι, Ὀὰῦ ὈΘΙΘΘῺ ἴῃ6 δοῖυδὶ ἀρρϑδάγδηου οὗ 
18:8 αυνπυν εἶο5 ἀπὰ (μοῖρ ἰάθ4] δηὰ θββϑιεῖαὶ στουηὰ 
οὗ ἴδ, πῇοθα νι Ὗ δῃουϊὰ 4150 ὑπαουδίοαϊν ὈΘ 

- γροορηϊζοα ἴῃ [10 δοίΌ8] δα Ποῦ 68, ὈΘοδυδα οἵ ὑδοῖγ 
ρεγιυαηδηῦ ἀδδβιϊμαϊοη. [ΙῺ ΒΑΓΙΩΟΠΥ͂ ὙΠῸ} [8 αΪ5- 
Εἰποιλίοη, ΟΠ γγβοθίυῃι, δηὰ οἰθ.Β, πανο ἀἰδιυησυϊβηοα 
δούποοη 86 τηλρθιοτίδὶ οὔἕοθ 1186} ἀπὰ [18 δοοἰἀ6ηϊ- 
οἷ ἱπουηθοηῖβ, Ὑοὶ νὰ τηυδὲ Πο]ὰ ἰμδὲὺ (86 Αροβϑί]ὸ 
ποῖ ΟὨΪΥ οηϊοΐη8 οὐθαϊθηοθ ἰονγασαὰ [})}0 464] ἰμδίϊει- 
οι οἵ Χ[86 δυϊπογίεϊοθ, Ὀυὺ α18ὸ ἐοταγὰ ἱῃΠοϑὶγ θγορίτὶ- 
(4] ἀρηγοδδῆοθ, Βυΐ ᾽θ ἩΠΠ οβίδὈ] Β ἢ ἔδ6 τϑαυΐγο- 
τπιϑηῦ οὗ ἐμὶβ οὈδαϊΐοποθ ΟΥ̓ γοίδγοποοθ τὸ ἰδ6 ἰάθδὶ 
Ἰηδεϊ υὐΐου δηὰ ἀθδίσῃ οὗ {86 δυϊδογίιίθθ. ΤῊ 8 
ΑΣἶδο8 ΟἸΘΔΕΪΥ ἔγοια δὲ [0]]ΟΎΒ. 

γόον. 2. 8ο ἴμαῖ δ ψοο ποίοις ἰτη5ο6] 
ἃραϊπεῖ, ἀο. [ὥστε ὃ ἀντιτασσόμενος, κιτιλ. 
Νοῖίοα ἴῃ6 γϑουστθμοῦ οὗ τάσσω ἰἱπῃ νϑγΐουβ ΤΌΣΙΩΒ 
δηὰ οομλὈἰπαοη8.--- ΒΕ. ὙΠοθυοῦ ὈΘοοτμ68 ἀντε- 
τασσόμενος δροϊηδὶ ἰ6 δοῖυλὶ δυϊπογιιϊθθ, Ὀ6- 
ΘΌΠΊΘΒ 4ἰ80 ὑμ6 γϑβίϑίδνς οὐ {π6 οχάξῃδιοϑθ οὗ ΟἸοἁ. 
Τὸ ἀντιτάσσεσϑαν ἀδῃοῖοδ, γα], 11]1- 
ἰΔΓῪ Ορροβίτίου, [16 ΔΙΓΑΥ͂ ΟὗἩἨ ἃ ΒοβΕ]6 ογὰδὺ οἵ ὑδὶ- 
(16; Ὀαϊ ὁ ΠΔΒ 4180 ἃ ΟΥ̓ Ζ,ΘΠΘΓΆΙ Β6η66. [{8 τηθ8ῃ- 
ἴῃ, ΟΥ̓ Ρ αραϊηϑὲ 1ῃ6 δυϊ μοῦ  υἷθ68, ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ 0886 πιϑὲ 
6 τὉηδὺ οὗἨ τοβίϑίδῃῃοο :- δῃὰ ΤΏΟΪΟΚ τηδῖτοθ δὴ ἀτὈὶ- 
ΓΑΓῪ ᾿ἰτα ἸΔῈ 0Ὼ ΘΗ Ὠ6 864γΥ8 : ““ ΝοΙζΠον [6 ἀττηθὰ 
ορροδβίοη οὗ 86 ἰηδϊν᾽υδ], ΠΟΓΡ ΟΥ̓ ΤΩΒΏΥ͂, 88 ἴῃ ἴῃ- 
ΒΌΓΣΤΘΟΙ ΟΠ, 18 ΤἸηΘΔῺϊ ἤσγΘ: ἰδ ΓΑΌΠΟΡ ΔΡΡΘΑΓΒ, ἔγοιῃ 
τοῦ. 7, Ὑμαῖ Κίηὰ οὗὁὨ ορροβίϊοῃ 'β πηθϑηΐ, ΠΔΙΊΘΙΥ, 
(δδὲ οὗ το 88] ἴο ΡΥ ἰασχϑϑ." ΒΒοβίἀθβ, σοῦ. 7 18. 86 
Ὀορίηπΐηρ οὗἁὨ δῃοῖμοῦ βοοίΐοη. [76 Ιζογθ σΘΠΘΓΑΙ 
ΒΟ6ΏΒ6 ἰΒ 80. }}} δοσορίθα, 48 ἴῃ (Π6 ἀῦονο γϑμαθγίηρ: 
Ης ιοδο δεἰίοίλ, ᾿ξηιδεὶ  ἀσαϊηδέ, πο 6 δαορίοα ἴο 
Ὀγίηρ ουῦ ἴΠ6 τοβοχῖνο ἔοσοθ οἵ 186 οὐὔἱψίῃβ).--- ΕΒ] 
ΑΒ γοϊαιβα ἰο 1η6 Ὀὶνίπθ δρροϊηἰτηρηί (διαταγή, ὮΟΓΘ 
ΞΞ διάταγμα), ἰμιῖ8 τοβίβίδησθ ὈθΟΌσ68 ἃ Βρί τί] 
γοβἰβίδηοο Τ18 'β ὑῃ6 τ ]6: δηά, δοοογαΐηρ (ο 18 
016, ἰἢ ἐπ βαϊὰ οὐὁἁἩ [ῃοϑα τῆ γοϑὶδὶ ἔπ Ὀἰνίπο ογὰϊΐ- 
ὨΘΙΊΟΘ : . 

ΤΏοΒΟ 0 χϑαΐδὲ 5} 411] σϑοοίνϑ ἴο ἱμϑση- 
ποῖνοα οοπάοιριδίίου [οὐ δὲ ἀνϑεστηκότες 
ἑαυτοῖς κρῖμα λήμψονται7,].ἬἜ Μογεῦ ργορ εὶ Υ 
ΓΘΙΏΔΓΚΒ, ἴπδὲ “8 ΘΟ ἀοιηηδιίοη ὈΥ αοἀ ἰδ τηοδηῖ, 88 
ἷς 15 ργοάἀπορα ὉΥ ἐποῖν γοϑιβίδῃηοο οὐ αοα 8 ὁσαϊηδῃοθ, 
θὰ τΓΠπᾶὶ (Π6 ἄρχοντες ἃΓΘ γεραγάθα 88 Ἔδχϑουςρ (ΠΪ8 
δοηΐοποα : [δογοίογο Ῥδὺϊ ἀοθ8 ἢοῦ τηθϑῃ οἰθγηδὶ (80- 
οογαίηρ ἰὸ Βοίοϊιθ, δπὰ πιοϑὺ Θοτϊαχηθηΐαίοσβ), Ὀὺῖϊ 
(ΘΙΏΡΟΓΑΪΙ Ρθηἰθηπιθηΐ.") Ὑοῦ [686 ΘΧΘΟΙ ΟΠ ΘΥΒ ΓΘ 
ποῖ ΔΙ ΑΥ͂Β ἴη6 ἄρχοντες ; ἴον ἰῦ 18 γγ6}} Κηονγη ταὶ 
τονοϊυοη ΟΡ οἴη “ ἀθνυουγβ [18 οσῃ ΟὨ ρθη," 
δηὰ [πὲ [ῃ6 βογϑϑὺ ῬΌΠΙ ΒΠ.ΘηἾ8 ΘΟ 6 ἴγοπι ΔΏΒΙΌΪΥ. 
ΤῺΘ ποχὲ γϑῦβθ βθθῖὼβ ἴο ροΐπὶ ἴο [ἢ6 ΓΌΪΟΓΒ 88 {Π6 

Ἰῃδιρυτηθηΐβ ἴῃ ἱπῆϊιοίησ ἴΓ86 Ὀϊνίηθ ῥα ηβητηθης 
(ΤΠοΙυοΚ, ΑἸέογά), γοῦ θογα ἰδ ΠῸ πϑοθαϑὶςΥ Ὁ {818 
{ἰπυϊαλίομ, ἴῃ ἴδ6 δοθ οὗ {π6 ἴδος ὑπδὶ ριυῃἰβῃτηθηΐ 
οἴδθηῃ οοπιθβ ὈΥ͂ Οποῦ Ββαηᾶβ, Ἰποῦυρῇῃ ἴδ Ρυπβῃ- 
τηθηΐ σοη68 ποῸμ Θοά, οοπασηιπαίέοη, 'ἰἙΒ ὈγΘ δυ ὉΪ6 
ἴο ἀδιηπηδίίοῃ, βίθοθ ἴΠ6 Ἰδοῦ γοίθσθ ΠΟ [0 οἴδγηδὶ 
Ῥυηἰδῃηοηϊ δἰοηθ, ἩΠΙοῖ 8 ποῦ ([Ὧ6 τηϑδηίηρ Π6ΓΘ.--Ὁ 
θη νϑῦβ. 1, 3, ἢν. ΒΠοάμθ γϑιηδγκβ: “ ΤῊ οχίθηῦ οὗἁ 
Ε,15 οροάΐθηο9 8 ἴο Ὀ6 ἀδιογτηϊποὰ ἔσοπι [Ὧ6 ὩδίαΓΘ 
οὗ [86 ο86, ἸΤΏΘΥ ἃσα ἴο Ὀ6 ΟὈΘΥΘα 88 πηρίϑιγαΐθβ, 

ἴδαννσ. Ῥοσ, 85 ΑἸοστᾷ οὔϑοσγνοα οὗ πὸ ἀπὲγ ΠΟΙ δὰ ἀοντι : 
“Τὺ οὐδέν, ΌὉΥ͂ Ἰατν} ταϑαηβ, 16 ΤΟΙΔΟΥΔΙ ΟΥἩ δ᾽ ΟΣ τοι οὗἁ 
δ μὰς ἀν ΟΥ ὈΠΥΘΘΘΒΟΙΔΌΪ]Ο ἰανν, ἱπ ἀποΐθοι Ρασὲ οὗ [18 Δα! 
ἴοσς αἷΪ ΡΟΎΤΘΙΒ διηοξρβ ταθὴ ταῦδί ὃθ πῃ δοοογὰ σε ἘΠ6 Ὠσἢ- 
εοὲ ροσαῦ, ἐΐθ ΤΏΟΓΔ] 501᾽.80.᾽ Απάὰ ἰδ οἱουδῆοι οὗἁ [6 
ξΔΟΤΕΪ 66Π890 οὗ ᾿παϊγ 4815 νῦν ]] δοοοι] ἢ τῆοτο ἔῃ πῃ γονο» 
Ιοιίοσιδ, ΒΟΎΤΘΎΟΣ ποι 84 ὉΓ6 ἀπ ἃ ποοθΈβασυ. -- ἢ. 

ΧΙΠ. 1-6. ὁ ; 80ς 

ἴῃ [Π6 ἀχϑγοΐῖβα οὐὁἁἨ ἰμοῖγ Ἰαν α] δυϊπονῖγ. Τΐθ Ρ65 
Βδρ6, ᾿ΠοΓΘίογο, αΌσὰβ ἃ ΘΓ δἰ ἰρας ἰουηάαϊίοη ἔος 
ἴΠ6 ἀοοίγίηθ οὗὨ ρβδβῖνθ οὐραϊΐοϑι)ςβ."- --ΕΠ. 

γεν. 8. ΕἿΌΣ ΣΌΪΟΣΒ ἃστο ποῖ [οἱ γὰρ ἄρχον" 
τες οὐκ εἰσίν]. Τὺ ΤοΔΥ Ὀ6 αϑκϑὰ ἤδγο, συῃδῦ ἴι6 
γάρ ἴδ ἀθείρηϑα 0 Θβίβ} 188} Αοοοτγαΐηρ ἴ0 Μογ- 
ΘΓ, ἴῦ Θχρί αἷμ 80 τῃοά δ! ν ΟΥ̓ [Π6 οοπαριηπαίίοῃ " 
[ΠΟῪ 588|8}} γοοοῖνο οσοηἀοπγηδίίοη ἴῃ 80 [ὯΓ 88 0 οἷν! 
ΔΌΪΒΟΥΪΥ ἰδ 18 ὀχθουϊοηον, Βυΐ ΤὨοΪυοῖς δηὰ Ῥὴν 
᾿ρρὶ ὙΘΕΥ͂ ῬΓΌΡΘΙΙΥ βυμροβι, (μαὺ 86 κακὰ ἔργα ἴῃ 
γΟΓ, 8 σδῃμηοὺ Τη680 ΤΊΟΓΟΙΥ τοδίβίδηοα ἴ0 οἰ] δυΐποδι 
ἦϊγ. ΙΓ τὸ οἷνὶϊ δυυῃου ν οχίβίϑ τ ΓΟ ἴὸν ῃ8 
αὐ] ]ὴηρ οἵὗἩ τοδβίβίδῃηοθ, (86. Π016 δίαίθ πουϊὰ ὉΘ ἃ 
ΙΏΘΓΡΟ οἶγοὶθ, ΟΡ [86 οἶνὶ] δυϊποῦυ του ὰ θ0 δ 8080. 
Ἰαϊο ἀοϑβροῖΐδηη. Αἀοσοοσγαϊπρ ἴο Οδἰνίῃ δηὰ Βυδοτσ, 
γον, ὃ βιουὰ οοηπϑοῖ νὶδὰ νοῦ 1, δηὰ ῥγονὸ ἴδ} 
υἱέ ἐίαδ οὗ 6 Ὠϊνίηθ ογάἀϊμδηοα οὐ οἷν] δι ῃοσῖῖγ." 
Βυὺ ἴδπ6 γάρ τοῖδεβ ΒΡ τ0 ἴμ6 ἰάρα οὗ δΌβοϊυϊθ 
Ρυμβηγηθηΐ ἴῃ [6 ΠΟ ἀΘΙΔΏΑΙΟΙ ἰῃ τοῦ. 2. ἴη Το. 
Ἰυοῖκ ΓΠῸΓΘ 8 ἃ δἰ πὰ αν, ἀηὰ ῬΟΤΠΔΡΒ ΒΟΙΘΎΪδΣ ΤΠΟΓῸ 
βΘηΘΓΑΙ, γοΐογθηοθ ἴ0 νοῦ, 2. ὝΟοὰ ρυῃΐβῃδδ ἰΠΒΌΡΓΟΟ. 
ὥοη, Ὀοοαυδο ἰν ἷἰθ ἀοδίμηιοα ἴο βῃαϊςθ ἃ ἰϑραὶ ογαϊΐ- 
ὭδΠΟΘ, ΟΧἰδιίηρ (Ὁ ἐδ6 ῥγοϊθοίίοῃ οὗ ἴΠ6 χοοὰ δηὰ 
186 Ρυπίδῃτηθηϊ οὗ ἰἢ6 ὑδα. Α11 [Πο86 δγθ σΌΣ Υ οὗ 
(Πῖ8 τηϊδοοποορίίοῃ οὗἁ 411 [8:6 ΣΠΟΓΆ] ῬΟΥΤΘΣΒ οὗ οχίθῦ. 
ἷπρ οτάον, πῆο, μὰ ὑποὶγ δοβίγβοῦ ᾿τουσβῃΐρ οὗ ἃ ρυγὰ 
[ΔΏΟΥ͂, ΟΡΡΟΒΘ ἰδ Ὀδδβὲ ἴοττη οὗ ρσογνογπιηθηῖ, δηὰ 
ἐπογοίοσθ δηΐβῃ ἐποὶσ ἸΔΌΟΥΒ ΟΥ̓ ρογνογίίηρ οχίβιϊηρ 
ΟΡ ἴο ἃ ΠΊΟΓᾺΪ οὔδοθ. ΝΟΥ, [6 ᾿ἰτ  δίίοη οὐ (ἢ6 
βίσϊοὶ γοαυϊγοιηθηῖβ οὗ {π6 ΑΡροβι!]θ |ἴ68 ἰῃ ἴπ6 ἀοῆηϊ- 
τἴο οὗ ἴῃ6 οἷν! δυυποῦΥ, Ὑμΐο 6 κίνοθ ἴῃ 1818 
δηα τῃ6 ΤΟ] ΤΟΓΘ68. 

Δ ἴοττοσ, φόβος. Ἐον ἰοστοῦ, ἠογηιααπαϊὶ, 
Ῥυΐηοθβ ἀγὸ ποῖ ἔοστωϊἀ8]6 ὸ ἴῃ6 ροοὰ ποτῖὶς, Ὀυΐ ἴο 
[86 ονἹ]].-[1ὸ ἴ.9 σοοὰ ψοσκ, Ὀαὶ ἴο ἴΠ9 ου]!], 
τῷ ἀγαϑῷ ἔργᾳ, ἀλλὰ τῷ κακῶ. ϑ86εα 
7Ζεπἰμυἱ Νιοίε δ ἢ 

Ἠοβῖ ἴδοι ὑδϑῃ τῦΐδι ποῖ ἴο ὍΘ αἴταϊὰ οἱ 
[89 δυϊδποτχίϊν  [ϑέλεις δὲ μὴ φοβεῖσϑαι 
τὴν ἐξουσίαν; ΑἸΙΠουρὴ ἰδ ἰβ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ (0 
γοίδίη (ῃ0 ἱπίουσοραῖϊνε [Ὅγη, γοὺ ἰδ ὙΠ ΟΧΡΓΘΑΒ 
Βυ ΠΟ ἸΘῪ ἴῃ 6 Ὠγρούῃ οί 641 ἔογοθ, τ ἃ] σἢ τηοβὲ οοπι. 
τηθηϊδίοτβ πὰ ἢ6Γ6.---ἢ.] ΤΏΘΒα ΟΓᾺΒ ἅτ ἃ ῃγρυ- 
(μοιΐοα] ῥγθηἶβα, δηὰ ποὺ ἃ χαρβιίοι, 818 Οὐ ΘΔ οῆ, 
δηα οἴδοῖβ, που ϊὰ οοπβίσυθ ἰῃθιη.--- Του, Βαϊ 
Ὦανο ῥχαΐδο [ἕξεις ἔπαινον ͵Ἵ Οὐτμτηθῃἀδίίοῃ3 
ὈΥ̓͂ {π6 τηαρίδίγαῖθβ, ἴῃ Τρροβιἷοη ὑο Ρυἰβῃτηθηῖβα, 
ποτα ΘΟΙΩΙΏΟῺ ΟΥ̓́Θ ἰῃ δποϊθηΐ ἐτηθϑ. Οτίρθη, ὁ 
106 ΘΟὨΥΓΆΓΥ, ΒΆΥ5, [δὺ ἴῦ 18 ηοΐ ἴ[Π6 ουδβίοτω οὗὨ τυ] θὰ 
ἴο ῥγαΐβθ ἴῃ 6 ποθ »εσοαγιΐε8, Ἴὸ {Π|8, Ῥοϊαρίυβ ΒΑ γ8 : 
Ταριπαΐίο τηαίογιηι ἴα ἐδ δοποτιθη. ΜΟΥΘΥ ΒΔΥΒ : 
“ “γοϊυδβ, ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ ΒΑΥ8: “ὁ Οτη ἦδο δογὶ- 
δογαί Ῥαυΐιμδ, ποτ βαυϊεδαΐεεν ον ἑπ Ολνδέϊαποι ἢ" 
1 νγᾶβ 501}} [6 Ὀδύϊον ρογίοα οὗ Νεγοβ ρογνογητηθηῖ." 
ΤὨΟΙΪοΚ᾽ 8. νἱ θῖν 18 βἰἶϊαγ. Ὑοὺ (η0 νετἴοθη οτὰβ 
οὗ [8)6 Αροθῖϊ]ο αν Ὀθθη οὗ ρογίδοϊ δρρ)]οϑιίοη 800. 
ΒΟαΌΘΠΙΥ, ὄὐθὴ ἀντ ἴο ἴμ6 ῥγϑβοηῦ ἀαγυ. ΤῈθ 
ἈΑΡΟΒΌΪ6 8βοῖβ ὉΡ δὴ ἰάθαῖ, ὈΥ ψτ ϊοὴ [8.6 ΣΌΪΘΓ α͵8Ὸὸ ἐδ 
δηὰ Β[}8}} Ὀ6 Ἰυάροα. ὙὯ0δ τηυβὶ Πο]ὰ : ͵ 

1. Ταῦ ἢ6 Ῥοτγύγαγβ ΟὈϑαΐθη66 0 δυϊ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἃ5 Δ 
οὈϑάΐοποθ ον [6 [οτ Β βακθ (οοπιρ. ἔρῃ. νἱ. ὅ, 6). 
ΤῊΪΒ βοοῦγοϑ [Ὦ6 ΒρΊΘΓΟ: “ θπαον το Θοὰ {πο τη μ8 
(Πδῇ τὸ οὐ δι; ̓" Ὀοπάδρθ ὑπὰον γοϊρίουβ δῃὰ δου» 
βοϊθηθἶουβ ἀοβροί ϑι ἰΒ ὁχοϊυάρὰ. 

2. ΤῊ ἀοδηϊοίοη οὗ πμδὶ 8 σοοα ἐιοογῖδ διὰ πθδὲ 

ΦΙΤΏΘ νἱὸν οὗ σΟαϊνίη, ῬΏΠΡΡὶ, Ἠοᾶρο, ΑἸήοσάὰ, δηᾶ 
οἴδοσα, ἐμδὲ [Ὠΐδ γοΣ80 ρῖνοβ δὴ δἀαἰ το 8] στουπὰ (ον οὐθὰδ» 
666, νὲα., δαί τοδαίδίγα θα, Ὀοαί θα Ὀοὶπρ ογἀδἰσπιοα οὗ Θοά, 
ΑΥΘ Βρροὶπίθα [ὉΣ 8 υϑοῦ] δηθὰ ὈΘησοδοθηΐ ῬΌΓΣΡΟΒΟ, Ὧ88 τῇ 2οῸὉ 
{0 οοὔμμοιὰ ἐξ. Ὧτ. ΤΔΏρΡῸ Βϑοτὴθ ἰὸ ὃδο ἰοὰ ᾿τονϑτὰ ΒΌΟΝ 
οχοϊιῖνο ΓΟ ΓΘΠΟΘΙ 85 ΘΕΑ͂Σ αἀροϊποῖ γονοϊΐοη.---Ἔ,. 
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ΤΕΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΥ ῬΑΌΙ, ἸΤῸ 14 ΒΟΜΑΝΞ, 

ΔΙῸ οιὴδ τοογἶβ, αὈϊὰ68 ὉΥ {86 ἀδοϊδίοῃ οἵ Οοα᾽ ποτὰ, 
οὔ Ομνϊβιίδη ἔαϊτῃ, δηὰ οὗ οοηβοίθῃοθ, Ὀὰΐ ἰβ ποῖ ἀ6- 
Ῥοπάρφηϊ ὁπ ὑμ6 γυ ]6γ, 

8. ΤΏΙΒ αἶϑου ἰηἀοδῦθβ ὑμπαὺ ΟΥΘΓΥ͂ ῬΡΟΥ͂ΤΟΓ 88}8}} Ὀ6- 
ΘΟ ΘΔΚΉΘΒΒ, ΜἜΘη ἴΠ6 Ρ0]68 οὗἩἉἁ ὠβυοσα-Ὀοατίηρς 
Βἢ411 Ὀ6 80 ΔΟΘΟΙΌΘΙΥ ὑγδηβροδβοά ἐπδὺ ἴῃ 6 συοσὰ Ὀ6- 
ΘΟῃ168 8 ᾿ΘΓΙῸΓ ἴ0 ροοα ΜΟΓΚΒ: Ὀυΐ [δδὲ ἰν 18 ἃ τηδίϊο ῦ 
οὗἨ ὑπ6 Ὀἰνίπο ρονοτητηθηῦ ἴὸ τον πδὲ ὙὙΘΑΙΚΠ 688, 
πο 1168 ἴῃ [86 ἔδοῦ [μα δὴ δοίι8] ζονθγῃιηθηΐ ὯΔ8 
δυο υὐο } ἀτορροὰ οΥ̓ ἴοτη ἴδ ἰάθδ οὗἁ 118 ἀοβίρῃ. " 

γον. 4. ΕΣ Ὧθ ἐβ Ο'οὐδπ τοἰπἱδῖοσ [Θεοῦ 
ἂρ διαπκονόὸς ἐστιν]. ΤΠ γάρ οὗ τοῦ. 4 

ἐπεὼ οὖ {πΠ6 στουῃὰ οὗὨ ἐμ6 ἀθοϊαταίΐοη ἴῃ νϑγ. 3. 
Τμ6 τυΐθ οὗἨ [86 πηδρίϑίγϑοΥ 8ἃ8 ἃ ὑθῦτῸῦ ἤο [86 6]], 
δῃὰ ἔον [86 ργαΐβθ δῃᾷὰ οῃοουγαρσοιηθηΐ οὗἁἨ ἰῃ080 ΜὮΟ 
ἀυ ροοά, ἰβ οχρίαϊποα ὈΥ ἰΐ8 οἰαγδοῖδσ, [183 δβϑϑῃίαὶ 
ἀοβίψη, ἴο Ὀ6 αοἀ δ βογσνδηῖ.-- -[1ὸ ἴ96 ἕοσ ρψοοά, 
σοὶ εἰς τὸ ἀγαϑόν.] Βαυϊῖ ὸ 8 αοἀ δ ταΐηϊ8- 
ἰοῦ ον ἴΠ6 μοοὰ οἵἉ τηδῆ ; 866 Βοοὶς οὗ ὙΥ8΄οιι νἱ. 
4, [ΓΥΣ6 συΐοτβ ἀγὸ οὗ Θοά, ἰτ ἴ8 ἕον {6 Ὀθποβὶ 
οἵ (δ9 τυ]ϊοᾶά. Α τοροειίου οὗἨ δι ργθοθάθβ, δὰ 
βυρχοθίίηρ, [ἢ Β5πλ6 1ϊγλ [Δ [1018.---.] 

ἘΠ6 ττοαχοῖβ ποῖ ἴῃ9 πβινοχὰ ἰπ ναΐπ [οὐ 
γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ]. Ηδ ὡεαγ- 
οἰλ ἴὶ (φόρει 8 ΒίγοΟΏροΓ ἴμ8ῃ φερεῖ) 88 [1:0 ΒΎπι- 
ὈΟ] 64] ὑοίκθη, ἰηβίρηΐα, οὗἨὨ ὃἷδ σονοτγηΐηρ δῃὰ ͵υαϊοΐαὶ 
ΒΟΥΟΓΟΙΖΏΪ ; Ὀὰὺ 6 ἀο068 ποῦ ὙΘᾺΡ ἰδ ΠΏΘΓΘΙΥ 88 ἃ 
ΒΥ], πιϊηουΐς τϑαβοι, δηα [ῸΓ ΒΟΥ, Ηδ πιᾶῖκο8 
086 Οὗ ἰξ Ὀοοαυθα δ 8 Οοαδ Β τοϊηΐδῖοσ, δ [}68 
Ρυπίεῖνο ὀχοουϊομον οὗ ΗΪ8 στα, ΤῺ δααϊοῃ : 
ἴοσ ττταῖδ, εἰς ὀργήν, ΘΧΡΓΘΒΘΟΒ (86 ἴδοϊ ἱμαὶ 
ονϑῇ ἴῃ ἰμ6 ϑίαδϊθ δηὰ τιθηϊοὶραὶ οσουτὶ ἔδογα 8 ὑΠ6 
ΔΌΪΒΟΥΪΟΥ οὗἁ βοιμοιΐηρσ ᾿ἰκθον ὑΠΔὴ ἸΔΘΓΘΙΥ͂ Ὠυτηδη 
͵7υθοα, πϑδιηθῖυ, ἴ86 ὨὈινίπο τοϊσ θυοῃ οὗὐ Ὑτϑιὰ 
Ὅροι ΟΠ άΘΓΕ, 

Ομ ἴῃς ἀϊδογοηῦ δηϊαιδγίδη ἰηϊογργοίδουβ οὗ 
186 μάχαιρα, ῬαΓΓΟΌΪΑΡΙΥ 88 [6 ἀδρσρσοῦ Μδΐοῃ {Π6 
Επροτοῦ οδιτίθα αὖ 18 846, 866 ΤὨοϊυοῖ, ρῥ. 690. 
ΤΠοΪυοῖς δὰ Μογοῦ ἀροϊὰθ ἔοσ ἴΠ6 βπογὰ, Ὀδοιβθ 
μαάχ. ἰῃ ἴ[)6 Νον Τοβίδιμθηῦ Αἰ ΥΔΥΒ ΤΏ 688 (Ὠΐ8, δῃηὰ 
ὈΘοΔΌΒ6 ΟΥ̓ΟΡΥ ΒΘΡΘ ἴῃ [86 ῬΓΟΥΪΠΟΘΒ ἰΐ τὰϑ Ὀογὴὸ ὈΥ͂ 
[86 ῃἰρσιοδὶ οΟἸ ἤΘΟΓΒ οὗἁὨ τι] ΔΡΥ δηαὰ οὐ τηΐῃα] δαῖτ, 
48 [6 βῖρη οὗἉἨ [86 }μ8 σίααδέ. ΝονοΡν 6688, [86 ἀὰρ- 
6Ρ ΟΥ ἴῃ6 Επηροτοῦ, δηά οὗ 8 τοργοβοηϊδινο, τῈ 6 
γαϊεοίωδ Ῥγασύονὶδ, ὈΘΙΟΠΡΒ ὑπ θῦ [06 ΒΥ 0] 10Ά] 

Δοβουϊροη, Αἴον 8]}, ἰὴ δὴ δοβίγδοϊ δπὰ γϑδὶ ἀΐγϑο- 
φοη, τὸ που]ὰ οὐὨοΡ 80 ἤανθ ἴο [ΠῚ ΠἸς ΟὨΪΥ οὗ [ἢ6 
ΘΣΘΟΙΟΠΟτΒ βπογά, [Π γθαυΐγεβ βοπὶθ ἱπρθηυϊον 
0 Θ868ρ6 ἴΠ68 σδοῃνϊοίΐοη ὑΠπΐ (18 ραβϑαρθ 1 }]168 
ἃ ΝΟΥ Τοβίδιηθῃϊ βδηοίϊου οὗ [ἢ6 τίρῃῦ οἵ οδρίϊαὶ 
Ρυπίβηπιοπί. Αὐ 4}} ουθηΐϑ, {π6 {ΠΘΟΣΥῪ οἵ οἷν!!! ρθη- 
ΔΙε)658 Ὠδρο δοὺ ον ἴ8 ἐπ ἀἰγοοὶ ορροβίζου ἴο ἐμαὶ 
80 σΟΠΒΙΒΏΝΥ ὑρ 6] ἃ πονδάδγβ, [μὲ [6 οηα ͵ἴ8 βἰτῃ- 
ΡΙΥ ἴῃς τρίοττηδίίοη οὗ (86 οθηάθσ. ὅ66 Ζοοίγ. 
Δοίε θ.--..Β.] 

5 (1 ἐδ5 ἈΓοβοιτηρ 8η ἰά68] οὗὨ οἰνὶ] ρφονθοσῃσαθηΐ (88 
πιεαῖ οοτητηθ ἰδίΟΣΒ ΒΌΡΡΟΒΘῚ, ἔμὩ9 ΑΡοβίϊθ ρίνϑα Ὀοΐἢ ὑδο 
ΤΟΘΒΟΙ ἴοσ οὈοάϊΐοηοο ἰοὸ στ [{] ἀπ ΠΟΥΙΥ, δηἃ τηδῖτ 98 τοῦτα 
ἴοΣ τοϑιβίδιιοϑ ἴ0 στ] ογ5 ὙΠῸ ὈΟΙΘΣῚΥ διιὰ ΘΠ ΤΙΡΡΙΣ ἂς ἔτοσα 
δῖα ἰᾶοαὶ. Ῥογάθποσίδ, Ὠούουοσ, ἰδίζοα ἀροϊάτα ατομπὰ 
δρλίϑῦ "ῺΥ τἰρὴς οὗ ᾿πϑυστϑοϊοῃ, ἈΠῚ δή δ : “" Βαϊ ὁνοῇ 8580" 

ἂ Νοσο, Δηἀ ἃ Νοσο ροσϑοουξίπς ἴμ6 ΟΠ ΤΟΝ ; γοῦ ΘΥΘΏ 
φως γοὺ ΤΩΔΥ αν ἶδ6 Τμογοΐγοῃ. Ὑοα ΤΔῪ ΟΥ̓ΘΣΟΟΠῚΘ 
ἢΐ5. 7} ΌΥ γοὺγ κοοά ; γοῦ τὴ Ὁ ὍΘ ΤΩ οὙ0 ἔπι ΤοΠαθοΓοῦ-- 
γοῦ ΤΑΔῪ ἀογίνο βἴοσυ Ὠότα ἰΐ. Ἐὸσ Ὁβουρὴ ἴ 18 ππ)υδὶ δπᾶ 

γεν. ὅ. Ὑμοχϑίοσθ γ8 σηυπδὶ ποϑὰβ, ἄς. διὸ 
ἀνά κη, κατιλῇ ον ἴ86 τϑδβοη βἰδιϑὰ, ἰ᾽ πδϑ ποῖ 
ΤΩΘΡΟΙΥ ἰμ6 ἀυῦ οὗ ῥγυάθησο, Ὀυϊ 4180 ἃ τεϊϊρίουδ 
δη τηογαὶ αὐ οΥ̓ σοηβοΐθηοο, ἴο Ὀ6 βυλδήοοι. ὙΠ Θη 
Λ489 Αροβίϊθ βαύῦβ, ποῖ οἱ ῬὈθοαῦβθο οὗ ἴδ 

Ῥαΐ 4180 ἔοχ οοσπδοίϊθῃοθ᾽ βαῖζθ, ο ἀ6- 
ποίαβ ὑπο ΌΥ ἴΠ6 ἈΠΕ οΕἷβ οὗἨ (86 δεῦν]]α ἔθδαγ οἵ 
16 Ἔχύοττ Δ] ̓ηθὶοἰΐοη οΟΥἩἨ ρυηἰδμημδηῖ, ἀπὰ οὗ ἱηπασὰ 
δὰ ἔγθο οὐϑάΐθηοθ, ἰῃ [6 Κηον]οαρα πα σού τθῆο8 
οὗἩἨ (86 Ὀίνίῃθ ογάθγ ἴῃ (μ6 οἷν] δθαὶγβ οὗἨ τρθῃ, ἢ 
ΟὐἴΡ. 1 Ῥεῖος ἰὶ, 18. 

Ψ εν. 6. Εοσ, ἔοσν ἰδὲκ οαυδθ γ͵ὸ Ρὰγν ἔχίρυϊθο 
ἃ]δο [διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε 
ΤῊο αυοδίίοη οὗἨὨ σομηθοίϊοη 88 ὈὉΘΘῺ τυ σῇ αἱ 
ουβοοᾶ, Οαϊνίη, 6 οίίο, ΑἸέογά, δῃηὰ τΏΒΗΥ οἱἃ- 
ΕΓΒ, ἴὩΔΚ6 διὰ τοῦτο ΡΆΓΆ]16] τι διό (νον. ὅ), 
ΔΒ ΔΠΟΙΠΟΡ ἰῃίρογοῃοο ἴγοτ νοθ. 1- 4. Μογοῦ, μον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, σΘοῃηθοίδβ ἱπηηθαϊαίοὶν τ ἢ νοσ, ὅ, Βηάϊηρ ΠΟΓῸ 
81 ἰΠέθγθηοο ἔγοιῃ [06 ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἴμθγο ἀθβογ Ὀ6α, 89 
Ὅ611 828 ἃ οοῃβγηιδίίοη οὗ ἴ. Ηδ (δ ϊη1κ8 [μ6 οἰδον 
ΘΟὨΒΣΠΟΟΏ ΡΆΘΒ6Β ΟΥ̓́ ΥΟΓΡ. ὅ Διυϊίγασγ. Βυι ἰδ 
186 ΨΘΙΘ6Β ΔΓΘ [ΔΘ 88 ρα ]]οὶ, (18 αἰ ΠΟ ΕΥ 18 ποὶ 
οὗ πιυοῦ ποϊριῦ. 'Ξ'866 [ὶβ Ὡοῦθβ [ὉΓ ΟἿΟΣ ΥἹΟΙ͂ΝΒ: 
Βιυαγὶ ἔδοβ διὰ τοῦτο γάρ 88 ἃ Βἰγεηριποποὰ 
ΘΔ 088] ρασίΐοϊθ, δηὰ [᾿9 ὙδγῸ 88 ἱπωρογαῖνο.---,] 
ΤῈ τελεῖτε τιῦδὶ οὐ Ὀ6 Γοδὰ 88 ροτγαῖϊνο (Ηρυ- 
τοδῃῃ, Μοτυδβ [5ιυδγὶ, Ηοάρ6], δῃὰ οἴ ο 18); Ὀὰΐ [86 
γάρ [οὖν πὶϊῃ (86 πωρογαῖῖνο πουϊὰ ἤδνθ Ὀβθῶ 
ἸΏΟΓΘ ὨδίιΧ81] δηὰ (86 ἱπιρογαῦδνο ἰπ Ὑοσ. 7 8Γθ 
αχαϊηδὲ (86. ΤΏ Ῥαγιηθηΐ οὗ ὑγϊθαϊα ἀθοΐαγοβ ἃ 
τοοοσχηϊοη οἵ ἴῃς Ξίαϊθ, 4180 δοοογαΐηρ (0 ΟΡ ΟΣ Β 
οὐσι ἀδοϊαταίίου (Μαῖι. χχὶ!. 21) Βυῖὶ ὈΥ πηθδῃ8 οὗ 
Ῥαγίηρ υἰδαῦῖο, (86 βυθοῦ ὨἰπιΒ6}7 ἴα κα ραγί ἰπ [86 
ξονογημπιθηΐ οὗἨ {Π6 τηλρίβίταου. Ηδ δοίυδ}}ν ἰδκο 
Ραγὺ ἷἱπ (ῃ6 βυρροτὶ οὗὐἠ (86 δάπιϊηϊδίταίίου, Ψαϊοδ, 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ΟΥ ποοηβοίουδὶγ, 8, ἵπ ἴ86 Ὠϊρμραὶ 
8686, ἃ Βογνδηΐ οὗ ἰἢ6 Κίηρσαοχ, δῃά, ἰῃ ἴδε πὶάραὶ 
Β6ΏΒ6, 8 ἃ Βοτυδηῦ [Ζήζξωγα) οὗὁἨ Θοά, ἀμ] ΟρΟῦΒΙΥ ἴῸ 
ἴΠ6 βοσυδηΐ οὗ ὑπ ἴθρῖθ. ΟἸβῃδυβοῃ, πὰ οὔ οῖβ, 
ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ΘΟὨΒίΓΙ6 προσκαρτεροῦντες 88 Βυ)θςεξ, 

[Ξ'΄οχσ ἴπῸ9Ὁ ᾶἃσζὸ [89 ἴοσβ οὗ αἰοὰ, λε:- 
τουργοὲὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν. 866 7εχέμαϊ Νοίε “, 
ΤῊ βυθ]θοῖ 'ἰΒ ἄρχοντες (ϑυρρ θα ἴῃ ἱμουσμ) ; λεε- 
τουργοὶ ἴδ ρνϑαϊοαίο (Μογον, ῬΏΣΙρρὶ, δῃ ἃ τηοϑί). 
Ξξ66 ῬὨΙΙΡΡΙ οα τμ6 αἰδιϊποοη Ὀθύνεθῃ λειτουργὸς 
δηὰ διάκονος. Ηθ ὈΔ868 ὍΡΟΩ ἰδ6 ἔογιηθρ, πηϊςῇ, 
[6 οἰαΐμη8, 800 1168 0 οὔδ οηρζαρϑα ἰῃ ἃ ργϑδοίςδὶ, οχ- 
[ΘΓ] ΒΕΓ ΪΟ6, 88 Ὅ76}1 848 Οὐ (6 οοῃογϑθίθ ρ] 08] (ἰη- 
βίοδα οἵ [Π6 βὐδβίγδοὺ ἐξουσία), ἱπΠ6 τοίθγθποθ ἴο ἰδ 
οοἸ]οοϊΐοη οὗὨ ἐτϊδυϊο ἰπὰ εἰς αὐτὸ τοῦτο. Βιυὲ 
ἰς ἰ8. Ὀοιίον, τὶ} ὙΒΟΙυοΚ, Ὑ ογάβποσίῃ, δπὰ οἴδοτα, 
[0 πὰ Βόγὸ ἴμ6 ἰάδθα οὐ βουνδηΐβ ταϊηϊϑιοσίηρ τὸ αοἀά 
ἴῃ ταργοθοηϊδιϊοη οὗ [6 Ρθορ]6.---Ε.] 

Αἰϊοιάΐηα οοὨτὐμυδν Ὁροὰ ἰμΐ νοῦν 
ἐΐηας [εἰς αὐτὸ τοῦτο προςκαρτεροῦν- 
τες]. ῬΆΠΙΡρΡΙ ᾧ Ἔχρ αἴηϑ εἐς αὐτὸ τοῦτο: [07 
ἐλιὲβ ὑογψ ρώγροξο, νἱΖ., ᾽186 ραγηιοηί οὗ ἰτϊαΐο. Βαϊ 
ἴπδῃ ἴΠαὺ τουἹὰ τθδῃ : ΠΥ τοοοῖγο ἰδχθβ ἴῃ ογάοζ 
ὑπαὶ ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ Οχϑδοῦ τοσο ἴαχοθ. ΤΏ Ῥύγροβα ἰβ 
[6 Τππαδιηθηῖαὶ ἱπουρὰν οὗ [6 πθοΐθ βοοουη : ΤἘ9 

Φ᾽ ΕΜ ΟΣ ἈποδίμοΣ ἔδυ πβέγοηρῦῖν Ρυϊδ ἐδοὸ ο886: Ἀἴωπα 
»οίεπέία Ἀκπεαπα, πεῖ ὀφενοιίις νιαρίς πειτίωμπιὶ ἐπιρερία, 
σιαηι ἣδϑι: ἐευεγίδείπια ἰες Ζεῖ: πεορεῖεα ἐδὲ οὐδαῖνε φυνορίεν 

θοπάσθσασϑ τοῦ, μω οὐ ἰδ ᾿πκὶ δηὰ ψὶ}} τονσασὰ γοῦ. Ἠᾶδ | σοηεοίοηζίαηι.᾽"».-Ε.] 
ἢ} σόν χοῦ ἴον βοσις Ταβεῖσ, διὰ οτ σπι ογίηρ ΠΗ ὨΘΕΥ. Τ{ΤΒ6 ἴῃ 6} ΒΑ γ8 Μέεγες σαὶ ρῖνοοῦ {8.6 ΨΟΣΥ͂ ψοτὰϑ οἵ 
ὙΒοτοίοσο δοϊᾷ ζδδὲ γοῦν ᾿51106, δὰ ἩΒΘΙΠΟΣ [86 ῬΟΤΟΣ | ῬΕΣΙΕ οὶ ; 216 ΜοΥοΣ (4 οἀ. οὔξ 8 αἱ 
δοηῦῖ9 ΟΥ οοπάσθτηπδ γοῖ, νοῦ τ] ΤΘῸΡ ἕγοτα ἴξ. 17} οὔδημο οὗ νἱονὺ) ἀοίδῃηαβ [86 πάσας Σοΐοσομοο, ὉΣΠΟῺ ΟΥἾΒΟΣ 

τα ἀΐο ἤον 186 ζαὲέῃ ἔγοσῃ 118 ἢδτιὰ, γοῦ Ὑ71}} ΓΘᾺΡ βΊΟΣΥ ἔγοσω [ σϑᾶβοηβϑ, ὈΘΟΔΌΘΘ ἔμπθ σοῦ, σοὶ ἱποϊμ 98 ἃ ἰάφα, 
ἔτ. Αἰρυδίίηο (βοιτη. χὶϊὶ. 802)" Ὑοῖ οὐδ τἢΐθ8 

δαΐθοσ δὰ αλίίδ ἐπδὺ ἘΠ 6 πο Ὡρ τ “ὁ ΘΠΣ ΙΘΌΪΥ ΕΝ ΤΌΪΘΣΒ 
40 δέ ΠΠΜΕ ΘΟΕ (οὐ δ ἰξέοχε, [Β6Υ ομρὴΐ (ὁ δι.) ΤῊΪ8 ἰδ 
ψι σειν τ 6 Ὀτοθθηἑθτίοι οὗ ὅπ ἰά68)], (80 ὨΟΏ-Τ ΑἸ] ξα τοι οὗ 
ἩΒΙΣΣ ἱπι 168 οσοσίδἐμ ᾿ἐτοὐία 018 (0 ΔΌΔΟΙ αἰ6 δὲ υσιἑδοίοει, -- ΒΕ.) 

ποῦ]ὰ ὯΘ ἐπαρρ ο8 Ὁ1]6 ὑο 18} Σ679 00]} αἵ ἴαχθαἬ. ΤῈ 
τοδί ἐποιρῆϊ, πιΐπέδίετε Ὁ Οοά, Βοαῖὰβ ἴο Ὁ6 [86 οοπέξο πᾷ 
0η6, ϑέυδχέ, Ἡοᾶρο, Θπὰ ἐδ οἱδοσ οοσησωθηξβίοσε, Ῥχαδεᾶ 
6 οἴου γοίθσοποθ "Ὠἰοι, ῬΟΣΏΔΡα, ἰ0 ἃ ΘοΣιδὲδ απϑοθά, 
ἀπ. 0 168 {Π18.---.] 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙΠ. 1-6. 4}, 

βεδῖο 8 [πὸ Βιίδιδ οὗ [6 ρο]ῖςο, οὗ τοοϊδιμάο, δηὰ οὗ 
αἰν!]ζαιϊοη. Ἰδογοίοσο ἴμ6 λειτουργεῖν τῷ Θεῷ ἰΒ 
ἀπαου θα τροαπὶ (ἸΠΟΙΪ οἰ, δηθὰ οὔθ 78) ἰῃ ἴΠ6 
ΨΟΥῚ 8626 ἰπ ὙΒΙΟΝ (6 Βοοῦοη Βὰ8 ἀσδβοσίρϑα ἱϊ. 

ὍΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΘΑΙ, 

1. ΑΒ οἴδρ. χἰὶϊ. [88 ἀοβποα ἰπ6 οοπάυοί οὗ ΟἾγτ]β- 
δον ἰοπναγὰ [Π6 Οδυτγοῖῦ δηα [6 ῬΘΥβΟδὶ ἀθραγί- 
ξωθηἰδ οὗ ᾿ἰἴ6, 80 ἀο68 οὔ. χὶϊ. ἀσῆπο ἐποῖν οσοπαυοὶ 
ἰονγαγὰ ὑπΠ6 δίαῖα δηὰ (Π6 νυτ]ὰ, ΤῈΘ Αροβῇ!ο 88 
᾿ΒοΓοΟΓΘ ὙΘΓῪ ἐὈτ Ὁ] 7 τοραρά θα {π6 ϑρῆθγε οὗ ρεῖ- 
ΒΟΏΔὶ 116 88 106 δι οδρἤορο οὗ ἰῃ6 Ομυγοῦ, δηὰ ΠΏ 6 
6 Βρίθτο οὗ (86 ποιϊὰ 88 ἴδ6 δἰ οθρῆογο οὗὨ [πο 
διαίς." 

Ὡ, ἢ τοἔθγοῃοθ (0 ἰδ6 οἷν"! δυϊδογυυ, (6 ΑΡΟΒ- 
116 ον ἀθ Ὁ} τδ 68 ἴπ6 [0] οντΐπρ; ἀἰϊριϊποιίοηβ : (1.) 
ΤῈ6 αοίωμαΐ ἐχίκίοπιοα οΥΓ ἐλ οἱυΐί ροισογδ, ὙὨΔΟὮ ΓΘ 
ἴῃ ΘΥΟΓΥ 0886 δὴ ογαάδπαποα οὗ Θοα᾽ δ ργονίάθποθ [οὶ 
οἵ 8 δοοίαἱ οοπίγασί, ΠΟΥ ΒΙΠΩΡΙΥ ὃν ἐλε εοὐἐΐ οΥὗ ἐλθ 
»οορίο.---Β.7; δηὰ 186 ἑάεαΐ απὰ γεαὶ εχίδίεπ οὐ οὗὨ (Ὠ6 
εἰ τὶ ρόνον, τ Βίοἢ ἰδ ἢοὲ ΤΟΟΓΟΙΥ ργουϊάδηξαιϊν ἀπὸ 
Θεοῦ, υὲ 8 δἰδβο, ὃν ἐγδαίδοπ δηὰ ἐπεί ξίοη, ἤπῃ- 
ἀδτοθη δ! δὴ ονάζιαπιοο ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι. 
(2.) Ηε αἰδιϊιρυίδηοβ Ὀθύνγθο βοςοΐδὶ ορροκίζίοι ἰὸ 
(86 οἷν] ρόονγοσ, δπὰ (6 βρίγι 081] ορροβίἰοῃ ἰὸ 
οὐ ἱπαιταϊίοι πη ϊο ͵8 οομηρτίβοα ἰμογοίη. (8.) 
Ηδ αἷϑο ἀϊδιϊηρυΐδηθβ Ὀθίσθθη ἴῃἢ6 μόνον οὗ {δ6 
βιδίθ 1.86} δῃὰ 1.8 ἱπουτη θη δ, [86 ΤΌ]ΟΓΒ, ὈΥ πο ἢ 
ἀοεϊηαϊίΐοη ἢ6 ἜΧΡγοθβοθ ἴΠ6 ΡοΟΒΘΙ ὈΪ] ἐγ οἱ ἀἰδογοηὶ 
ΡΟ] εἶσαὶ ἰοστηβ (4.) Ηδ ΠΑ ἀϊδιϊηριυΐθιοθ Ὀ6- 
ὑπθθ [Π6 Δοί8] ἂρ 66 δηὰ ἰὲβ ἰά64] ἀσδβιϊηδ- 
τἶοι., δοοογαΐηρ ἰὼ ποῦ τἴῃ6 ἐξουσία Βῃουϊὰ Ὀ6 8 
διακονέα δηὰ δατηϊηἰδίγαϊον οἵ Ὠϊνίπο τἰρηῦ, δηὰ (ἢ 6 
ἄρχοντες ΒΒουϊα ῥγονθ ἐπριωβοῖνθθ 88 λειτουργοὶ 

ἐοι'. 

8. Τὸ ζΟ]οπίηρ αἰδιϊποιίοηϑ πῖνῃ τοΐθγθησο ἴὸ 
ἀυϊγ ἰοναγὰ ἐμο δίδιθ οἰ ΘΑΣΙΥ ΔΡΡΘΆΓΡ: 

Α. ΤΏ πβυδπηιίββίομ ἰβ οὐ Ὡθοθββιυ (ἀνάγκη), 
γογ. ὅ; (1.) Βοσαυβα οὗ [86 πταῖῃ. βίποθ Ὀὶνίπα 
ρῬιονϊἀθῆσα ϊ8 τῖβα ῬΡΌΓΡΟΘΟΒ δυθῃ ἴῃ γα βϑίηρ Ὁρ, 
δΔηὰ ρογι τ ηρ ἴο οχίβυ, βονοῦθ δηὰ ἀθβροῖϊς ΡΟΎΘΓΒ, 
80 ἸΟΠΩ͂ 85 ΠΟΥ δ.ὰὸ γοαϊΐν ϑιἰαία ροιοογδ, ὑπερέχοι- 
σαι, 80, ἴῃ 118 τοϊδιίοη, ἰδ ἐΠ6 ἀντιτάσσεσθαι ἃ εἶπ 
δζαϊηδὶ τΒάοΩ : [86 τΈΥΟ]ΟΓ ἀΓΔῊΒ ὉρΡΟῚ ὨἰΠη86 1 
186 κρῖμα ἴον Πἷ8 πδηϊ οὗ ἱπἀρτηρηΐ, 18 ργοβυμπρ- 
εἰοη, δηὰ ἢἷ8 πίοκὰ ϑῃσγοδοϊπηθηῦ δηὰ ἱμνυδβίοῃ. 
ΤῊ βδῖ)8 ὀργή ὙΒΙΟΩ τηακθ8 ὑμ6 βίαίθ ρᾷβ88 οὐδ 
ἔτοστη δὴ ἰπβεϊυϊ οη οὗ Ὀἰνἧ 6 ΤΩΘΓΟΥ͂ 0 ἃ ΡὨΘΠΟΙΙΘ- 
ποη οὗ Ὀϊνίπο πεῖ, δηὰ Ὑξίο τη ῖ6 8 υ86 οὗἉ {Π6 
ἀεβροῖίς ἴ001] 828 δὴ ἃχθ ἰὸ 6 οδϑὶ δδίἀθ ἢ ἀυ6 
δοιϑοι (88. χ. 1δ), διὰ πῇ ΐο ΟΡΡΓΘΒΘ6Β ἃ ΡΘΟΡ]6 ἴ0 
ἰζ5 οὕσῃ Ομαδὐβοϊηθηὶ, οὐΌβἢοβ, σὺ οὗ 4]}, ἴπ6 ἰπαϊ- 
γί ἀυδὶ δηδγοὶ 8] ἀσθροῖβ οἵὨ γονοϊυϊου, το, ἱπ 6 Χ- 

Φ [σονοῖξ οδδᾶρθδ Δ}} τὸ ἀἰ δῆοτι ἶο8 οὗ {8 δοοιίοτι, ὉΥ͂ 
ἰδ εἰτοδτίσια ἐμαὶ ἐδο ΑἸ Ροβ'16᾽5 οχῃογίδιίι ου ἮΔΔΒ ἃ σϑίθσϑθῃοθ 
ΘΏΪΥ ἴο [ἢ 9 ΒΟΙΠΊΔῺ δτι πὶ ἐμοῖτ ἐθοη αἰγοιζηδίδῃοοϑα, 
Ηὸο ἐπα ΤΠ ΔῺΥ ἃ δογίρέυγαὶ ὑγοοορὶ ἰ6 αουδοὰ ὈΘΟΘΏΒΘ ποὺ 
ἴμυδ ᾿ἰπιϊο, πὰ δὰἀάδ, τοδβροοϊϊηρ [86 ΑΡοβι]θ : “Τὸ ΠΟΥῸΡ 
οοσαστοὰ ἐο [ιέπι ἐμαὶ (η6 Βίἀαστι ἷἴ6, σἈΙΟΒ 6 ἐμοῦ ὺ οὗἁ 
ΟἿΪΥ 86 ἴο Ὀ6 ΔΌδογ δὰ ἔῃ Ἐδ0 ἼΟΤΥ οὗὨ Ε|1|60 δοῃδ οὗ Οοα, ν88 
9η60 ἀδγ ἴο Ὀδ ἐμ ρβΟν ΤΏ ρ' τὶ ποιρὶθ οἵ ἔδο ον] }ἐποὰ τοῦ." 
εκ πο ἩΪΟΙΥ ἴο ὉΘ 8δο Ἰοηᾷ, ἰἶ δὶ ἰξβ Ῥγοίοδϑοα μοθβοῦβοσβ 

ἐδο βοσίρί ὉΓα] ὑσϑοορία ἰῃ ἐμΐ5 ἔβα ίοι.--Ε.] 
ι [Ετοτὰ 400 ἀχρτοδείοῃ, “" 60 ̓ 6 Ττοὐτιίδιοσ ἔο 1800 ἔοσ 

16 Γοϊαϊίνθ οχοθιϊθηθο οὗὁἨ ἐπ αἰ ογοις ἴογιδ οὗ 
Αὐὐλιβ γπορίρᾳ Σηῦδι ὯὈθ ἀοσίοτταϊτιοᾶ, αδἰποο (18 ἰα [26 ΟὨΪΥ ΓῸ}6 

ἄονει, διὰ δὴ οσορσγί 8] ὁσϑ δ Ὁθοι. ββὸ Ἰοῃβ 88 ἃ 
ἋΣ Βονοσωσηθεΐ ὕὈοοὶ 1816 ἰα Ὀϊνη6 , δ0 

μέ χα ἢ τααῖ αἰδάϊγ 1ΑΥ ἄονσπι ἐπαὶν ᾿ἶνοα, ᾿μδΐ Ὁ ὅη6 ᾶἄον- 
αχσοοσιξ οὗ [89 Ῥεορὶθ, ὉΥ [89 ὈρΟρΙ θυ ΔῊΝ ἴοσ (80 δϑ 16, 
8881} ποῖ Ῥαείϑῃ ἴγοα) ἔδὸ ΘΑσ ἢ "ἢ ( . ΣΟ] δὲ γί υσῳ 
ὕστε Οεσροῦο 
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οδββῖνο ϑο  (-θϑιϊμηδίϊομ, τουϊὰ συγ (86 γτοϊαίϊτο ον, 
οὗ ἀσθρουιίϑιη. ὈΥ [886 ΔΟβοΪ αἴθ οΥἹ] οὗἨ δπαγοῦγ. (2.) 
ΑἸεουρ}} 818. (ΟἿ ἰι8617 πηυβὲ Ὀ6 ἀνοϊἀθὰ ἴον οοῃ- 
Βοΐοησο᾽ βαῖο, ἴπογὸ ἰ8β δα δα ἃ εροοϊῆο οὐεαΐδηοο ἴοε 
οοηβοΐθῃοο᾽ βαῖζο, ἡ] οὗ '8 υπίοιίογοα γοβρϑοῖ ἴον [86 
ἰά68] ϑρίεπάογ οὗἩ ἴδ Ὀϊνίπο ἱμβαζυϊίοι, ΟΥ̓ δ΄. δὰ 
δχσίβίθηοθα ργοίοσιθα ὈΥ ἰδ6 ἰατγβ δῃὰ οἰ" ζδείου οὗ 
{ῃ6 ϑδιαῖα, στγαιυαθ ἔοσ ἔπ6 τοῦ] ὉΠ βϑίηρβ ἩΠ|οὰ 
Ὠυτηδηΐϊΐν ρΟΒβοββο8θ ἴῃ οἷν] 11, Ὀὰὶ, ἴῃ οὴ6 νογά, 
1Π6 Κηονήηθάρο οἵ ἴτ86 Ὀϊνίηα, τ ἢ ΒΕΐμ6 8. ΟἸ ΟΣ 
Θῃοπρῇ ούθη ὑβγουσὰ ἴπ6 ἱπηρογίθος ΡΠ ΘΠΟΙΏΘΏΟΩ οὗἁ 
οἰ } ̓τ6. 

Β. Τ|ιδ “ βϑυρτοϊηρ,᾽ ὑποτάσσεσθαι, ὀχοϊαοθ 
186 τοϑίϑηρ, ἀντιτάσσεσθαι; Ὀυΐϊ ἰδ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΙηΘδ:8 
Θχοϊυάοα ἰὰ το Οὐ δ πογὰ δηὰ ἔγομι οοπεοίθηοθ, 
ΠΟΡ ἔγοιαῃ ἡυἀρτηοηῖ (ἀορομάθῃϊ Οοἢ δι οχἰβιίΐηρ ρον ετ) 
Οὐ δ 8 σοοὰ πκηά Ἡδαὺ 18 601}, δῃὰ νλδὶ 'β 7υδὶ 
δὰ ἰδὲ ͵Β πη͵υδί : ἴον ἴῦ ἰ8 ΟὨΪΥ ἴῃ ΘΟμβοαῦθποο οὗ 
(8 υάρτηθηΐ ἱμαὶ [ΒΘ τ ἐδῃ Ὀ6 ἃ οδμηαϊὰ οοῃνϊοίίου 
δὲ τὴ6 ΕἰΡΌΘΓ ΡΟΥΓΟΓΒ, ΓΘΔΙῚῪ δἃ8 0 Β βογναηῖ, 6χ. 
δγοῖθα ἰῃ9 γἱρν οὐ 86 βιυοσάὰ [Ὁ ἃ ἰϑῖτοῦ ἴ0 ον᾽ἢ 
πΟΥΚΒ δηὰ ῥτγοίθοςοη ἴ0 ροοὰ ποσκ8. ΟΟμδοαυ  Υ, 
)υάρστηοηξ οὐ ἰδ6 δοιοῃβ οὗ ἴῃ δίδίθ Ἡλι ϊη (ἢ 9 
ῬΌΓΟΙΥ δἰ 081] ἀορατγίπγθηΐ, δπὰ [Π6 ᾿ΐτηϊ8 δὰ Ἰεμαὶ 
1γ οὗἨ πίϑάοῃι, ἰβ 4180 υπίοιζογοα. 

Ο. Δοοογαΐηρ ἴο ἴπΠ6 Αροβίϊε, ἔθ τραὰσξ οἵ νο]- 
ἘΠΙΔΙΓΥ Οὐροάΐδηοο οομβίδίβ ἴῃ οὶ δασίπρ ἰδ οἷν! 
ΡΟΎΘΙΒ, ἴῃ δαβυσηΐηρ {πο ἷν οχἰβίθηοα δοοογαϊηρ ἴο 189 
ἰάθα ἰῃ σϑγβ. ὃ δῃὰ 4, δῃιὰ ποὺ δοοογάϊηρ ἰοὸ ὑποὶγ δὸ 
οἰ ἀθηδὶ ὀγσοῦβ. ΤῊ 8 ἴδαγ] βθη 688 ΤΩΔΥ ὨοΟὺ ΟἾΪῪ Ὀ6 
υπϊοὰ νεῖ0}} [86 τοβρϑοῖ γοαυϊγοα ὈΥ νοῦ. ἢ, Ὀυϊ ἰδ ἴῃ. 
ΒΟΡΑΓΔΌΪΥ οομησδοῖθα πιὰ ἰὲ (866 ὙΒοΙυοκ, Ρ. 692). 
ΑΒ Οδ6 [88 {πῸ τίρῃϊ δηὰ αὐ (0 ὀχρθϑοὶ οὗἉ [})8 
ΟὨ τβείδη ἴπδὺ 6 ΜΠΠ- δοὶ ἴῃ ἃ Οἢσίδιϊδι) ἮΆΥ, 80 ἢδ8 
086 ἴδ τρῃϊ δπὰ ἀυὶγ ἴο οχρϑοῦ οἵ ἴα ϑιαία ἐμαὶ ἰΐ 
6 οἰοϊμοὰ τὰ [86 1Δ68] ῥυϊποὶρ]68 οὗἨ (Π6 δίαϊα. 

Ὁ. Τῇ Αροβιῖο βαᾶγβ: ““ἜθθάοΥ ΠΟΓΘΙΌΓΟ ἴο 4}} 
1ποῖν ἀθμ68 , υἱδυΐα τὸ πίοι ὑγϊθυῦθ 18 ἀὰθ : " 88 ἴΐ 
86 πνου]Ἱὰ βὰν ὑμαῖ, ὈΥ [͵8 γΟἸα ΔΥῪ δοὶ, γοῦ ραγίϊοὶ 
Ραϊα ἴῃ ἴ6 οἷν! σονοσγημπθηῖ, δπὰ ρἰθᾶρα γοὺγ ΟὔΘ: 
ἀΐδηοο ἴο ἰι. Βαῖ, ἰῃ σοῦ, 7, ᾿'6 οπδγδοίογιοβ ἴΠ 6 
ΒΆΙΙΘ δοῖ 48 ἱπαοθιοάποββ. Τμα βοϊυἱοι οὗὨ {}}}8 8ρ- 
Ῥδγθηῖ δης ΠΟΙΩΥ͂ 88 Ὀθθὴ ρέῃ ὈΥ οὐν Ἰνοτὰ Βίτα- 
86}, Μαῖυ, χχὶϊ, 21 (866 ἐμ (πηιπιεηέαγῳ οὐ }αξίλειο, 
ΡΡ. 8396, 897). ΤῊ ἱπαϊν ἀπ8] [188 186 γἱρῃϊ ἴυ δι)]- 
σταῖθ ὙΠΘῚ ΔῊ ΟΧΊΓΆΠΘΟΙΙΒ ῬΟΙ͂ΤΟΡ δίβθδι Βιυὶ ἴδ 
ἢ [Π6 86 οὗ ἴπ6 οοἷη οὗὨ ἴΠ6 ΘΟΌΠΙΓΥ, ΒΘ ΘῺ]ΟΥΒ 
1Π6 ῥτοῆϊ, Ῥτγοϊθοὔοῃ, δῃὰ δυιμοῦὶν οὐὗἁ 86 οοππίγν, 
ἴΠοΓΘ αὐίβοβ ἴῃς ἀυγ οὗἩ ραγὶηρ ἴπ6 ἐγϊθυϊθ γοαυϊγεά 
ὉΥ ἴπ6 υπϊϊοὰ ἰδ ἀμ παοϑββίθ 68 οὗ ὑπὸ βίδαίθ, Απὰ 
86 πῶο ρᾶνβ ἐγ δαῦ6---ἰδὶ 8, γθηάθσγβ δ] ρίδηςο-- 
αἰ οὯ6 δαηά, θυ πὶϊὰ τη6 ΟἾΠΟΡ Γἶβοδ ἰὴ γϑϑοΐι 
οι, ἰ5 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΚΌΪΕΥ οὗ τοϑἰδίδῃσθ, Ὀυὶ αἶβὸ οὗ 86]}- 
ἀο]υβίοη δηὰ βοὶ [-οοητααϊοῦοῃ.---ΤΠ686 ἀΓ6 ἴΠ6 ῥγίη- 
εἶραὶ ἔδαΐυγοβ (ΠΟῪ ΤΑΥ͂ 680 Ὀ6 ἐουπὰ ἴῃ Ἐρῆ. νἱ. 
ὅ- 1 Τίμι. ἰΐ. 2: 1 Ῥεοῖον ἰϊ. 18. ΤῊΘ ἀρρ]!οαίίοη οὗ 
ἴπθπὶ ἴο ἴπα ἱπαϊν ἀν] οΘ8868 δπὰ αυθδίϊοηβ ἀτίβῖ πη 
Ὦδ6ΓΘ, Ὧ85 Ὀ66Ὼ οοτμμϊ 6 Ὁ Θοἀ᾽ 8 πογὰ ἴο ἴ86 ἀ6- 
νοϊορηηθηΐ οὐὗὨἨ [Π6 ΟἸγίβιίδη ϑρὶγῖ, 68. δ.ΓῸ Θ0ἢ- 
νἱποθὰ τπδὺ {Πΐ8 αρίὶ τι, δηὰ ἰϊ8 Γουηἀδίίοῃ, οαη Ὁδ 
τοϊβαρρ ἃ Υ ἔπρυτα πιϊηβ, θη, οἢ ἴπ6 ΟἿ6 
Βαῃᾶ, ΒυΖζΖαπιϊηθ δα υ] ΘΓ ΓΒ τρΆ ΚΟ (ἢ 6 ρΌΒΡΕ] οἱ ἐγυϊὰ 
ἃ οβροὶ οὗ Δυβοϊυῖο ἀδβροίίβπι, δπᾶ, οἢ ἴΠ6 οἴδοι 
ἔαπαιοδὶ δὰ ἢἰθγαγο ιἶσαὶ του ΠΘΟΥΒ ΤΠ ΚΘ ἰδ ἃ ξοαρεὶ 
ΟΥ̓ γϑυο υἱἱοπαΓΥ ἰογγοσίβτη, 88 τγὰ8 ἴῃ 6 6886 ἩΪΠῚ 189 
Ζονίθῃ Ζοδϊοίβ, ἀπὰ Ἀρρθδγθ ΠΟ 88 δβϑογοὶ ρο] οὶ 
)υϑσο ᾿ ΤΓελο ΜΗ ΒΕ] (ργδοώβεὰ ἰπ ὙΘβιρ δὶ 5 
ΘΑΓΡΙΥ {{Ππ|68}, ΠΟῪ 28 Ὀτίσαπαδρο, δῃ ἃ ΠΟῪ δὲ Ἐδηΐδῃ. 
ἴδια. [ἷπ ὈΟΙ τοϑροοὶθ ἔμ Οαὰ Τοδβιδιηθηῦ ἰα 8 ΘΟ στ» 
ΤΛΟΠΙΑΣΥ, τίοἢ ἴῃ {Ππϑίγαιοη8, ὁ [6 Βθῆβε οὗ τὰ 
Νεον. Νοίζδιον ῬΏΔΓΔΟΝ ΠῸΡ ΚΟΙΘ ΒΒ ΘΟΙΏΡΔΏΥ, Ὠδὲ 



402 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΥΤ, ΤῸ ΤΗΝ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

[Ὁ ΒΟΒΟθοΟδΣ ΟΣ Φοζοῦοδαι, ποϊξπον ΝΟΌσὸπομδα- 
ΠΟΣΣΙΓ ΠΟΡ [6 δανθγβασίοβ οὗ Φογοηΐίδῃ, δϑοδρϑὰ (86 
ΘοΟπαἀθιηηδίοσυ ἑπαρτηθηΐ οἵ [6 ϑ'ρὶγὶς τοοογαθὰ ὁ 
[06 ρᾶμθϑ οὗ Ηοὶγ τι. Βαυὶῖ ἰπ τ1Π6 Φον δ ὙΔΡ, 
ποθ ἴΠ6 ἐληδιοἰδιη Οὗ ΡΟΤΟΡ δπὰ (86 ἔδβηδιοΐβηχ οὗ 
δὴ ΘΠ υϑἰαϑιΐο ΤΌΠΟΥ ζ0Ὁ ἔγθθάοτα οοπίθηαοθὰ ἰορ οί ΟΡ 
ἴον 86 ΗοΙγ Οἰέγ, (86 ΟἸ τἰβιίδηβ οσαϊγαῖθα ἴο Ῥοὶϊδ. 
ΤῊΝ Πρὸ δηά σεῖρὶι οὗἨ 16 ΟἸγιβείδη οοηβίδι ἴῃ [86 
ἱποαρδοι ῦ ΟὗὨ ΔΩΥ͂ ΘΑΓΓΏΪΙΥ ΡΟΥΟΡ ἰ0 ἱπύθσυθηθ ὃ6- 
ΕΘΘΠ 8. ΠΘΔΥΘΏΪΥ Κίηρ διὰ πἷ8 οοηϑοίθῃοο, ΒΘ 
ἷξ ἰ9 τπηογϑίοσο πωρυϊοαὰ ἴο Εἷπι (δὲ Ϊ8 ΘΟὨδοίθῃςθ ἰδ 
δίαἰποιὶ Ὀγ [Δεθῃοοά, ἰη᾽ διῖοθ, οονασάϊοθ, οὐ ραγίΐα]- 
ἔν, ἀπὰ ὑπαὺ ἢ6 Ὧ48 Ὀθοοαθ ἐΑ 1688 Ὅο ἢΐ8 ΠΟΥ ΘΗΪΥ͂ 
Κίηρ, ᾽6 ΚΏΟΥΘΒ---ἶὐν Ὧ6 τηυδῦ Κηον---ἰ δὲ Ὠἷβ ἱηπαγὰ 
6 βίαπάϑ οὐ [8118 τι εἶ ΒΘ. ἰὸ ἰιΐ5 [ογὰ, ἱξ 
ταλίζοιβ ποῖ ἔγοπη Ὑπαὶ δὰθ ὑῃθ ἱπρυῦδίϊο ΤΩΔΥ͂ 
οομκθ. Ηἴδ τηυϑὺ ἸΣκονἶ86 γοίανθ ὑπ ἱπηρυϊδιίοη ἐπὶ 
ὯΘ ΟΙΏΡΪΙΟΥ͂Β κἷθ νι 0}6 ᾿ἰ 8 ἱπ ΡΟ εἶπα] Δ αι 6 8.10} ; 
ον ὑΏ6 6 δο οἴδμογ ἰῃίημχβ ἴὸ ὃ6 αἰἱοπ θα ἰο ἴῃ τὸ- 
σίου, Θοοϊοαἰαβίϊοαὶ, τοογαὶ, δηὰ βοοΐδὶ [ἰΐ6, [Π 8} 
οοηϊοηάϊηρ ἕο {Π6 τηοϑὺ ρογίδοι ΡΟ  ἷς8] δηὰ βοοὶδὶ 
ἔογηβ. Τῇ βδιὴθ ἔδηδιΐσαὶ οχίθγηῃδὶ ἰζαϊίοι, τ ιΐο ἢ ἴῃ 
ἴ86 ΜΙαα]6 Αρεβ ἰοοῖς ρἰϑαβυγο 'ἴῃ δβοϊυΐθ θοο] οϑὶδθ. 
ἐἰοίβπι, οδἢ ὈΘΟοΟΙΘ 8080] 8 ΡΟ] οΑ] ἴθι ἴῃ τηοάο τη 
«οοἰοῖγ. Βα ἱἴ οοπαϊυοηβ ατῖϑα ἴῃ ἴῃ6 116 ΟΥ̓ π8- 
φτἴοὨΒ ἰη νὩ]οἢ [ἢ ΑΡοβι]ο 8 ἀοῆηϊίοη ἰδ ποί οἵ δὺ- 
ἸοΪαΐθ δρρὶ !οαϊίΐοη 0 186 οἷν] ροόνοσ, σβθὴ [86 
ΦοΓὰ 18 ἃ ἸΘΓΓΟΡ (0 ἴΠπ6 ροοά, [6 ἀο68 ἴ86 ἀοδῆηΐ- 
(ἴοῃ οθα86 ἰο Ὁ6 οὗ Δρρ!οδίϊοῃ αὐ ἐξα (πη) ἴο ὑσερ- 
ἔχουσα. Βαϊ ὀνοἢ ἴῃ Βυοῖὶ ἃ οᾶϑε αοα σου τί 
ἃ Βυλβίδῃ ΜΙΏΓΟΡ ἀο΄ ἸὩΟΤΘ ἴον ΟἸ ΥΙΏΔΠΥ͂, ΠΠ8ἢ τηδῃ, 
δἰἰοπαιοα ἴσου Οουὐ, οουἹὰ ἀο ἔος Εἴδμοθ ὈΥ͂ ἃ ϑογίββ 
οὗ τονοϊαϊουθ. ΟΥ̓ οουγπο, ἰγθοθάομθ ἤθνοῦ ἰδῖκθβα 
οἷδοο σιουῦ δας υδίαβιϊο ᾿ἰδογαίοῦθ, το ΚΩΟῪ ΠΟ 
(0 αἰδυληρυΐδὴ αοὐἶἦδ ΠΟΡῪ δίρῃ ἔγοτη ᾿υμηδη ἱποθῃ- 
ἀἰϊαγίϑημθ. Βυΐ ΘΥΟΣΥ͂ Οη6 πιυϑὲ ΚΩΟῪ [ὉΓ Ὠἱπ1861} 
νὶναὺ εἶθ ἀα Υ 8 ἴῃ Εἷδβ ραγίϊουϊαν ΘΑ Ἰηρς. [ΤὨ6 Ρο- 
ϑ[υἱοη5 οὗ Ὦτ. ἴδηρο γα ᾿080}}}7 ἴδῃ, Ὀὰΐ ΤΑΥ͂ Γο- 
ααυΐτα βοῖῃθ τηοὐϊβοδίίοη ἴον ἃ γορίοῃ πῆθγο {ῃ 6 οἶν!!] 
ΦΟΥΤΓ 8 ΠΟΓΘ ΟΙΡΘΟΌΥ (Οτιηθα δηὰ βυβίαϊ πο ὮΥ (ἢ 6 
ἐπαϊν! ἀι8ὶ τθ 68 οὗἩ {π6 βίαίθβ, [Ι͂ἢ (δδὶ οδβο, ἴῃ 6 
Ῥούβοπδὶ γοΒρΟ ΒΙ ὈΠΠΥ ἴῃ ρο εἶθ] αὐαῖγθ ἷἰβ, οἵ 
ΘΟΌΓΒΟ, ἰαν οἷν δυριηθηϊσοὰ ; ἴ0 [86 ἀυ οὗἁὨ οὐδαΐοποθ 
δα ἐτϊδαϊο, τηδὶ οὗἨὨ ρο] ἶοα] Κηοπ]οᾶρα δηὰ ργὺ- 
ἄδποθ 'ἰ8 Δαἀρὰ, ΤῊΘ ἰάθ8] πιυβὲ Ὀ6 υγπηϑᾶ ὈΥ ΟἸτίβ- 
δη γοβοοίίοη, δηὰ ὉΥ ΟἸ γι βιϊδῃ ἰοῦ τα τησδὶ βοοὶς 
10 πηλῖκο ἰξ ἃ τϑα]ν, ΤΊ αὐδίγδοι τἷχῃϊ οὗ γϑυο]υ- 
ἴοι, νυ] οι τ, δηρθ Ὠϊη86} ἀο065 ποῖ ἀθην, π|]}]} 
ὯΘ (06 τΏΟΓΘ 8ῃ δοβίγδοίϊοη 88 [δυσί] ΤΠ 68ΠΒ ἃτὸ δὶ 
Βάλια [0 ΑἰἸΐοῦ [ῃ6 οτρϑηΐο ἰδ οἵἨ [ῃ6 βίαϊθ. Τ}8 
ρόμωιδν ρονογῃσηθηῖ, θη, απα οπῖν τοΐδη, ἐδ Ρεο- 
»ίς ατὸ ρῬεγηισαίοα ὃν Ολγικίίαπ ργἱποὶρίθ, οοπίαίπβ 
ἴῃ (861 (6 ργδανθηϊίἝνθ ΟΥὁἨ τονοϊα ]ἱ οΠΓΥ ΘΧΟΘΒΒ, 
ον ᾿πϑυρρονγίδα ἰδ σὰπ Ὀθοοπα ἤθη ἐἰΐ8 οοῃαϊ- 
τίου ἰ8 ππδιιίληρ᾽, ὨἰδίοῦΥ 0618. ρ] αἴ ΉΥ Θπουρῇ.---Ε.} 

4, Ετοῃι {Π| ὀχρογίθῃοο ἱπγουρὰ τ οἢ (Π6 ΑΡροϑ- 
[16 ρα ῥγϑυϊοιϑῖν ραβϑϑϑὰ, [6 δὰ Ὀθθῶ οὔδθῃ ῥγοὸ- 
ἰοοίθα ὈΥ {6 ϑπογὰ οὗἉ ἴῃ6 Βοιηδῃ δυϊῃου (168 ἀραϊηδὲ 
τὸ τῇ υὐϊηΐθ5 οὗ ον ίβῃ (δηλ οΐϑῃθ. 1 ϑαγηθὰ ρθορὶθ 
δδνὸ υὐϑοτνοά, τπ80ὺ ἢ6 ἢΔ8 τυ ἰθῃ [6860 δχῃογίδ- 
(ἴοπα ἰο βοαια δἰ δουρὰ ΝΟΤΟ νὰβ Επρογοῦ {Π|6Γ6. 
Οὐδον βοινοῖατθ ἤᾶνο τοιρατὶςθα, οὰ {Π6 Οἴμογ παπὰ, 
[δαὶ [Π6 ἤνο χορ γϑατβ οὐ Ν᾽ γοΐ γεΐζῃ πδὰ ποὶ γοῖ 
ΘΟΙΏ6 ἴ0 ἃη σπα, Βυὶί ἰὲ 6 οανιαΐη (Ὠδί, ἰπ ἴῃ6 ογαϊ- 
ὍΔΠΟΘ Οὗ ἴΠ6 ϑιαϊα [ΟΡ ροβιδυ εν, 88 γ79}] 86 ἴῃ [6 ἰπ- 
διἰϊταϊοἢ οὗ ἴπ6 ΟὨυγοῖ, ἴ1η6 Αροβίῖϊθ ρογοοῖνοβθ ἴΠ6 
ἘΠΕ οτΐο8] ορροϑίϊοη ἴο ἐπ6 φοσγτηϊπδεὶηρ δηιοἢτίβ- 
ἐἰδηΐον ἱπ (ἢ6 που]ὰ, ποοοταΐϊηρ ἰοὸ ὃ ΤΊ 688. ἡ, Βυὲ 
ὯΘ αἀἷὰ ποῦ τοραγὰ δἶθ ᾿ἰρ ΓΙ οὗὨἨ ἱπάχτηθας ΓΠΘΓΘΌΥ 
Ὀουπὰ (866 3 Τῆη,. ἱν. 17). 

ὅ. Τὸ νῆδὶ οτέθης ἰδ εἰ 5 διαί ὁ Ὀινίῃο ἰηβιϊζυ- 

ἰοῦ} ΕἸαδογαίθ ἀϊβουδδίομβ οἱ (8 αυοαίΐουῃ! 258 
Βυτημηθα ὑρΡ δηὰ ἀο]] θογαϊθαὰ ὑροὰ ὈΥ ΤὨοΪυοῖς, ρρ. 
081-689. Αοοοταϊΐηρ ἴο [6 ρῥγμοῖρεβ οὗἨ οπιδῃ.. 
ἴβιι, (80 βιδῦθ ἷβ ΤΏ ΘΓΟΪΥ ἃ Ὠυτηδῃ ογάἀϊμδησοα (860 
ΤΠΟΙυοΚ, Ρ. 684 ; Οἰοβοίον, Κἠνγολοπρεδοῖ., ἰἱ. ἃ. ὑρΡ. 
ἢ, 108).---ΤῊΘ ρογῃ οὗ [86 Ὀἰνίης ἱπβεϊυθοη οὐ [048 
διαίο 1168 ἰῃ τἴ86 Ὠίνίπο ἱπϑεϊτυϊίοι οΥ̓ (86 πῃ πιῆγ, ἰ8 
186 αὐἱθουίγ οὗ (6 ποδά οὔ ἴπ6 ἐγ ἰπ ραγίϊσα.- 
δ, 88 ὙῸΪ] 88 ἰπ ὑῃ 6 βυδδιίδηια! γο]αίΐοπβ οὗ ἢππιδδν 
ἱγ. Βυὶ 88 {π6 Ο]ὰ Τοβιίδιηθηὶ ρἱῆ οὗ [Π6 Ἰὰνν 'θ [86 
ἰπβεςαϑου οὗὁὨ ἃ ἱΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, το 8601}}} ΘΙ ΌΓΘΟΘΒ ἴα 
ΘΟ ΓΟ ἴπ6 ὑπ] .ΟἸΒρείηρ οἵ δίαϊο δπὰ Οδυτγοῖ, 80 
ἰθ [Π6γ6 σοπίδἰ θα 8180 ἰὼ ἶΝ ΟΙἹὰ Τεκίδπιθηϊ ἃ Ὀἱνίηθ 
βαποίοη οὗ [80 βὲδίο--- βαποϊοηυ πιΐϊοῃ ρ]οάρεβ [ἢ 9 
ξαΐατο βαμοῦδοα ἰδὲθ (0 τϑοὶργοοι υ πὶ τ.6 διΐατα 
Ομυτοῦ. Αμπὰ {8 ῥγοδαζθθ δαὶ ἰὰ ἴδ ᾿υϑὲ 88 ἀ6- 
δἰγιοώνο ἴὸ τὰκ (6 Ξίαϊθ ἰῃ6 δβουυδῃΐ οὐ ἴδ6 
ΟΒυΓοῖι, 88 ἴο παδᾶῖσο ἰμ6 ΟἸυροι ἰδ6 Ὀοπάποχωδη οὗ 
ἴδο ὅμιῖο. 

[Τὸ ϑ6 7116 δπὰ Ομαγγυαϊβ οὗ Βυγορθδη ΟἸγῖδ- 
Οἰδηιίγ, 88 γοἰαιθὰ (0 (19 δίαξβ, δγὸ : Βοιηδῃηΐετη, σι βῖο ἢ 
ΒΌΟΡαϊηδὺθ8 ἴΠ6 βίδία ἴο [86 ΟΠυγοῦ, δηὰ Ἐγαδεδῃ- 
ἴβτω, νος βυδογάϊηδίοβ {π6 Ομυτοῖι ἴο ἴἰὰ ϑῖδίαβ. 
ΤῊΘ Απιογίοδῃ ὑΠΘΟΡΥ͂ 18: ἴῃδὲ Ὀοΐδ τὸ οοὐτγαϊηδία, 
[86 βίδα ρῥγοϊθοῦϊηρ [80 ΟΠυγοῖ ἰπ οὖν! τὶ δ, (ἢ 
ΟΒυτοῦ ϑυβίδίηἰησ ὑπ 6 Βίαίθ ΟΥ̓ [18 ΤΩΟΓΆ] ἱπβΌΘΠΟΘ. 
Υοὺ ουθ πόσο ἰδ ἰΒ αυοβομοα πῃοίμον [Πα ἰθ 1Π8 
οογγοοῖ {ΠΘΟΥΥ. [Ὁ '8Β δὴ δχροσὶπηοηῖ, ἔσυρ στῇ 
ἔτοαῦ ὈΪϊοββϑίησβ ἱπάθοα, Ὀθϊ, 88 γοῖ, ΟὨΪ δὴ δχροτῖ- 
ταθῆῖ. ΤῊΘ ἀδῆρογθ ὮΘΓΘ ΔΓ βίη αν: (1.) Βοτηδῃ- 
8), το που]ὰ τραῖκο ἐϊ8 Οπυγοῦ (86 ϑιδία; ἴῃ ἃ 
Ρορυΐϊαν φονογιτθηΐ, 88 ΓΘΑΙΪΥ 88 ἴῃ 4 ἀδεροιίϑηι, διὰ 
ΘΥΘΏ ΙὩΟΓῸ ἔδία!Πγ, δἷποθ (86 σϑηΐϊυβ οὗἩ [Ὡς ΟΒυτγοὺ 
τησδὺ ἐΏθη Ὀθοοτῃθ ἰῃδὶ οὗἩ (6 ϑ αίθ---Ὑ δὶ {Πδὺ ἰδ, 
ἷ8 οὐνίουβ. (2.) Οη (ῃ6 οἴπον δαπᾶ, ψ πὰ τὴθ 
τῃθοονγαίῖο ὑπ θηοΥ οὗ Ῥυγὶἰδηΐβιη τη δη οβιϊησ 86} 
ΘοὨ παῖ γ. ΤῊ πουἹὰ ἰἀοην ν ΟΠγοἢ ἀπα ϑιδίο, 
ΓΑΙΠΘΡ ὉΥ͂ τηδκίηρ ἴ[Π6 ϑδιδίθ (6 ΟΠητοῖ, Ὀγοϑδίησ 
ὍΡΟΠ ἰδ 1π6 ἀυΐγ οὗὨ Ἰορίϑἰαἰΐπρ τηθη ἰηΐο τηογα! "γ, 
8ηα ὄσϑῃ ὨΟΪΐμοαβ, Ηδγα γ τουϑὶ ο18488 16 ρο!  60- 
τοὶ σἱοπίβια, τοῦ ὯΔ8 ὈΘΟΟΙΏΘ 60 ΘΟΙσ.Οη αὔτη 
[Π6 ᾿αδὲ ἴθῃ γ6βΓβ.---ϑ|.}}. (ἢ6 οοπβίβηϊ ἐδῃΘΠΟΥ͂ Ο 
ΟΠ ινϊβιοηάοτμ ἴ0 Ταἶζο ἃ ργβοῖῖοδὶ βυηίποϑὶβ οὔ ΟΠ υτοὶ 
δηά βιαῖθ, 18 8} ὈὉΠΟΟΏΒΟΐΟὰΒ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ δὴ οἵ 
πθθη ὈΟΓἢ 8881} Ὧ6 υπὶοα ἴη ἃ οὐγίδέοογαευ.--- ἢ 

6. Οη 186 τἱρῃϊ οὐ" ἴῃ:6 ἀοα}}}- ΡΟΠΑΙΥ πιῖ ἢ τϑοτ- 
Θ66 [0 ἴΠ6 Βποτγα οἵἉ διιιῃοῦν, 866 ΤΠοϊαοῖ, Ρ. 69]. 
Ὗγ6 πιυϑί, οἵὗὁἨ οουγδα, ἀἰδεϊηρι θη Ὀδύνθθ ἢ 6 τἰρεὶ 
οὗ υβίηρ ἴΠ6 βνογὰ δηὰ {6 ἀυΐγ οὗὨ ἰἴΐα υϑὸ. [Αἀ- 
ταἰ ἰηρ ὑπαὶ τἴῃ6 Αροϑβί]θ 18 ἀθβοσϊ ρ δὴ ἰά δαὶ οἵ 
οἶν!] ρσονυθγητηθηῦ, γγ6 81}}} δ) 1 ἤδθγα τ γἱσλὲέ οΥ̓ οδρί- 
[8] ρῬυμίβτηθηΐς, ΟΥ̓ σουγθα, ἰυδὲ ἴῃ 80 ᾺΓ 48 ἴδ 
ἀσίυδὶ ρονθγηθηΐ ἢδ5 Ὀ66η ὈΘΊοΥ {18 ἰά6Ά], [185 ἐ18 
τίρῃν Ὀδθη δϑυϑοα, 81), (ἢς τἱρῦ γοπγδὶηβ [πε Βοά 
ὈΥ͂ 16 ὈΠΘΟΥῪ οὗἁὨ ῬυΠἰβημηθηῦ ΠΟΡΟ δανδηοθα, ΌΥ 186 
ὨΘΟΘΒΑΙ 65 οὗἨ 86] -ργοβογνδίίοῃ οἡ πὸ ρῥαγί οἵ δοοί- 
ΟἿΥ τοργοβοηϊθα ὈΥ̓͂ [6 Ῥαηϊϑηΐπρ Ρονοῦ. Τθο τιχῆὶ 
ἴο Ῥυπίθἢ! α͵80 ἱπ}}168 ἴῃς τίσι ἴο Ῥαγάοῃ : δηὰ {0 
ἸΏΘΑΒΌΓΟ οὗὁὨ (π6 τρμῃι (ἐ, 6., 6 σοῃήοττοϊυ ἴὸ [88 
ἰάθαὶ ἤθγθ ργθβθηϊθα) π|}} Ὀ6 4]8ὸ η 6 πιθᾶδβυγο οὗ [Π|6 
8686 ΟΥ̓ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ἢ] γ, ὈΟΓὮ 88 ἴο 1.6 Ῥυῃίβηϊηρ δηὰ 
ρδγαοηΐηρ ροτοσ, Τὴ6 υδυ] ΟὈ͵θοιοη 8 ἴο οδρὶϊαὶ 
ῬαΠΙΒῃπιθηΐ τῇ βαρ το ποηᾷ (α.} ἴπ6 πδίυγο οὗὨ ρυπίθἢ. 
πλθηΐ ἴῃ σοποταὶ ; (δ.} ἐδθ Ὀϊνίηθ δαιμοῦίεν ἴῃ αἰνῇ 
ξονοτηταοηὶ.--Β 

ἘἨΟΜΙΓΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

ΟὈϑάϊθποο ἰοτνγαγὰ τῃ6 Ῥογοτα ἐμαὶ Ὀ6 8 ουδεῇ 
ΟἸ γβεδη ΒΒ ἀυσϊγ. 1. ηΠουι αἰ δγοποο οὗἨ Ὀόαθοθ 
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«ἴοῃο. 2. Οἵ ροαϊείοη ; 8. ΟΥ̓ 3 ουἱίυτο: 4. Απὰ οἵ 
ϑοηΐεδαίοη (νοῦ. 1).-τἶὸὶ ΒΟῪ ἴῃ ΔΓ [ὩΘΓΘ ΠΟ ΡΟΘΓΒ 
ἐπδὶ τὸ ποῖ οζἀδίηοαὰ ὮὉΥ Θοα 3 1. 50 [ἃ δὲ αοὰ 
Ὠξιη86 1} ἷ8 ἃ αοἂ οὗ ογάδσγ, πο ὙΠΠ'- τῃοτγοίογο ἴανθ 
οτάου ἴῃ αἰνῇ} αϑδίτθ : 2. 850 ἴὰγ δβ Θοὰ ἰβ αἷβο 8 Θοά 
οὗ Ἰονα, νῆο ἀοβίρτι ἰὼ ἀο χοοὰ ἴογ 18 ΟΥ̓ [6 Ρον- 
ΓΒ ποῦ Ηδ [88 ογααϊηϑα (νϑσβ. 1--4).--- Εϑεβίϑίδῃοθ 
ἐο ἴ06 ροόνοῦβ {ἰῶὶ Ὅς, άθα 88 γϑβίβίβποθ ἰὸ 
Οοὐβ ογαΐμδηοθ (γθγ. 3).-- -ὁ ἀο ροοὰ ἰδ ὑπ6 Ὀθδὲ 
Φιοιθοιου διζαϊηϑβί 4]} ἤδαν οὗ οἷνἱὶ δυυ ποῦ ὀρυδω 
“--Ῥναῖϑο ἔγοτῃ (86 οἷν! τὰ 1. Ὑο 
Οδιδίι 10) ΕΥΘΡΥ͂ ΟὯΘ ἮΒΟ ἀ068 χοοά---ἰΠαῦ '8, ΘΥΘΣῪ 
οἤδ νὮΟ, α. ἀοοδθ ποῖ δβυθυὶξ ἰδ Υ ΒΗ} : Ὀυξ, ὁ. οὔ γα 
ὍὯοὁ ἰατγβ οὗἨὁ [06 ΟΟΥΠΤΥ͂ ὈΥ νοΪυ Δ  Οὐδαΐθη66. 
ἃ. ἴῃ πδαὶ βιου]ὰ ἐξ οομβίϑι ἢ α. Νοῖ 80 τηυοῖ ἰῃ 
ΒΠΟῪΤΥ τηθ 418 δηὰ ΣἱΌΌΟΏΒ, ῸΓ ἩΒΙΟΝ ΙΏΔΩΥ δΓῸ 80 
ΦΆροΓ, 88, ὃ. ἴπ {8:6 βίτωρὶ 6 γοοοχηίου οὗὨἩ (86 [δἰ - 
ἴα} ἀἰβοπαγροὰ ἀσίν οἱ ἴΠ6 οἰθίσοῃ (νον. Ἡἰβαπβαρῃ 
οἷν] δυϊ μου !ο8 δῃου ὰ ̓ ἰἰκο ον ἶβο βϑοσυο : 1. . 2. 
Μοὴ (γον. 4).--- 6 ΒΟΙΥ ᾿υαϊ οἶδ! οβῆοο οὗ ἐδ τοδρὶθ- 
ἔγδου. 1. τοι Ἡδοῖὰ ἰ8 ἰξ ἀοτίγοα ἢ Ἐτοτῃ Θοά, 
ΠΟ ἰ8 ἃ γἱῃίοουθ αοἀ, δηὰ ἴο οτὰ πὸ Ἡ]οϊκοα μϑῖ- 
805 8 ῥ᾽ οδδίησ (Ῥβ, νυ. 4). 3. Ὑρυαι ὈθομΒ ἴο ἱὰ ἢ 
ΤῊ οσχογοῖθο οὐὗἁἩ ρϑηδὶ ἰπαρτηορηῖ, δηα, δΔΌοΟΥα δ]}, (86 
τῖροὶ οὗἅὨ 16 δῃὰ ἀθαῖβ. 8. Ηον βῃοιἹὰ {ΠῚ δχοῖ- 
οἶδα ἰὁ} [π (86 Θμπο ] ΐηρ, Ὀυὲ αἶθο δππα αἰ ϊηρ, οο- 
ΒοϊΟΒΏ688 ἴπδὲὶ [Π6Υ τὸ 048 τοϊηΐδίθγ (νον. 4). 

{ῦστηξε : ὙΥΟΡΙΙΥ ῬΟΥΤΘΓ 8 [Ὁ ἴΠ6 Βα ῖκα οὐ ἰδζω- 
Ῥογαὶ ρθδοθ : ἰδογοίοσο ἴΠ6 οοηδοίθῃσθ 18 Ὀουμά, ὉΥ͂ 
ἀν 11 ἰονθ, ἠοὸ ὍΘ δυθ)θοὶ ἰο ἰἱξ (νον. ὅλ.---ϑϑ ΟΝ 
ξοοὰ ἴἰΐ ἴδ ἴο ΡᾶΥ͂ ἴἰᾶσχϑβ δηὰ Ὀθὸ οὐϑαϊθῃΐ: [Ὁγ γοὺ 
ἐΠΟΡΘΌΥ Ὠοῖρ ἴο φῬγοίθος [ἢ ρίουβ δῃὰ ρυηΐβῃ ἐῃ 6 
Ἡϊοκοὰ, ὙἸΤδογοίοσο ἀὸ Ὡοΐ 6 Ῥτγογοκοὰ αἱ ἱἰἱ 
(νον. 6). 

ΠΞΤΛΕΚΕ: [ΙΓ ρΡΘΙΒΟῚΒ ἰπ δι ΠΟΥ ποιὰ αἰίγδοῖ 
τῃοἷν βυδ᾽οοϊβ ἰο οροάΐθηοο, ΠΠἸΘΥ Βῃοῦϊα δάτηϊηΐβίον 
ἐμοῖς οἴἶοο γγ6]1, δηὰ, ἴο [δῖ οῃηὰ, βΒῃουϊὰ γϑιγθτ 6 Ὁ : 
1. Ταῦ ΠΟΥ͂ Δ. ΌΥ παίγθ ὯῸ ὈθοΡ {πὴ ΟΥΠΘΡ 
Ιη6Ώ : 2. Τηαῦ ἰῃο ν ΜὙ|11 ἱμογοίογο αἷθ, ἰυδὺ 88 4}} 
οἴδοτδ; 8. Τμδὶ (ΠΟΥ Μ1}} Βανὸ ἴο ρἶνο ἃ (Ὧν ρτϑδίθν 
δοοουπὺ ΤΠ δΔη ἐποὶνγ βυθ᾽]οοίθ ὈΘέογο Ο04᾽ 8 ἰυἀριηοηΐ- 
ὍΔΡ, ὈδοΔυΒ6 ΟὗἁὨ [ποὶν ΟΠ οἶ4] ργογομρδῶνοθ δηὰ ρὸν- 
ΘΓ οηΐ (γ 6 Ὁ. 1).--Ά να : Ὑ Πδὴ ἴὮ086 ἴῃ ΔΙ ΠοΥ ἐγ 
Γαβαὰ δῃηὰ ὮΘΑΡ ἱπαὺ ἰποἷρ βία οι ἷἰβ ἔγου Οαοά, {ΠΟΥ 
Βου ἃ Θχϑηΐηθ {ποτ βοῖγ Β 88 ἰ0 ὙΔΠΟΙΠΟΣ [ΠΟῪ 8Γ6 
ἴο ἐπιοῖν βΒυ 7] 6 σἰϑ ῆδῦ ἐ}|6 Ὠθδὰ ἰβ ἰο πὸ Ὀοὰν δῃὰ 18 
ΤΩΘΙΏΊΌΘΙΒ (Το Γ. 1).- - ΠΣ ΡΊΝΘΕΕ : Τη6 ΡΟΎΘΙΒ ὑμδῇ ὉΘ, 
Οοα δ πχϊηϊδίου ἢ ΗΒΟῊ τηυοῇ ἰ8 Ἔχργοββοὰ γ {818} 
ἸΒονοίοτο [Π6ΓΘ δΓῸ ΠΟ τηϑϑίοιβ δῦονο αοὰ. Ἠα Υκ]}} 
Ὀογοαῖον μοὶ [0 δοοοπῃξ, δηἃ ὑὨΓΟῪ βία, 4}} {1168 
οὗ ὈοποΡ (νου, 4).----ὸ βυδ)οοίβ, χῖνο ἔγθοὶ Υ γΟῸΡ 

ΟΩ8 ἃῃπὰ Ὀϊοοά, Ὀπὶ ποὺ γΟῸΡ δοηβοΐθποθ 
το Ρ, 6). 
ΟἼΕΙ ΑΟΗ : ὙΒουΡὮ ἰδοὸ οὔἶοθ Ὅ60 αἰνίηθ, (6 ἰῃ- 

σΌΠΙ ΘΙ ΠΙΔΥ͂ ΡΟΙΒΟΕΒ ἰδ ΟΡ Ά}}γ, δηὰ ἀῦυδο ἰΐ (νον. 
1).--- Νοοάβ᾽" ὮθΓΘ ΘΔ: ποῖ ΟΧΙΘΓΏΔΙ Θοτηρου βίοι, 

Ὀυΐ 0186 ἰηττασὰ πϑορβϑαὶ ιν οὗὁἨ Ὀαΐηρς οὐράϊομξ ἴο Θοὲ 
(νον. ὅ. 

τὐνο Τὴ 6] ἰον ον ΒΒ ΠΟΙῪ ον ἰδ {6 [} ΑἸ πιοδὶ 
οὗ {π6 ἸαῪ ; ται οὗ 4]}, ἴῃ τοϊδιίοη ἴο ἐπ ῬΟΥΟΣ 
{πα Ὀ6 (νοτα. 1 δ.).---Οὐοάΐθηοθ ͵β ἃ τηαῖέοσ οὗ 0. 
βοίθηοφθ ἩΠῚ} ἐμ ΟὨ σι βιδη : ἰὰ 18 δὴ ἱππαγὰ ἀπὰ βὉ 
ὁογὸ οὐοάΐθηοα (νοσ, ΣῈ 

Ησύυβκεε: 86 ἰδδη αἰὐαὰθ ἰοπαγὰ ἐδ 
δα πονί εἶθ8 {τ γ8. 1 ἢ.)...-ἼΠ6 ᾿ἰτι 5. οὗὁἨ οδοάϊδηοθ 
ἰονδτρὰ [09 ΡΟΜΟΓΒ {Ππδὶ Ὀ6 ἀγα ἀββηρα ὈΥ οοπβοΐίθῃοθ, 
ἔα, θὰ Θοα Β Θοσωσοπαμπιθηῦ ; Αοίβ ν, 29 (τος. 1). 
--Τ͵ ΟΠ γϑδηι τηοᾶθ οὗἨ οροάϊθηοθ ἴ8 ἔγβθ, ρυγο, 
οσομροϊοηϊτίουδ, δὰ τοὶ ἴγοσῃ ΘΟ ρυ βίο ΟΣ ἴδϑ 
(τον. ὅλ). 

ΒΟΗΕΙΕΕΜΔΟΒΕΕ : Οἡ ἴΠ6 ΡΙῸΡΘΣ τγοϊαίΐοη οὗ {86 
Ομγϑύδη ἴο ἷβ συϊογσ. 1. ΠΟῪ υἱύο εὶν ἱπηργορον ἴἴ 
8 ἦογ ὑδ6 ΟἸγίβιδη ἴο Ὀ6 δυθ᾽θοὶ του ὶν ἴο δνοὶὸ 
Ῥυπὶβῃτηοπε : 2. ΗΟῊ ὨδίοΓΑΙ δ ὨΘΟΘΒΘΑΓΣῪ ἰύ 18 [Ὁ] 
Ὠΐτα ἴο Ὀθ βυ ἦθος [Ὁ οοηδοίΐθη θ᾽ βαῖζο (ρσχϑδου θα ἰῃ 
δηῦυδτγυ, 1809); γογα. 1--ῦ. 

ΗΕΝΕΥ: Μαρὶδιταῖθθ δοῖ δ8 Οοα δ τωϊηΐδβίοσ : 
1. ἴῃ 16 δἀιηϊηϊβίταϊοη οὐὗἨ ῥυδ]ς ἰυδίοα: 2. ΤΏΘ 
ἀοἰογιηϊηίηρ οὗὨ αυδΙτοὶβ ; 8, ΤΏ ρῥγοϊθοίηρ οὗ [ἢ 6 
ἱπποορῃῦ: 4. ΤΏ τἰρθθηρ οὗὨ ἰὴ πτοηροὰ; ὅ. ΤῈ6 
Ῥαπίδηίης οὗἨ οὔδηοτβ 6. Απὰ {π6 ργοθοσνίηρ οἱ 
ΠΑΙΪΟΏΔΙ ρ6800 δῃὰ ογάδν, ὑπαὶ ΘΥΘΣῪ ΤΩΘῚ ΤΩΔΥ͂ Ποῖ 
ἀο τἷρθν ἴῃ Ὠΐ8 ΟὟ ΘΥΘΘ.---Ὑ ΑΥΕΒΤΊΑΝΟ : [Ὁ ἰ8 ἴΠ6 
αἀυνῦ οὗὁὨ ἴδοθο ἰπ δου: 1. ΤῸ οοττοοῦ ἴῃοθ6 
1μαὺ ὩΘΘΑ]ΘΒΟΙΥ δηὰ οδυβο  οαβῖν αἰδίυσ Ὁ {Π6 Ρυθ]ὲς 
ἐγαηαῦ 7: 3, Τὸ τοουθ ἴπο86 (μδὲ 06] [ἢ6 68- 
ἐΔ} 186 ἃ το]ϊσίοι, τιϊουΐ οἴὔἶδυϊ  ΔΩΥ Ὀδιίασ, ΟΥ 
8} οαυἱναϊοπί; 8. ΤῸ συγ (86 ἰπβοϊθποθ δηὰ Ὦυπι 
ὉΪ6 (πΠ6 ῥγίὰθ οὗἁ ϑυοῃ; 88 ΗῪ ἴπ ἴδ ἔδοο οὗ δυῖπον. 
ἀϊγ, δηὰ ρῥτοϊθηα, πίϊῃοῦυΐ ΘΟΙΏΓῊ ἰβϑίο ἢ ΟΥ αυ8]}Ηἔς8- 
[ἴ0Πη8, ἰὸ ἰῃβίγιοῖ, δηᾶ, ὑπάθρ ὑπαὶ ΟΟΪΟΡ, ἰο ἰῃδῈ} 
τοῖν ΒΌΡΘΓΙΟΓΒ.---ΘΌΟΤΊ : ΑΒ ἴο 86 οὔοτίθ νι ϊοῖ ΔΘ 
ΔΩΥΜὮΏΘΓΟ Τη8ἀθ ὈΥ͂ ἰΠ086 οη ὙΠ ιοτὴ ἰγυδίϑ οοηδίἑτυ» 
ΦΙΟΏΔΙΥ ἀσνοῖνθ, [0 ῬγΌΒΟΙΥΟ, ἸΏΟΓΘΔΒΘ, ΟΥ ιϑεῖδί 189 
γοαΐ ἸΙ ΘΓ οὗ τηδηκίηά, ΡΒ βομδὶ, οἷν], οΓ το] σίου, 
οὐ ἴὸ οσἤδοῖς {Π6 λον οὔ ᾿ἀδβροῦδβπιὶ ΟΡ ΟΡργοδαίοῃ 
ΟΥ̓́ΘΡ ΤὩΘ} Οὗ ΔΗΥ͂ Οἰἰτηαΐα, ΘΟΠρΙ]οσΐοι, ΟΡ ΤΟΙ σΊΟΩ : 
160 ᾽8 ΣΘΔΙΟΌΒΙΥ ἔοσαγὰ ὑἤθτὰ τὶ ΟὟΓ ὈΓΆΥΘΟΓΒ, δὰ 
ὈΥ̓͂ ΘΥ̓ΘΓῪ ΤηθΔη οοηβίβίοηῦ Υἱτἢ [86 Ῥθδοθ δηὰ 
ΟΥΘΡ οὗὨ [Π6 ΘΟΙΩΣΩΌΒΪΥ ; ἀπά, 1 τὸ που]ὰ ΘηΪΟΥ 
{Π6 Ὀϊοβδίηρσ οΥὗἨ ροοὰ ρονθσπιηθηῖ, 6 δβου]ὰ ῥΓΑΥ͂ 
ΘΑΓΡΏΘΒΟΥ δ ΘΟΠΕΑΙΔΗΘΥ͂ [ὉΓ ΟἿν ΤΌΪΘΓΒ, δηὰ 4}} ἴῃ 
ΒΌΓΠΟΥΪΣΙΥ : οἶϑθ ψ ἤδΥθ Ω0 ἰυδὺῦ σαυβο ἴὸ ΘΟ Ρ] δ ἢ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ ΓΟΔΪ ΟΥ Βυρροδοὰ ρτίονδηοοθθ ἴὸ ἩΠ]ΟὮ Ὑ6 
ΤΩΔΥ͂ ὉΘ δι ͵ούοα ὈΥ {Ποτη..---ΟἼΑ ΚΕ : Τ ΠΘῚ ἃ ΓΌΪΟΡ 
ΒονθγηΒ δοοουηρ ἰο ἰῃ6 σομδυϊυοη οὗἁὨ ᾿ἷ8 σον 
ἈΠα Ἠ88 μἷ ποατὶ δηὰ 18 ρονογῃβᾶ ΒΥ ἐῃ8 14ν᾽}28 οὐ 
αοά, δ 8 ἃ ἀου]6 ὈΪοβδίηρ ὑο ᾿ΐ8 ῬΘΟρΪΘ ; πῇ ]Ὲ ὮθΘ 
8 ΣΌΪ Πρ ΘΔΡΟΪΥ δοοογαϊηρ ἰο {π6 ἰατβ, πἷ8 ῥἷου 
ΘΧΆΙΩΡΙΘ δ ἃ στοδῦ Τ6Δ}8 Οὗ οχίοπάϊΐηρ δηὰ οΟΠΗΣΤη- 
ἷπρ [6 γοϊμῃ οὗἨ ΡΌΓΘ Τ᾿ ΟΡΑ  Ὑ δθοπρ ἰθοθο ἩΐΟΣΙ 
ὯθΘ βόγογηΑ.---ὦ, Εὶ ΗἸ 
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ΒοΤΕΤΗ βκοτιον.-- ΡΟΡεν οοπάωσί ἰοιοαγτὰ ἰδ ῳογίἃ ἵπ σοπογαί. ΖΖοραὶ γεϊ! οισενὲρ υοὐἐὰ ἰδ6 ον! ὰ 
Κοοοσηΐοη οΥ ἐλ6 τρλίδ 9} ἐδι6 φοτία ἐπὶ ἰλε 7μδέϊοο αἀπὰ αἰδο ἐπ λ6 εἰγοπσές, “ ἰουὲ 70» οὖν πεῖρδον 
ϑερατγαΐξίονι ὕγοηι ἰδ6 ὠπροαϊένιεξε ο7 ἐλ6 αποίοηξ ιυοτία (ἰλ6 ἀαγζηδεε οὗ ὅδ). ὕυιἐϑενναί δα 
αηα ἐἰ δαποί( Ποαΐονν ἑλγουσὴ γώ δεραγαξίεπι. 

Οηαρ. ΧΙΠ, 7--14. 

Ἷ Ἐομαογ ογοίογο [σε [ΒΟΓΘΙΌΓΘ] ὁ ἴο 411 [Ποὶγ ἄπ68 : ἱθαΐο ἴο ψ βοτὰ τὶ αῦα 
8 ὅμ6 ; ουβίοια 0 ΨΒΟΙΩ οὔβίομῃ ; ἔϑασ (0 ΠΟΙᾺ ἴδαν : ΒΟΠΟῸΓ [0 ΒΟ ΠΟΠΟΙΓ. 

8 ΟΥὙδΘ ΠΟ Ιῃ8} ΔΗΥ͂ ἱδίπρ, Ὀπύ [ΘΧοΘρ᾿] ἢ0 ον οὁη6 δποῖδογ: ἴογ 6 πὲ [80] 
9 Ἰογοί δηοῖμοῦ δῖ} {01Π]|1|6α τῃ6 αν. Εν 818, ΤΠιοὰ 8.810 ποῦ οομητϊ δα υ ΟΣ, 
Τοῦ ΒΒ δ]ῦ πού Κι]1, Τοῦ βῃδ)ῦὺ ποῖ βῖθδὶ, Του βῃϑὶ]ῦ ποῖ ὈΘΆΓ [Ἀ]86 τ (688 
[σκὰ Ποὺ ΒΠ8}0 ποῖ ὈΘΆΓ [4186 ψ 10Π688]). ΤΟυ Βῃδ]Ὁ0 ποῦ οονθί: δηᾷ ἰξ ἔῤεσχε δέ 
ΔΗΥ͂ ΟΠΘΙ ΟΟΙΠΔηἀπηθηΐ, 1Ὁ ἰβ ὈΓΙΘΗ͂Υ σΟΙΩρΡΓΟΒΟΠαρΩ͂ 'ἰπ (Π1Β Βαγὶπρ, ΠϑιλθΪν,᾿ 

10 Του βμδ]ῦ ἴον [ΠΥ ποῖρῃ θΟΌΥ 858 {λυ βοῖζ. ον ψοσκοῖῃ 0 11] ἴο 818 πεὶρἢ- 
ΒΟῸΓ: {δογοΐοσθ ἰόν ἐδ [ῃ6 {0]18]]}ὲ ὼϑ ὉΒΟΓΘΙΟΓΘ ἰβ 186 {Ὁ]18]τη6π0}] οὗἁ [6 

11 Ιαγ. Απᾶ {μδὺ [{8]18 :8θ ταῖμος ὑϑοδυβδοΪ," Κπουζίηρ (86 πη6, {μδῦ ον ἐξ ἐ8 ΒΙρὮ 
[π|6 ἴο διύγακθ ουὖ οὗἁ Β8]66Ρ : ὉΓ ΠΟῪ 8 ΟἿΥ ΒΑΙ γΑ 0 ἢ) ΠΘΆΤΟΡ (θδηὴ ψ θη τὸ 

12 Ὀοϊονοα, Τὸ πῖρῦ 18 [ΔΓ Βροπῦ, [86 ΟΑΥ 18 δὖ Βδῃᾶ: Ἰοὺ τ8 {πογϑίοσο οδϑβί οὔ 
18 186 ψοικβ οὗ ἀδγξκηθββ, δῃᾶ Ἶ ἰθὺ τ ρᾳΐ ἢ [86 γοῦν οὗ Ἰρῃῦ. 1,6 τβ ψ8}Κ 

ἘΟΒΘΒΕΙΥ [ΒΘΘΙ]Υ]}," 48 ἴπ 06 ΟΔΥ ; ποῖ ἴπ τἱοῦπρ ΔηΠαἃ ἀΓΏΠΕΘΏΠΘΒΒ, ποῦ ἴῃ ΘἾ ΘΠ 
14 Ὀοτΐηρ δπὰ Ὑγδηΐοηηθββ, ποῦ ἴῃ βίυ6 δπα δηνγίηρ: Βαυῦ ραΐ γ6 οἡ [86 ]μοτὰ 

οβὰ8β ΟΒγιβῦ, δηα τϑκο ποὺ [Ὧἂο ποῦ Π18Κ6]" γον βίοι [ῸΓ (86 θοβῃ, ἴο χε 
186 ᾿πβί8 ἐλόγόο 7. 

ἘΈΧΤΟΔΙ, 

Δ Ψοτ, 7.--ἰδο., ᾿3. 9. Ἐ. 1.., ᾿πιροσὲ οὖν (ΡΆΠΙΡΡΙ, Ὧν Ὑοἶο) ; οταὐϊἰθὰ ἴῃ δὶ. Α. Β, Ὁ)}}., Ὁγ Ιδοϊσοδην, ΤΊΔΟΠ- 
σπάοχέ, Μογος, ΑἸτοτὰ, Τγθρο 165, δὰ τλᾶσιν ΟἾΠΘΙΒ. ς Το ἐΒϊηἶχα ἐδ ΟἸξπκίοη ἔβδυοσ Ηὲ8 νἱ ον, ἐμδί ἃ ΠΟῪ δοδίξοςι 
βῃου]ὰ Ὀορίη ΒΟΤΟ ; ὙΠ110 ῬΈΣ ρΡὲ ἀπὰ 6 Ὗ οἱίο (ἰηῖκ [ἰδ γον οὗ ἔμ οοπηθοξίοσι θὰ ἴο 89 ΘΑΣῚΥ οτἑβαῖοι. 

3 ΨΥ. 9.-ἰΤὸ Ζ εο. ᾿πδογίβδ οὐ ψενδομαρτυρήσεις ΟἹ ἱπειδείοηΐ ΔΌΓΒΟΣΙ (δὲ., νοσδίοσϑ δυὰ ἐδίῃοσα). 1ἰ δ οταϊ θὰ 
ἐπ Α. Β. 1. Ἐ. ἴιν, ΤΏΔΩΥ συγπῖνοα, ὅζο. ; Ὁ ΤΟ; τηδησι, διιἃ τηοάθσῃ δαΐϊοσβ απ οοσησηθηϊαίΐοξ πἰϊποσιξ ἀχοορῆοι. Ἐτνθα 
Ὧν. ἩἨοάᾶσο, ψῆο ταῦϑὶν ἀσνίβίθβ ἴγοπη 8 2:6.» ὁχοορὺ ὑπιᾶοτ ΟΥ̓ΘΥ ΒΘ] χαΐπρ καἰμοχίέγ, γοοὶθ ἰδ. ΤῺΘ ἰπιϑογίοτι 18 δἱ 
ΟΠ06 δὲν αἰποα ὃγ [6 ἴοζιιο ἐέθ6 17. 

5 Ψογ. 9.--[1}., Ε΄, οταῖῦ ἐν τῷ. 1ι ἰᾳ οπηὰ ἱπ δὲ. Α. Ὁ. 1..; Βορθκα ὉΨ ΤΟΔῚ οαϊύοσθ, Ὀγποϊςοξίοα ὃν Τα Ὦσρδυῃ, 
ΑἸτογὰ, Ττοβ0}165. 1 πιΐρηΐ ΘΑ δὲ παν ὈΘΘῺ ΟΣαλίὑΘα 88 ὉΠ ΘΟΘΕΒΑΤΎ, ΠΘΏΟΘ ἴο ὉΘ γοίδἰ τ θά.--- Ζε6., νι Α.. 1..: ἐν τούτῳ 
τῷ λόγῳ; δὲ. Β. Ὁ. Ἐ', ΤΑ τηδητ, Τἰϑομβοηάογέ, ΤΥθρ 1168, δὰ τπιοβὶ : ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. 

4 Ψ6γ. 9.--ἰὰ. Α, Β. Ὁ. 8τι, Τἰδομποηδοτύ, ΑἸοστὰ, ΤΎΟΚΘΙ]ο): σεαυτόν, ἱπαείοδα οὗ δαντόν (Ε΄, ἐπί γα, 
Κἄ ο.. ογοσ, ῬὨΣΠ ΡΡΙ, ἄω.). ὙΠῸ Ἰατέθν 18 ζὸγ ἴ:0 δέοοπια Ῥθσβοι, ὨονΘνΟΣ ; δπὰ τῆν ᾶνο Ὀ6ΘῺ ΟὨδΗρΘα, ΟΣ ΠΟΥ 888 
ΤΑΣ ΠΙΔΏΑΙ ὠὠὀππεμείοα; ΟΥ̓ ἔγοσῃ [86 σορϑεϊίοσ οὗ τ6 Σ, Ἡθῖοδ Ῥσχϑοθᾶθθ. ΟἿ ἑαυτόν 20. ἐδ βοοοῃιὰ Ῥδσϑοῦ, 860 Ὕ ΠΟΥ, 
Ῥ. νΑ͂ 

δ Μασ. 1].- [0 γ. 1 δηροβ ἰοχὶ τοϑᾶβ: ὕπα ϑοίοδες ἐισἱβεεηια, τοίξεεη τοῖν αὐοἢ. 8.60 80 Ζχορ. Νοίοα οἱ ᾿18 ἑ ξοσργοίδ 
το, δηὰ ἰμδὲ αἴνϑοῃι δΌονο ἴῃ Ὀγβοϊκοίβ. 

8. ΨοςΣ. 1].- -[Τ|Ὸ βιρ]οοί ΟΥ̓ 186 ἱπδηΐῆνο ἐβ οτηλι θα ἴῃ ἐδ Ἑ. , ὙΤδθ Ζ εο., ᾿Νι5. Ὁ). Ἐ. 1ω, Δγτο ἡμᾶς; δῖ. Α. Β. 
σ. : ὑμᾶς. ΤΈα ἔοτηθε ἰβ δἂἀορίοα ΡΥ τηοδὲ οἀΐΐοτβ ; ΑἸήογὰ, βοχονοσ, βανίηρ ἀϊδουνγογοὰ τῇ Β. οαἶνοδ [86 Ἰδίξοσ, [88 
δήορίοα ἐξ. ΤΟ τη, ΤΙβοηθι ἀοσί, αηὰ τοδί, ρα ἥ δὴ ῥοίοτο ἡμᾶς (580 δ. Α. Β. 6, Ὁ).). Ἠδποο: ἰξ ἐς αἰγεαὰν 
(ἐππι» ἐκαΐ 415ὲ δῃοι αὶ αἰοα κε, 16 186 οοχεϑοῖ Χο ἀοσίῃρ. 

Τ Ψ ρυ, 12. [ΤῈ να. (σἰ ΝΞ, ΟὉ, 1738. ΕΞῚ,, δηὰ {Ἀ{Π0Γ8) σοδὰβ καί Ὀοῶνσγ ἐνδνσώμεθα. Α. 8. Οἱ, Ὁ. 
ΣΟΥΕΙΟΤΙΒ δη δΔίΠ6ΥΒ: ἐνδ. δέ. Ν᾿. οτηΐΐϊα ἢ 6 σΟὨΪΌΠΟΟΠ ΑἸ οροῖμοῦ. 1ιΔοῆτηλημ, Τἰδοποπάοτύ, )Ὸ  οἰίο, Αἰοσά, 
ογάβποιτη, Ὑτοροὶ]θβ, βοοορί ὃ ἐ, βίποο καὶ χεὶρ δ βι Ὀθε πλρὰ οἡ ποοουπΐ οὗ 1Π|6 ἰδλίτιτο τὸ τροομηίκο ὑπὸ οὐξιΓαξί. 
ῬῃϊρρΡὶ πὰ ΜΘΥΕΥ ἸΘΟΘΡΙ καί, ὕυϑοῦιθθ δά πιὶὮϊ ανθ Ὅθοσι ἱπβογίθα ἔγοσῃ ἴ Ῥχουίοιιβ ρα οὗὐὕ ἐδ. νόσθα, ΟΣ ἕο θ01Ὸ- 
θροπά υνὶΣ!) 1, Νο ἶν. γραυϊγϑὰ ἴω {πὸ Ἐ. Ὗ'΄., ἴο ΟΧΡΤΘΕΘ ἴῃ6 ΒΚ ἼΓΥ οοηςγαδίῖνο ἔογοθ οὗ δέ. 

5. ΨοΣ, 13.- πᾷ Ααθγ. 8016 [ποπ. ΝΌΨΟΝ : δεδοοπιίηρὶν ; Εἶν ΔΏρ. ΟἸαγρυταν : βερπεῃ, ὍΒ6 Ἰδέϊογ ἰβ τηοτο ἰῃ θορίτβ 
πίζἢ 100 Βέν]6 οὗ [89 Εἰ. Υ, 1 Οὐογ. χὶν. 40: ἀεοεπε (Δη ἃ ἰῃ οσάθσλ ὅθι πεν ἰΒ ἑουπὰ ἴῃ ΟἼΔΌΘΟΣ ἱπὶ ρσχϑοΐβοὶν ἐδ 9 ΒΕ 59 
Βοσθ ἐπίοπαθα Ὁ εὐσχημόνως. 

8 γαε. 11.- Ὁ γ. 1.ΔΠ|ρ6᾽8 νἱοῖνν νουἹὰ ὕὉ6 πιὰ οὀχρχοδοθᾶ : Πὸ πιοὲ το Βα ἢ Ῥχουϊθίοη ἴον ἴμο βρεὶ 85 ἴο βα ἐδῖν 1ἴ 
Ἰυεῖθ. Νογοθ; ΤῊΉΪΙΚ ποῖ δρουΐ βαιἑαύγίπα (8.6 1518 οὗ ἐδ δοβῆ, ΑἸδοσὰ : Τὰάκϑ ποῖ (82γ) οτεϊῃοῦρδς ἴοσ 126 ι.1 
{18} [ἐ8 Ἰηδία. 880 (η)6 χε. Δοίει.--Ἐ.] 

ἘΧΈΕΘΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, δανὸ ποῖ ΤΟ ΓΕΙΥ ἴο ἀο πὶΐ οὐν οὐγῃ οἶτῇ! δυυ πουῖτλ68 
δηὰ οὐν οὐιι δίαϊο, Ὀὰΐ α͵βδὺ τῖι ἔοτοῖστι ἰαϊοβ δπὰ 

Ῥγεϊῥηείπανν εοηιαγᾷ.---Τ}}8 Θοσοη ἰβ οοῃποοίεα | ἀϊχηϊανῖοθ. ΤῊ ἰγάν ον ἀθα68 ποῖ ἤδνθ ἴ0 ῬΑῪ 
ὉΣ τοῦ 7 Μὴ 186 ῥῬτγεοεάΐηρ. ἩΏΪ]6 ἐῃ6 Ῥγονίουβ | ἐγ διιῖϊθ τὸ ἃ [ογοὶρη ϑιδίθ, θὰ ἢ6 ἢδ8 ἴ0 Ρε: ἀυΐγ: 
βεοϊΐίοῃ ἀθῆπθε ἴπ6 τγοἰϑοη οὗ ΟΠ τ δύύδηβ τὸ τῃ 6 βίδιθ | ἴῃ 411 οδβοβ να βου ὰ δχῃὶοῖῦ Ὀδοοταΐι οποῦ ἀπὰ 
ἴὸ τ Ἐ]Οἢ {ΠΟΥ ὈΘΙΟΙ Ως; 88 οἰ ζθηβ, (ἢ 6 ρῥγοβεηΐ βϑοίίοῃ,  γοβρθοῖ ἰοναγὰ οὐ στ οὔθ, Αοοογαΐϊηρ τὸ Τ]ιμιοϊποξ, 
ΟοὨ [86 ΟΥΒΟΡ ᾿ιδηά, τεχυ αῖοθ {ποὶγ σοϊαύϊοι (0 [86 γα γ. 7 ουπιρΐηβ “ἃ ΒΩ ΔΓΥ οὗ ἴϊπ νϑγίουβϑ ἀυϊ168 
νοῦ] ἴῃ βοηοΓδὶ, ἴῃ ἐἴ8 ἔτ Θ ΒΥ δηὰ Ποϑίῖϊθ βἰάθ, ἰπ  ἑονψαγὰ 411} κί ηὰβ οὐ δυϊπουὶτθ8 ; τὶ οἵ 811, ἱοπεασᾷ 
[6] οτϑΐρ ἀπὰ τορυϊβίοῃ ; δῃὰ νοῦ. 7 ἔγϑδαίβ οὗ ἱμοὶγ [ἰ 106 βυδογαϊπαῖθ τΔχ.Οἤοοτα, ἴπθὰ ἴο ἰυᾶξες δηοὸ 
6] αἴ}... 10 αἰέλογέζέεα ἴῃ 6 ποι]αὰ ἴῃ ρθηθσαι, γε τωερίβιγαίοα." 



ΔΉΑΡΤΕΗ ΧΙΠ, 717-14. 40ὲ 

[116 νἱον οὗ ΤἸμβοιθοκ, πίοι ἰ6 ἐμαὶ οἵ Μογον, 
ῬΒΠΙρΡρΡὶ, ΑἸορά, δηὰ πηοβῖ, ἱπιρ}ο8 ὑπαὶ σον. 7 Ὀ6- 
ἰσῆρβ ἴο (89 ἢ ἰηρ βοοίοῃ. Αἱ βΒγεὺ εἰρην (18 
αἰ νί βίοι βοθίὴβ οοστθοῦ: Ὀαΐ, ΓΘΑΙΥ, νον. 7 18 ὈΟῈ 8 
Ὠοτγίδίοῦγ δυμητηρ ὉΡ οὗἩ τδὺ ργθοθαο8, ἀῃὰ ἃ ἰσϑῃ- 
φἰ οι ἰ0 {Π|ὸ ΤΠΟΓῸ βἜΘΠΟΓΑΙ δατηοῃ 008 τ Ὠϊοἢ ΤΌ]Π]1ονν. 
[ οὖν ὕὉο τεδὰ (8θε 7 αίμαὶ Λοίδ .), [μᾺ6 ἔοσγιμδν Ὀ6- 
ΘΟΙΏΘΘ ΤΩΟΓΘ Ῥγοπιϊηθηΐ ; ἰ{ οτἰ ἐδ, (Π6 Ἰαἰΐοτ.---Ε.] 

γα: ἢ. Ἡθμπᾶοχ ἴο 811 ἱμοὶνς ἀυθα [ἀπό- 
δοτε πᾶσιν τὰς ὑφειλας]Ί Πᾶσιν. Αο- 
δογϊης ἴο Ἐδβίλθ, Κ]6θ6, δῃηὰ οἴδοσβ, [8 γείοσβ ἴ0Ὸ 
8}1 τηθῃ ; δοοογαΐϊηρ τὸ Μογοῦ [ῬΒΙΙΡΡΙ, ἀπὰ ΤΉΔῺΥ 
ΟἾ 6.8], ἰδ τοίθυβ ἸΏΘΡΟΪΥ ἴο0 τηδρίβιγαῖθθ, 88 ἱΓ Οὗ 
τοϑρεσὶ πογο ἀπ ἴ0 ἴδηι Δοθοὶ ΤΏ δ 86 818 ἷδ : 
να ΠΟ Πι8ῃ ΔΩΥ͂ [Πἰηρ,. 

Τυϊρυῖϊο ἰο σΒοΣ ἰσίραϊο ἰ5 ἀπο [τῷ τὸν 
φόρον τὸν φόρον]. Ἰδοϊυοῖ, Μογοῦ, δηὰ οἱἢ- 
εἴϑ, που ὰ βυρρ!οιαθηῦ ἀπόδοτε ὈΥ̓͂ ἃ ἀπαιτοῦντι. 
Βυΐ τὴ6 δαάϊπίοη ἷβ Αἰ γοδαν ἱπαϊοδῖθὰ ἰὴ ἴμ6 τὰς 
ὀφειλάς, ἀπὰ ὀφεέλετε ξΟ]]ΟὟΒ ἱχητηοα ἰδίου δἰϊογπαγα. 
ἘΘᾺΡ δηὰ ΠΟΠΟΥ 8Γ6 δϑκοὰ ἔγοση ὩΟΌΟΥ, ποῖ ον ὉΥ 
ῃγϑρὶ γαῖ 68, ἴῃ [6 ἔοστα οὗ ραγίηρ ἰτίυΐο δηὰ ἀν ; 
8δηα ονϑὴ πιι ἢ ἰτδυϊο δηὰ ἀὐδὺ τὸ Βῃου]ά ποῖ ψαὶξ 
1}11] σοιαρο θα ἴυ ΡΔΥ ἴθ. Οτγοαβ [88 βυρρ θὰ 
ὀφείλεται; ΚδΙ]πεν, ὀφεέλετε , ἀραϊηβὲ προ ΜΟΥ 
Οὔθοτυρβ, [μὰς ἰ0 ἴθ ΡὨ]Π]Ο]Ορ ΟΔΠῪ ἱποογγθοῖ, Ὀθοαῦδβθ 
τῷ ἀοεβ ποὶ βίδῃὰ ἔον ᾧ. Βιιῦ πογθ ᾧ [6 τεπάϊαρ, 
π6 ἰάθα οὗ δὴ οὐρδπίο αἰδβιίγ συ οη που ]ὰ ΘϑβὶΪν 
ἃτῖβα ; (ΐ8 Ν88 ἀνοϊαοα ὈΥ ὕπ6 ΑΡοβί]θ᾽ 8 ρἰδοίηρ τῷ 
ΘΟΒΙΓΔΟΙΨΟΙΥ ἔυΓ τούτω. Αοοοτάϊηρ ἴο ατοίξυδ, Βῖπ- 
ῬΪ [86 “4“γὲ. ργαωροκ(ἐυυδ 8 ὈΙδοθα [ον [Π6 διρδῥεοηο- 
ἐδυμδ, π ΘΒ 18 τανοσβοὰ ἴῃ οὔδρ. χὶν. 3-ὅ." 

Ουδίοι [τὸ τέλος]. Οτοιίυϑ: γεσέέσαζία 
πιογοίδωδ ἀαπέων, ἰγίδιία ργὸ κοίο αμέ οαρέξδ. 

6 τημβῖ, δ 41} ὀνθηΐίβ, υπαογϑίδηα γα, ὈΥ͂ ουδίομι, 
ἢΠ6 Βοϊοδῃ ἱπίθγηδὶ ἴὰχ ὁπ ρβοοάβ. [4.8 ἐγέδιρθ ΔΒ 
ἂσθ ἴο Βοπια δυϊβογίτἶθθ, τ 8116 σμείοηι, ἀυϊί68, ἄτο., 
ΔΙῸ ἀυα ἴο ἔογοῖση δυϊουῖ 68 88 γγ6}}, {616 ΘΘΘΙΩ8 (0 
6 δὴ οχίθῃβίου οὗ ἐπουρθς Ὀσγομαὰ 1816 ΟὈἸ] ρα Οἢ8 
τοίοττοα (0 ἰῃ σϑβ. 1- 6. ΒΟΏρΟΙ 8 χυΐΐα ἱποοιτθοῖ 
ἴῃ ΤΡΆΜΙ͂ΒΕ φόρος ἴμ8 ψαηυδ, δῃὰ τέλος [6 ΒρΘΟΐοΒ, 

[Φ'ϑὰσ, τὸν φόβον; ὨΟΠΟΣ, τὴν τιμήν. 
Τποβσο 0 οοπβηο ἰδ τγοΐίθγοηοθ ἰὼ0 τοδρίβϑιγαῦθβ, 
ΔΡΡΙΥ [Π6 ἔοστωον ποζὰ [0 16 ΡΓΟΡΘΡ θοητἰπηοηΐ δπὰ 
σοπάυοὶ τοναγὰ [86 ὨΙΡΏΘΡ πιαρίϑίγαίθδ, Θϑρθ ΠΥ 
)αάροβ, {89 Ἰαϊζοῦ ἴο τηδρίβιγαίθβ ἴῃ σοησγαὶ (ΜΈ ΥΟΣ, 
ῬμΠρρῖ). 6 εἴα, μοτονογ, γοίοσβ [06 ἴΌσΙΩ6 ἴοὸ 
ἡυᾶροδ, ἴἰΠ6 Ἰαίΐα [0 τηδρίβίγαϊθβ ἰὴ βϑΠΘΓΑΙ, 6Βρ6- 
οἶδ! ἶν [Π6 ΠΐσΠΘΡ ΟΠ68; ὙὮ116 ΑἸ ογὰ τϑίδγθ “ φόβος 
ἴο ἴμο86 δβοὺ ΟΥ̓Ὸῦ ὺ8 δηὰ ᾿δυὶῃρ ΡΟῪΘΓ; τιμή, ἴο 
ἴῃοδο, Ὀυὶ ᾿ΠΚοντβο (0 411 οὐ Ὑθοτὰ ἰῃ6 διδιθ ἢδ8 
οοηΐεττοὰ ἀϊϑυποιίοη." [ΙΓ (Π6 πνίάθὺ νον οὗἁὨ {6 
γοῦβ6 6 δοοορίοα, βοὴ (τ Ηοάρο, Ὑ θείαν δηὰ 
ΡΠ Κίπροη, δηα ΟἴΠ6Γ8) [Π6 ΟὯΘ ΤΩΘΔῺΒ ἴΠ: 0 ΓΘΥΘΓΘΏΘΘ 
λαϊὰ (0 βΒυρογίοιβ, [86 οὗἶβορ, [06 ὁουγίοθευ ἀυθ ἰοὸ 
344]8.---Ε.] 

γεν. 8. Ὅσο πὸ δι δὲν ἰμίηρς [μηδενὶ 
μηδὲν ὀφείλετε. Ὧν. [,δηχο τομάρι: βίδἰδέ 
τοηαπὦ πὰ Νίολίδ, εολωίαὶσ, πὨϊοῖ ὯΘ δομβί 6.8 

δὴ πηρτγουοεηθῃϊ οὗ {Π6 ο]ὰ νογβίοῃ : δέοριαφα πίολία. 
.--.᾿Ὺ] Το (οὉὙ ργεοθαϊηρ οαἰορουῦΐθδβ δ.ὸ θτῸ ζ6ῃ- 
Θγα ἰζεὰ ἰο (0 ἰάδθα οὗ ἐΠ6 υπΐνουβαὶ ἀμέψ ἐο ΟἿ 
φως ΤΒοΪΌΟΙΚ ἰβ ἀουῦ Υ ἱποχϑδοῖ ΘΠ ἣθδ ΒΔΥ8 : 
“ Τη6 Αροβίὶο ργοοθϑὰβ ἔγοιῃ ἴμ6 ἀυ[168 οὗ δυδ]θοίθ 

5. (Τὸ τη888 οὐ οοτα ὩΘΗ ΔΙΟΣΑ ΔΌΡΡΙΥ ἀπαιτοῦντι (ΒῸ 
ΠΤ 186 κεῤμοφλμεν μὲ Ψ ΟΥ, ὑ. 548), Ῥγο Δ ὈΪν Ὀθοδτδο ἕὮ 

[υϊο νοσθὸ ἰο τηδρίεἰγαίθθ Βυΐ Ὧτ. 6}υ νἱονν ἰδ 
ΘΌΪ6, “ὙΠῸ δοῃΐοηοο ἰ αἰρέϊοαὶ [ῸΣ βαρ ἕλετε 
ΤΝΤῪ τὸν φ." (Ὑουδίοσ διὰ ὙΣΚίησθοσι). 80 Ε. Ὗ., δῦ" 
ΦίΔ ΠΔ}}Ὺ --Β. 

ἴο υηΐνοσθαὶ Ολνἐδέδαη, ἀμέτε." [0 6 οἵα : “ ΤῊ 
ἈΡοβιὶ6 ῥγοροθβ αὐ ὁὔοθ ἔἴτοῃ ἴῃ νψοβεϊ}}6 οἱ 
ΤΩΟΓΑΙ ΠΟΥ͂ ἱπῦο ὮΘΡ ΨΘΓῪ ἀοτηδίη.".-Ε.] 

ἢ ἴο Ἰονθ οἱὸ διοῖδοσ [εἰ μὴ τὸ 
ἀλλήλους ἀγαπᾷν. ῬὨΠρρὶ: “4 Ῥαυϊΐπε 
αγριζο αἰοίμηηι ΟΥ ἀσωηιεη.,.-- 1] ἰῃ τοϊδύοη ἰὸ ἴδε 
ἀφοἤηϊο αἰβοθδγζεβ οὐ ἀυΐγ, ἴμ6 ΟἸτγϑιίδη δῃουϊὰ 
ϑίγίνα 0 ρου ον ἀἰβοῦαγρο, δμὰ ἴο Κοαρ ἀἰβοβδγρρὰ, 
ἢ18 ἀὈΓΥ ἴῃ ΘΥΟΙῪ αἰγοοῦοη ; ἱπ ΓΙ δοἢ ἴο ἰοΥθΘ, 88 
186 Βουγοο οὗ αυ68, ἢ6 Βου]ά, οα ἴ06 Οἴμον Βοπᾶ, 
Ὀ6 σοηδοίουβ, ἀηἃ ΘΟΠΒΙΔΏΘΥ Ὀ6 ΤΠΟΓῈ 80, οὗ δὴ ἱπῆ 
Ὠἶϊα δηαὰ ρογδηθηῦ ἱπαουϊομοδα. ΤΏ ἀυτ,68. ἃγε 
ΘΧΊΘΡΏΔΙΙΥ ἃ ἥηπίέμηι, ὈὰΣ τη6 ἀυϊγ οὗὨ Ιονίῃρ οἷ 
μοί ΟΓ ΓΘ δἰ 8 8η πῆμ. Απα {116 ΠΊΟΓΘ Οἶθδσ 
{86 Ογβύδδ ὈΘΟΟΤΩΘΒ Οἢ ΟὩ6, ἴδ 6 ΤΙηΟΓ6 ΟἶοαΣ Π6 ὈΘ' 
ΘΟΙ6Β 0 ἴδε Οἴμοῦ. [Βοηροὶ: “ΑΜΑΒΕ, ἀεὀέῥ(εοη 
ἑηιπιογέαϊθ. Θὲ ατπαδαίδε, πὶ ἰ αἀεδείδδ, πατι ἀπ ΟΥ ἐπι. 
»ἰεἰ ἰερεπι. Απιαγο, ἐἰδδογίαδ οδί.) 8.0 τοοδὶ οὐ» 
ΤοΘῃδίοΟΙΒ ἔγοσῃ ἰμ6 ἰἰτ68 οὗ ΟὨγγβοβίοσῃΏ. Αὐρυ» 
ἄπο: “" ϑοΡΙΡΟΡ ὈΣΒΕΟῸ ολαγλίαέοηι δοία οἰϊαῃι 
γεσάϊέα τείηεέ ἀεδίίογενα " (ἘΡ. 62)..--Ε, 

᾿ὈΟφεΐίλετε ἰΒ ποῖ ἱπάϊοδιϊν (Βοίοδθ, δπὰ οἱὰ- 
678), Ὀυιῦ ἱτηροταῦνο," ὉΥ ΜΘ ἴΠ6 ΒΟΏΓΘΏΟΘ, “ 6 Χ- 
οορῦ ἴο ἴον οὴ6 δῃοίμοσ," τηυβὲ Ὀ6 υπάογβίοοα (ἢ8 : 
ὁχοθρῖ ὑπαῦ τ ϊο γοὰ σδῃποῦ ΡΔῪ 88 ἃ ἀοΌϊ, ΜΟΥΟΣ 
ΘΙ Ρ ἢ Δ812Ζ68 ἴΠ6 βυ)θοῖδνο το ἀθυίης : Οὐπδίαθν γουγ. 
ΒΕΙνῸ8 88 ἀθθίοσβ οὗ ἰοσγοὺ. Ἐνϑῃ ἴῃ ἴπ6 “ΟΝ ὯῸ 
ΤΩΒ ΔΩΥ͂ [Πϊηρ᾽ ἱποτο ἰβ Ὁπαου θα] 80 ΔΡΡρΘδὶ 
Ἰηδᾶθ ἴο ἴπ6 οοηϑοίοιιδη 688 δηὰ ἰΐβ τηοϊμῃοὰ οὗὨ δοϊοῃ. 
δῖ [16]||οἃ ἴ86 Ἰασ. Πεπλήρωκε. 

[Ρεγίδοϊ οὗἁὨ οομηρ!οἰοα δοϊΐου ( θγοτ).---Ἐ.) 1 ἕο 
ὮΥ ἴον ἐδδὶ ἴμ6 [Ὁ] Β]ταθηὺ οὗ {86 ἰανν 8 [ὈΠἀδτ ἢ. 
18 }}ν ἀθοϊἀθὰ ; οἴδρ. χὶν. 18. Βοίοδο, δῃὰ οἴδποτιβ: 
1ἃ φμοά ἐπι ἰεσθ διηπηιωῦι ὁδί, Ἰηϑίοδα οἵ {Π|8, τὸ 
τοῦϑιὲ ῥΐδοθ: Ομοά ἰοσίδ ργὲποὶρίμηι εἰ. Τθαὶ πὸ 
}υδβυἰβοδύοη 'ἰβ πόσο ἱτωρ θα, 8 ῥ]αΐη, ὅσβί, ἴγοση [86 
ποι ὑπαὶ 86 ΑΡροβί]θ 8 (8 Ἰονηρ 88 ῬοβδὶὉ]6 
ΟἿΪΥ οὐ {π6 μτουηᾶ οἱ ͵υδϑιΠοαϊΐοη ; δηὰ βϑοοῃά, 
ἔγοιῃ ἴδ6 ἴδοι [Πδὺ Βα ἰαγβ ἀονῃ ἐλὲς ἰουΐπρ, οἸορηαῦ 
ΘΑ] οομπδίχιιοα, 88 δῇ ἰάθαὶ Μοῦ ἢ88 ποῖ Ὀθοῦ 
ΤοΔΟ Βα Β0 ἸΟῺ 88 Ἧ ΔΣῈ 80}}} απΐνϑσβαὶ ἀθὈίοσθ ἰῃ 
ἱπαϊνίυ] τηδίίοβ. 

[ΑΙΚουρὶ νοῦ. 9 βῆονβ [δαὶ {16 Μοβαὶο ἰδ ἷδ 
Τοθϑηῖ, γοὶ ἰ0 8 τὸ 6 ἀουθίοα τδοῖμον ἔμογα 18 ΔηΥ 
ἐς ϑροϊοροίίο γοίογθηοο 0 ἴῃ 6 Ὁρμοϊάθγ οὗὨ {Π6 ἸΔῈ 
(ΑἸογαὰ). ὙΒοὴ ο οἰ βαγβ: “Ηδ νῆο Ῥγδο 
[1868 ἴον, ἐλ6 λίσλεν ὠπέψ, ᾿δ88, θυθῃ Ὀοΐοσο ῃῈ ἀ068 
018, ΔΙ]Β]]οὰ ἐπ Ἰανν, ἐλ ἐοιυο ν᾽) ἮὯ6 ΒΘΟΙΩΒ ἴ0 'βΏΟΘΓΘ 
[806 ἴσιο ροδίου οὗ ἰμ6 αν ἴῃ ἰμ6 ΟἸσβθδη αἰ ΒρΟ;- 
δαϊλουῃ. “ΤῈ Ἰαἵν, 88 6 στο οὗ ρταϊπάθ, 18 οοαι- 
ΡΙοίοΙν (1816 ὉΥ Ἰονθ,᾽" Βθθιὴβ ἃ Ὀδίϊον νίονν. ΕῸΓ 
186 ΤὈΓΙΔΘΓ ρατὶ οὗὨ 006 γϑῦβθ ἱπρ 68 ὑπαὶ γα ὭΘΥΟΣ 
διϊαίη ἰο {π|8, Ὀυΐ 80}}} ““οὐο ᾽᾽ (818. ἴον ἱπογοδβίῃρ.- 
Ἰγ. Ηδποθ ὑπ γοΐίδγοῃοα ἤθγο ἰ8 ἴὸ ἴῃ6 οοτωηρ]οϊοα 
1άθα]. “ΤΏ ὀχργθαβίοη ᾿τα } 168 το γο ὑπ ἃ δἰτωρὶθ 
Ῥογίοσιῃδηοο οὗ ἰὴ6 ρῥγϑοορίβ οὗ (ῃς6 ἰδν : ἴγῃ ἰουθ 
ἀοοθ ἴχογθ δ ἰδ 8: ἰδ δ ἀβ ἃ οογιρίείθηιδδ8 ἴὸ 186 
ΡῬατγίοστωδηοσθ. [Ὁ σοϑοῆθδ ἴΠ086 ᾿ΘΒΒΟΥ σουτίαδ᾽ 68 δῃὰ 
ΒΥΠΙρΡΑΙὨἾἶ68 ΜΟΙ οαπηοὶ Ὀ6 αἰμοδιθὰ ἰπῖο ἃ οοᾶθ 
δηὰ γραυορα ἴο γῦ]θ. Τὸ ἰῃ6 Ὀδγὸ ἔγαιηθπουῦῖ Οὗ 6, 
ὙΠ σἢ 18. 88 [26 ὈΟΠ68 δηὰ δβἷηον, ἰὑ δα ἀ8 16 ΒοδὮ 
ἩὨἰοὶϊ 8116 0, δηὰ ὑμ6 16 ποι δοϊυδίοβ ἱΐ᾽" (Ὁ 60. 
βίον δῃὰ ΣΙ ΚΙ ἢβοη).---ΕΠ.] 

5 (ἼὮΪ8 ἷἰν τοῦ γ [8Π0 οοπίοχέ πῇ ἢ ἰδ ΤΟ ΘΕῸΕ τὸ, 
Θ ὁ Βα θηοοῖἑ το πορδέϊνοε. 

᾿ὐδορολδοιε διηὰ οἶποσθ, (ΔΚ ὀφείλετε ἱπ 8 ἀἱ 
οἷατδο (α κἰπὰ οὗ Ῥδσοποχζωδαίδ) : " ΟΥγο τὸ ΣΏ Δ 

τΐπρ, Ὀπὲὶ γ9 οὐρδῃξ ἴο ἰοῦ ὁῃ9 8.86 Σ." ΤὨὶδ ὃ 
9 ὩὨΏΣΙΘΟΘΘΒΟΣΥ, Ἀονθνογ.- -Ἔ.} 
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γον. 9. ΕΣ τη ΐπ, Του πβμδὶῖ ποῖ, δο. [τὸ 
γὰρ εὖ, κιτιλι.] Ιὲ ἴΒ βο!κονϊάθηι ἐπαῦὺ ἴῃ 6 ΑΡροϑ- 
116 4068 ποὲ (αἶκο ἴπ6 πορδίδνα οοϊητηδη 6 η18 οὗἉ [89 
Ῥϑοδίοχυθ ἴῃ ἃ ὨΔΘΓΘΙΥ͂ ᾿ἰΐθγαὶ βθηβο, ΤῊΪΒ '8 οἶθδῦ 
ἃἶβὸ ἔγοτω ἴῃ Ῥγοιμηΐηθησα ΤΟ ἢ6 ρίνοϑ ἴο [86 
ἰδδὶ : ΤΟΣ βῃαϊι ποῖ οονοϑῖ (18 ὲγ : Οονοῖ ποίλ- 
ἑμσ; δῃ διῃρῃαβίζίηρς οὗὨ [86 οὐ͵θοῦ ; οδδρ. νυἱῖ. 7 8 
δσεΐηθι (}}}8)ὲ. [0 α͵8ὸ 10]1ΟΨΒ, ἔγοσα [}|6 δος ὑπαὶ ἐμΐ8 
Ῥότγίοοϊ ἠορλϊνο οοηάπος 18 ἢοὶ οοῃοοῖνα 6 πἰτπουΐ 
δ ΟΟΣτοΒρομαΐηρ ροδϑί οἶδα οοπάυοι, Τοίυοκ : “ [ἢ 
π6 Θηυτηθγαίίοη Οὐ ὑμ6 ΘΟΙΠΙΤΔὨἀμηθηΐβ ἰἱῃ νοῦ, 9, 
τιαΐ γοβρϑοίϊηρ, Δα ΟΡΥ͂ ρΓΘΟΘ 68 [ἢ 6 026 γοβρϑοίίηρ 
τυγάου, ΤΏργο ἰβ [06 βδτὴ 6 οὔγΐδρ ἱπ Οοἀὰ. ΑἸοχ, 
ΧΧ, Εχοά. νἱ. ; [Π6 βΒ8πι6 ἱῃ ῬὨΐ]ο, δπὰ ἴῃ τῃ6 Νὸν 
Τορίδιωοηῖ, Φάπ|68 ἰΐ, 11, Μαγὶς χ, 19: [ἴλἶτο χυῇῇὶ, 
20. ΡΆὨΪΪΟ ΘΒ} 8868 ἰδ, ΌΥ βαγίηρ : δἀυ  6 ΓΥ ἰ8 [86 
τηοϑὺ ποίηουβ ΟΥΠΏ6.᾽) ἘΕῸΓ [ΥΒΟΣ ῬΥ ΘΌΪΑΓΒ, 866 
Τινοΐαοκ, ». 694. 

ΒγλοΩ͂Υ οοτηρχϑηθηᾶθα. Μνακεφαλα:ι- 
οὖν ; 8060 Ερῆ. ἱ. 10. [π {Π6 δχργοββίοῃ μοῦ ἰδ 
σοΙαρυβοα (86 ἰάθη, ἐμαὶ 4}} ψ ΐ ἢ 18 Ἔχρ]αἰποα ἔγοτα 
[πὸ ρῥγίποῖρ!θ (ὉΓ ὀχδηῖρὶο, [δ Τοη ΟΟτητηδηἀτηθηϊβ 
ἔτοπη {80 ἰὰν οὗἁ 1006) 8 ασαΐπ διρπηιδαῖ ὡρ ἴῃ 186 
ἐμ] β] θηῖ οἵ 1Π6 ῬΓΠοΙρΙ6. ΤΠοΓοορο ἢοΐ ΤΏΘΓΟΙΥ 
συγτόμως ἀπαρτίκετα:, (ΟὨγγβοθίοι). [80 
Μογον, ΤΒοϊθοῖς, ῬΏΜΡΡΙ : γεοαρεξμαίεα ; Ὧδε Ἢ οἵϊο, 
ΑἸ ογὰ : δγομσὴξ μπαᾶδν οὐ ἡεαά. ὭὮὯν. Ἰιδηρθ ἱπ- 
οἰαάθβ ὈοΓΒ ἰάθαβ, γέ τοῖρσης ὈΘ6 οπιξιιοὰ ἔγοιῃ 
[86 Εἰ. Υ. πίδ}) ῥγορτίοὐ νυ... Ε.] 

γεν. 10. ἴζονο ᾿σοσϊκοῖδ ἢο 11] ἴο ἷβ ποὶρἢ- 
Ῥογ. [ΓΡΕΪΙΡΡΙ τϑγλαγῖςβ ἐμὰὶ (86 Θγθοῖχθ πϑυδὶ]ν 
Ὑπὶϊο ἐργαζισϑαὲ τινά τι, ἩΜ116 ῬΑ] Βοσθ Βδ8: τῷ 
πλησέον κακὸν οὐκ ἐργάξεται.--Ε,] ΤῈθ 
ἈΡοβϑεὶϑβ τηαχίη, ἰη ἴπ6 ἔοστα οὗ 8δῃ οχγιηβόγοι, δυὺ- 
βιδη δίθ8 γὰαὶ [88 Δἰγοδὰν Ὀ6ΘῺ βαϊὰ, βίποθ ἴον δρ- 
ῬΘΔΥΒ 88 ἰῃ6 στοδὺ ροβίξϊνο ἐπ Β]τηοπὶ ΟΥ̓ [86 Ἰατν, Ὀ6- 
σϑΌ86 ἰδ πουϊζοί μὸ 111 (0 [86 ποὶρῃοτ, ΤὨΘ ρογίδο- 
ἕο (ἀεβηοά, ἴπ ἴΠ6 τηδΐη, πορβῦνο!γ) οὗὁὨ ἴπ6 Πθοὰ- 
"ΣΙ ἀρθλεα [ἢ 6 πτερν ὑεῖ ἴ86 ρογίδοϊομ (ἀ6- 

ηθὰ, ἰη ἴΠ6 πιδῖπ, ροβίἶνο]}γ) οὗ (Π6 ροθροὶ. 
[Σξονὸ ἰμογοίοσο :5 ΤΣ ξαϊ δίποδα οὗ ἴδο 

Ἰασ, τλήφυμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. ωὶϊ- 
Μίϊριοηξ, ταλῃθν ἔμ8η “" ΓὉ]8}Π ρ΄, ποι πουἹὰ Ὀ6 1Π6 
ΤΟΡΘΡ ἀροκΑὺ ἀμ οὗ πλήρωσις. ΜΜογοΡ: “1 ἰδῃ6 
ΟΥ̓́Θ ἰο ΟὨΘἾ᾽Β ὨΘΙΡΏΘΟΓ, ἴλαι ἐαζεδ ρίαοϑθ ὈΥ͂ ΤαΘΔἢ8 
οὗ νοῦ τ αν 18 [1816 ὰ.,᾽) Ηδθ ἔστίμον δά 18, ἐπ, 
ἰπ 1 ΟὐΣ. χὶϊὶ. 4-, Ῥδὺ] ρχίνοβ 8 ΘΟΙΩ ΘΠ ΤΥ ΟἿ 
Ἰονο᾿ 8 ποῦ κίηρ, πο ἷ1], ὅτο. ρ. ΘΟ]. ν. 14, ᾿δηρο 
Οὐπῖηι., ῬΌ. 18 ΄.-..Ε.] 

ον. 11, Αμὰ μΐδ8, Ιἱτηοτυίης ἴ89 ἰἰτθ [καὶ 
τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν. Ὧν. ἴΔηρα: 
“Φ Απά Κπονίηρ {Π|8, γ ἰζΏΟΥ αἷδὸ [6 {ἰπλ6,᾽) ἄτο. 
θα Ὀ6]ΟΥΝ.---Β.}] Αοοοτγάϊΐηρς ἰο ΒοΏρΟΙ, καὲὶ τοῦτο 
παῦδὲ ὈΘ ϑυρρίοιμοθηϊθα ΌΥ ποιεῖτε ; δοοογαϊηρ ἴοὸ 
Ἐϑίυβ, ὈΥ ἀρσεῦὸ ἀοδεημε (ἸοΟΪαοῖς, ποιῶμεν). Μογ- 
ΘΡ ψο68 Ὀ80Κ ἴο {86 ρτϑοθρὶ ἴῃ γϑὺ. 8 : μηδενὶ μηδὲν 
ὀφείλετε. Ὑοῦ ποῖ ΟὨ]Υ ἰβ {παὺ ργϑοθρύ αυϊ6 γοτηοῖρ, 
Ὀυΐ ΘΓ ἷἱβ Αῖ80 ὮθΤ6 ἃ ὁ ἕτοπι [86 βοοοῃὰ ρμ6γ- 
ΒΟῸ ἰὼ (6 ἔτβι, 1 νὰ Ἰοοὶς αὖ ὑμ6 δοῖτιδὶ σομηθο- 
ἐἴοη, [86 Αροβὲϊθ οδῃποῖ βΙΡΪΥ ΒΑῪ : [οὺ 08 ἀ0 ἰῃαὶ 
-“--ἰονθ ον ποίρηθου 88 ουγβοῖνοδ ΤῊΘ τηογα ἀϊγθοῖ 
Κδουρῆν ἰ8: [μοὐ υ8 ἀἰδομαῦρο 411 οὔτ ΟὈ] ραίοηδ, ἴοὸσ 
ἯΘ ΚΠΟῪ ἰμαὶ [η9 οηὰ ἰβ εἰρί, Βαυὺ [6 ΑΡροϑβι]θ 
ἀοθ8 ποῖ ΒΑΥ͂ : “ἴ8ὸ θη ἰδ πἰρῇ,᾽") Ὀαΐ, “ τ΄86 ἀδγ οὗ 
βαϊναίζου ἰθ πἰρῃ." ὙΠΟΡΘίοτο ἰδ ἰ8 δνίβα]α 0 8ο- 
οδρὲ δὴ δἰ} ρεὶβ: καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρὸν οἵ» 
δαμεν, οτ, εἰδότες ἐσμέν. Βδοαυθα γὰ πον ταὶ 
ἰονα, πνιΐο [1818 06 ΙΔ ν, 8 ργοϑοηί, τὸ ΚΠΟΥ ἴπ6 
ἱπαρογίδηοα οὗ ἐδθ ἐΐηθ, πδιυϑῖν, ὑπαὶ ὑπ 6 εἶτα οὗ 
ρογίδοι βαϊναϊίοη 8 ἰρῃ. Τὸ τῶῖδὶ οχίθρηξ ὃ Β6- 
οδυδο, ὈΥ ἰονθ, ἴῃ6 πουκϑ οὗὐἠἨ ἁ πἰρῆῦ τηῦδι νϑη]δἢ--- 

ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΓΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΕ. 

ΔΌΙΟΣΥ, τηυγάον, Ἰμο, οοτοίουδῃδεθ ; ἰπογοίοσο ἰδα 
ΑΑΥ οὗὁἨὨ ἴῃ οοτωρϊοῖθ τἰριϊθουθηθθθ οὗ ἰ᾿ἶθ τουδὲ 
ἄαπτῃ. [1 υνΐα οομηθίμδοῃ 6 ἀροιηοα ἀουδταὶ, 
Μαεγοτβ οοπδίσυοίζοη δου ὰ (θη) ὈΘ6 ῥτγοίδσι δὰ. 

[Ὁν. ᾿δηροβ Υἱὸν ἰβ ἱπάοοὰ ἀουδια]. (χα :Ἐ6 
ΠΟΘ, ἰδ ΒΟΟΙΏΒ ὈΠΙΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ΔΩΥ ἰδίηρ, Ὀπ 
ταῖροῦ {(πτῖῖ Ηοῦρξο, Μογον, ΡΠ ρΡρὶ, δηὰ σδηΥ οἷδι 
678) ὕο ἴδκ6 καί 88 --- δέ φιείάεηι, ανὰ ἐν ακεαά, ἐδλὲ 
Υ ,» ὅπαὰ ἴο τοίου τοῦτο ἴο ψΠδῦ ρΓΘΟΘΑΘΔΑ .---ἰὖ, δι. 
ἴο 186 ἰπ)υποιίοη οὗἩ γον. 8, 8ἃ9 δἴογπδγὰβ ὀχραπαρὰ, 
Τιιΐβ 18 οἰδββῖσαι υὑϑᾶρο, ἐπβουρὶ ταῦτα 18 ΤΩΟΓΟ ΘΟΙΏ- 
ΤΟ ἰμπ ΒΘὮ ΟΔΒ6Β 1[Ὧ8η τοῦτο. ΤΏ ἀδιηοπβίγαγθ 
Ργοποῦῃ ἰβ ἐμυϑ υϑοὰ “ [10 τηδτῖς ἰΠ6 ἱπῃηροτγίβποο οἵ 
{Π6 οοππδοϊοη Ὀοίνοθη ὑνὸ οἰγουμηθίδῃσοϑ ἴοτ (6 
(886 ἴῃ δπὰ ᾽ (ΗΠ οάρθ). [ὑθ0Ποῦ πὰ ΟἸδο ΚΙ ΟΡ οοῦ- 
ἔωδο [6 οοπδιγιοίίοη, ὈΥ̓͂ ἠοϊπΐηρ τοῦτο πὴ εἰ- 
δότες. Τα ρῥραγίοὶρὶθ 8 ποὶ -Ξ- οοπδι ἀδγόπσ (Οτοὸ. 
ἔυ8, Βοάρο, δηὰ οἵδιϑγβ), Ὀὰὲ ἰᾳ σϑῦβαὶ, δἴποε ψὲ 
ζποιο.--«ΤῈ6 ἐΐγιο. ΤΠΐ8 18 οχρίδίηθα ὈΥ͂ 68 ποσί 
αἴδυδα, ἔδμαὶ 1ἰ ἐβ ὨἰσὮ {ἰπ|6.---Ε. 

Τὸ αὐσακοὸ οαυἷ οὗ 4160 [ἐξ ὕπνου ἐγερ- 
ϑῆναι. ὮὯτ. 6. ῬΔΙΆΡἬΓΑΒΟΒ {Π|Ὸ8 ἴῃ ἰδ ἰοχῖ : 
“[ο ΠΥ δγῖβ, οὐ, ὑπδὺ τὸ Βῃου]α ἱπητηθάϊδίον ᾿ανθ 
διΐβοη."-- }] ΒΟΥ ὙΘΡῪ πιρίϑρθονίοαὶ ἃ στπδδηϊηρ 
186 Αροβὶὶθ αἶνοβ ἰο 86 πογὰ, 88 ἃ δα ρπδίίου οὗ 
(0 816 60 οἵὗὨ βἴῃ, δῃηὰ οὗἁὨ [6 ἀδυκηθθα δπὰ Ὀοπάδρθ 
οὗ [86 υἀρτιοπῖ οὗἨἉ οοηβοίθποθ ΟΥ̓ ἴπ6 ὈΪπάπμοδδ οὗ 
δἷη, ἷβ ο]αΐη ἔτοιῃ δ18 ϑ θΘαυ ΠΥ ἀοβουῦ θὴρ ᾿υδὲ 
(018 οχοϊίοα, οχίθσηδὶ πα ῖπρ, ἃ8 ἩΤΟΓΚΒ οΟὐὁἨ ἀδγκ- 
ΠΕΒΒ, Αοοοραϊηρς ἴο Βοίομο, ὕπνος 8 Δ ἱπιδρθ οὗ 
189 ΟἸ γἰβεῖδη 5 οοηάί τοι! ΟἹ Θασί ἢ : [Ὠΐ8 8 ορροδοὰ 
ΌΥ Μογοσ, Ρ. 481. [Τ|νἷ8 οοηάϊ το ΟΥ̓ αἴδερ 8 ταὶ 
οὗ Οπγιβείαπιβ δἷβο, 88 [86 σϑῖθθ οἱ Οὐ βΙΥ͂ ἐπ ρ 68, 
Ὀαΐϊ ΟἿΪΥ τοϊειί νοὶγ δο (ῬΕΣ ρρὶ, 6 Ὑ οἰΐε, δὰ οἱἢ.- 
618).---Β.] 

ΕῸΣ ΟΣ ἰβ8Β ΟἿΌΣ παῪϊναϊἝοῖιε Ὠθασοσ τλν 
ἀρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία]. [1 

ἐπάνες, δηἀ τοοδὺ σοι θηἰδίοτα, ἮΘ Γοΐοῦ ἴῃ6 ἡμῶν 
ἴο ἥ σωτηρία, δπὰ ποῖ, πῖ(δ Μογαῦ, ἴο ἐγγύ- 
τερον; Ὀθολιδθ ἰξ πουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἸἶΚ6 ῬϑΌΪ (0 ΒΑΥ͂ 
ἐπᾶῦ βαϊναϊίοι, δοβοϊυ οὶ  οοπαίἀδγοα, 18 ΔἹγοδαΥ͂ 
Ὀγουρὶῦ Πρδγοῦ ἴο υ8 οϊΐονοσθΌ Σ᾽ ὡτηρέα ἷδ ὮθΓΘ 
[86 οοπιρΙοιΐοι οὗἁ [86 τοἀθιηρνο βαϊνδέξοη οὔ {ἢ 
τηοϑδίδηϊο Κίηράοῃ. ἸἘΠογοῖογο ΘΥ͂ΘΡ ΒΑΥΒ: “Τὶ 
κἰηργάοτῃ ὈδρὶἢΒ ὈΥ Τη68Π8 οὗἁ (116 δοοοπα οοπεῖπρ οὗ 
Ολγὶδι, ππορ Ῥδὰὶ οὦ ποὰς (Ὁ ιοτί, Ἴων 

ἢ, Ὁ. 86ὅ). 1ὲ ναϑ ὈΥ ποὺ τϑοορηϊξίηρ [[}8-- 
Αἰ ουρ Ῥδὺϊ Ὀτίηρθ 80 ἱπυργοβϑίγοἷυ ἱπίο ἐπ 6 οδ]οῦ- 
Ἰαϊΐοπ (6 ϑμογῖ [ἰτὴθ ἔγοσα ΐβ σοινογαίοα ὅο [ἢ 
Ρογοά οὗὨ δΐβ τοῖο ρ---ἰ δαὺ το πᾶνὸ ὈΘοῺ ἰηπἀποσὰ 
ἴο δοσορί ὙΘΓΥ͂ ῬΓοροβίοσουβ ἱπίουργο 015 : ΓΤ 6Χ- 
δΏρ]ο, ἰμαὺ βαϊναϊϊοη ΟΥ̓ ἀοδίὮ [8 τηθϑδηΐ ἐδποευα, 
δηα οὔδι6 8), οὐ [6 ἀοβιγσυοίοῃ οὗὨ Φοτγυβαίθιω, τ οἷ 
88 ΟἵἉ χορα ΓΟΒΌ}08 ἔοσ ΟὨ γι βυϊδη ον (δοοοταΐηρ [0 6 
ΘΑΤΙΪΘΡ σΟΙΩΙ ΘΠ ΔΙΟΓΒ, ἃΠ ἃ 4180 ΜΊΟΠ56118), ΟΥ [86 ἴΏ» 
νπαγὰ σωτηρία, (ἢ6 ϑρ᾽ γἰζι.8] δαϊ ναἰΐου οὗἨ ΟἿ δε δη 1 
(Μονυ, Νώ οἰ 6.8). 

Αοοογαϊηρ ἰο ΤΠΟΪθΟῖ, τὸ οδἢ ΟἾΪΥ στδηΐ ἰδαὶ 
Ῥαὺὰ! ἱηάυϊροὰ ἐπ ὨορΡ6 οὗ 6 βροϑὰυ οομΐηρ οὗ 
ΟἸ τυ. ρ γ δ 08. ΘΥ̓ΘῺ ἴἰο ᾿ἰἰνα ὕο 866 ἰῦ---Ὀπι γοῖ τμδὶ 
6 αά πο χϑάα ρογίοα οὗὨ ἰἴτηθ ἴον ἱξ, Ασοοοτγάϊΐηρ ἰο 
Μογοιβ τυᾶὰσ υἱοῦ, γα σουὰ ἤᾶνα (0 ἐπηδρίηο, τὶς 
ἴΠ6 ΕὈϊουἑίο8, ἃ ὑποῦοϊά σωτηρία; οπθ οὗ πμΐοϊι, 
(806 Βρίτἰζυ8] 88] νγαϊΐοη, Ὧ88 δγθδαῦ Ὠαρροῃδὰ: δα 
οἴδονγ, ἰΠ6 βοοοπα οοτηΐηρ οὗ Ομ γῖδι, ἰΒ πθᾶγ αὐ μδπὰ, 
ΜΌΪ6 Ὀούγθθη (ἢ ὑνὸ [ὮΘΓΘ ἴ8 ἴ0 Ὀ6 ἃ σἹΟΟΠΙΥ͂ ΡΘ᾽ 
τὶοά, Βυὺ τἘΠ18 18 ποῖ (πΠ6 νἱίον οἵ ἰῃς Αροδιϊϑ. 
δίδουν, (86 ἤγθι οὐ Ῥυϊποῖρίὶ σωτηρία, πϊοῖ ἰδ 
ΔΙΓΟΘΟΥῪ [86 βανίηρ ροβϑϑαβίοη οὗ ΟἸ γιβιδηβ, ἴ8. ἴη 6 
ΟΟΌΣΕΘ ΟΥ̓ Ρογιμδηθηῦ κηὰ [811] ἀδνθϊοριιθης ἰονατά 
(Π6 πα], ρουΐρῃθγί αὶ βαϊγαϊΐοη, ΤΏΡ 18 ἃ ἀδ}} 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙΠ, 1-14. 40: 

πὰ ραν ἤναι σωτηρία ἴὸ σωτηρία. Απά, ρατίϊου- 
Ἶγ πὶ Ῥδ], ἃ δεν Θὰ οὗ [ὮὉ6 ἀουθιοριηθηὶ οἴ 

σωτηρέα ἘΠῚ οοτηθ, δος Οἰγί δι ἰδ! 8}14}} ἤδνθ 
δρτοδὰ ἤγοιη Ἐοίὴθ τῃγουρδουξ (86 προὶο ἯΥ εβῖ, 
ποι, δοοογαΐϊηρς ἴο ἐπ Ῥυγροθο οὗ ἴμε Ερίδι]6, ἰβ 
ΠΘΟΡ αὖ Ὠδαῃὰ : δῃὰ, ὙΠ) 018 ΟἿ τ δ δηϊζαιῖοι) οὐ [ἢ 6 
Βοιδὰ πουὶὰ, ἴμ6 οοιωρ]οιοα σωτηρία πὶ} ὃ8 
Ὀτουρμῦ ποᾶγοσ. ΤΏ6θ0 ψτοαῖ, Υἱΐα], δηὰ αὐ πδτηὶς 
γον οὗ ἴῃ6 Αροβίὶΐθ δ ΥϑσῪ αἰδεγοηὺ ἔγυμ (86 
ΒΟ Γ δαδυχηρίίομβ οἵ ἰδ δαγομδία ηρυϊοὰ ἴο 
τὰ, ἸΤΒοΙυοῖ - “Ἢ ΤἼ6 ρογϊοά ἔγοτῃ Π6 ΔΡῬΘΘΓΔΏΟΘ 
οὔ 106 γοσπίηι σἰογέα, ἩὮΘη οοτηραγϑα τὶ ἢ} ἰξ8 σΊΟΓΥ, 
ἷδ ἀεδοσί υ6α 88 ἃ ποοία 8] ροτοα, ϑϑρὶ γἰἐ8] βίθερ 
Ψ11] Ὀ6 Βηδίζθῃ ΟἹ πῇ θη 86 γόσπμηι σγαΐία ΘΟΙη68 ἴ0 
φιϑὴ ((]. ἰ. 12, 18); δῃὰ ΒΟΝ τυοῖ ὨΘ ΓΘ ὙΠ} υηΐ8 
06 [ῃ6 ἴδλοῖ πη [16 γερπιρη σίογαα ΔΡρτγοβδοῖὶιθβ 1" 

[Βιυλτῖ, Ηοάρο, ΤΥ οὐεῖον δῃὰ Ὑ ΣἸΚίπβοιι, ἀπά ἃ 
ἰδγρθ οἶδϑβ οὗ δοϊησωθῃίδίοτγθ, ὑπαοτβίδηὰ Ὁ σωτη- 
ἑα, ἴ!6 οομδαιητηδίίζυῃ οἵ δβαϊνδϊΐοῃ ἰῇ οἰθγῃ γ--- 

δον μνρδα ἔτοπη ὑπ 6 ρτϑβϑηὺ οἱ] που]ϊὰ. Ὧν. Ηοάβρθ 
Οὐ] οί δ δβοῖηθ ἰθηρί ἴο [86 τοΐϑγθῃοθ ἰῸ [6 βεοοῃὰ 
οομηΐης οὗἨ Οἠγῖϑί, Οἡ ἴ}6 οἴδιοῦ μδηά, τηοϑὺ ῃοά τ 
Οεστωλῃ οοτητηοπίδίοτθ ἀοίδηα ἰῃΐβ γοΐογθποθ, 0]8- 
ιδυβοη, 6 Υ οἴϊο, ΡΒ ρΡρὶ, Μ γον, δπὰ οἰμογα, (ΒΚ 
ὯΟ ΟἾΘΡ ΥἹΘΟΙ͂Τ ἰὴ 186 ἰοαϑὺ ἀσζτθο ἰ6η80]6 ; δηὰ Ὦγ. 
ἴδῃξο, πὶ] σαγο} ἰὼ συδγὰ δρδίηβιὶ ὀχίσοιμα ἰΠ60- 
τοβ ΟἹ ἐπα ρμοϊηΐ, ἀθῃΐθβ ἴπ6 γϑίϑγθῃσθ ἴὺ δἔθγῃδὶ 
ὈΪουϑοάμ 688, δπα δαιηὐίθ ἐμδὶ [ῃ6 Ταγοιδία 8 ἰπιθηἀ- 
οα, ΤὨΐβ ορίῃΐοη ζαΐϊηβ στουπα διηοηρ Απρ!ο-ϑαχοι 
οχοβοίθ. ΤῈδ πηαΐη οΟὈ)θοίίοι ἴο ἰΐ 15 ἡπ8 τοὶ ὉΥ 
όδὴ ΑἸΐοσὰ : “ Ὑ ιζουΣ ἀδηγίηρ, [86 Ἰορίεἴτηδοῦ οὗ 
δὲι ἱπάϊν᾽ ἄυ δὶ] δρρ]οδθίοῃ οὗὨ [δϊ8 ἐσ, δηὰ ἰπ6 ἰκι- 
Ῥοτγίδῃοο οἵ ἰδ οοῃαἱοταζοῃ ἴῸΣ 41} Οτἰβύδηδ οὗ 81} 
δ(68, ἃ [αἱ Ἔχοροδίβ οὗ 1118 βαδβασθ οϑὴ ΒδΡαΪν (811 
[0 Γϑοορηΐζο {86 ἔδοὶ ἰδαὶ [8:6 ΑΡοΒβί]6, ἈΘ6͵Θ 88 ἮΘ]] 
88 ΘἸΒΟΝ Ὦοτο (1 ΤΏΘδβ. ἷν. 17: 1 ον. χυ. δ1), ϑρϑαὶζβ 
οἵ [Π6 οοῃγίπρ᾽ οἵ ἴ86 [μοτὰ 85 γαρίαϊν αρργοαολίπρ.᾽" 
ΑΒ ἰοὸ [Π8 Ὀεϊηρ ἱποοῃδίβίθης πὴῖῖ} ἱηδρί γος, 86 
ξοίοσ ἰοὸ Μααν χίΐϊ, 88: “ΟΥ̓ ἰμαὴὺ ἀΔΥ δηὰ ΠΟΌΣ 
Κηοτοίς ΠΟ τΏ8},᾽ ἄο. “106 ἴδοι ἐῃαῦ [6 ὨΘΔΓΏΘΒΒ 
ΟΡ ἀϊδίδῃοθ οὗ ἐμδὶ ἀδὺ ντ88 ὠπζηοιο ἐο ἐλ6 (4 }οδίΐδε 
ἴῃ Ὧ0 ὙΔΥ͂ Αἴδοίϑ [06 ρσορῃθίζο δῃῃουποθιηθοῖθ οὐ 
Θοαβ ϑριγίυ Ὁγ ἴποια, οοποοσηίηρ ἰΐ8 ργοοθαϊηρ δὰ 
ΔΟΟΟΙΏΡΘΏΥΪΩ οἰΓουτηθίδηοοθ, Τῇ ι ὧν απὰ λουν" 
[οττηθαὰ πὸ ραγὶ οὗἁἨ μοῖρ ἱπβρίγαϊίοη : ἴῃ6 ἀείαξἰ 
ἐλ ευεηί αἰά. Απὰ ἐμΐ8 αἰδιϊποϊξοι! Ὧ88 βἰησυϊαυὶν 
δηὰ ργον θη τ δ!}ν ἰυτηοᾶ ουἱὐ ἴο ἴῃ6 οαἰβοδίοη οἴ 81} 
Βεαυθοηυσηῖ ἀροθ, 116 ἰῃη6 ργορδοίΐο ἀφο δγϑίϊοηβ 
οἵ [86 ονοηίϑ οἵ ἰδδὲ (πιο τοιηδίη ἴο ἰηβίττιοϊ 8, [86 
ῥάσον εχρεοίαίίοπ οὗ ἴ6 ἔτη, τ ΐο ἢ ἸΠΘΥ οχρσχοδδοὰ 
ἴῃ ἐλεὶν ἄαν, 1,88 8180 σοϊηδίπϑᾶ, 8 ἰοκθη οὗ [Π|6 ἔτι 
ἔγαπιϑ οὗ τοϊπὰ πῃ Ὑ οἷ οδοῦ βυοοδοαΐηρ ἀρὸ (ἀπά 
Θδοῖ δυοοοθαϊηρ ἀρ ἃ 7ογίἑογὶ) βου οοπῃίθιρ]δῖθ 
16 ΘΥΟΣ.ΔΡΡτΟδοβίπας οοταϊηρ οὗ ἴΠ6 οσὰ. ἡ ἰδο 
οογξαϊπίν ο7 ἐλδ δυδπί, ΟΡ ΤΑΙ ἷβ ΕΤΌΝΠΟΣ  ὈΥ 106 
ὠποεγίαιηξν οὗ ἐλδ (ἴγγι8, ΟΡ ὮΟΡ6 ἷἰβΒ βώτμουϊαϊο δηὰ 
ΟἿΡ ναι ἢ [Ὁ] Π688 ἀγουδοα," ΤῺΪ8 ἱσπόγαμοο οὗἁὨ {6 
ἔηθ οἵ (Π6 οομηΐηρ οἵ ΘΟ γίδι Ὧν. ΗἨοάρο Ὠιἰπιθοὶ 
Ὀτίηρβ ἰογπαγᾶ, γοῦ οὶ ἴο δοοουηὶ ἴοσ [26 οχροοίδ» 
ἔοι 80 τη 00 ἢ} ἃ8 ἴ0 ἄδην ἰδ. [Ιἱ 18 ἀΙ ΠΟ [ῸὉΓ δὴ ὑῃ- 
Ἰοξῥογοὰ Ὀθ] νον ἰο τοδὰ τπ9 Νον Τοδίδιηθηὶ δῃὰ ποὶ 
δηὰ {π|8 οχροοϊαίίομ, τ Ὴ116 οσδὰ ἴθ τοδὶ Ἰοδγηϑὰ 
ΘΟΙΩΓΘὨΔίΟΙΒ ὨΟῪ Βηάὰ ἰϊ.---Ε.] 

ΤΏδη θη το Ὀοονοα, (Οαϊνίη, δπὰ οἱἢ- 
668), [ΓΠῸΡ ΒΑΥΒ ἱΠΟΟΙΤΘΟΙΪΥ : 7Τ΄απ τοἦδη 106 δεϊξευεά 
ἐέ, [18 δοσίδι τοΐογθ ἴὸ ἴη9 ἀδθβηΐνο ἰἴτηθ, τ!θ ΜΘ 
,3βνυε Ὀοϊϊονοα. 8.0 1 Οον. 1, ὅ ; χν. 2, ἃς.---Β.] 

ον. 13. ΤΏο εἰρμϊ ἰδ ἔδυ ρρϑηῖ, δος. [ἡ νὺξ 
προέκοψεν, κιτ.λ.}] Αορογαΐης ἰὼ Μογογ, ἴ86 
εοἰχὶ που]ὰ ὕ6 ἴῃ6 ὑπ Ὀδίογθ [Π6 δοοοῃὰ οογἱῃρ' 
οὗ (γίβε : δορὰ (6 ὩΘᾺΓ ἀΑΥ, ΟΥ ἴἢ6 ΟἾΠΕΡ Βαδηᾷ, [06 

δοοοηὰ οοπΐηρ ἐδ. Οὐδείαίη}} πὸ ἀσ ποὶ τοδὸ 
“ΤῺΘ ηἰρμὺ 8 ροῃθ, Ὀπὲ [6 ἀΔΥ ἰ οολθ.") Βιυῖ} 
ὅοοθ ποῖ [ὉΪΟΝ ἤγοια [μΐ8 τὰδὲ Ῥδὺϊ δυρροδοὰ τ} 
[Π6 ἀδΥ που]ὰ ποῖ Ὀγεαὶς ὑπῈ}} τ 6 βοοομπὰ οοσηΐῃ 
ΤῊ ἀν Ὑ]}1 Ὀγεαὶς ἃ πυμάσοα ἐἰπλο8, ἱπ νον τοῖοι 
Ροϊθηοίοδ, Ὀοΐπνθοῃ ὅΠ6 βγεῖ δηὰ 16 βϑοοπὰ δου ΐδᾷ 
οἵ ΟἸγῖθι, ΟὈμΘΘα ΘΠΕΙΥ, 8 ΟὨγΟΠΟ] μοὶ δ 6 δἰ6 
8 Ὡοΐ ΠογῈ ἰῃ αυοϑιίίοη. ΤῊ πἰρηὶ 18 1.6 βρὶ γί 6] 
οοπάϊξίοιυ οὗ Ὠοεῖμθη οι; [6 Ὀγοδκίηρ ἀαγ 14 
186 ζυΐυτο οἵ ΟὨγίβιϊδη Βοπθ. Ἢ νὺξ προέ- 
κοψεν. [16 δ6η86 οὗ ἴ86 Ῥάββαμο ἰῃ ἰϊβ6]  σΟη 8). 
ογθὰ ἰβ ροσίθοι Υ ρ]δίῃ  Ὀυΐ τ[06 ῥγϑοὶθθ γοΐδγθῃρα ἰδ 
ἀοιουτοϊηθα ὉΥ (06 νον ἰδκϑὴ οἵ τϑῦ. 11. Αἀῃϊι. 
ἔῃ δυο τθουγτίηρ ἀΔΥΌΓΘΔΙΚΒ 88 Ὦγ. [δηρο δυρβεδβία, 
(ΠΟΥ͂ δ΄6 8.}}} ΟὨΪΥ ρῥγοϊυᾶθθ ἴὸ “ταὶ ἀΔΥ᾽ πθ 6 ἢ 
ΤΒ6ΓΘ Δ.Δ]} Ὀ6 “τὸ πὶρμὶ."--Ε.] 

οἱ τἋ ἰμοσζοίοσο οὐδὲ οὔ ἴδθ τσοσἹες οἵ 
ἀαυίκθθαεβ [ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ 
σκότους. Τὸ γογῦ βμουϊὰ Ὀ6 τοπαθγαὰ : φρεέ οὔ", 
1 [00 ἔχυγο οἵ οἱοιΐηρ Ὀ6 δἀπ ρα ; αταν, τῇ 
Ὧν. Ἰδηροβ Υἱὸν 6 δοοερίεα.--Β,}] Ἀργοῦς: “49 
ΟὯΘ ἰδαγβ ΟἹ ἢἷδ οἰοϊΐηρ, ΤΠ 8 νἱεῖν ἀπ εχ 
ἘΤΙΖΘΟΒ6) ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ8. ἴο {πῸ οοτγτεϊαῖϊδνα ἐνδυσο» 
μεϑα; οορΡ. οἡ ΕΡΆΏ. ἱν. 32." [8ο δὲ ὙΥειίε, ῬὨΐ- 
Ἰρρὶ, Ηαγίοβα, Ηοάρο, ΑἸξογὰ, Ὗ εὐβῦονς δπὰ ὙΝΠΚίῃς 
ϑοῃ, Φονοῖξ, δηὰ τηοδὲ.---.) Βυϊὶ [6 νοῖκβ οἱ 
ἀδυ688 δα οὶ [Π6 ΒΔΠ)6 88 ἴ86 ΟἸοἰἰηρ οὗ εἷἱρδὶ, 
ΤΏΘΓΟ ἰδ ἃ αἰ όΓομοΘ Ὀούπνεθη ποσίυτηδ] σονο]β δηὰ 
ῃοοίαΓηδὶ ο]οιΐηρ. ΤΏ ΤΏΟΓᾺΪ δβ'α6 οὗ [06 ἰιοβι!θη, 
δηὰ οθροοΐδν ἴῃ6 Βοχηδῃ, οἰριν 16. τάονοθ ὑυεΐογα 
1.6 Αροβίϊο, ἀπὰ 89 τζδοβ ἰϊ ἀδεϊρηδῖο δυἱ] πον Κα 
ἴῃ ΤΏΟΓΆΙ ἀδεκ688 ἰῃ βΌΠΟΡαΙ. ΤῸ Βοιωδῃ οὗ ἰδπαὶ 
χη, αἰνίηρ, Εἰτυθο ἢ ὑρ ἴο ἀΐδθο] αὔθ ποοίατμαὶ ἰθαδὶϑ 
δ ἃ πΟΙΚΒ οὗ ἀοὈΔΌΟΘΒΟΓΥ, Ὀυϊ, οἡ ἴΠ6 τοίυτη οὗἉ ἀΔΥ, 
Δδδυσηΐηρ ἰδ6 ἔδυογί 8 Βοωθδη οοβθίυπ)θ οὗ δ.τηδ---ῷ 
ΨΟΙῪ ΡοΟΓοΘρ Ϊ0]9 οοηίγαδὶ ἴο ἔπ686 Βοιηδῃ ΟἸ γβιΐδηδ 
«ἰδ ργοδοηίθαὰ ἴὸ ὑπο ὈΥ 106 ΑΡΟΘΙ]Ὲ 88 ἃ ρἰείυγο 
οὗ ἃ πιοὰὶ διὰ γο]ϊζίουβ οοῃίζαβδί. 

Απὰ 1οἱ τ ὑυυἱ οἱ ἴδ δυτηοὺσ οὗ Ἰὲρῃὶ [ἐν- 
δυσώμεϑα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 866 
Τοχίμαὶ Νιοία 1. Νοῖ ἱποισυτηρπίϑ (ΜοτυΒ), οἸοίΠο8 
(Βοσβ, δμὰ οἴμεγβ), βῃϊηϊηρ δύτὴβ (ατοί 8), Ὀὰϊ 186 
ἈΓΙΩΟΣ ὙΠΟ ἴΠ6 Βοιηδὴ ἩΘΔΓΒ ὉΥ ΟΔΥ͵ 88 ἃ ἥρυγο 
οὗἩ [Π6 ερίτιτ8] τηθϑῃ8 οὗ οοῃῆϊίοῖ, δπὰ οὗ [86 οοῃ- 
ΒἰοίΒ Ὑϊοἢ ὈΘ]οΩρ ἴο ἴπ6 ἸΙρῃϊ ; (ΠΟΥ͂ δγθ ργοδϑηιρὰ 
ὉΥ ἱἰΐξ, ἀαπὰ πὶ] ἀθὰ ἴῃ ἰΐ οἱοιηθηὶ (βθε Ερῆ, νἱ. 18) 
ΤΌ ᾿σῆν ἷβ [806 τηδϑίοῦ ἔγοιι ΝΏοΙΩ, ἴ0᾽ ὙΠΟ, δὰ 
πὶιἢ π Πόσα, (818 ὉΓΤΩΟΥ ἰδ. ".--- Ενδύεσϑαι. ἸΒοΟΙΌΟΚ : 
“ Τῆς ἔρυγο οὗ τηοδῖ ἱπύϊχσοδια υπίοι ΜΙ ΟἸ γἰδῖ, 88 
186 ψαστηθὴῖ τὰ (6 Ὀοάγ, Ἕ4]. 11], 27; ἘΡΆΏ. ἷν. 
24. Οὐ]. ἰἰϊΐ, 10. ΑΙΒο ἰῃ [86 οἰδβδβίοβ, δα εἴ. 
βιβἰη.᾽" 

εν. 13. 1ιοὲ 58 ἸσΑΙ͂κ δΟΟΣΩΙ͂ν, 85 ἐπ ἴδ0 
ἅἄλν [ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπα- 
τήσωμεν] ΑΒ Π] [δὲ ἀδὺ δὰ δ᾽γοϑν ΟΟΠΊ6, 
ὙΠ 6 ἰΐ δ 8 οἰεαγδοϊοσβιὶς οὗἩ ρυδ)ὶς γοβροοίδ. 
ὈΠΠῸ ἴο Ἰἶνα ἃ τῦογαὶ Ογϊβεῖδη 116. πὰ {Ππογοίοσθ τὸ 
᾿ΐνθ ἀθοογουβῖὶγ, ὐσχημόνως [τοίοττίπρς ἴ0 188 
Τ0ΓᾺ] ἀδοογυτ οὗ ἴπ6 οοπάυοι (Μ6γ61).---Ε. 7,1 ΤΏΘΒ8. 
ἷν. 12 : 1 Οον. νἱΐ!. 8δ ; χὶν. 40, Ὀδοδυδο ἴπεΐ ΟΔΥ ἷἰκ 
ΔΙΡΟΔΟῪ Ὀτοδκίηρ, 

Νοῖ ἐὰ σἰοἴηρ, ἄς. [ΥοὈείον δηὰ ὟΝ ΠΚίηβοι : 
“ ΤΉγϑθ οἴδββθβ οἵ βίῃβ δύ βροοὶδοᾶ, ἰὸ δβοὶι οἵ 
πο ἵπο πουὰδβ ἃγΓα δρρτγοργίδιθα, υἱζ., ἱῃπύθσωροσ. 
8π0ο6, ἱπιρυγίιγ, ἀϊθοογὰ : (86 ἔγαϊ, ραθ]ῖο οὐ βοοὶδ' 
Υἱοθ ; ἔα ϑοοοῃά, ῥυίγαὶθ δηὰ βοοζοῖ νίοο : ἴπ6 (Πἰνὰ, 

4 (ἢσ. Ἡοάρο: “7μοϑο τυἱτίπο δπὰ [»ϑὰ ἀορᾶδ πῇ ἴοι, 
ΣΩΘη ΔΓΘ ποῖ βϑδῃδτηϑὰ οὗ, Ὀθοδῦδο ἐὮΘΥ ἘΜΠῚ] Ὀθαὺ ἴ0 ὍΘ Θ66Ώ." 
Τοῦ οπϑ-αἰἀθα 6 σοῃοορρθοηῃ οὗ ὡς ἦκοτο, ΑἸΝΝτὰ : “ὙἼΒε 
ἈΤΊΩΝ ὑϑες δύγ, ἰο α τοἰκένεν φῇ ἱέρλι." ΟἸ τε δεδη᾽ οἷο» 

ο ἰῶρ 88 8 ἃ οὗ [86 ἀδς ἰε : αγιον 1--Β ἢ} 
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δοοϊοβίαϑιοο- ΡΟ εἶσι τίοο, [6 νἱοθ πίθοιο οοτωσηυ- 
Πἰτ[Ί68 ουθὰ ΟἨγβίδη.᾽" Τὸ {8 ταῦθ Ὀ6 αὐάοὰ 
ΜογΟΣ  τοιηασκ, ἴθ ἴἢ6 ἴΠΓΘΘ ΤὨΘΙΔΌΘΙΒ δίδῃα ἴῃ 
[Π6 ἰμύοσηδὶ γοϊδιϊοη οὐ Ἴοδυβθ δῃὰ οδὔδβοί. Οοιρ. 

᾿ 84!. ν. 19-21 (μδηρο8 Οὕογηπι., Ρ. 188), νῇοσο ὅν 
οὗ ἴΠ6 8ἷκ πογὰβ ἃγθ ἰουπὰ.--- Β.]---Κώμοις, σαγοιιᾶ- 
αἰ." ΜΟΥΘΡ ἰγβῃβ᾽αἴθθ, “ τοὐΐδ ποοίυγηδιὶ τἱουηρβ,᾽" 
ὉΥ τοχαγάϊηρ ἴῃ Ὁ] οπίηρν ἀαῖῖνθ 88 ἴ86 ἀδῖνο οὗ 
ΤΔΠΠΘΡ, Τηΐα σι}} ἠοῖ ΔΡΡΙΥ ν76}} ἴ0 περιπατεῖν. 
[ῬἘΠΙΡΡΙῚ ἐαϊκοβ 6 ἀαϊλνοβ 88 Ἰοοδὶ, το ΒΘΘΤΩΒ 
(86 βἰρ]οϑὺ νον. ΕΥ ἐΖθοθθ, ἀαέ, σοπιπιοαὶ.---Ἐ.7-- 
Ομασιρόγίη, κοέταις [οοπργοδείδωδ υδηθγεῖ8], 
(οδϑὶβϑ οὗὐ ἀθδυομοσυ, γοπύθδυοιβ, ΟὨΔΙΏΌΘΙΒ δηα 
ἤουβο8 οὗ ἀοΌδυοΠΟΥΥ, ποσΚΘ οὐἨὨ ἀθΌΘΌ ΏΘΥΥ ἰ(86].-- 
[ὙΨαπίομπιϑθδβ, ἀσελγείαις. Οχ (μὲ8 ποτὰ, 866 
Τιιϊηλδηη, ὅγηπ., Ρ. 161. ΤὍΘ ρῥίυταὶ δον [μδὺ [6 
ψϑυίουβ τηδη  οβίδ 0 η}8 ΟὗἨ ὙΔΗΪΟΠΠ6ΒΒ ΔΙῸ τγοϑίογσοα 
ἴ0.-.-Ε.]-πνυγίηρ, ζήλῳ, }εαίοιδυ. ΤὨθ το- 
νοῦβὸ βίά4α οὐ ποοίυτμδὶ ᾿ἰυΒῖ8 δ Ρ]ΘαΒΌροΘ 18 Π00- 
ἴυγηα] αὐτο ὶβ, οϑρϑοΐδ! ΠΥ τοδίνογβ οἵ 6 δ] ουθΥ, δηὰ 
(Π6 ΤΌΡΙΩΒ 8.}}} ῥγθνδι Πρ διηοηρ [6 πΟΡΚΘ οὗ ἀδτῖκ- 
ὨΘΩ8 ἰῃ ΟἿΓΡ ἀδΥ, ΘΘρΡΘΟΙΔΠῪ ἴῃ ΠΡΔΙῪ δηα ϑραίΐη, 

γον. 14. Βυϊ γυϊ ὧἧ οὨ ἴδ9 Τοχὰ ϑοδὺκ 
ΟὨτίδὶ. ᾿Ενδύεσθϑαι, Θαϊ. ἰἰϊ. 27. Ερὰ. ἱν. 34: 

. οἱ]. 1.10. [Βοάρϑ: “Τὸ Ὀ6 ἱπεἰπηδίθ! Υ υπϊ θα ἴο 
Ηΐτη, 80 ἐμαὶ Ηδ, δπὰ ποῖ 6, ΠΔΥ͂ Δρρο δ. 80 δ6 
Ὑοῖίο, ῬΕΠΙρρὶ, ἃο.---Β.}] ὙΒοΙυος : “ ΟἸγῖϑὺ νὰδ 
ΑἸΛΟΔΟΥ ρμὰΐ οἢ δἱ Ὀὑδρίδιι, Δ]. ἰἰΐ, 271; Ὀασὲὶ {818 
ἐνδύεσθαι, υδὶ 48 [6 Ὀοΐηρ Πρ, ταυδβὺ α͵8ὸ Ὀ6 60ῃ- 
{ἰηυ Δ ΠΥ τοπονοα. Βοβίάθθ, γὸ τηυδὺ ἴα κα ἰπίο οοῃ- 
δἰ ἀδγαϊίοη [886 δογίϑὶ (Ὅγὰ : ΤΏ Ραυϊηρ ΟἹ 48 ἃ ρ8γ- 
πηρηῦ ἀδθηοίθβ (ἢ διηΐγϑηοθ οὗ [π6 τηοϑὲ ἰηἰπηδῖθ 
οοπμιημπίοη." Μογου : “Ενϑῃ ἴῃ (86 οἰαββίοβ, ἐνδύ- 
ἐσϑαί τινα ἀθῃοίθβ δϑϑυμηΐηρ Βοιῃ ὈΟΟΥ ΒΒ ΠΙΔΠΏΘΡ 
ΟΥ̓ ἱδουρῆὶ δηὰ δοιίοη." 

Απὰ τϑϑῖτθ ποῖ Ὁσονίκίου ἔοσ ἴ: 9 8.68Ὦ, δε. 
[καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσϑε 
εἰς ἐπιϑυμίας. Ὅτ. ἰβδῆρο: ὕηπά ἀϊο 6 (ὅ68 
ΤΠ ἰοέδοῖλεα πιαοδέ σμοῖ πολέ Σὰν ρμῆερο ἀν 7, δίδ,; 
απὰ οὗ ἐδλό δσαγὰ οὕ (δὲ Πεεὴ ἀο ποὲ πιαΐὰ ον - 
ἘΠ ΝΣ σαν ΟὗΓ Ἂ Πρ αν Τα οσὰϑγ οὗ ᾿ζι ἄκροι 
δΟΟΙη8 [0 ἔδνοῦ (ἷβ, Ὀυΐ (18 ᾿τηρ] 168 ἃ ᾿σοροῦ οδΓῸ 
οὔ τἴ06 ΒοΒἢ : 8ο [Ππδὲ {ἢ}18 ὁδἢ ΟἾΪΥῪ Ὀ6 8 ὑ6η80}6 νἱοΙΤ 
Ῥγονίἀϑὰ σάρξ ἀοεδ ποὲ Ὦανθ δῇ οἰιῖοδὶ βθῆ86 Π6Γθ. 
θη [Πΐ8 ροΐηῖ, 860 Ὀ6]ΟΥ.--.Ε.1 [Δ Πογ᾽8 ὑσαηβίδ 0 
8 ἀΟΥΟΙΥ ἱποοττθοὶ : 7Ταζε σαν οὗ ἰδδ δοάν, ψοὶ 80 
ἐμαί, ἃς. ΕἾγθι, ἴη6 βαηΐθῃοθ ἰ8 ποῖ αϊνίἀδὰ ἰηΐο ἃ 
ροβὶῦνα δῃὰ ποραίῖνο ργθοθρῦ : βοορῃά, (Π6 αυοϑίίοῃ 
ἷδ οΘοησογηίηρ [86 σαρξ, ἀπὰ ποὶ Θομοογηίηρ ἰἢ6 
σῶμα. Τὴ βοῃΐθῃοθ οομίδίηβ (6 Θχργοβϑίοῃ οὗ [ἢ6 
ΤΆΟΓᾺΪ Ἰἰταϊ Διίοη οὗὨ μι Θχύθσηιδὶ ρογοοθρίίοη οἵ ἃ β6]- 
ονϊάοης ἀυΐγ, ΤΏ ἀυ ἷἰβ πρόνοια τῆς σαρκός ; 
ἔμ6 οη]οϊπηοα ᾿ἰπϊταϊϊοι ἰβ (6 μὴ εἰς ἐπιϑ. Αο- 
οογάϊηρς ἰο ΕὙ Ζθομα, σάρξ οδῃ ΟἾΪΥ͂ 6 υπάογβίοοῦ 
88 σαγὸ ἰἰδίαδποδα, ἀπὰ ἰπογοίογο ἴΠ6 τ ῈΟ]6 ϑθῃῦΐθηοθ 
8. ἃ ῥγοβίοηῃ. ὙΤΒοΙυοἷς δὰ ΜογοΡ, οα ἴη6 ΟἴΠΟΡ 
᾿δηᾶ, οὔϑοῦτθ [πδὶ {Π6 σάρξ, υπάἀοτγβίοοα ἱπ (ἢΪ8 
ΘΘΏΒ6 88 ΒΟΏΒΙΔΙ ἰυδι, Βου] ἃ ονθῃ Ὀ6 ογυοϊβοὰ . Ομ]. 
ν. 24. Μογοῦ ἀθβονίδοθ ἴη6 σάρξ, 88 ἴῦ 18 ὮΘΓῈ ὑῃ- 
ἀογβιοοᾶ, 88 ὑμ6 Ἰογοῦ δηΐμπιδὶ ραγὺ οὗὨ τἤϑῃ, 86 ἔουη- 
[αΐη δηᾶ βοδὶ οὗ βϑηδι:9ὶ δηὰ δἰηἷι} ἀοαΐτοβ, 'π 8}- 
ΘΟ  Πμοβἷ8 ἰο ἴΠ6 πνεῦμα. Ηἰβ οΑ]]πρ' σάρξ [ἢ τηαίονίδὶ 
οἵ {Π|ὸ σῶμα, ἴ8 Ὀοῖῖες. [ΓΡὨΠΠΡΡΙ : “ σάρξ 88 ΒΘΓΕ 
Δ ΡΟΓΘΙΥ͂ ΡΠ ΥΒΙΟἸορ σα] 86Πη86."--Ε.1 ἸΒΟΙυΟΙΚ οὔθ 
(ΑἸ ἢ ΒΒ τηοᾶΐοα! μϑι8 ἰογμοδ ἴὸ ῥσονθ ἰπαὶ ἴῃ6 
πρόνοια ταῦβῦ Ὀ6 Ὁπήοτβύοοά 88 οᾶγο δόπδὲρ ὄοπο ; 
δυὺ ΕΡ᾿. ν. 29 δῃὰ 1 Οὐοσγ. χὶϊ. 28 δγὰὸ οὗ βρϑοὶδὶ 8ρ- 

5 (θαοῖ: 35 πὸ ἤδαϑίο οὔ ΒΗΘΟΒΌΔ, δπ ἃ 4180 “ ἐδο ΘΟΣΏΤΠΟ Ὥ 
δοϊδίοσουδ σαγουδὶπρ οὗ ᾿ἰθταροσγαῖθ γοῦηρ ταοτ᾽" (Ηοᾶρο). | 
“Ἐ.} 

ΠΕ ἘΡΙΒΤΙΒΕ ΟΕ ΡΑΓΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞ. 
απ ἀσπππαπαπενααν 

ΡΙἰοαϊΐοη ᾿θσθ. ὙΤμ6 ἀἰϊδιϊποίΐοη Ὀοίνθοι πϊιαξ ἰδ 
νἱεΐοιιϑ ἴῃ ἐπ ἴγὰθ οασὰ οἱ ἴῃ6 δοθῇ, 88 18 ΒΏΟΤΕ 
ῬΑΓΡΠΟΌΪΑΣΙΥ ἴῃ ΓΟΒΡΘΟίΔΌ]6 οἱοιἶηρ---ἰο νὰ οβ [Πε 
ΔΓ 6 βἰ8, “ ρυὺ γ0 οἡ {1|ὸ Ἰμογὰ ΨΦ6δὺ8 Ομ σίβι,᾽᾽ θρ96. 
οἶδ! τοοσθ---ἶἰβ Ποῦ ἸΏΘΓΟΙῪ οχργοββοα ὈΥ {86 μὴ εἰ 
ἐπιϑυμέας : ποῖ 80 ἰπαῖ ἴ86 ἐπεθυμέαε ΑΓΙΒ6 ἴτΌσι 
ἷς ; Ὀυΐ αἰἷἰδὸ ὈΥ {86 τηϊα]θ: ποιεῖσϑε, πιαΐξ 7Ὸν 
ψομγδοίυδδ, ἴῃ ἩΔΪΟὮ ΓΘίΘΡΟ ΠΟΘ 18 τηϑὰθ ἴο (6 Βυ60. 
νο βεϊ [-ἀδοορίίοη, [6 πράξεις τοῦ σώματος ἴῃ ἴ᾿9 
ειαιβοδίοη οὗ Βοηβυουβ μΘοΘββΙ (168. 

Το υἱὸν ρίνθῃ δῦονϑ ἴϑ, ἰπ (Π6 τηδίῃ, ἐπὶ οὗ 
ες ἵἴγείιο, ῬΏΠΙΡΡΙ, δὰ την οἰθοῖθ. [0 Ορροϑοθῦ 
ΓΠογ᾽Β πη δίζοη οὗ [86 πορδϊίνο ἴο εἐς ἐπεϑυ»- 
μέας, Ὀυὺ ἀοο8 ποῖ ἴδε {πΠ6 ὑττῆ016 ραββαρῈ 88 ῥῬΓῸ- 
ἰδ οῦγ. ἨΗοάρο, Βιυδεῖ, ΑἸέογα, δυὰ οἴδιοτβ, γθῃ- 
ἀον (88 ἴῃ Ε. 7.) : Μακὸ πὸ ργονίβίοῃ (υυηδῦθνθι) [Ὁ Ὁ 
[116 ΠΟΘ ἢ ({Π 6 ΘΑΓΏΔΙ παίυγα, ἴῃ [86 οἴῃ ]ςαὶ 86Π86) ἰο 
[018] 118 Ἰυβίϑ (80 88 ἴο {18] [μ6πὶ, πὰ 4190, Ὀθοδάβθ 
δυο ἃ Ῥγουίβίοη σπουϊὰ 5.18] (πο ; ἰμ6 τοβυϊὶ δὰ 
οὐ᾽θοοὺ Ὀ]οηἀθὰ ἰπ [6 ᾿ΒουρὮ}). ΤΏΘ οδ)οοίίοηβ ἴο 
1818 νἱ ον ἀγα, ὑπαὶ πρόνοια ἰδ υϑοὰ ΠΘΠΘΓΘΙΥ ἴῃ ἃ 
ξοοὰ βθηβ6 : (μαῖ ἐπ 6 Ῥγοῃἱ υἱτίοι ἰβ ἴοο τη 1], 1 Βοβὴ 
ὍΌΓΟ υϑοᾶ ἴῃ ἐδ6 οἰ 8] βθηβο, ἄς. Βυῦ ἴΠ6 οἰ ΐοαὶ 
ΒΘΏΒΟ 88 Ὀ66Ὼ [86 ῥγούδϊίθηξς ὁη6 ἴῃ ἰῃ6 Ερίβι]6. 
ΤῈ ζτδιμδίί 8] αἰ ΠοΘυ]ΟΥ 18 ὙΕΥῪ δ᾽ χης, δἴποθ μή 
148 βυδοτγοα ἃ βρης ἱγαϊ]θοϊίΐοη. Βοβίἀθβδ, (6 ογὰϑι 
ΒΘΟΙΩΒ ἴ0 ἤᾶῦθ ὈΘΘῚ ΘἰΟΘΘῃ ἰ0 στα ῥγοϊηΐθθηο6 δηὰ 
Θιρμαϑὶ8 ἴο σαρκός ; Ββυοῖ) ΘΙ 4518 8 δ᾽ οχοίμοῦ 
ὨΠΗΏΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, Ὁη]685 ἰξ [848 118 οἰἶοαὶ ἔοσοθ, [{ 
Ῥγοιΐποηΐ ρος ου Ὀτίημσβ ἰδ ἱπίο οὐνίουβ οοπέγαδι 
τ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ; ἰμ18 οοπίταδὺ οὗ 1861 Θϑθαιϑ 
ἰο ἀοίογηΐηθ 186 τηϑδηΐηρ. ΤΏ686 ἰδίας οομδβίοσἃν 
ΤΟΠΒ ΒΘΘὰ ἴ0 να οδοδροὰ 86 Οἰδθστηδὴ οουητηδῃίϑ- 
ἴογβ. ΟὐμΡ. ΑἸογσὰ αἶβο, νῆο οἰαΐτηβ παὶ {Π6 ογὰθῦ 
που]Ἱὰ παν Ὀ6θὴ αἰδογοηὶ μδα Ῥδι] ἀοδίρτιοα ἴο δΟΏ- 
ΥΟΥ͂ {ΠΠ6 τηθδηΐηρ ἀοίεπαρα Ὦγ Μογον, ἄο.--Β.} 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ 

1. Το ἀορύ οἵἉἩ Ἰονο ἀθῃοῦθβ {86 ἀυ{Υ οὗἁ ἸΟΥ͂Θ ἔοσ 
οὖν ποίρθθον, 88, δοοογάϊηρ ἴο (6 ἰανν, ἰὸ 8 8 ΓΘ- 
χυϊγνοτηοηῦ οὗἁ ᾿ἰπδυΐΐο ἴογοθ ; δηᾶ, δοοοσάΐϊπρ ἴὸ ἐδ 
ὈΘ᾽ ον ΓΒ ὩΘῊ Ὀγὶποῖρ]6 οὔ Ἰἰέδ, ἴ0 18 δὴ ἰῃΒπΙ 6 Ὁ ἴτε. 
Ρυϊδῖνα ρόονοσ, Τὴ ὑπ γ οὗὨ ἐμῖ8 ἀθνὶ αἰν 68 ἰ1561 
ἰηΐο ἴμ6 Αἰ ΓΘΠΟΥ ἰοττηθα οΟὈϊϊραϊοηβ οὗ νδαγίουϑ 
ἀυϊῖ68 ἴο Οὐγ πο ὮΟΥ. 

2. ΤἸίονο ἰβ (86 δι] Β]πλοηΐ οὗ [86 ἰαν : (1.) 50 ΤᾺ] 
88 ἴῃ6 πί016 ΔῊ 18 ΟὨΪΥ͂ δὴ ουϊίηα οὗ ἰΙοντε ἴο ὃ6 
Β]16ἀ ἃρΡ. (2.) ὅο ἴλν δ8 ἰδ ργθοϊυὰθθ ΘΥΟΓΥ ὕγϑῃβ- 
ετοβϑίοη οὗ ἴ86 αν. (8.) ΟὨ (86 οΟἶπαῦ ἢδηα, ἜΥΘΡΥ 
ΘΟΙΩΙΙΒΠἀτηθηΐ 15. ΓΘΆΪΖΘῸ 88 ἃ Υἱΐδ] μὑγίηοῖρ]θ ἴῃ ἴΠ0 
ΠΟῪ 6, [Ὁ 18 δ ἴον ὑπαὶ αοὰ 88 ρίνθη πὸ ἰαν 
88 ΟἿΥ 0608]1 ἴο Οὐὖξ ἀοδυϊπαίϊοη. [1 ἰβ 85 ἴονθ {([τδὶ 
ΟὨγῖϑο ἢ88 (8116 ἴῃ6 ᾿ΑὟΓ [ὉΓ ΟὟἍΚ τοοο οἰ Δ ΏΟη. 
11 ἷἰΒ 8δΒ ἴουο ὑμαὺ (06 ἰδ οὗ (Π6 Ξρίτιι ᾿ῖνοθ ἴῃ οἷἱῦ 
ξαϊτῃ, δηὰ, ὈΥ (Π6 6] Οσβὶρ οὗ ΟἸσίβι, ΒῸΡ0}168. [}16 
ἀοίδοιϊθ οἵ οὔὖῦν ἀδϑᾶβ, 80 ὑμαῖ, ἴῃ (86 ἱπιϊδιίῖοη οὗ 
ΟἸγῖδι, (μαὺ [6] Ονγϑ ἢ ΤΑΥ͂ ον τ Ὀ6 οἰοναϊθα Ὠἰρὶο 
δηὰ Ὠϊρῆθν. 

8. Τ6 ΠΟΥ 6Γα οὗ ἰονϑ, ἃ ἀγρίης οὗ [ἢ6 Ὡ6 5 
ογὰ οὗ ᾿ἰρε, τὴ πιο 6 φοιαρ]δξίοῃ οὗ δβαϊ γδίῖοσ. 
ΔΡΡΓΟΔΟΒΘΒ, 

4. Ἰῇ πὸ πουϊ]ὰ ἀοῆπο τρογο βρϑο βοδΕν ἐδ 6 το» 
ἀἴοη οὗἩ Ῥαδυ], δ »ὸ}} 8δ5. οὗἉ 411 (06 δροβίϊθε, ἴἰο 186 
βοοοπὰ οομΐηρ οὗ ΘΟ τἰϑῦ, νγγὸ τηυδὲ ἀϊδβύληρσυ θη : (1.) 
Βοίύνθοῃ ἴΠ6 γεἰσίομα τοθαϑυτα [ Ζοίέμιαδδ, τυ ΒΌΓΘ 
οὗ π|6] οἵ αοα β Κίπφαοπι, δηα (6 οὐγοποίέοσίἑοαὶ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ ΟΥὗἨ [6 πο]ὰ : (3.) Βεῦνοοϑι [186 Δροθϑίο!ολὶ 
Ῥτοβρϑοῦ οὗ ἃ υΐατο οὗ σίονυ πθΐοῃ τὶ}} θ6 αηοϊἀοᾷ 
ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΑΔΥ͂ ἰῇ ΠΟῪ πιογπΐηρ Ρατῖοάβ, διὰ {π 6 τηοιςτθ 
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8666 οὗ {16 Ἐδίοηϊεὶς ᾿άθα, πιο ὯΔ8 ΟὨ]Υ ἃ συδτνε]- 
»ΟἿΘ τωθίϑοῦ οἵ ἴδ αγομδία, Οἡ [06 οὴ6 ιδηᾶ, ἔδγ 
Ὀοπαὰ ᾿ἴ, ἀπ, οὐ ἴμ6 οἶδεν, ας Ὀθίοτα ἰ, ΝῺ]]6 ἱἰ 
βηάβ ἰ(86}} ρῥ]δορὰ ἴῃ ἃ ᾿γουῦ]ουβ ρογοὰ δηὰ δὴ ογαΐ- 
ὨΆΓΥ σΟΌΓΒΟ Οὗ {6 ποῦ]ά. Το ργθβοηῖ ἃψα ἴῃ ῥυγΐη- 
εἶρ]6 οϑαβϑὰ δ ἴη6 ἀθδίῃ δηὰ γοϑυγγθοιίίοῃ οὗ ΟἸ γίβί, 
δηὰ {16 ἔπι τ Δρ6 18 ΔΙγΘδαῪ ργθϑθηΐ ἱπ {Π6 Βεαγί οὗ 
ἴ6 ΟἸυγοῖ δπὰ ἴῃ 116 πον] ΒΒ στοαὺ ογβ]8 οἵ ἄδθνεὶ- 
ορσωθηῖ, ὑπουρῇ ΘΥΟΤΥΝὮΏΘΓΘ 80}}} Ἔχ ΘΓΏΔΙΥ Βυστουηᾶ- 
οαἀ Ὀγ 186 πΠΟΟΘίΌΤΙΑΙ Βη8ά68 οὗ [16 οΪὰ ἀζο. Απὰ ὃ6- 
886 ἰζ ὯδΔ8 Ὀ66Ὶ Ἰοηρ ργοϑοηΐ ἴῃ ῥγϊῃοῖρὶθ, δηὰ ἰὴ 
Ῥονγοῦ ὈΓΘΘΙΒ ἰΟΓ ΟΥΘΥῪ ΟΔΥ ΙΏΟΓΘ ψ]οτίουδιγ, ΟΡ 
[Ὁ]} βαϊναϊΐοῃ '8 Ὀγουρῆξ σΟὨ ΕἸ ΠΠΔΙ1Υ ὭράΓΟν, ραγιϊου- 
Ἰαυῖν ἴῃ 811 ἐπ ρρθαῦ δροοῦβ οὗ (}:6 οχύθηβὶνθ δηὰ ἰῃ- 
ἐρπδῖνο ΘὨΪαγροιηοηΐ οὗ 606 Κἰηρχάοτῃ---Ὁ}} οὗ πϊοὶ 
ΔΘ » 66. οὗ [86 Ταγομδία, πο) 8 ᾿Ώ ΒΗ 06} 
π6δν [0 τοὶ χζίουβ δηιϊ οἱ ραέίοη, δηὰ γαῖ, ομγομοϊορίοδ)- 
Ἰγ, 18 ἱπάδιθιτα ΠΔΌΪΥ γοιοῖθ.Ό Α11 ἐδμαὺ πηυϑὶ 80}}} 
ργθοθᾶθ ἰμαῦ οχίογμδὶ δαγομδία, ῬΔῸ] ᾿ἱπαϊοδῦθϑ ἴῃ 
Βουι. χὶ. δαπὰ 2 ΤΏ 688. ἰἰ., δῃἃὰ Φολη οἰδθοσγδίθιυ ἀ6- 
βογῖδ68 ἴῃ ἤρυγοδβ ἴῃ [80 Βοοῖκ οὗ Βογνοϊαδίίοῃ. 

ὅ. ΤΏΘ νογῪ ἔδοὶ ἰμαὶ τὶ κο ἀἢ688 86} κ8 {86 γὁ]]} 
οἵ ηἷρῶι, 18 ἃ τλΐηοαβ ἴον ἀοιἀδ ποζὰ ; δηὰ 88 πίσις 
ἰα 8 ἰτωδρθ οἵ δβρίτίτυ.8] ἀδιῖπο88, δηὰ ἀδὺ 8 δῇ 
ἰτῶαρο οὗ δβρίγίϊυδ] διὰ ὨΘΆΎΘΗΪΥ ᾿ἰρῃί, 80 σὲ ὑῃθ 
ἩΌΓΚΒ οὗ πἰρῃῦ---ῖθορ, ἢ 1ῃ6 ὁη6 Ὠδπά, δὰ βίη αὶ 
ποσίυγηδὶ ἀδοὰβ οὐ ἴῃ6 Οἱ 6 Γ---ἰπλαρσοθ οὗ αἰ δογοπὶ 
οττῃβ οἵὗἁ βρίγιζιιδ] οογτυρίίομ, ἴΠ6 στοβδ δἰπδ, Ὑ ῃϊοἢ 
ἱπάοοά, ἃν ποῦ ΟὨΪΥ ἤσυγοϑ, Ὀυΐ 4180 ὑῃΘΠΟΙΏΘΏΔ, οὐ 
δρί γἰτυ}] οοττυρίίοηθ. Οἡ 1Π6 ΟΥΒΟΣ ᾿δηὰ, [86 ρυΐ- 
ὕπρ οὐ οὗ ἴῃΠ6 ἀν, [Π6 ΔτΊΏΟΓ οὗἩ [ῃ6 ἀδΥ, ἰιᾶνο (μον 

,, ΒΡΙ 4] τηθαπίηρ. ΤΏ6 ἈΣΤΩΟΣ ἯΔΒ ἃ ΨΘΙῪ ΒΚ ην 
ὄρυγο ἴο (Π6 Βοιηδη8 ἴῃ ραγίϊου]αγ. 

6. ΤΏ ὑνο ρψτϑδὺ δηϊ υῃθβοβ οὗ ποοίαγῃδὶ 116 : 
1μυδὶ δη βιγ δ, ρ]θαβυσο δηᾶ τηυτάογ. 

", Ὕ Ὸ τῃ6 βαϊνδϊοη οὐ Ομ γβδηἑ τὸ ἴμ6 Ὀ6- 
Ἰΐονοῦ ἐῇοσο ἢδ 5 8180 ὈΓΡΟΪΚΘῺ [ῸΣ Ὠυϊη ΔΗ  Υ [ἢ 6 ΙΩΟΓΏ- 
ἱὴρ οὗὨ τρουα ἰγ, οὗἨ ροοὰ ΤΏ ΓΒ, δηὰ οὗ ἔγὰ ἀθοο- 
ΤΌ. 

8. ΤΏ 181}} γοσβὸ ͵ἰβ ΔῊ ἱτ ΡΟΣ ΒΏΔΌΪΘ τοταΐϊηος οὗ 
Αὐυρυπίπο᾽, Θοηγεγδίοῃ (866 Οομπί, Υἱῖ!. 13, 28). 

ἩἨἩΟΜΙΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ͂,: 

γον. 7. Τὸ ΘΥΘΡΥ Οη6 δΪ8 ἀὰ6} ΤῈ ΟἸγβ δ Β 
ΤΟΥ͂Δ] τηοίϊΐο : 1. [πῃ τγοΐογθηοθ ἴ0 δἰβ γοϊδιϊοη ἴο [86 
αἷν]}] δυϊποῦῖῦ ; 2. [ἴῃ 8 ἰηύοσοουγβο πὶ ΘΥΟΙῪ 
ΤΩΒΏ. 

ἨΚΌΒΝΕΕΚ: ΤΏΟ τοδροοὶ ποῖ τὸ, 88. ΟΠ γβείδηβ, 
ΟΥΟ ἴ0 ἴδ6 οἷν] δ οσ 68, '8 τόσο ἔμδη [86 Θχῖθν- 
Ὠ8] 8] οηὶ οὗ ἀπιγ. 

γεῖθ 8-10. Ῥογβούθγδηοθ ἴῃ ἰόν. [0 ἴδ: 1, ἴπ 
τοθρθοὺ 0 Οὔν ποίρῃδονῦ ἃ ἀονῖ, πΐοβ ὭΘΥΘΓ ὁ8 ἢ ὯΘ 
αἷἰὰ ; 2. [πῃ τοϑρθοῖ ἴο ἴδ6 ἰαν, τ 18 1(8 [1 8]τηοηὶ 
γΟΓΒ. 8--10).--Τὰ0 ἀοδι οὗὨ ον ἰοναναὰ ΟΟΡ ποὶρἢ- 
θοῦ, 1. 1ὸ ἰΒ ἃ ν ῪῪ σγεαΐ ἀθνὺ: α. Ὀθοδυδβο ἐπο γ6 
ΔΓΘ 80 ΤΩΔΩΥ͂ ΟΓΘΟΣΟΓΒ: ὅ. ὈΘοδῦδο πο ὶρ ἀθμδπβ 
οοηδθάζαϊο ἃ ΥΟΥῪ ἐταρογίδηϊ (οἰΔ] ; 6. ὨΘΟΔΌΒΘ ἰξ ΘΔ} 
ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀ6 σΟΙΩΙΡΙ ΟΥΘΙΥ͂ ΘΔη 6110, 23. Βυΐϊ ἰὺ ἰβ πδνϑῖ- 
161 688 ἃ δισεεέ ἀΘὈϊ ; α. ὈΘοΔΌθΟ ἰδ 8 ποῖ ἐπουρῃϊ- 
ἸΘΕΒῪ ραϊὰ : ὃ. Ὀθοδυβα ἰδ δαιτηοηΐζο τὶ ΟοαΒ 

Ἰονθ ἔογῦ θη; 3. Βοοδῦβϑο ἰξ Μὶ}} βοῦν ἀοα ἰῃ (86 
ποίη λον (νον. 10).--λίονο (πο (Ὁ]Β]τηοηὶ οὗ δα ἰᾶνν 
1. Το τσυ οὗὨ 118 ροβίο!ο βοπεϊτιθηῦ; 2. ΤΏΘ ἰτὸ 
Ρογῖδῃοθ ΟΥ̓͂ ἴῦ (νος. 10). 

ὅΤΑΒΚΕ: 6 Πραρὶ 18 Κηονι ὈΥ 8 ὈΘΏΔΥΪΝΟΡ 
δὲ 88 {π9 δ 18 ὉΥ 18 ὈΘΔΙῺ8 (νοῦ. 9).--- τίσι ε 
ξατάθῃ ποὺ ΟΠ]Υ͂ Ῥγούποθβ η0 ἰη͵υγίουϑ ἴγθεβ, Ὀαὶ 
ΟΥΘῺ ὯῸ υβϑ01]68Ὲ9 ΟὨ68 (νοῦ, 10).---ΠΕΡΙΝΟΣΕ: Τδε 
οἴθσῃδὶ ἀοὺὲὶ οὗ ἴΙουγοῖ 6 οὶ ὙΘΆΓΥ, Ὀγοί ρου Ηθ 
ψἢ.0 Ἰονοδ, Μ1}} Ὀ6 Ἰονϑὰ ἰη γϑίαγῃ : τπουρὴ ἰῦ Ὀ6 ἠοΐ 
ὉΥ͂ [86 [ΠΔ}Κ]688 σόσὶα, ᾿ὑ τὴ }} Ὀ6 υν αοἀ (νον, 8).-- 
1μοὴ ΠΟ ΟΠ6 δχοῦβθ ἈἰτηΒ6] οἡ (86 στουηὰ οὗ ἱβῃο- 
ΓΔΏΓΘ; Ἰ6Γ ΠΟ 016 ΒΔΥ͂, “ἯΤΟ σουϊὰ ΚΗΟΥ͂ [ἢ ΤΩΔΗΥ͂ 
ΘΟ δ ἀτηρηΐδ δὰ ΓΟ Ὀἱ0:8 ἢ" ΤῊ σΠ0]6 ἰαΝ 
8 οοῃίδίποα ἴῃ ἴ06 οὔθ ποσὰ ἔους, Μίοδῃ νἱ, 8 
(νον. 9). 

ΞΡΕΝΕΒ: ΤΏΘΓΟ 8 οὩ6 ἀθὺ ἩΔΒΙΟἢ τὸ 8]} οὐτο-- 
ἐο ἰουθ οπδ αποίλεν ; ἰπαὶ 'ἰβ ΒΌ ἢ ἃ ἀθοὶ, [Ππαϊ, ἱἢ τΘ 
Βιου ὰ ἀν οουπί ἰῦ Ὁ}, ἰΐ που] αἰττδὺδ γοτηδΐη ᾿υδὶ 
88 τοδὶ 88 ἰὺ πδὰ Ὀθϑθὴ (ΥνῈ. 8).--ΤΠοῦρ ἃ τὨΐηρ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΟΙΏΘΕΪΠηΊ68 ΔρΡΡΘΔΡ ἰοῸ Ὀ6 ἔογοϊἀάθῃ, ἰΐ ᾿ἰονο το- 
αυΐγοβ ἱξ, 10 ἰ8 ποὺ Του άθῃ, Ὀυΐ ταῦ ΠΣ οοτητηδπαθά: 
Οἱ ἴῃ6 οἶον ἢδηά, Βοσῃθεϊπηθ8 δοιῃ ΠΙἢ ΤΑΥ͂ ΒρΡΡΘδΣ 
[0 Ὀ6 οοτητηδηάοάα, Ὀύὶ 1 ἰδ ἰδ ἰῃ σομϑβῖοῖ τὶ ]οΥο, ἱἰ 
8 ποὲ οοτητηδηοα (νον. 10). 

ΟΕκιΟΗ : ΤΏο ἀσδὶ οὗ ον 18 ἢΘΥΘΡ ἬΠΟΙΪΥ ΡΥ. 
8016; [8 ΔΙΠΒΙ θη ἱπόγθαϑοβ (6 ἀριηδηβ τηδὰθ 
ὉΡοι ἰΐ, ον ἰδ τη! 68 ἴον ψδγιηθὺ (νοῦ. 8). 

[180ο: Τ06 6] ον τ ΒΟΪΥ͂ ἴον (18]» 118 ΟὈ] κω’ 
ΤἸ10ἢΒ δυο ἰονδρὰ ἜΟΓῪ ὈΟΟΥ πίιϊμουΐ οχοοριίοῃ 
(νεγβ. 8--10).-ἰ͵Ἴτθο οπδ τοαυϊγοπηθηὶ οὐ ἰοῦσα ἰβ 
αἰνιἀοα ἰπίο ὑτο οἰϊοῖ σοτσηδπάϊηρηϊδ, ἰῃ Μαῖὶ. χχὶϊ. 
87-40.-- ΗΑ ΕὔΒΝΕΒ : 176 τηδρπίϊυαα οὗ [6 δΟΙΩΓ Δ - 
τηρηΐ οὗ Ἰονε (νϑσγβ. 8--10).-αἰτ ῃ6 Βαστιοηζίηρ οὗ {Π6 
Ὀϊνίπο δλοιμία απὰ ἴμ6 Βυτϊηδη σοι οδη ΟἾΪΥ ἰδ 
Ρἶδοο ὉΥ͂ ἴον : ὉΥ͂ ἰδ, σου βίοι 8 ἰΓαπδίοττηϑα ἰηϊο 
ἔγδοιῃ (νον. 9).---ΕΥ̓ΘΓΥ πὶ οκοὰ την ἰδ ἱηναυ Δ Ό]Υ 
8} ὉΠΚΙπάπμ688 (ν 6. 10). 

ΒΕΒΒΚΕ : ΗΘ ὙΠΟ ΒΠΟΥ͂ΤΒ ἴον [0 Βῃο ον ἱῃ ΟΓΔΟΣ 
ἴο ψοὺ οἶδα ΟΥ̓ Βΐτη, .88 ποΐ Ἰονα (Υ Ὁ. 8). 

ΘΟΗΎΕΙΖΕΚ : Τόνο, {Πα [Ὁ] 8] τηοηΐ οὗ [86 αν, Οἱ, 
Ἰονα ρεγΐζοσιβ νθδὶ ἴΠ6 αν οαηποῖ οὈϊδίη. Τδὸ ἸΔῈ 
ἀοοβ ποῦ ἀδιϊνος 8: 1. Βθοδυθα ἰΐ 'β ἃ του Οἱ ρ ο" 
οὗ οοτωσηληατηθηΐβ δπὰ Ῥγο  Ὀϊ Ομ δ, το ΡΟΓΡΙῸΧ 
8; 2. ΒΘοδυΒ6 ἰδ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἃ ΘΌΓΒΘ ΟἿ ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΠε 
ΜῈΟ ὑγαηθρτοβθοθ ἃ δβίηρίὶο ροϊηῖ: 8. Βοοδιβθ ἴΐ 18 
Ῥγοβϑθηΐθα ἴο 18 88 8ῃ δχΐίθγηδὶ ῬΟΥ͂ΤΟΡ ἰββυΐηρ 1.8 ΘΟΙΏ- 
ΤΑΔΏ(Β ἴ0 08: 4. Βοοδυβα ἴΐ ἰδ .θ8 τεῦιρο ἴῃ {Πγοαίβ 
δα Ῥγουηΐβοθ, (ΟἸ γι βίδαπι ἴον 8 πΠ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ οὗ 8]} 
ἰιΐδ. 

γεγδ. 8-10. ΤῊΣ ῬΕΕΙΟΘΟΡῈ ζοὸν ἐΐδε Ῥουτγίδ, ὁ πε 
ἄαν αὐἴενγ ἔρίρλαην.---τμ : ΤΏ τογαὶ ἰὰνν οὗ Ἰονο 
ὑΟΝΑΓα ΟΌΡ ὩρίρΏΟΥ : 1. 1ἰ8 στοαὶ προοθββὶζῃ : 2. 118 
᾿πνγαγὰ δίυγα 8. 108 ἱμἀΘΒοῦ Ὀ6 016 Ὀ]οΒββίηρ.- --Ἴλ 8. 
ΚΕ88: [ὲ0 6 8 {{π|᾿0 Ὁ] ]τηθηὶ οὗἩὨ ὉΠ6 Ἰᾶὰτ. 1. ΤῊΘ αν, 
α. ΜὨΪΟὮ ΤΔ 68 ἸονΘ ῸΓ ὑ8 δὴ ἱπάθίθαπμοαβ ὅ. δηὰ 
Τμιογοίογθ ῥγουθβ ἰὸὺ ἴο Ὀ6 οὐὖῦρ ἀθοῖ, 2. ἴονϑ, α. 
ὙΓὨΐΟἢ ΠΟΥ ἨὨῸ ἱπαἀ οἰ ἀΠ 688 οχοορῦ ἴο ἰονὸ : ὁ. δηὰ 
ΤΒογοογ ἀο068 ποῦ οοἴηθ ἤτοι ἴπ6 ἰᾶτν, Ὀυϊ ἴγοχῃ 
ἔαιν .-- ἩΕΌΒΝΕΚ: ΤὭδ βἰτρ οἱ οὗὨ ΟἸ τί βιυίδη Υἱγ- 
ἴαμα : 1. Τὸ ρῥγοοοθαβ ἔγομῃ οπϑ βρί γἰλ οὗ Βυτ ΕΥ̓͂ ἀπά 
Ιονθ: 2. 41} 119 οἴὔἴδοιβ Βαγιηοηΐζθ .ἢ 0η6----ἰ6 Πηδὴΐ» 

ΘΟΙ δ ἀτηθηΐ ; δ. Ὀδοδυδθ ούθη ἴΠ6 αἰϊοηιρὶ ἴ0 ἀ18-  εβίδι Ιου ὦ ἰονα. 
ΘἾΔΓΩΘ ἴδ ΤΩΆΚΘΒ ἴΠ6 ἢδατὺ ΥΘΡῪ ΠΑΡΡΥ (νθῖβ. 8--10). όοσβ. 1. -14. ΤῊ ἀθοϊάοα Ὀγδδοὶὶ οὗ Ὀδ] ον 
---ΤἍ. ἀδδὺ οὗ Ἰονβϑ 18 πὸ οὔἹ]ἹῪ ἀθδὶ οὗ ἴΠ6 ΟἸ γί βίη 1 ΟἿ βυδ 8 μι" Ὦ ἀδνκηοβΒ: 1, ἮΝ Ββογοίοσο βῃου)ὰ τἮθ 
οναγὰ ἷ8 ποὶρηΟΥ σἢἷο}} 18 ποὺ ΟἿΪΥ Ῥοττηϊβϑὶ Ὁ]6, ᾿ Ὀγθβκ οὔὗ᾽ ἔγοιῃ 1 α. Ὀϑοδυδα ἰὺ 18 ὄὔτηθ ἴο ἀ0 ἰΐ: 
ουὐ οὐ σοτηδηαδα (γον, 8).--- 6 Θοτηπιδηἀτηοθηὶ [ ὁ. Ὀθοδυδα ἰΐ 8. ἰῇ πη6. 22. Ιῃ τιμαὶ βου]Ἱά εμἷκ 
οὗ Ἰονὸ ἑονασὰ ΟΣ Ὠοῖρ ΠΟΥ 88 [Π6 δυϊθδίδησα οὗ 8]}  Ὀγθϑοὴ σΟὨ ἰδὲ ἡ α, ἴῃ ἰαυίπρ ΟἹ 1Π6 ποτῖβ οὗ ἀδγὶκ 
ἐδ)6 σοσωστηδηατηθηΐβ οἵ ἴπΠ6 βϑοοηὰ ἐδ] {νϑγ, 9).-τ } ΠΟΑΒ; α. Κ.,ΤΌΒΗ, ΒΘ Π80}]} 5[Π8.; β. ΒΌ1]16, ἱπτασα βἷμβ : 
ΤῺ ἄορ ἴον ποῦ πὸ 1] ἴο (86 ποθοῦν 5" 1. ὁ. ἴῃ μυϊίηρ, ΟἹ [Π6 ΔΙΤ)Ρ οὗ ΤἸρῆϊ  α. ἴπ ψαἰ κί 
Βροριβ6 ἰδ Ὀγοσοθοάβ ἤγομι ἴα γοοὶ οὗ (Σο Ἀ ρου ΟΠ ΡΑΙΪΝ τ ἴῃ ἢ ἀον ς ὶ ἰὴ ρμυςπρ οὴ 6 ἴκο 



410 

δεβὺ8 ΟΠ νοῦ (ον, α. οὗν! σφ μϊθουδβηθδβθ. β, εἰρδ» 
δουϑη688 Οὗἁ [Ἀ10}}}. 

{υτηξεκ : ἢ} ποὺ ἱογίαγο (86 ὈΟΑΥ͂ ΘΧΟΘΒΒΙΥΘΙΥ ὈΥ 
(16 ἰη ο]ογαῸ]6 Ποἰΐμθ88 οὐ σαϊοηΐηρ, ἰδδείηρ, δηὰ 
ἔγοοζίημ, 88 ἔμ Ὀγροοσί[ο8 ἀο (ν6 Ὁ. 14). 

ΞΤΔΒΚΕ: [1 πευδὶ ΒΟ ΟὈΓΆΓΑΙΪΥ Ἡδὲ 1 δῃ) ἰῃ- 
ΨαΡγ. ΤΏΟΘΟ ΜΏΟ δθ ἰπ ΡΥ μοοά, τησδὲ αἷδὸ 
Ὦδνθ ἃ βορὰ ἴοτιη δηὰ οοἱογ (γϑνγ. 18).--- -ΟΥΕΒΧΕΙ, : 
ὙΤήτλθ Ῥρᾳ8568 ὈΥ͂, Δηὰ οὐθγη  Υ ΡΓΈ8868 ΟἹ (ΥΕΓ. 11).-- 
Μεύτκα : ΤΉΘΓΟ ἰ8 ἸΏΔΩΥ 8 (ΐπρ δηὰ ἰάθα ΘΟ ρτβοα 
ἰῃ ρμυϊἰηρ ὁπ ΟἸγῖϑὲ ; ουν Ο τι βυ Δ Ὑ ἰβ ποὶ ἃ βαρ- 
Ὠδηΐ Οχίϑίθηοο, θυ ἃ στον ; ἰδ 'ἰ8 0 ᾿ΘΆρ, Ὀυϊ 8 
Μ6}}ς (νῦν, 12).--ἰτῊθ ΔΓΙΔΟΡ οὗἁ Ἰέρῃς ψ6}} Ὀδοοπιθ ἃ 
Οπνϊβιίδη. 6 πηυϑὲ οἰνῃηον οἰομδθ οὐυγβοῖσοθ πὶ 
ἀδυκποδδ οὐ πὶ ᾿ἰχιιι (νον. 12). 

ΞΡΕΝΕΒ: [οὕ 08 μᾷξ οὐ ἴΠ6 ᾿οτὰ Φοδβυθ ΟὨγδι. 
Βαυὶ τὸ ρυῖϊ Ηΐπ) ΟὨ οποθ ὈΥ͂ ἴῃ 6 Ὀσ᾽ ο΄ ἐμαὶ τὸ τὸ- 
ϑεΐνο, 88 οὔῦ ροπϑοββίοῃ, Ηἷβ τὶ  θουβηθθθ δηὰ ταοεῖϊ, 
ψοἢ Ηδ Πδ8 ἰϊιηραγίοἀ 0 υϑ8, ἀη ἃ ἴμαὲ ΜγἼο 8}}8}} 80- 
ρϑδς ἴῃ ὑΐθπὶ δοηθ, Ὀοίοσο ἀοα ΒΒ ἰἤγσομθ. αὔἴεγ-. 
ιοαγὰ Ῥὰ: Ηΐπὶ ΟἹ 4180 ὈΥ͂ ζΟΟΪΥ ἰμηϊ δίΐοη, ἴῃ πγα} - 
ἴῃς 28 ΟἸσίβιὶ μὰ8 πα]]εϑὰ (νεγ, 14). 

{μιβοο: 176 οπ6 σᾶγὸ [Ὁ ἴπ6 ὈΟΑΥ͂, ἰπ Ὀοδβίουί 
ὌΡΟΣ ἰὺ πρδὶ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 8 ὨδίυΓΔΙ ; ἰ86 ΟἾΒΟΡ 18 
βἰη Ὁ}, τῆθη ὑπ Ἰυδὶ8 δῃὰ ἀοβῖγοθ οὗ ἴῃ ὈΟΑΥ͂ 8.6 
ῥτγονϊἀϑὰ ἔον (νϑγ. 14), 

Ηκύβνεε : Οδείβιίδη παιο  ] 688 (νογβ, 11-- 11). 
Ομνϊβιίδη κηον]οάχο οὗ (}9 ἴπη6. Τῆὸ ὕπηο οἵὨ (Οἱ,κ1-- 
εἰαηἰΥ ἰθ ἃ τἰπι6 οὗὨ βαϊναϊίοη (νον, 11).-- Το ἀγοὶ 
ΤΔΗΥ͂ ΔΙΤΑΙςΘηΐηρ νοΐοθ8: ῬΌΘ]1Ο ΒΟΥ ΟΘ8--- ῬΓΟΒΟΠΘΓΒ 
πε ΡΥ δίγοκθ οὐ [ῃ6 ὃ06]]---ἰἢ 9 ΒΙΌ]6 (νος. 11).--- 
ΤῊ ΟἸἩγβιίβη 8 ἡοὺ ἃ Ὠἰρἢ εν τον, 8 ποοίυΓηδ) τἱοῖν 
ἐν, Ὀὺδ ἃ ὙΑΙΚΟΡ ὈΥ ἀΔΥ (νοῦ, 18).---Τοιηρόγαποο, 
οὨδϑβιΐιν, ον θ6---ἰὮΓ0 6 ἢ ρεΐπηθ νἱτίιο8 (νοῦ, 18).-- 
ΒΟΗΎΕΙΖΕΕΒ : Β]ἰ85Ὁ] ΟΥ̓ δ 16 Βοίοσιηδιίοη 88 ἃ 
γἰβῖηρ ᾿ἰρσῃν (βογιαοῃ οἢ [06 ΑΠΠΙΨΘΥΒΩΓΥ ΠΑ οὗ {ἢ 6 
Ἐοίονιηδιοη). 

ψοτθ. 11-14, ΤῊΚ ῬΕΚΒΙΟΟΡΕ ζὸν ἐδε ΕἸνεί σθμη- 
ἄαν οΓ «Αἀνεηΐ.--ἩΈῦΒΝΕΒ : ΤῊ6. 681} οΥἮἨΎ ΟἩ τιβεϊηἰ Υ 
ἷ8 ἃ 041} (0 ΔΎΔΙΚΘ ἴγοπι βρὶ γ [8] 81660.--- ΤῊ ΔρΡΡ68] 
οἵ Ομ βιίδῃ πδισμηηθηῃ : 1. 10 18 ΑΥ̓͂ : [86 δὺη ἰδ 
τίϑοη 1 2. Απναῖο, αγῖϑο ἱ 8. Βα ρυτγίβοὰ ἴὸ πον 11 ἴ 
4. Ῥαὶ οἡ ΟἸιγίδι [---Νάσει, :- ΤΏΘ διγακοηΐϊηρ τοΐοθ 
πὶ πιϊοῦ [6 Οδυγοῖ! Ἀρρθαὶ8 ἢ ᾧἃΒ οπ ἰδ Πο]ν- 
ἄδγϑ, [6118 υ8: 1. Υ]αὶ ἔϊπηθ ἰύ 8. 2, Βαϊ ἰϊ 18 
δἷσι ἅμηθ ἰο ἀ0.-ΚΆΑΡΥΕΡ: Τη6 δάυθῃΐς ΤρΘΒΒΑρΡῸ: 
1. ΑΒ ἃ πηρϑβαίο οὗ βεϊναιίΐοῃ δηὰ ͵Ογ : 2. ΑΒ ἃ τηο8- 
5858 [ὉΓ ροηϊθησο δηαὰ ΓΘΉΘΡΑΙ.-- -ΕἸΟΒΕΥ : ΤῊΝ δὰ- 
ψοηϊ 9ΟΆΒΟΏ ἰβ ἃ ΠΟΙ τηοτηϊηρ-π|ὸ οὗἨ (86 Ὠϑετὶ δὰ 
Ἰ1[6.- ΒΠΆᾺΒ ΕΒ8: ΤῊ6 ἔοι! ογπαηηθηὶ Μ6}}- ῃ]οαβίης 
ἴο ΟἸγῖδὲ : 1. Α πιο [} ογο, ἴο 866 186 πἰρίυ τῃδὲ 
ΘΟΥΘΓΒ ἴΠ6 ΘΑΡ : 2. Αἢ δη]ρηϊοηθα αγο, 0 ὈδΠο]ὰ 
116 ἀΑΥ πο ἢΔ8 ΟΠ; 8.4 π|]Πξἔξὴρ Ὠοδτὶ, ἴο ἀο 
ψἰαὐ (Π6 ΟΑΥ ΓΟΑΌΪΡΟΒ.-ΡΈΤΕΙ ; ΤΥ Βαὺ ἰἶπηο ἰ5 10 [ὉΓ 
08 1. Τὸ ατῖβθ ἴοι δἷϑθορ, 2. Τὸ ριιῦ οὐ {πὸ 
δύτον οὗ Ἰἰρἢι.---Πλύυτενβκαα : Ὑηδῦὺ ὈοδϊοημΒ ἰὸ 
τίϑίηρ ἴγοιλ ϑϊθρ ἢ 1. ΤῸ ορϑῇ (6 ουὐυ68 γίσ᾽ν 
ὡ. Τὸ ρΡυῦ οἡ (ἢ τρῶν ραγιηθπὶ; 8. ΤῸ ἴακα ὺρ {86 
εἰχοῦ δγιλου.---ΤΉΥΝ : 0} νἱρζοότουβ δάνϑηῦϊ ργοδοῆ- 
ἴηρ: 1. Οη ἴΠ6 δάνθηῦ ἰἴπὸ; 2. Οη [Π6 δάνρηϊ 
ἀπῖίο8: 8. Οχ [86 δβἀνρης Ὀ] βίην, 

[ΕΛΕΙΝΡΟΝ, οἢ γογ. 14: ΠΟῸΚ ἴηῖο ΟἸτῖϑι᾽ Β νὰν ἀ- 
ΣΟΌΘ, δπαὰ γοὺ Μ|]1 πὰ πὸ ἰοτῃ ΟΥ ταρχοὰ ἀρραγοὶ. 
ΟὨγῖδε πδὰ τπ6 τοῦθ οἵ γἰμιὐδουβπαδδβ, (π6 ψαγιθηῖ 
οὗ ἱπῃοσθῃοῦΥ, δ6 βροίϊθεθ δοαδὶ οὐ ἰϑιῃρογαηοθ δηὰ 
οἰμδδυν, δὰ πίρ τῃ686 Ηδ ποῖ δϑουΐ ἀοίΐης σοοά. 
θαὶ οἵ 8 παγάγοσδθ γγὸ πιυδὲ 86 ἊΡ οὔυν ποαάϊηρ 
ξασωθηὶ. ἴε πιυδὲὶ ὯΘ οοπίοττηθ]α ἴο ΟἾγίδι, [ἢ 
ἐδ γμίδ οὐὗὁἨἁ ον οὐοάΐθηοο, Τὸ τουδὶ ποὺ ὙΘΔΓ 8 281- 
αθηΐ οὗ Οοὐῦ ΟὟ ἴἈΠΟΥΪΏΡ, Δ ἰτγοζϊαν, δῇ ὈΏΡΓΟ- 
βογί υοὰ ἀθνοίϊοη ; ἴῃ (ἢ ὁπάκ οὗ ἴδ, τὸ πισδὲ ρ] ον 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ 

αοά οἱ [δ9 θαγὶδι : δῃὰ ἴῃ (06 ρμαγ’8 οἱ ἷἰϊ, τ͵ὸ τουσὶ 
ποῖ ΠΑΥ͂Θ 8 Ὀδιοθί-ζασωθης, Τηΐδ ζαγπιθωῖ τοῦδε δὲ 
ΟΥ̓́ΟΣῪ ρατί, δῃὰ Ὀ6 υμίνογβαὶ. 

ΓΈΙΘΗΤΟΝ : Ηδ [δῖ ἐγ} Ἰονοδ μἷ8 ποῖρθ θοῦ δ 
Εἰπθ6 17, π|ὶ}} Ὀ6 δὲ ἰοί ἴο πγοὴρς ᾿ἷπιὶ 88 ἴ0 τοῦ 
ἰδ 6}{, οὐϊῃον ἴῃ Ππδὲ ΠΟΏΟΥ δῃὰ γοβρθοὺ {μπὺ '5 ἀπ 
[0 δἷπι, οΥ πῃ ἷα 116, οὐ οἰδϑ τυ, οὐ ροοάδ, οὐ. ροοὰ 
ἸΆΤΩΘ, ΟΥ ἴ0 Ἰοάμθ 80 Το 88 88} υη͵υ8ὲ ἀθδῖσγο ΟΣ 
ἰπουρμῦ, Ὀδοδυβὸ τθδὺ 8 [6 Ὀορὶπηΐηρ δῃ ἃ οΟμοορ- 
ἐΐου οὗὨ ταὶ ἱπῆυσγ. ἴῃ 4 ποτὰ, ἴπ6 στγοαΐῖ ἀϊβοσάοε 
δηὰ ογοοκθάμοθθ οὗ (88 οὐττυρῦ ᾿δαγὶ οἵ 8: Ο0Ὴ 
Βἰδβὶ8 ἰῃ βοί ον δ 8. 106 ΥὙΘΙῪ τοοὶ οὗ 4}1] δἷπ Ὀο 
δραΐηδῦ αοα δηὰ τηδῆ; [(ὉΓ ὯῸ τὩδῃ ΘΟ σαἑἐ8 80} 
οἴἴδηοο, Ὀυὶ ᾽ξ 1ἰΒ ἴῃ δβοὴθ ἩΔῪ ἴ0 ῥγοδϊ οὔ ἢ]6δθέ 
ἰτη561},) 10 τγῶϑ ἃ δῖρἢ ΘΠΟΣΙΩΪΟΥ οὗὨ βο ]ονοα τδδὶ 
Ὀγουρὰι ἰοσί [Π6 ΨΟΣῪ ἢγδὶ βίη οὐ ταδηκιηὰ, Τμδὲ 
ΑΒ ἴῃΠ6 δ δὶῖ ποῦ ἰοοῖς, τπορὸ ἰμδὴ οἰζῆον [ἢ 6 6010 
οὐ ἴδ ἐδϑίθ οὗ ἴ86 δρρ]ο--οἰμεῖ ἰῦ νὰβ ἀθδῖγϑ]θ ἴος 
Κηον]θαάρο, 

[5οην ον, οἡ νοσ. 10: Ῥουϊὰ ἰδ ποὶ τπδκα ἃ 
ὨΔΡΡΌΥ που], ἰἦ πὸ 411] βὸ Ἰἰονοὰ ον ποῖρῃθονγ: 1. 
Τμαὶ τὸ πουἹὰ ΠΟ τῦγὸ δυτὶ ἷπὶ ἔμδὴ πὸ πουϊὰ 
ΟὈΥΒΟΙνοα: 2.  ουϊἃ ΠΟ τροῦὸ οἰθαῦ Ὠΐπι ἴμδὴ πὸ 
ΜΟΙ]ὰ Οὐγβαῖνοβ: 8. ΝῸ πιοῖθ Ὄρρῦθδδθ δῃὰ Ἵγιδὰ 
πὰ ἰθδῃ πὸ πουϊὰ Οὐγβοῖνοβ.---Ὑ μαὲ ἃ βργίηρ οὗ 
τηϊβοϊιϊοῦ δηὰ σα Υ ἴῃ 186 ποι] ὰ που]ὰ Ὀ6 βῃαϊ υρ, 
ἀγϑὰ ἂρ, ᾿ἴ ἐμὲ ργοηθηθϑα ἴο διαγὰ, δὰ ἔγο. 
ΠΟΘΉΩΥ υπΐυδὲ Γπουρθῖθ, πογο, Ὁ ἴῃ6 πουκίηρῃ οὗ 
Β6Ι 8 ϑρίγὶς οὗὨ Ἰονϑ, ογαϑοὰ ουἱ οὗ [86 υἰηὰβ δπὰ 
Βοδυῖβ Οὗ 268 ἴ 

[Βυπκιττ, οἢ νοῦ, 14: ΤῊΪΒ ᾿πρ}168: 1. Τ|ιδὶ 
[86 βοὺ] οὗ τηδῆ, Βἷπος ἴΠ6 [Ἀ}} 16 ἰῇ ἃ παρὰ βέδίϑ, 
ἀοβϊυϊο οὗὁὨ ἰπο86 αἰνίπῃο ργϑοοδ οὗ 89 Ηο]γ ϑρίγι 
ΜΠοἢ τοῦτα 118. οὐ χίηδὶ οἱος ἷπσ 'ἴῃ [86 ἀδγ οὗ υπὰθ. 
Β]6α ἱππούθηοῦ ; 2. ΤΠαὶ Ψ96808 ΟἾγῖβὺ 8 ΟἿΓ βρί σι. 
08] οἸο ΐης ; α. ἰῃ Ηΐβ τἰχιξθουβηθδα, ἰο ραγάοῃ 
δῃὰ ᾿8}ἘΥ 8, Ηδ 18 ΟὉΡ οἱο(Ὠΐηρ, ἴ0 σονον ἴ86 κυ! 
οΥ̓͂ βίῃ ουῦ οἵ Οο(᾽ δ εἰχῶϊ: ὃ. ἴῃ Ηΐ8 στασθ, ἴο Βᾶῃο- 
«ἰγ 8, Ὁ. πε ἢ Ηδ οἴθδηβοβ 08 ἴγοιη ΟἿΣ δὶπβ, ροὶ- 
Ἰυϊΐοη, δπὰ ΔἸ Ὠΐη688: ςο. ἴδδὲ Φοδὺβ ΟἸγῖβι, ἱπ ογάονς 
ἴ0 ΟΡ Βρί γα] ΟἹ] ΐηρ, τουδὶ 6 ρυΐϊ οἡ ὉΥ (ἈΣΏ : 
8 ὈΠΆΡΡ]Ϊοα ΟἸγῖβὲ υ8ι18.68 ὨοῃΘ, βανυθβ ἤοηθ. [ϊ 
84 ηἠοὐ Βυδιοϊοηϊ, ὑπᾶὰϑν [06 ἰανν, ἰπαὺ (6 Ὀϊοοὰ οἵ 
{86 Βδογιῆδο νλβ βῃϑαᾶ, Ὀπὺὶ ἰδ 88 80 ἰο Ὀ6 Βργῖκ]οα, 
ἴῃ ὁγάϑν ἰὸ {με ἐχρίδίοη οὗ γχυϊ. 

[Ὀόρρβιρθε, οὐ τοῦ. 14: ΒΥ ρυϊηρ οὐ 16 
Ιμοτὰ Φεβι8: 1. Γ 8 τβδκθο ἰδ ροβρ6ὶ ἀδΔ  γοὶ Ὀγίρι 
ΘΓ ἴῃ (86 6γ68 οὗ 84}1 δγουπὰ 8: 3. 6 απιἰοὶραΐο, 
μι] ἴθγο ἴῃ ἐπἰ8 που] οὗ δοιῃραγδίῖνο ἀδγίς 688, 
186 Ἰυδίγο, πὶ πο ψὸ ἤοΡΘ, ἱπγουρὰ ΟἸγίδι 8 ἴῃ 
βυδῆοθ δηὰ ρτδοϑθ, ἰὸ βιιϊηθ ἰογἢ ἱπ [06 σ6]6 54] 
κίησάοιῃ οὗ ον δίδου. 

Φοην ει : ΤῊΘ ἩΠΟ]Θ ἴα ἀπάον ποῖ πὸ 
ΠΟΥ͂ ἃγθ, 18 [18]16ὰ ὉΥ ἴογθο. Εδίιῃ, τοσϊκίηρ'᾽ οΥ δηΐϊ- 
τηλϊδα ὉΥ ἴονο, ἷἰβ 4}} [πὖ αοα ὩΟΥ γοαυΐγοθ οὗ τηδῃ. 
Ηδ 88 βυϊυδυύκζαϊοα, οὶ βἰποοτίγ, Ὀπϊ Ἰονο, 01 81- 
ζ6]1ς ρογοοϊοη.---Ὑ ΟΡῪ Θχοο! Ιοαῦ Πρ δγο βροΐθῃ 
ΟΥ̓ Ἰονο---ἰῦ ἴθ {ῃΠ6 δββϑῆσθ, {86 βρίγὶδ, (}6 }1{9 οἵ 41} 
σἱγίθθ, [10 5 ηοῦ ΟὨΪΥ ἴΠ6 βΒγβὶ δπὰ στϑαὶ οοιητηδηά, 
Ὀυϊ αἷζ [Π6 σοτησηδη δ ἴῃ ΟΠ6. 

[Βισηλερ ὙΥΑΊΒΟΝ, ὅϑέγηιοπ ὁπ ἐδε Αγπιοῦ οἵ 
7Ζήρλέ (τον. 12): 1. δὶ 180 δῖτοοῦ οὗἁ ᾿ἰρὰςξ ἰδ, 
πὶ ἢ πιϊοῦ [Π6 Αροβίῖϊθ οσδοσὶβ τ8 ἴ0 ἰπνϑεὶ οὐτζ- 
βοῖνθαβ. Π. ὙἼ ἴὖ 65 ἐδ) δρροϊ]διίΐοη οὗἁὨ “" ἀστωοῖ 
οὔ Ἰίρδὶ:"" ᾳὴ Βοσδυδο οὗ ἱ1ΐβ ὨΘΔΥΘΠΪΥ οὐ σὶῃ ; 
(2.) Βοοβδυβο ἴδ ἷβ ὑ]}Υ οαμπὰ ποτα ΟΠ τιον οχ. 
ἰϑῖ8 δῃὰ Ἵχογὶβ 8 ργοροῦ ἰηβύθποο : {5} Βεῦϑον, . 
οοΙτοδροηβ ἰὸ 16 οἰδγασῖορ οὗ οἷν αϊδροπδδἕου, 
ἩΠΙΟΣ ἰδ ἃ αἰδροηβδίίου οὗ ᾿ἰρῆϊ. ΠΙ. ΤῊς τηοῦνου 
ὙΠ ΙΟὮ Βῃου ἃ ἰηάυοθ 8, ἰῃ ΘΟ ρ] δῦσα τὶ 1.6 6Χ- 
Βογίδιίοη, ἴ0 ΔΙΤΑΥ οὐγϑοῖνοθ ΜΠ] ἶξ : (1.) Ετοι 8 



ΟΒΗΠΑΡΊΤΕΒ ΧΙ 1-ΧΥ͂. 4. 4], 

δοηδί ἀοταιϊίοη οὗ ἴ6 ἀορτααοά δἰδία οὗἁ πιδῃ. γὙὼὸ ἷδ ᾿ΒοΡΟΕ, οἱ τοῦ, 14: Α}} ΟὨνίδύβη ἀυτν ἴθ ἴῃ 
οὐ ἰηνοθίθα ὙΠ [818 ἀτίοοῦ ; (2.) ΤῺΘ ΤηΟΓᾺ] οἷονα- [ οἰαἀοα ἴῃ Ρυϊηρ οἢ (86 [οτὰ Φοδὺβ; ἴῃ Ὀδὶι ς Πἰκε 
οι πϑΐοὶ ἐὲθ ἘΠΕ  ττο ἴο ΘΥΘΣΎ 056 ἯΔΟ ἰ8 ἰπη- [Ηΐπι, μανίηρ (Ππᾶὲ εἰν ανὶτν οὗ ἴθ ροῦ πὰ οὐ υοί 
νοριοὰ πὶ ἰδ; (8.) Ἧ7 ὁ χηυδὶ οἰ Ρ Θοπαθθῦ οὐ ὈΘ] ποῖ τοβυλθ ἔσομι Ὀθίπρ ἱπεϊτηδίθὶυ υπϊτοα ἐς Ηἰπ 
Φομαυθγοῦ. ὉΥ [86 Ηο]γ βρίτὶι.--- -, Ἷ Η.] ' 

διντει Βεστιοκ.---Τὴδ ἔγμδ ργαοίίοο 97 ἐλ ἰξυΐπρ Ἰοογελὶρ 97 Θοά ὁπ ἐδλε πιαπαροπιοπξ απὰ ἀσμνο 9 
ἀἐβοτοηοοδ δείιοοεη ἐδ6 δογωρωίουδ απ ϑεαῖ (ἰλ6 οαρέδυδε ὠπᾶεν ἐλα ἴα), απα ἐλ εἰγοηρ ( ἑποϊδηεὰ 
ἐο ἰαχσν απ 7γοϑάοη),. 7λε Οὐγίδέλαν, ὡπίυογεαίἑδηι ο7 «οοὶαὶ ἰν7ὲ (ἸῸ ΤὙΔΚΕῈ ΚΟ ΟΥ̓ΒΕΚΝΟΚ, ΤῸ ΟἸΥΕ 

ΟἘΔΜΡ. ΧΙΥ͂. 1-ΧΥ. 4. 

ΒΘΟΙΡΕΟΟΑΙ τοκετά; ΟΣ ΟΔΤΣασξιοο, δηἃ στοοοριϊου, Ὀοϑέισθοσι [86 τοδὶ ἀπιὰ (80 εκίζοσιᾳ ; οὗ ἑακῖορ οὔξαιοο απ ᾿πάἀφίπθ. 
. Υ͂. ἴσαι . 

οἴδηοο δπᾶὰ ἀοϑερίσϊη. ΟΟὐαΡ. χίν. 18-χυ. 1. 
ῬτΟΟΘδΙ οὐἑβοδίοσι ὈῪ ΕΙΣ ἡ δυίαὶ, δας 186 ΘΣΧδσῃ}]6 οὗ ΘἸὨχδί. ΟἾΔΡ. χυ. 3.4 ο» 

5 

ΑΔ. ΟἾΔΡ. χίν. 1-13, 

1 Ηΐτὰ (μαὺ 18 ΔΚ ἴῃ 186 ΤᾺ τοοοῖνο γο, δμξ ποῦ ο ἀουδύ] αἰδραϊαίϊ οι 
2 [Ἱπᾶρτηθηΐβ οὗ ἱβουρθί8]. ἘΕῸΓ οὔθ Ὀθ]ονοῖ ἰδαὺ 6 τὰϑὺ οδὺ 411 {ΠῖπρῈ: 
8 δῃοίμοσ, [θαὉ 86] ψῆο ἷβ σγϑϑῖ, ϑαύθι ἢ βοῦῦβΒ. Τοῦ ποῖ Εἶτα (μδὺ οδύθί [ογ, [89 
ὑπο ἀοβρίβα Ὠΐτη τμδῦ οδίϑί ἢ ποῖ [ογ, 086 αὐὐλόντονιν δηα Ἰοὺ πού ἢἷπὶ ΜΒ ΐΟἢ 
οδίθί ἢ ποῦ [ὁγ, {86 δρβίδὶ που] Ἰυαᾶρο πἷμι (Πδὺ οαίθί ἢ [ογ, [86 θδΐθι]: ἔογ ἀαοᾶ ' 

4 Ὠδίῃ τοοοϊνθα ἢ. ὙΥὦΒΟ δῦ ποὺ {μδΐ Ἰπᾶροβί δηοίθμοσ τη ΒΒ βογνϑδηύ ἢ ἴο ἢΪ8 
ΟΥΤΩ τηϑβίθυ ἢ6 βίδηδοι οὐ [4116 1}; γϑϑ, Ὧθ 888}} 6 Βοϊάθῃ Ἂρ [τη8ᾶ9 [0 βίδπά] : 

δ ἴον Θαοα [[Π6 Τιοτα7" 18 8016 ἴο τηδῖκο Ὠΐτὰ βίδηαδ. ΟἿΘ σηϑῃ ϑβίθθιηθῖ 0η6 ΟΔΥ͂ 
ΒΌΟΥΘ ΔΠΟΐΠΟΥ : ΔΠΟΪΠΘΥ Οβύθοπη ἢ ΟΥΘΥῪ ἀδὺ αὐξζό. Ἰ1,οῦ ΘΥΘΓῪ τῇδ Ὀ6 [Ὁ}}Ὺ 

ὁ Ῥοσβυϑδαρα ἴῃ ἢἷβ σὴ θᾶ. Ηθ {δῖ ΤΟ]. τορλγάθι ἢ! τ86 ἄδλγ, γοργά ἐΐ 
Ὀηΐο 1Π6 Τιοτὰ ; δηᾶ δ (Πδὺ ταραγάοθίἢ! ποῦ 86 ἄδυ, ἴο [86 Τιογτᾷ Β6 ἀοῖἢ} ποῖ 
τορᾶτγα ἐΐ [ον ιλίε οἰαι 1.5 Ηδ (ῃδύ [Απᾶ ἢ ΨΒΟ] δαίϊθίῃ, θαϊϑθι! ἴο (86 Τωοτὰ, 
ἴῸΣ 86 σίνϑ αοα {88 [ΠΔηΚ8 πηίο οα] ; δηὰ δ {880 [7780] οδίθίἢ ποῖ, ὕο 

ἢ 186 Τιογτᾶ 6 ϑδίθιῃι: ποῖ, δῃᾷ ρίνοιῃ αοα {μ8ηξ8 [ὑβ8πκ8 απο ἀοα]. ἘῸΓ ποθ 
8 οὗ 8 ἸΙνο ἢ ἴο ΗἰιηΒ6] 7, ΔπΠἃ πὸ τϑη [π0}6] αἰοί ἤο Ὠϊτηβο ἢ, ΕῸΣ ΒΟΥ 19 

Ἰΐνο, νὸ ᾿ἰἴνθ υπΐο {η)6 Τιογτᾶ : δηᾶ σβοίθου στὸ ἄϊθ, ψὸ α16᾽ υηΐο [86 Τοτὰ: 
9 σοί πὸ [ἴνϑ {βογοΐογθ, οὐ αϊθ, γ διὸ {86 1ογα . ΕΌΣ ὕἤο 1818 ομα ΟἸγβὺ 

Ῥοίῃ αἰοᾶ, δηα ΤΟΒΘ, 8πἃ τουϊνοα [Ὁ γὶθὺ α]6α δηᾶ ᾿νε ασαϊη]}." [δῦ ἢδ ταῖρὶϊ 
10 ὍΘ Τιοτὰ οί οὗ [86 ἀοδᾶ δπᾶ [{}6] ἰνίησ. Βυὺ ψὮΥ ἀοβῦ ἴμου Ἰυᾶρθ μγ΄ 

ὈτΟΙΒΟΣ ὃ ΟΥ ΨἘΥ ἀοβὺ δου Ββοῦ δῦ πουρδύῦ (ῃγ Ὀτοίμον ἢ 0. σ16 8881] 811 βίδπα 
11 Ὀοΐοσθ 186 ἡπαρτηρηίσβοαὺ οὗ Ομ τῖθὺ [604]. ἘΕῸΣ [1ὖ 18 τυιϊυύθη," 4481 1ἴνθ, Β611} 

06 ΤΟΙ, ΘΥΘΟΤΥ ΚηΘ6Θ 5888] θον ἴο 126, ἈΠ ΘΥΘΥΥ ὑΟηρΌΘ 8}8]} οοῃΐοθθθ [ρῖγθ 
12 ῬἈγδῖ860] ἰο αἀοᾶ, Ηἶο {861} ΘΥΘΙΎ ΟΠ6 ΟὗὨ τ8 888]} σῖνθ'" δοοοπηὺ οὗ Εἱμηβοὶ ἢ ἴῸ 
18 αοᾶ, ἴμοΐ τ ποὺ ἱπογοΐοστο υἂρθ Ο6 ΒῃοΥ 6 ΔΗΥ͂ ΙΏΌΓΘ: 

ΒΒ. Ομδρ. χίν. 185-χν, 1. 

1. Βυΐ Ἰυπᾶρο {18 τδύθου, (δῦ 0 πιδὴ [ποῦ 10] ρῦ ἃ Βύπη ὈΠΠρΡ.Ό]ΟΟΚ ΟΥ 88 
14 οσοδλδβίοῃ ἴο 181] [οὐ 1Ἀ11100}] ἱπ λὲθ [8] ὈτοΙΠοΥ ΒΒ γ8Υ. [1 Κπον, δι) 831) ῬῸΣ 

βυδαρα Ὦγ [1] 1ὴ6 Τιογᾶ “6888, {παὺ ἐΐόγ6 ἐ8 ποϊμὶπρ [ὑπαῦ πούμίπρ; 18] Ὁποίθδ 
οὗ 1.861: Ὀαΐ το Βἷπι ὑμδὺ οβίθοιηθί. ΔηΥ ἰδμίηρ ἰο Ὀ6 [δοοουπηύθυῃ δὴν τ ]1ηρ] 

δ᾽ ἀπο]θϑη, ἴο Εἶπ ἐΐ ἐδ πποίθϑδῃ. Βαυῦ [Εογ] " [ἢ ΤΥ Ὁτγοΐμου Ὀ6 ρτὶονοᾶ τ] ἐἦν 
τηραΐ [1 Ὀδόβαβο οὗ (ἢν τηοδύ {μὰν ὈΓΤΟΐΏΘΙ ἰΒ βτιενοᾶ!, ΠΟῪ ΔΙ] Κοβί ποὺ ποί 
οΠΑΥ ΡΥ [ΠΟ τὺ πὸ ἸοΏΘΟΣ Ὑγαἰκίηρ δοοογάϊηρ ἴο ἰονθ]. ΘΒΌΓΟΥ μοῦ ΒΊτη 

16 νι ΤΥ τηρϑῦ, [Ποδίσου ἢοῦ ὈΥ {ΠΥ τηϑδῦ Ὦ11] ἴῸΓ τιθοτὰ ΟἸτιβ ἀϊοᾶ. 1,6 ποῖ 
171 {86 γοῦν "" σοοα Ὀ6 6.1] Βροκϑῃ οὗ: ΕῸΓΣ ἴΠ6 Κίηράοιῃ οὗἩ οα 18 ποῦ πηοϑῦ δηᾶ 

ατίηκ [οδιΐϊπρ δυᾶ ἀγιπκηρ]; Ὀαΐ ΤΡ ὐΘοῦΒΠΟΒΒ, δῃα ρθ806, δπα ἸΟΥ ἴῃ (86 ΗΟ] 



, - 

412 ΤῊ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΗ͂. 
τιραπεπαρστηο σον 

18 αμοβί, ΕῸσ δ [πδῦ [πψ80] ἴῃ {π|ο86 {πἱπρβ [Βογοἱ] ᾽" βουνοί ΟἸγίβὶ ἐδ ἀοοθρ" 
19 8016 [τ8]1- Ὀ]ϑ8ϑῖηρ] ἴο αοῦ, δὰ δρρτονϑᾶ οὗ πιθῃ. 1,οὺ υ8 ὑμθογοίοσε ΤΌΠΟΥ ᾿ 

ΔῆοΣ [Π6 ΓΠΊΠΡΒ τ ΔΙΟὮ ΤΩΔΚΚ6 [ῸΓ ρϑᾶοϑ [{Π6 (βίῃρβ οὗ Ρ6806], Δπᾶ [δΐηρβ ΒΘ Γ0 
ὙΥΣ ΟἿΘ ΙΩΔΥῪΥ ΘΟἸῪ δηοίδον [086 (ΠΐηρΒ ψΒΙΟὮ ρογίδιη 0 τηυῦυ8] ΘΙ] ΒΟΔΈΟΩ], 

50 ΕῸΥ τηϑϑὺ ἀδβίσου ποὺ [86 σοὺκ οὗ 6οα. ΑἹ] ὑβϊπρ5 ᾿πἀθθα αγὸ ρᾷγο [ο]6βῃ]; 
21 Ὀαύ ἐΐ ἐδ 61} ἴοτ ὑμαῦ [[}0] τηϑὴ ψ8ο οδύθι ἢ στ [[Ὠτουρἢ] οὔδηοθ. 22 ἐὰ 
θοῦ [01] ἴο οδὺ β6βῆ, ποὺ ἴο ἀσπὶς πτῖμ6, ΠΟΙ [0 ᾿ Ὑ ἐλέη ὙΒΘΓΘΌΥ 
ΘΓ ἢ] ἢν ὈτοῦθοΥ Βα] οἴ, οὐ 18 οὔδηαϑᾶ,ἷ ΟΥ 'βΒ τηϑᾶθ [σκιὰ τη86] τοβκ,, 

92 Ἦκδϑί (δου ΓἈ10}} ὃ.) δνθ ἐΐ ἴο {γβ6} Ὀοΐοσο αοα. Ηβρρὺ [Βἰοββθα] ἐδ ἢ6 (δαὶ 
οοπαοιαμοίν [πὸ ᾿υαρθ.}}] ποὺ ὨΪμΒ6117 ἴῃ δῦ ὑδίηρ [ον {Π1ηρ] σψϊοὰ ἢΘ 

28 Δ] ον. Απᾶᾷ [Βα] 6 (δαὶ [στο] ἀουδίοιι 18 ἀδπιπθᾶ [οοπαθπιηθα] 1 [6 
θδῖ, Ὀθοδτθθ ἤ6 θαΐοίδ, [1 18] ποὺ οὗ ΤΆ}: ἴοσ [8π4} τμδύβοθυον ἐβ ποῦ οὗ ἔδ!ἢ 
18 811. 

Ομδρ. χυἍ ϑ Υγο ἴδθ5 [Νον νὸ γ͵}0] ὑμδῦ 8γθ βίγοπρ ουρθὺῦ [0 ὈὉθΑΓ [86 ἱπῆττηϊ 46 
οὗ [86 ψϑδκ, δηᾶ ποῦ ὕο Ρ]ΘΆ86 ΟΓΒΘΟΙΥΘΒ. 

σ. ΟδδρΡ. συ. 3.4. 

2. Τοῦ" ΘΥΟΙΥ͂ ΟΠ6 οὗ 8᾽ ΡΙοα86 Ὺίθ ποῖρῃθουῦ [ῸΣ λὲθ ροορα | πῆμ αὶ τἱον] ἴο 
8 οαϊβολίίοη. ΕῸΣ ουθὴ ΟἸγϑὺ ρ]θαθοα ποὺ Βἰμηβοὶῦ; Ὀαΐ, 845 1ὖ 186 ττιύθη," [ΓΘ 
4 τΟΡΓΟΔΟΒΘΒ οὗ {πθῖλ {πδὺ ΤΟΡΙΟΔΟμοα [Π 66 1[6]] οῃὰ 8. ΕῸΣ τ ϑδίβοονον (Ἀῖησβ 

ψγοτο τεϊλῦθη δἰογθίτωθ οΓ τὶ 6 ἢ Ἶἢ ΓῸΥ ΟΟΥ ᾿οδγηΐηρ [᾿πβίσυοίϊοη], [Βδὺ τ 
τ μὰρο σὰ [06] " ρῬεαϊάοποο δῃᾶὰ [186] οοταΐξοτύ οὗ {ῃ6 βου ρῦαγοβ ταὶρθὺ ἢανο [οὔτῇ 
ΟΡΘ. 

ἘΈΧΤΟΑΙ, 

1. Ψαν. 1.--[Τ}6 ΐοΣ] τουδοτίηρ ἰδ αἴνοῃ ἀρονθ. ΒῸΓΡ ΤΣ ΟΣ ἘΣΤΙ ΒΟΒΘΟΠΝ, 860 {9 Ζδνεγ. δ νοίεε. 
3 Ψος. 8.--ἰεα. (σἰ ἢ Ὁ).3. 1... ΨΙΚαἶθ) : καὶ ὁ μή. δ). Α. Β. Ο. Ὁ. (πιοϑὲ τοοάθετι οἀϊξοσθ) : ὁ δὲ μή. Μογος δὰ 

ΒΈΠΙρΡΙ, ΒΟΎΘΥΘΣ, οοπαίδον ἰδθ ἃ, ΤΩ Ομ δ τιΐ681 γοροί λείου ἔγοσα γοσ. 2. --ἼΠ6 οἀτασπάδεϊοῃεξ ϑυξεοσοῦ δῦοτο ἈΣῸ ὅυια 
τὸ ΤΌΣΥ δγοϊὰ ἐμ αἰ δηθοηοδα οὗ Π6 Ε.. Υ., Ὀὲ ἸΤΟῸΪ ἃ θΟΔΙΟΘΙΥ͂ ὉΘ δὐστοΐβεῖ Ὁ] ἴπὶ Δ ΣΟΥ βίοσι. , ΟΠ ΔΟΙΕΥ͂, που 

ΤΏΟΣΘ οχϑοῖ. 
8 Ψας. 4.--[εο., 053, Ὦ. Ε΄. 1,.., ΟὨστ ϑοθίομα, ΤὨοοδοζοῖ, τοὰ Θεός. δὲ. Α. Β. ΟἹ,, βϑεὶν γοσϑίουι: κύριος. ΤΠ6 

ΙΔιΐαῦ ἰβΒ δἀορίθα ὮὉΥ ΙΔΟΒταδηη, Τιδοδβοπάοιί, ΑἸέογὰ, Τυϑμοῖϊοα, ΤΏρο; ἐδ οΤΤΔΟΣ ὈΥ͂ ῬΕΙ͂ ΡΡὶ, Μογοσ, 0) 6 Ὑ οἰΐο, 
Ῥοτάρνοσίδ. ΤῈθ Θεός τοϊρις δατο Ῥθοσι βοστονγοὰ ΥΟΥ. 3, 84 ἃ. ΟΟΣΤΘΟΌΔΟΣ ; ΟΥΓ δ Ἐὐρως ἸΠΛΥ͂ ΠΕνΘ ὈρΘ ἃ πἷοδδ 
ἀοεί γοὰ ἕγομι τῷ ἰδίῳ κυρίῳ. ΤῊΘ ῬΤΟΌΘΟΪΙ 95 Δ’Θ δὸ ΘαῸ8}}]Υ Ὀαϊδποθὰ, ἐπα [809 ΜΆ, ὦ Υ τουδὲ ἀϑοὶὰθ ἴῃ ἔδυοῦ 

κύριος. 
4. ψας. τε Τὴ (}: δυνατὸς γάρ ἔστιν ; ἃ ἸΘῪ δΔυξιογίεθα : ἐνναῖνν γάρ δὲ. Α. Β.Ο. Ὦ. Ε.: δυνατεῖ γάρ. ΤΠ9 

Ιδδ0 ἰδ λοοορ θα ὈΥ͂ ὭΣ, Τιροδοπαοχί, Μόνο, 9 Ὑ οιίο, ΑἸογὰ, 1168, Ζδῆρο, Ἡείϊεοοδο, ῬΕΣΙρΡὶ : δυνατὸς 

δ. ΥοΥ. δ-ἼῈΟ οἷδῃδο: καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν, κυρίῳ οὗ φρονεῖ, ἰ6 οτηϊἐοὰ ἱπ δὲ, Β. Οἱ, Ὁ. Ἑ., Ψυραίο, Οορῖδο, 
ΝΥ͂ Ἀὐδυθπαν, Φαζοῖηθ, Βυβηυδ, Ῥοϊηκίηβ, Η συν, ΜΊ, Το μη εις Μίογασ, Ὑτοβ6 1166 (ἐπ ἴδ νογαΐουδ οἵ 86 Ατποῦ. 

Ὁ16 ὕπίοι ἀπὰ οὗ Εἶνο ΑὩρ, ΟἹ 6π). 1 186 Ἰουπὰ ἰῃ (226ς.) 08, ΗΝ Ῥοβιξίΐο, πὶ Ογυδοσίοσῃ δηὰ ΤὨθοαοτχοῖ ; τοδὶ ποὰ 
ὉΥ Βοΐοδο, )6ὸ ῆοϊίθο, Βυϊίξθομο, ῬΒΙΠΡΡὶ, Βεθασί, Υογάθνοσί, , Τ]ϑοδομιάογῆ γασίοα ἴῃ ἴα ἀἱδογθης ϑαϊείσπε ; 
ΑἸζοσὰ ὑὈσϑοῖκοία ἰϊ. 6 υϑ0Δ] Ἀμ κβονν ἡ κὸ οὗ ἴῃοκ6 γὰδο Γοίαϊπ [ἐξ ἱπ, ταὶ ἐδ οσαϊβεῖοιι 'τἃἂδ οοοβδίοηθὰ ὉΥ ἐδ 5ἰτα δῦ 
θηάϊηκ (φρόνει τ Ὀοΐῃ οἰαῦδοθ δαυὶπα πλἱα]οὰ βοτὴθ οὗ [86 οασὶν σου Υ βία. Τὸ [8186 Ὧσ. ὕδῃβο δὰ : “ΤΏ 7608: τὲ Εἰ 
ΟἸΔΏ89 εἰ ἢ υδοὰ ἴο Βυρροτί 8 ἀΐδχο οὗ Ομ χίσεδιηι Βο] αν. ΑἸοτὰ (Ὠΐπ κα ἐξ τδν Ὦδνο Ὀθασι οτ!ἐθϑὰ ἔπ [86 
ἑπίογοδὲ οὗ ἔ:6 ΟὈΒογύϑο9 οἵὗὁἨ [ἴῃ69 γα 8 , δ οτσὰ Υἱοῦ οτὴ 118 Βυ δ᾽) θοῦ ῬΣΟΌΘΔΟΪΥ 1οΔὰβ Ηἷπι 10 Ὀγϑοῖκοὶ ἐδ οἷδξιδο, 
ΤΠο πρηοΐδὶ δυϊμογίξν ἱ8 80 ΒΙΤΟΏΔΙΥ͂ πὲ ἰὖ, ἀπὰ πὸ νϑηΐ οὗὨ ΘΟἸΩΡ]οίθμθα ἰπ ἴῃ 6 ΒῃΓ 6 δο6 τηϊρηΐ 60 ΟΘΑΣΪΥ δνο 16ἃ 00 
λἴ6 ἰηδοσίϊοσι, ἐμαὶ ἐθοτθ ποϑα Ὀ6 Ὀπὶ ᾿ἐξε]ο ποαλδείοη ἴπ οσα  ἐξηρ ἰς. Ὁγ. Ἡοάβο ἰθ δἰ ϑηὐ στουροοίλης [λ 6 ὙΠ0]6 ταδιῖοσ. 

4Φ ας. θ.--[ΤῊ}0 Ζεο. οτηϊίξβ καί Ὀδσίοτγο ὁ ἐσθέων; ὕὈπὲ ἰϊἰ5 ἐοτπιπὰ ἰν 41} ἔῃ ΜΆ8., τοσβίοτδ δειὰ δίδοσα. 
Ἰ ΨοΣ. 8.--[ΤῊ0 τΥατιθοσί ὈΘΣΒ παν τϑαθ οοηΐηδίουνι ΠῚ ἐῃθ νοῦ ἀποθνήσκωμεν ἴῃ (πἷβ γοτθθο. Τδθ Ὀοδίςσευϑ: 

ηος αἶνϑθ ΤΙ ἜΠΟΣ ΟΣΟΒΥΘ “ωμὲεν ἴῃ [πὸ οοπάϊ 018] οἰαῦΒοβ, ασιὰ ἢ ἱπαϊοδεϊνο τομὲν Αἵ τῷ κυρίῳ. 
Θ ΤΡ 68. 

8 αν, 9.- [Τὸ ὴεο. τοδὰβ καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν. ΤὨΐδ 18 ΠΟῪ ΕΟΟΣΤΑΙΣ τα διῇ 
ὅ ἴυδλτι, ΑἸογὰ, Ἢ ογὰδ- ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, τοὰ, 80 Ιδοϊισδπν, Τὐβοδοιιάοτῦ, ῬΒΠΙΡρὶ, 6 οίῖθ, Μονοσ, 

πογίῃ, ΤΎΘρ61166, δηὰ [ΔΏμο. δὴν οἵὗὁἁ (8 οΟΙἄοΣ ατἰἦοβ αἷδο, ὑπο ρι ΘΠΌΠΘΣΒ]] ταίδιηἱ καί Ὀοίοτο ἀπέθανεν. ΤῈΘ 
Το]ονίπα ποῖθ ἔσοση ΜόγοΣ δἰαΐοθ (86 ὁ886 αυἱίο {1}}γ δῃὰ ζαϊΓὶν : “ΤῸ οτἰ βίη οὗ 81} [ὴ9 γασίδοηβ ὁδ ὉΘ δά ν οχρ]δἱποὰ 

189 τολάϊπρ ἀπέθανε καὶ ὄζησεν Τλεξιοδόη δθα Τιθοβοπάογῖ), ὙΒῚΟΝ 16, 8}} {πηι οοπείογοὰ, Ὀθαὶ ξυδίαἰηθὰ, δηᾶ 
ΠΟΙ͂ ΠΘΠΟΓΘΙΙΥ ποοορίθα 88 ΟΥΙρΡῚ8]. δ᾽ 86 Ψ0]1ὁτγὲ : ἴο ὄζησεν, ἀνέστη ΜᾺΒ Βἀ θα 88 8 ξιοον: ΘΟΣΏΡ. 1 Ἰθδα. ἵν. 14. 
Ταση, [σοῦ ἢ (Πο δοοορίαποθ οὗ ἴ86 μἷοδα ἐπείεαα οὗ [88 οτἱρίπδ) τογά, ἃσοδθ .9 τοβδαϊῃρ : ἀπέθανε καὶ ἀνέστη (Ε΄. 6.): 
ξὨΣΟΌρ [86 δοοθορίθποε οὗ ἰδθ μοι δεξίεε (86 οΥγἱρὶμα] σοσὰ ΡΑΠῚΥ ̓  ἀπέθανε κ. ̓ ϑτῆσα κ- ἀνέστη (Βστ. Ἐσρ.). ῬΘΤΗΣ 
ἀπέθ. κι ἀνέστη κ. ἔζησεν (Ὁ). 1,., ἄο.}; ἥτοτῃ τ΄ Ἰαϊέισ, (μ6ῃ, ἢ τπὸ δοοϊάθιν αὶ ΟΣ ἐπίσῃ 08). τορι αἱ 
ΑΙ, ατόθο ἢ τοοοϊτοα σοδάϊηρ (γοτν ῬΟΟΣῚΣ Βαρρογίϑα ἀπά Βυτοδα ὮΓ ᾿ς πθβομξῳ ἘΤΏ41}ν, ἴδ6 ἔοι ὅξησε «- 
ἀπέθ. κ. ἀνέστη (Ὠ)}. Ἐ,.) σα8 πιδάο, Τ ἀπέθ. κι ἀνέστη ψδ88 τοαᾶ, ἐπτουρῃ ρογυογί θα οσίϊἱαίατα ἐη (ἢ) αἰδοτηρί 10 
ξοοΐοσθ ὄξησεν, ποὶίδμονρ [Π6 δρυσίουχιοαδβ οὗ ἀνέστη ΤΟΣ ἐδθ ἘΠ ΤοΒθου οὗ ἔζησεν Ὀσΐπρ Κποσιν, ἐλο Ἰαέέασ πὸ πᾶσι. 
πιοοὰ οὗ [δ ΘαΣΊ]ν ᾿τἴο οὗ ζοδυδ, αμἃ ὮΘΠῸΘ Ῥίαοοά Ὀοΐοσο ἀπ ᾿) 

9 Ψὸοσ. δὶ τ τνοον οὔ Χριστοῦ (ες, δὲδ, ΤΊ, ἸΏΘΔῺΥ γοσδίοῃδ ἀπά 1530Π676}, Θεοῦ 18 Ἰουπὰ ἴπ κ᾿. Α. Β. ΟἹ, Ὁ, Ἐ- 
ϑότὴθ ἔδίμοτβ. Ἰαξίον 18 δόοορ Ὀν ἘΣΣβοηθ, Ἰδομσοδηη, Τἰθομβοπάοτί, Μόγγας, ΑἸήοσὰ, οσγάθποτίῆ, ΤΊϑρθ}160 
Ιδηχθ; ἴδ ΌΓΠΙΟΣ ὃν [ἢ6 οἱάος οσίτοβ, Ἵ ποϊθοῖς, Ὧ6 Ὑ σέο, ΡΒ ρΡί. Ὧν. Ἠοάᾶζο βαγβ ἴμ δέος “" ἰδ τοίδέῃϑια ΌὉΥ τοοσὶ 
ετὶ οα] οἀϊίοτο ;" Ὀπΐ ἐδο ουστομπὲ οὗὨ οσί ἱοῖδται ΠΟῪ δοΐδ ακαὶπδί (δ ; πὰ Ὑμδὲ νδ8 ἱστιὸ δὲ [09 ἀΔαῖο οὗ μ[6 ἢταί οαϊτοθ 
(1886), 1. ΒΞΤΡΟΥ οογτοοῖ δὺ [Ὧ8 ΔΡΡΘΆΣΔΏΟΘ οὗ [πὸ οὐϊξοτι οὗ 1866. Χριστοῦ νὰ ῬτοῦΘΌΪΥ ἐπροσίϑα ἴο πὰ νυἱδὰ 
ψΨαΣ. ὃ (ΟΣ ἔζοστα 2 ΟΟΣ. συ. 10), ἴ8ο ἴξ ἰα 416ο οἰδέτιοα ἴδαΐ Θεοῦ νὰ βυπεϊτἰθὰ το οοζτοδροσιὰ τὶ γασϑ. 11. Μυοὶ 
δ)8 Ὅσοι δαϊὰ οἱ ὈΟΤῺ αἰάθβ, Ὀυΐ ἰὯ0 ΜΒ. δΔΌΪΒΟΣὶ Εν δοόσοδ ἀδϑοϊδίγο ἴῃ ἕδτοσ οὗ Θεοῦ. 

18 Ψ τσ, }1].--Εγουα ἴθ ἸΩΧΧ,, [εᾶ. χὶν. 23, Ἰποίοαὰ οὗ ζῶ ἐγώ, [6 1,ΧΧ, χοᾶ (δὲ [ἢ ἅτις οὗ [86 γ6186): 
κατ εἰαυτοῦ ὀμνύω. Τιιίθαὰ οὗὨ ἐξομολογύήσεται τῷ Θεῴ, ἴδπθ ΤΧΧῚ (ἐο] 10 0 ΗθΡτον) : ὀμεῖται πᾶδα 
ῥλῶσσα τὸν Θεόν. ΤΟ ΑἸἰοχαπάσίπο ἰοχὲ οὗὁἨ Ὧο υΧΧ. ἀρτθθ8 Ὑ1μ Ἐμία οἰϊαιίου, Ρ διὰ Μογον ἐπὶ ἐδ 8 
Θθδηδο ἰο οοηΐοστη ὙΠῈῺ ΟἿἿ σοῖο; 6180, ἰδὲ ῬΗΑῺῸΪ ῬΌΣΡΟΘΟΙΥ ναγῖθα, [Ὁ ΟΧΡσϑθδ ἃ βοῦογδὶ δοῦρε, Ἡλίοδ, ἸονοΥοσ, ἸΩΥ 
εἰ [6 Ῥαπὶβ οὐ ἔπὸ δρϑοΐαὶ ὁμο σχργοιοσά ἰῃ (6 ΟΙὰ ΤοσίδιθὩϊ ρεθθΑρΌ. 
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21 ὕ;, 13.--[Β. 91. Ἐ᾿ : ἀιποδωώσαι ; 
Ἐσδοκοίς 

Τδλοῦσοδσιν, Ττυβο θα, δ. , 8. Τὶ : δώσει: Ῥ 
πὸ. ΤῊΘ ΤΌΓΤΩΘΣ ἐδ ΣΟΟΣΘ Ὠ808] τὶῖϊὰ λόγον, ὨδΘπ 66 ἐδο Δείοῦ ἰδ ἐο Ὅ6 Ὀχοζοστοά. 

ψὮ 0} δώ ἰηοοτί οὗ ἊΝ ΒΌΡΡΟΣΕ σει, ἰὴ οῦν. 

4}8 

Α. 6. ̓)». 1, ἴ,͵ Μογοσ, Ὦο Ὑ οἱΐθ 
βαιὸ αυϊῃοτίϊοι 

6 1886 οὗ Ὁποίδὶ 
ΕΣ. 14.--ἰ[ὃς. Β. Ο΄ ἀτὸ αἰϊοὰ ὮΥ ΑἸδοτὰ ἰδ διτοσ οὗ ἑαντοῦ (Πες.). Α. Ὁ. Ε΄ 6. 1. χοδὰ : αὐτὸν (ἴ0 ἩΝΙΟΒ ἸΣΟβΟ]16ὲ 

οὐὰρ Β, θέν) ὑγ8ὸ τὰ οὗ ἐδο ες. ἰδ δἀορίοα 
9 ΟἿΪΥ ΣσΘη18 

πο Τσοκοῖθα. 11 Τδοούθοτοὶ {τἀἢἐἢΟῸ τοΐθσϑ ἐξ ἴο ΟἸσίϑε) ὍΘ 
Φύσει. πὶ}} θυρροτί ἴπὸ ἴοστμογσ. Τἰδοδοινάοσ γἐμῴκ γς 

18 ὝοΣ, 1δ.--ἰδ. Α. Β. Ο. Ὁ. Ἑ. α., γυϊμραῖο, 
Τποϊαοῖ, Μοτοσ, ΑἹ τοταπποτί, δον 9 

ΑἸδογὰ, Ρεΐ τρϑαί τηοάθγῃ Θά ξίοσθ 2010 
ἀϊερυΐθ ἰ8 πιιϑέβοσ ἰδ δῃβου]ὰ Ὁθ6 αὐτοῦ οἐ αὐτοῦ. 

νοὶ, Τμοϊυοκ, 0 Ὑ οῖϊο, Μόγτοσ, 1 δηβο 
τρὰ ἴῃ ἔδυοσ οὗ 186 ἰδείϑι, 'ἰϑιι ΟἸσυθοδίοσῃ᾽ 5 ὀσρὶδσιδί οῃ : 
δὲ 71} οὰ., Ὁ. 

παι 68, Βο. 
δέ; δἀορίοθὰ ὈΥ ΒΡΏΣΕΙ, Ηοάρο, })9 Ἡ οἰἴοθ, δι !ἂ ἐμ οἱάθσ οάϊίοσβ, 

ΤῺΘ ΦΌΓΙΩΟΣ ἱβδ βἀορ᾽οα 
; Ὅ)0 Ἰδέΐζοσς Ὁ Ἰδοθτοδηη, Ὑοσάσψοσί, 50». 

"Ἔ 860 ὝῈΊΗοτγ, δ 1η5, 
εἰ γάρ; οριοὰ ὃγ τί θέαι, Ταρβσοασιῃ, Τίδομετιά 

"δ, Ὁ" Ὧο τυηοΐα] ΔΌΣ ΕἾ66) θΟΙῚΘ ὙΘΙΕΙΟΣΦ: 6 
Ὧν. Ηοάβμο, 'Ὡ ᾿εἰβ Ὡοἵν οἀϊξίοιι, δίανϑθ 189 

προυμπὰ ἴοσ ἴθ ᾿δεΐοσ τοβαϊηρ, πὶ ἰΒ ΠΕΣ ᾿πδιδοὰ ἐπ δὰ : “4{ἢς ΣΩΔΙΟΣΊΥ οὗ οοτηταϑηϊαίοσ διὰ οἱ ἱο σα {6 
οὐυζωσαος ἰοχί.᾽" Οοείδί ]Ὺ ἰδ9 ὈολίοΣ συρνοσίοα τοϑϊηβ ͵δ ΤΆΟΣΘ 6] οὔθ, ἢΘΩῸ9 ἀΟΌΙΥ ργοίθγη θ] 9 οἱ οτί δοα] 
δτύπηθειν 866 τὴρ Ἐν. Νοίεε. Βιυδτξ βδγϑο (86 86:86 866}}8 (0 ΓΟΘΘΏΌΪΟ γάρ, Ὀπὶ ἰδῖίκοα πὸ Ὡοίΐοο οἵ {ἰλι6 ὅποι τμαΐ ἐξ [6 
κεαὰ ἴτ [86 τπηοΐα] ἥ 

14 Ὑαν, 1θ.--. Εν) ἃ ποπιθι οὗ νοσζαϊοὴθ ἴο, ο δέρειν [(}λ6ὸ γοσϑο. 1ὶ δον ἐπα 
. Νοίε. 

186. σοι. 18.- -[Δ ες. : τούτοις, δυρροτίοα ὃν ἐΐδ, 8. Ι,., τηοεῖ σαγείγοα, ΔΩ γοσβίουιδ (βιυσχίδο, ΘΈΡΟΣ ζαΐοσα (ΟἜ τυ“ 

Οἴδοσθ. ΤῈΘ δἰηροϊοῦ: τούτῳ, 

ἐν πνεύματι ἀγίῳ, ἰαῖθ οοραΐηρ, [Ὦδσι 
ἰαστο οὗ ἴ86 ὝΕΣ οὔ τυ ἐνὶ Υ 
ΤΏΟΓΟ ἸἸκοὶν. 

1Φ ΨᾷαΣ. 19.--ἰ(6΄. Ὁ... πιοδσέ ουχεῖνοδ δειὰ βίμοσε : διώκωμεν; βθυρυεα ὍΥ τοοάσχῃ θα ίογθ 
διώκομεν. ΤῊΘ ΤΟ 618 6 ΓΘ ΤΡΆΘΗΥ Πιουσ δοκοῦ. ΤὮΟ ἱπάϊοανθ 

ἄοοδα ποὶ δοοοτὰ πὶξ 1:9 Ῥγϑϑαιοο οὗ ἄρα οὖν. Ἢ (δά. πεΐπ ποῖ »πα}.}, Ὀθ. 

ν Ἠοάβθ, δῃά 
ΕΤῚ ὰ ι Ἐν τὐκὺ γλασὶ ΕΣ τὸ ἀξγοε Ο Βυβ Αὐυχκυϑίϊ ουπᾶ πὰ δὲ. γὰ .Ο. 1, Ε΄, ΤΊΒΣΥ ΤοσβίομΒ, 6Γ5 τῖσαι 8, Αὐ 86, 

͵ με βιαθε ῳ ον ᾿ ΕΡῚ ΤΟ. τοῖϊ, ΤΥ νι 1165, 
αἷδὶ δυιϊδουιν ἰδ ΟΥ̓ ΣΝ ἈΕΙΠΙΆΕΙΤ, βραίηδέ [6 ΙΓ), το 18 ζ6 ΘοδίοΣ σοϑΐηρ ; ἤδοθ δὐορίοα "δ 1Ποθ6 ΘΟΙΏ. 

οἷγ 

ὨΘΓΘΙΥ. δὲ. Α. Β.Ε Το: 
ἰεοίο αἰγϑὲοι να; ἰὰ ἰδ (ΔΚΘῚ ἸηΟΣτΟρ ΓΙ ΥΘΙΥ ὉΥ 

11 ΨΥ, 31.--ἰΝ 1, Α. Οὐ, ΘΟΣὴ 6 ὙΘσδίοσι ὃιιὰ ἔμίθοσβ, οτοὴῖ ἢ σκανδαλίζεται ἣ ἀσθενεῖ. Ιηϑογίοα ἐπ » 5, Β. Ὁ. 
ἘῚ,,; τοιαϊσιϑὰ ὈΡ οὔ ᾿ς 81 οαἰΐογα ΚΘ ΟΣ] γ. (ΔΟ δῆς, Τἰβομϑηἀοσζ ἴῃ ἰδ οὐἰζίοιι 61168). 

τ οι. 32. - ΙΑ ΟΣ πίστιν, δὲ. Α. Β.6Ο. ἣν ; δΔαορίοὰα ὈΥ̓͂ [Δοτληπ, ὙΊΟρ6}166 (Πη0 ρΡοϊηΐα ἰπδογίϑα ὈΘΌΘΘ 
σύ δηὰ Θεοῦ). 5 τοδάϊης σου]ὰ σϑαυΐγο 08 ἰο τορύνε: Τῆι 7αϊ ἢ «ολτοῖ ἰδλοι λαςεί, αυε {{ ἐο ΙὮνεε! 7" δείογε Θοᾶ. ἈΚες. 
Ὁ. Ε.Ὶ,., ΒΟΥ ψοσείοιδ δηὰ ἕβιϊ οξαῖς ἣν. 1ὲ ἰθ σὸ ὉΥ ΕΣ ρρὶ, )Ὸ Ῥοῖῖο, ΤΟΙ οἷς, Μόογοσ, Ὑ ογἀσ ΟΣ ; 
Ὀγϑοϊκοιίοα ὈὉγ Δ)ζογὰ. Ὧν. ἔδρο κα ἰΐ πᾶ ὶ ΒΟ 88 ἴο ΘΙ Δεῖξθ πίστις 88 βοιηθι δὲτια, δέ το ἵδη α μῦ- 

Ὀδ]διοοὰ ; ΟἹ ἀχορβείοδὶ ὕτοπῇᾶθ, [6 ὈΓΙΟΐαΣ [ΤῚ ͵οοῦνο ὑρῖπιου: ΟἹ οὐ σαι! στουπάπβ, 6 Ῥτο α ὈΣ1 τὴο98. ἈΣΘ ἘΜ Θ]] 
Ὁ 17 τ6 φοαμέίαμοθ Ὀ6 ἐδίχϑυ ἐπίοσσορδενεϊν, 1} βου] ὰ Ὀ6 Ροΐῃ 

Ῥ. Σν. 3.--[ΑΝαΣ ἕκαστος, ἔδ0 ες. τοδὰβ γάρ, πὨΐοι ἰδ ἑουπὰ ἱπ πὸ Μ8. ; οτο θὰ ὉΥ γογβίουβ, ἤδίλιοξα, 

6.-- 9 νυποίτιδιίϊοη ἰδ (ἢ ἢ ΟΡΘῈ ἴο ἀἰϊδουρείοη. 
εὐλο Ἰγ; ἰζ ποῖ, 8 οοΐοπι δϑῃου!ὰ ὯὈ6 συιυθαϊὶἐτιιοὰ. 

διη τοοάοσῃ δαΐίογα βΘΠΟΣΆΙΪΥ. 
30 ὙοΣ. 2.--[Ιπδίοδιὶ οἵ ἡμῶν (δὲ Α. Β. Ο. 1 3. 1.), τὰ δυὰ ὑμῶν ἰῃ Ὁ. Ἐ., ἰὰ ἐδο Ψαϊχαίο, δῃὰ δ πύσωθασ οἱ 

. Το ΒΓδὲ βόσεοι ἰβ δἀορ θὰ ὉΥ τυοάστη οἀϊίοτπ. 
31 ΨΥ, 8.--0[Ὰ. υεγδαίΐηι οἰἑαϊίοα ἥτοσα ἴδο υαχ᾽, Ῥε. ᾿χυΐ δ. 10 (ΗΠ 90. ᾿Ιχίχ, 10; Ἐς. Ἰχίχ. 9). Το ΤΟΣ, [8 ἃ Ἰ᾿ἐΐοσβ) 

τοι δοχίηρ οἵὗὁ ἴῃ6 ἨΘΌτοΟΥ. 
33 ΟΣ. 4.--ἰἼὴ9 Κεο. τοδὰδβ προέγραφη (ἰδ! 6 δοοοηᾷ ΕἾΤΩΘ 

δα. : ἀΡΕΘῚ λλορίοα Τἰβομαηᾶν 
ὄγραφη ἴδ θτας {ἴτηθ. Θ Ασοοσ. Βί0]9 πίοι οσηὶίδ ἐ 6 νὰ σὺ 

35 Ὑα:. 4.-ἰκ. Δ. Β. Ο. Ὁ. Ιι, τοροαὶ διά Βοοτο τῆς τἀρακλήσεως. Οπρμειοὰ 15 ες, Ὁ. Ε΄, σογαίοσβ αηὰ 
.] 

᾿δασθύως ᾿οβσοϑησι, 

ΘΌΪΒΟΣΜΥ ἴον ἱξ ἩΠαίουοσ. 

ἔδίῃοσβ. 1 8 δβαορίοὰ Ὦγ Οτίθθῦδος, Βοσβο 
ῬΒΠΙΡρΙ, ΜόογοΣσ, ὐλυσρλεςν [86 Ἰσϑηδοσΐ θοῦ ὁ 80 σϑϑαΣ]ν 
οδγοΐυϊ θά τοσβ τοί ἰϊ. Ὧν. Ηοὰρθ βαγι, ἰ ἰδ Βγεὶ δηά Ἰδεί 

νυἱὰ ΝΆ. Α. 1, δοιὰ ϑἴθασα, δὲ). Β. Ο. Ὁ. ΕΒ, Ὑυϊκαίο, 
θο Μοῖίο, Μογοῦ, ΑἸδοσὰ, ἸΤτορο θα, Ιδρο. ΒΒ. δε 
Ἰοφοίμοσ ; ῬΧΟΌΘΌΪ 8 ὑγροχεαρῖοδ) ΘΣΤΟΙ, 88 ὑ8|616 ἱδ 20 

οἰἶα, ΑἸζοσὰ, Ἡοσάσποσίδ, ΤΊΘΖ611908 ; τοὐθοίοὰ ὃν Ηοάρο, 
Εἰς Ὀοίοτ τῆς ἔτοθ. 5811, Ἐη9 ταοδὲ 

οαλξοι: “ΤῊ6 ἄσσϑηοο οὗ ον ἄθῃοθ 18 ἌΝ 
ο 

ἃ δΒεοοηὰ 
Ῥσόροσι 

δΕΕΙΠο ἱξ ;" δηᾶὰ γοῖ, ἐῃ ὑωώραν δ μας. ΔΌΣ ο6 ἴῃ ἴαυον οὗ ἰξ, οτηϊβ Β. δηὰ δὲ, [0 ἔπο γηοδὲ ἱσωροσίδῃςξ Ὡποὶδίβ, 
«ὉΠ108 Βαά ὍσΘπ οοἰ]αἰοὰ 

ἘΧΕΘΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Θεπεγαὶ Ῥγοϊξηιέπανν επιανζδ.---Αἴτον [86 Αροϑ- 
[[ὁ Ὀ48 ἀοϑογὶ δοα ἴμ6 ἀυϊίοα οὗ ΟἸὨ τ ϑώδηβ, θββρϑοίδ!ν 
οὗ (πὸ ΟΠ τ βιίδηβ δὲ Βόσηθ, ἴῃ ὑπο ὲν υδιΐουϑ ζϑηΘΓαΙ, 
[υπαδηηθηίδὶ τγοϊδεϊοηθ: (1.) Α8 ἀυξίοβ ἰοπαγὰ ἐπ6 
ΟἸΌγοΣ ; (2.) [ἢ 811 ρογβοῆδὶ σοϊδίίομβ ; (8.) Τοπαγὰ 
186 διίαϊθ ; δηά, (4.) Τοπαδγὰ ἰθθ πουὶ ἃ, ἢθ ῥγοοθθάβ 
1.) ἰΔΥ ἀονῃ ἴῃ υπΐγοτβαὶ ἀθροσηοπὶ οὗ ἴῃ Βοϊηδῃ 
(Ἰυγοῦ, ΌΥ ΘΒ Δ] Βηρ, ἴΏ6 ΡσΟροΣ τϑοΐργοοαὶ οοη- 
ἀυοῦ Ὀεοῦτθοι (6 βίσουρ (δυνατοί) διὰ ἴ6 πϑϑῖκ 
ἀδύνατοι, ΟἾδΔΡ. χν, 1; ἀσϑενοῦντες, σμδρ. χίν. 1). 

Ιὰ 186 σαι ρΐδοθ, ἰῦ 8 τοδῃϊζοδὶ πὶ δυσὶ ἃ αἰΐ- 
ΓΟΙΟΘ οχἰθιθὰ, ΤῊΪΘ ἰβ Θβρϑοΐδῦ ουϊάθηϊς ἔγοιῃ 
οὔδρῃ. χυ. 7-9. ϑβοοοῃά, ἰδ 18. ᾿Ἰκοπ δα ονυἱάθω ἐμαὶ 
ΔΠ)6 Οὔδ ἰδ θηΟΥ̓͂ Βρτϊηρσίηρ ἤτοι δυάαίδτη τγῶϑ ἃ 
ἰοζα! πηι] ουΒ ὑθῃμἀ 6 ΠΟΥ͂ 9 πΏΪ6 ἴδ6 οἴδον, Ὀοΐις 
ϑοῃηθοίοα Ἡἱ Ὠδαίμοη ουϊΐυγθ δηὰ ἔγθθάοσω, νδϑ 
ΒΟΙΘ ᾿ἰὈθ6γα], Τΐ8 ἰ8 βυρρογίοα ἴῃ ἃ ΨΘΙῪ ζΘΏΘΓΑΙ 
ἯΔΥ ὉΥ [06 οοῃῃθοίοῃ οἵ {μΐ8 ορροβί οι πιὰ (δ0 
ἔοστοθ οὗ ορροϑίτου παϊοι ἴἰ86 ΑΡοβι]α ἰγοδὶβ ἴῃ δἷ8 
Ἰθρίδι!οβ ἴο 186 Οονπιμίδιβ, Οαἰδιΐδηβ, Οο]Ἱοβαίδηβ, 
ἂο. ΤΒΕΙΘ ἰδ ὑ86 0] πίῃς ομδγδοίοσίβιϊο οὗἨ [}}6 δῃ- 
ΕΟ οδἷδ 88 ἐΐ Δρρθδγβ Ὦδγα : ϑόσῃθ 86 δα ἰὴ τομαγὰ 
10 ἰδέα, 86 ἔχθοάοχῃ οὗ λοι, τ 8116 οἰ ΘΒ ἃΓῸ βίο; 
ἴ [19 τεβρθοῖ (οθαρ. χὶν, 21, 22). ϑοιιθ ΔῪ βίγβββ 

Υ Ὀσέοτθ ͵8 Ἰαδὲ οὐἰίίοι ἀρροασοὰ.---Β.} 

οἱ {Ππεὶν (ἀπάον οομάϊομβ το ἀΓο Ὠοὶ βίδα) δαΐ- 
ἱπῃρ ΠΟ τηθδΐῖ, αὐ ηκίηρ πὸ πίπθ (τ 6. 21), ἀπὰ Κεθρ- 
ἱπρ οογίδίη Ὠοϊγιαγα. ΤΏ6 ΟἸὮΘΥΒ ΠΟῪ ὑμπδὲ (μον 
ΔΓΘ ἴγϑα ἴῃ [ἢ]8 γοϑροςῖ, δηᾶ, ργουὰ οὗ {ποεῖν ἔγοθᾶοῃ), 
δα τοραγ ]ο88 οὗ ἴΠ6 ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘΘ, βροῖὰ πο πο ἴο 
186 ἰδ δ [06 Θχρϑῇβο οὗ [6] βῃΐ πα ὑῃδηἰ} }ν. 
Ι« ἰδ ἐμεγείογο {μ9 οοῃέγαδβὲ οὗ [16 »ερποίεἐοιδ πα [16 
ἰαγρε-᾿εαγίοα αντιὰ ἰἐδεγαὶ οοηδοίεηιοος (ἰμαὺ ἷβ, ἀθοίβ- 
ἰοη8 οὗ οοῃβοΐθηθθ). Ηθῶοθ ἰΐ 'ἰβ αἷβὸ οἰιαγδοίοσίβιὶς 
οὗἨ [6 ἔοττηορ οἶδββ, ὑπαὶ {Π6Ὺ ἀγα ἱποϊποὰ ἴοὸ Ἰυᾶζα, 
ο ἰαζε οὔενος; δηὰ οἵ [26 οἴοΓΒ, [δὲ ἸΏΘΥ ἃτθ ᾽ῃ- 
ΟἸποὰ ἰο ἀοδθρίδθθ, απαὰ ἐλιδίο σίυες οὔδιιοε. ΤὮΪΒ 601. 
ἰγαδὺ 8 80 ἀοβηϊΐίΐο, ὑπαὶ γὸ ἄθϑι ἰδ Ὀοδὺ ἰο ἀΐνί 6 
|| βϑοοίΐοῃ δοοογάϊηρῖγ. Εὐγίμον, Ὁ ΓΟἸἸοττΒ ἔΟΙὰ 
(18 (μα ([Π6 ποτ ᾿ἴΌ6ΓΆ] ῥαγίγ-- -το τα ρσῦ ΟΥΘῺ ΒΑΥ͂ 
16 Ῥαυ]ΐπῃ6----ν 5 ἀφο 6] ἴῃ [16 ΔΒΟΘΠἀΔΏΟΥ (Ρ6- 
ὈΙΟΌΪΑΡΙΥ δοοογαϊηρ ἴο ΟΒΔΡΒ. χἷν. 1 δπὰ χν. 1), βίῃοθ 
1ῦ τᾺΒ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ΙΩ8Κ6 ἴ1ἴῃ6 τοροδῖθα δἀιχηοηί(ἰοι, 
ποῖ ἴ0 Ὀγοδκ οἱ [6] Βηἷρ τὶ ἐπ οἴποτα. ΤΠουρῇ 
(6 Φον θ}.ΟἸγβιίδῃ ο]θπηθηΐ ἰῃ [86 Ομ υσοῦ ΔΒ 8 
ΠΌΙΩΟΤΟΙΒ ΟΠ6, ἰζ ἀο68 ποὺ (ὉΪ]]ονγ ἰπαὶ [6 6]ομπλιρηὶ 
οὗ ρυῃοῦ]ϊουβ ὈΘ] αν ΓΒ τὰ8 ΘαΌΔΙ]Υ 80. 

ΕἸΏΔ]}γ, Ὁ 8 ΔΌΘΟΙ ὐΟΙΥ ὨΘΟΘΘΘΑΡῪ ἰὼ αἰβιϊ συ ΐδῃ 
186 βἰαπάροϊπὲ οὗ (Π680 ρυποι]ΐουβ Ὀοϊ ἑαυ  Β ἃ8 τυϑὶ: 
ἔγοιῃ ἴ86 ΥΘΡῪ τηδιϊθαὰ (6! κα ἴῃ ἀοατοϑο, Ὀὰΐὶ ἴῃ ἴδοί 
αἰν! ἀ6α) οἰαπαροίηϊβ οὗ [δ (ὐα]αἰΐδῃ δηὰ ΟοἹοδδίως 



ἅ14. ΤῊΞΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΡ ΡΑ͂Ό;, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΆΗ͂. 

ἴλ860 ἰόΔΟΠΘΡΑ, 88 ἴγοτῃ ἔΐ6 ποῖ 1688 τηδγκοὰ Ὀυϊ γοὶ 
ΔΙΓΟΔΥ 50} 19πη8116 δίδηἀροίης οὗἨ ἰ86 Ῥαίγίπθ ῥ ΓΙ 
οὗ Οοτίηιῃ. Τὴ Αροβιὶο ἀδδίχιδιθβ [6 Οα]αιίδη 
ἔλϊϑθ ὑθδοῦουβ, ἱῃ ομδρ. ἰϊ. 4, 88 ,αἰβδε ὈγοίὮγθη : 6 
ΤΟΠαΙ ΟΠ ΠΥ ὁχοϊυθ8 (θη ἔτομῃ ΘΟ Π͵0., ἰπ 80 
(ἊΓ 89 ΠΥ ρογϑίβι ἴῃ ὑποῖν ἀοοίγί 1} [8]86 ζοΒροὶ, 
Δηα που]ὰ τηθα οἰγουπηοϊβίοη (πὨϊοἢ ἰβ δὴ [ἢ 8 ΒΆΠῚ6 
ἄτηθ ἴδ6 τοαυϊγθιηθηῦ οἵἠἨ ἁ [6 ἰοραὶ δβιδηὰροίῃ!) ἃ 
τΙΘΟΘΘΒΑΙΡΎ ΟΟΠαΙ οη οὗ ΟὨ γί διΐδη βαϊναϊΐοη. ΒΒ. (8688 
ἙΔομἑίο8 ὑπ γο δὴ ΟὨΪΥ͂ ὉΘ τηϑϑπῦ Ῥμδγίβαῖο, ρυγοὶν 
ψοπίδα, ρθορ]θ." Το Οο]οδαΐδη ἴᾺ160 ἐθϑοθθγθ ἃσο, 

᾿ ἴρ ἄθρτοθ, ποῖ 1688 γαέδα Ὀγοίμγθη, Ὀθοδυθο ἐΠΟῪ Εἶκ6- 
Ὑ80 Δα] οΓαὶθ {μ6 στουηὰ οὗὨ Βαϊ ναίζοῃ ὉΥ ἀορημδέϊο 
Ὁοπμβάθηοο ; Ὀυΐ ἐμοῖς οἰδτδοιογίβεὶς ῥ᾽ αἰ] Ἰθωὰβ ἰὸ 
ἴδ6 βυρροκίξοιι οὗἨΘ Εϑϑοηΐο Εϊομΐξοα, ον (μον ποῖ. 
ϑιἷρ οὗἨ ΔΏρ614 διὰ ἐποῖγ δβοθιοΐβιῃ ἰηἀΐοδὶθ δὴ ἰηθα- 
δίοη οἵ μοδίμθη θἱθιμθηίδ ἰπίο Φυάαίδ. ὁ ΤΠ6ΓῸ 
ὝΘΓΘ 8180 διιο ἢ ζαΐδ6 Ὀγοίῃγθη οἰδανγῃογο (2 ον. χὶ. 
26); δηὰ ἐῃ9 ͵αΐϑθ Δροβίϊοβ ἴῃ 2 Οὐτγ. χὶ. 18 ΤΘΓΘ, 
ὉΠαΟυΙΘΟΙΪΥ, δου} ]ν οοπηθοίθα πίῃ (6 ΘΔ] Δῃ 
ἔαϊδο ἰθδοιοσβ. Τὴ Ῥοίγίπο ῥῬΑΡῸῪ [86], ΠΟΤΝΘνογ, 
οὶ! ἀο685 ποὺ 866π), ἰῃ [6 ἔγϑι ρΐδοθ, ἰοὸ δ ῦθ 6Χ- 
ἰοπαρὰ Ὀογοπὰ εἰ ΐσαὶ, ᾿ἰλυτῖσαὶ, δὰ δϑοθιὶς ρϑοὺ- 
᾿ἰαυῖεἶθ8 ἀπ ἰῃο πϑυϊοηΒ ἴ0 θοραγαίίοη, τουδὲ ὉὈ6 αἷδ- 
Ἐπρυϊδμοαὰ ἴγοτπι ἔμ680 δρίίδίοσβ, 80 διγίμογθὰ [86 
ἀοοί τα] δαυϊ οταιΐοη οὗὨ ἐδθ ἰαν. 

Ὑοῦ (Π6 6886 βίοοά 581}}} δίας πὶ ἰμ6 ὡεαζ 
Ὀγοίδγοι ἴῃ Βομθ. 7.6 Αροβϑίΐδ ὑγϑαῖβ ὑῃ 61) 80 ἔϑη- 
θυ, [δῦ τὸ οδῃ οὐ ἀθΏ 7 ποῖ ἰδκα ἴποτὴ ἔογ ἀδοϊαοα- 
Ἰγ ΕὈϊοπίεἧς ΟἸτθύδ 8, ΠΟΡ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἀθ 
Δπὰ Πηᾶπηονρ οὗ ἴδ6 Οαϊδίίδῃ δηὰ Οὐ]οββίδη 
ὑΘΔο ΘΓ, ὯΟῸΓ δοοονάΐηρ ἰὸ [80 ἰηΐιπἰθ68 οὗ ΕἸ ΪΟΙ ἤθη) 
ἴῃ 86 Οοτπιηΐαιη οἰυγοῖ, Ηδ ἴογοϊάβ ὑἤθσὴ ΟὨΪΥ͂ 
ἔτοταῃ ριοπουποίηρ βϑηΐθησθ, ἔγοιῃ ὑῃοῖῦ ΟΝ οοη- 
βοϊθηϊουθ βίδηἀροίΐηϊ, Ὡροι ὑμὶν τηογὸ ᾿ἰΌθταὶ Ὀγοίδ- 
το; ΜΈΘΟΓΟΔΒ, Π6 ΟΥ̓́Θ ἴδικοθ ποῖ στρ οὗὨἨ 60ῃ- 
Βοΐθῃοθ δραϊηδί [80 ἸΏΟΓ6 ᾿ἴθθγαὶ Ὀγθίμγθη πηάθν Ὠἷ8 
ργοϊθοϊίοη ; δηὰ ἴπθγα 8 ὨΟ ΐηρ Βαϊ ἃ οὗ δὰ δηδίῃο- 
ἴΏ8, 88 ἴῃ ἴΠ6 ΕρίΒ16 ἴο [86 Οἰαἰαιΐβηβ, ΠΟΥ οὗ ἃ Νδγῃ- 
ἴῃ, 88 ἴῃ (6 Εὐρίδι]6 ἴο ἴπ6 Οοϊοββίδηβ, ποὺ οὗ ἃ 6ϑῃ- 
ΒΌΓΘ, 88 ἴῃ {π6 ΕἸΡίβι] 98 ἰὸ {ΐπ Οονηἰ ίδηβ, ὑῸ ΒΔΥ 
οἰ ΐης ΟΥ̓ 11:6 ϑϑύθσο οὐ οϊβιη ἰπ ἴἢ6 Ῥαβδίογαὶ 
Ερΐβι 168. [{ τΠ6 Αροβίὶα οου]Ἱὰ βανὸ δχργθαβϑὰ βυοῖὶ 
αἰ δγθηΐ ορίπἰοηβ οἡ ὑπ 6 βαθ ΕἸ ϊοπΐο Ρῃ δηΐου οὗ 
Ὧν. Βδιν, Π1Β ομδγαοῖδν [0861{ του]ὰ Ὀ6 ἴο υ8 ἃ ρῃδη- 
ἴοτῃ ; ἰμδὺ ἴβ, 41} ὉΒΘΟΪΟΡῪ πουϊὰ ᾿ιβ6]  ἤδνο ἴῸ Ὀ6 
στ ΔΙ γα ηϑἰοστηθα ἰηΐο ἃ ὑῬμδηΐοσα. 

ΒΥ τοραγάϊηρ ἰδ τὰ] ᾧ Ἰυάφστησπῦ οχργθββοὰ ὮΥ 
[86 ΑΡροβί]θ οἱ ἴμο ψϑϑῖς Ὀτοίγοη ἴῃ ἴῃ6 ΟΠ ΌΓΟὮ δί 
ΒΕοτῃθ, Ἧὸ 86 (μογοίογο αἰἀοὰ ἰῃ δηάϊηρ ουἱϊ [16 
ΟὨαγδοῖον οὗ ὑποὶν βίαπαροϊης, Ὑ᾽αγίουβ δ ρροβί (10}8 : 

ΦΓΑ οομρασίθου οὗ 1π0 ἔνγο ΕΡ᾽δ|196 Ψ111 ΒΟ ΠΟΤ 
ΤΩῸΘὮ ΤΟΤΘ δμαΣΡΙῦ ἀεθποὰ ἴα ἐι9 ἀοίδῃοσ οὗ ἔδπο ᾿ἰθοτίν οὗ 
(8Πὸ φοθ061} ἱπ ἐμθ Οα]αίαι ορὶσιῖο. Τόγθ, [86 ΑΡοσί!]θ 8Ρ- 

τ ῃΘΆΓΒ 88 ἃ ΘΙΒΙΠΡΊΟΝ Οἱ ΟἿ ἔγϑϑάοσω ; πατθ, ἃ 8 Ἰπαϊαίοτιθ 
ἀἂο ἰο ἐμοβθθ ποσὰ ἴδ συ ψ88 στωδεῖηρ ἴγθο. ΤῺΘ 

τ γν ἴῃ ἴοῃθ ἰδ ἃ συ κὶπρ Ὁχοοῦ οὗ μοάδρορὶο 

Υ ρον ΤΑΙ βΟ᾽ 5 Οὔτ. Ονἰοεειαηπε, Γυἰϊτοά., Ρ. 7, ψ ὮΘΤΘ 
[ὴ9 ομασεσῖοσ οὐ (680 ἔβίοθ ὑθασῆοσε 8 ἀἰθσηβαθὰ. ΤΠ0 
εἴοτὶ ἕο ἀοβθπιο ἔμθτλ ὉΥ͂ Ἰη0ΔῈ8 οὗ (ΠΟ ποπιλοποϊαίατγο οὗ 
δα π δοαυσιξ μογοείοϑ 65 ἰθᾶ ἴο ἴῃ 6 Ἔτρλιοει ψασίοίν οὗ ορίῃ- 
ΙΟΠΆ. (Ετρὰ 180 Ε ΙοτἾ68 ἀο ποΐ ἀλίθ Ὀδοῖς οὗἨὨ [86 ἀθδβέττιος 
ἐΐοπ οὐ 17ογυβαϊ θη.) ὙΠΟ στοσΘ ἡβοϑῖίθδ, Ὁπάου ὗθα]γ : 
τθοῖν νον τοϊραξ Ὅ6 σοΑ]1.ἡ ΕΡίοι ἐΠο ; γοῖν ΠΆΘΠ 0 τθ δ! 
ἰδ 9 Ῥηχυρίδῃ Ομλσϑοῖοσ δηᾶ οονείάον [60 Ἰᾶγρο 9 ΟΥὙ] ΒῈ 6]:'- 
πυθηΐ ἴπ ὑμαΐ τορίουι, ΜῈ 866 ἴ88 δθϑὰβ ἩΒίοἢ στ τὸ ἔπ θὴ Ἰτιδὲ 
δυσὶ σαί Ρ, ἴο θα ἔγαίϊι πὶ ὅπ Ὠθτθαὐθ8 8ὸ ὑγο ῆο ἴῃ ἰπδὲ 
γορίοσι. τγρίδτι Ε Ὀἱοιμἐϊίοτη ἐπ [86 βόστη, ἱβ, ῬουΏαΡβ, ἔῃ: 9 
δα5ὲ ἀοϑτ [ἐοη.--Ἐ.] 

1 {{Π8Ὸ τοῦυκο νγὰδ στ] ἃ ἱπἀοοᾶ ἴμθπ, Ῥὰ ΒΟῊΝ Ἰνβηοὐατλθν, 
ἐΐδ τυθβηΐπιβ 86 γὸ τομεγὰ ἰξ ἰο-Ὅλγ. Ἦ ΒαΣα οΟπ]ά 0.6 16" 
ρϑδῖ ΠΊΟΣΤΘ ΒΡΡ 101γ ἔπδπ ἱπ ΒοτηΟ [8666 πΟΓᾺδ: “ ἍΠ0Ὸ 
δὶ που (8, ἣν οβῇ δῃοῦΠο  ΤΩ8Π 8 βασυδηῖΐ 7 
εἰσοηροηῖ ἴπ ἐπ Βομηδῃ ΟἸΌΤΟΝ οὗὨ ἰο-Δγ, ἐδ “’ ὙΘΔΚ,᾽ δ0- 
βογάϊηρ ἴἰο ἴ8 6 ΑΡΟοΞ᾿[6᾽8 ἡπάρτησῃΐξ.--Ἐ.} 

1. ΤΟΥ πόγὸ υἱεισίδλ Ολγέδίίανπιδ, «οἦο ισἱδλεά τθ 
γείαίη ἰδὲ ἐκιο, να 180 ἴη6 Ἰεραὶ πο] γεάανβ, βαυ δ δ, 
ὨΘΊΟΟῚ ἴθαδῖ8 ({Π)}6 ΘΑΥΥ͂ ΘΟΙΩ ΘΟ ὨτΔΙΟΤΑ, ΟἾΓΥ͂ΘΟΘ 
ἴθ, Ατηῦτγοβο, ἄσ., ΟαΙ νη, δὰ οἴμογθ). Οἱ ρε μ᾽ 
τοὐοϊηάον : “ Μραὶ δῃὰ τῖῃθ πόσα ποῖ ἰογυϊα θα ἱρ 
[06 ἰανν.᾽ ἘΤΒοΙ]υοὶς οὔθογνϑθ, ᾿μδῦ Ῥ8ὺ] βροάϊ8 ἰῷ 
αυϊΐα ἃ αἰδδγθηξ ὕθηθ δραϊπδὺ δϑύοι Φυάαίβια, Τ}64 
ἰαγίησ ἀονῃ οὗὁὨ {μι]8 ΘαΙΘΡΌΓΥ ὈΘΟΟΙΏ68 ᾿08ι1Π80]6, ἰἢ 
γ6 Αἰπιϊηρυ θη Ὀοίτθθη ἀροίγένκαἱ δηὰ οἰλίοαϊ ἰογαίδ, 
ἴῃ γοίδγθῃσα ἴὸ ἴθ ἰδ οὐ ἔοοὰ δηὰ ρυγίβοδίίοῃ. 
ον [86 γϑᾶβϑοῃ ψίνθη δῦουϑ, [6 αποϑύου ὮΘΓΘ σοδῃ- 
ποῦ 6 ΘΟποοΓηΐῃν ἃ αἀοοίγέπαί διδιυῖο. 

ὥ. υἱειοϊδἢ- ΟΛλγίφίανι αδοείδοε. Ἐοτ ΘΧΑΤΉΡ]ῸΒ οὗ 
(θιη, 8Β66 ΤΠοϊαοῖκς, Ρ. 6990. Βυῦ ρυγο Ψυάδίεπι ἰδ ἃ 
Βύγϑρ ον ἴο0 Δ}} δία] ἀοοίγ ΠΑ] ἕοστηβ οἵ δϑοϑίϊείβτη, - 
δηὰ 18 δοαιιδίη θὰ ὈΠΙΥ νὴ τ) δὴ δἰ ἶοὰ] ἴοστα : (1.) 
Τρδὶ οὗ (6 Ναζαν 8 ἴο [86 πο0]6 [0 ; (3.) Τὶ 
οὗ ἴ:6 Ναζαγῖσ ὙΟῪ Ζ0ῸΓ ἃ ἰἰτηϊ θὰ ἄτη; (8.) Τ|)ιε 
τμθοογαῖῖς ΚΘΏΘΓΑΙ δηὰ βρϑοῖδὶ οταΐϊηδηςα οὗὨ ἴδϑίδ : 
(4.) ΤΊδ Ῥϑύβοῦδὶ [αϑίϊηρ οὐὔἩ ἰηαϊνίάυα}8 ἴῃ προοίδὶ 
βίδὶθβ οὗ 8. Βυΐ [Π6Γ6 ὁδὴ Ὀ6 ποι ΐῃρ βαϊὰ ΘῈ 
οὗ 8}1 (18. δηὰ ἰπιϑὲ 88 |ἰτ|16 οΥ̓͂ [Π6 ἀοοίτί μα] δϑοδί. 
οἶϑιηη οὗἨἁ Οἠγβιίδηβ οὐὗἁ Εἰββοηΐο ργουάΐοοα, ὃ οῃ τοις 
[80 Αροβίθ [88 θυργοβϑεὰ Ὠἰπιθοὶ ἴῃ ΟΟ]. ἰϊ. ΤΏυα 
[86 νἱοῦνγ οὗ Βαυγ, δηὰ οἴμογβ, 118 ἴὸ (86 σιουπὰ 
ΟὩ ἴΠ6 δρυηάδηϊ οομδιδίοῃ ατίβίηρ οσ ἴδ 6 Βυρρο- 
βίου ταῦ Ποδίμθη τοίϊνοβ δῦ οοπηθοίθα πῃ ἰδσ 
τηοϊνοβ οὗ ἴῃ6 πϑδὶς Ὀγοίδτθῃ ἤθγθ, 866 ΤΒΟΪυο Κ᾽ 
αᾳυοίδιίοηδ οη ἴΠ6 ΝΟο-Ρ]διοηϊδίβ, ἱμ6 Ῥ ΓΟΔΠΒ, 
δηὰ {π6 αποβες ΕὈϊοηϊΐοδ, ρΡ. 699 '. ΤΏοδο ἀὁ ποὶ 
Ὀοϊοηρ Βοτοὸ πὶ [Π6 οἰϊοὰ ἀχδωρί 6 οἵ 96 18} Ν᾿ ΖΆ 
τὶ [θ8, Ὀθοδυδα (86 ἰαλίον ἤθνον τδουρὶ οὗ Θοπιρο ] ηρ 
οἴποτβ ἴοὸ δάορὶ ἰδ ἷγ τδηηον οὗ 116. 

8, Εἰλίοαί απ δοοίαϊ πιοίδυοδ, ατιεῖυρ ἴγοιὴ ἴδδσ 
οὗ τυρὶ πηρ πὶ ἴἢ0 οδίμθη βδοσί ἢ σὶδὶ ουβίομιβ. 
ΤΒοΟΙ οἷς ΒΑΥ8 : “ Αοοογαϊΐϊηρς ἴο Αὐυρυδιϊπο, γείδυθηοθ 
8 ἸΘΓῸ Τη889 ἴο ἴΠ6 ΒΆΠ6 ῬΟΓΒΟΏΒ 88 ἰῃ 1 Ἕν. τἱϊ!., 
[16 Γϑίθγθῃοθ ἤθγο οΐηρ ἴ0 ἴπ086 ΝΟ, Ὀδοδυδβα {Π6Υ, 
ἴῃ Ὀυγίηῃρ οοα δὐἱ [6 πηαείεοῖ, οουἹὰ ποΐ βυ βῆ οἰ ΘΏΤΥ 
αἰδοίη συ ϊθῃ {86 τηρδὶ οἴδεγοα ἰο ἰάοἶθβ, ργείδγγαα ἴο 
ΔΟΒίΔΙΏ Δ] Ορ 6 ἔγοτη οδίϊῃρ θα. ΤῊΐβ Θχρίλῃδ.- 
οι ͵β ᾿τρ ϊοὰ ὍΥ Οοσοοίυθ, δὰ ᾿88 ΓΟΟΘΏΛΥ͂ ὈΘΘΏ 
ἀοίοηἀθα ὮὈΥ Μίοἢδο) 8, ῬΈΕΙ ΡΡΙ, δῃ ἃ δϑρϑοΐλ]]γ ὈΥ 
Νοδμθάον, δηὰ οδγίδίη] γ ΔᾺΒ ΟΥ̓ (ὮΓ [6 δβιγοηρρδὶ 
Βιουμαβ ἴῃ ᾿ἰΐᾳ ἴανοσ." Τῇ τοσαῖ Ὀτγοίῃγοη, {Π6γὸ- 
ἔογθ, γοῦο ποὺ ἱπβιοησοά ὈΥ ἀοοίτῖηδὶ Ὀυΐ ὈΥ οἰίοαὶ 
γπηοϊνοβ : (1.) Εδδν οὗ οαϊϊηρ τπηραὺ οἴϊγα ἴοὸ 140]8 ; 
(2.) ΟΥ̓ ἀτίηκίηρ ὑμ86 υἱθὸ οὐ ἴπ6 Ἠθαΐμοη αγίηο- 
οβδτηίηρβ (Πθυΐ. χχχίϊ, 88; (8.) Ιῃ δαάϊτίου ἴο (μΐ8 
ὙᾺΒ ὑΠ6ῖν ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗ 81}}} τιϑιηΐηρ 88 ἃ ρίουιβ οὐβ- 
ἴοτα 6 «ον 5} ΠΟΙ γεαΥ8, ἴον ἰξ 18 »γ6}} Κηονσῃ ὑπαὶ 
τη 6 ΒΑ θΑΙη, πῃ οὶ 88 οὐβογνοα ἱορϑῖθον στ ϑυη- 
Αγ, σγδάυδ!ν ἀϊοὰ οὐυὐ ἴῃ {π6 ΟἸνυγοἢ 88 ἃ ἋΔΥ οὗ 
τοδί ΔΒ Θσχϑιηρίθθ οὗ ἰΠ6 δοβίίῃθποθ ἠδιρθὰ, Τ0ο- 

“ (δέονοι, δὰ οἴδογα, δἀορί ἐδο ορἰ πῖοει Ὧσ. μοσε 
Ταϊοοξα. ὥς Ἡοᾶρθ βοοὴβ ἴο ἱποιξωθ ἐοὸ 1878 ΤΥ] ΟΊ ἢ Ὀπὶ δέ 
ἴα ποῖ ἀοοξαϑὰ ἴῃ Βὲκ Ῥτοοσϑαοο οὗ 1ξ, ὍΣ 6 δᾶδε : ““Ἴθγθ 
6 ποιϊπέηνσ ἱποοποίσίοϑοῦ τὶῖϊ} ἐμθ δοδυσωρέξοι ἔδαξ 186 τθακ 
τ Αὐτὸ ἐκ υὰν ΒΡΟΙΟΙ ΟΥ̓ ΤΟΙΘ ΒΟΙΤΙΡΌΙοΟΌΒ 96 δ ΟΕ τὶ» 
κτἰδη8.""-- 

{Ὁ όο8ῃ ΑἸδογὰ (0]] οί [6 Ὑ οὐδ) ρσϑϑϑῃ δ ἃ τηοάϊδ- 
οδέίοτι οὗ [Πΐ8 νἱϑυ : “ἼῈΘ ΟΥ̓ΟΤ “ΘΟΓΏΆΡΌ]ΟΥα ὅθι ὕδοστηε απ 
αΞοοίἑα ὃν οοτηριδίοπ. Ἠρδ ν͵88 αἰγαϊα οὗ ροϊπτίοπι ΕΥ̓ εδιίτς 
τοφαῖα δδουϊβοθά οσ ψίμα ρουχοὰ ἴο ἰᾶ018; ΟΥ οὐϑτι ὈΥ Ὀοϊῃ 
Ὁτουσὲ ἱπίο οοπῖδοξ, ἱπ Ἰοτοῖμτη οοππἐτθ5, τ ΠΕ σΑΘΌΒΙ Ἀ 
τη αἰθοονοναθο τπποϊϑθ ἤπθ68, τ σἢ ἐη Ηἷδ ὑψτὶ ἰδαπὰ Ὧδ6 ΠΟῪ 
1ῃη6 αγίΐοϊοβ οδογοὰ ἴον οοὰ του] ὃὈ6 βυγὸ οὶ ἴο αν ἴω» 
ουττοᾶ. Ἠδ ἰΒογοΐοσο αὐοίαἰ ποὰ ἔγοχα 811 ὑχεραγεὰ 70οἂ, τ 
οοηϑδποᾶ Ὠἰπηβ6 1 το μπαὲ νν ἰσἢ ων οπ!ὰ “δ ας ὅτότῃ Ὡδξοσαὶ 
ατοντ ἴο Πἷ8 οὐσιι 186.᾽ “Α1]} ἀΠβοῦ ἐγ, ἘΠ 6Ὸ, 'β ΤΌσποΥ 
ὉΥ Βιρροείσιᾳ {π8ὑ οὗἨὨ [086 ΟΥ̓ΘΙ- ΘΟΓΌΡΕΟΙΒ ὁ. 5 ΒΟΙΩΘ 
Βδοοσοθ δοηγογίθ ἴο ἐμ ροβροὶ, απὰ πὲί ποϊῖποΣ ἐπα οὐκὶ» 
ὭΒΟΥ͂ οὗ Ἰ6ρᾺ] ἡ πάδίξοσβ, ὨΟΥ 06 Ῥπὰθ οἵ δϑδοϑίϊσδ (ἔοτ ἔδι6δὲ 
816 ποῖ Ὠἰπίοα αὖ Ὠθτο), Ὁ ἴῃ Ἰοδαΐηεες 97 7ζαϊτίΆ. ἀτιὰ [86 
ΒΟΣΏΡΙΘΒ οὗ Δ οὐοσ.ο } δ σΟΏ ΘΟίαΣι09, φοὰ ἐμοῖς ΠΘΌΪ 
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οὶ οἰξο9 Ὀαπίοὶ (οἰδρ. ἱ. 8, 12, 16), Ἐδίλον (οΒΔρ. 
ἱν, 16), ΤοὈΐδ8 (ομαρ. 1. 12), ἀῃὰ ἴμ6 Μδοολθθοβ (2 
Μδος. ν. 27). 6 φτναάἀδιίοῃβ (οἰϊεὰ Ὀγ ΤΠοΟΪ ΟῚ οὗ 
9 ΒοΓαρυ]ουθη 688 ΟἹ Ὁ}10 ραγῦ οἵ [86 ρα μοῦ ἰουβ 6 8, 
ἂο ποῖ ἤδογὸ θοπιθ ἰμῖο οοῃμδίἰ ἀθσγαίίΐοη, 88 ἴῃὴ6 τσοαξ 
Ὀτοίχθη, δοοογαϊυρ ἴο ΡΠ ρρὶ 8 οὐβογνδύου, ἀἰὰ ποῖ 
στ άγαν ἔσο οδϊϊηρ πιὰ τῃ6 αδηι]68 (Ὁ) δηὰ (}6 
Θοπθϊο Ομ γι δύδμβ. ἴον δα, [86 ἀθοσθα ἴῃ Αοίβ χυ. 
ἰδ δε Β8 Ὁ} οἰϊοα ἴῃ ἴδνον οἵ ἰ86 υἱον ργοβϑϑηϊθα. 
ΤΒΟ]ΟΟΚ, τι ῬΒΠρρὶ, ἰ8 τσοὺ ἴῃ ποῖ δάιιϊηρ παῖ, 
Ὀοοαῦδα οὗ δὴ δάδβθγθηοα ἰὸ βρϑοῖδὶ Βοϊϊάδυβ, ἔμ 6Γ0 
ἭΘΓΟ 0 ΔΓ 68 δΙΏΟΩς (Π6 τόσα ὈΓΘΙΒΓΘΏ. 

4. Ῥαγίοιδ οἷδε. Αοοοταϊηρ ἰο Εγαωβιηυβ, δυὰ 
οἴδιογα, Ὀοΐη [00 σδαϊοη οὗ ἰδτβ τεβϑροοίηρς ἰοοὰ 
δὰ τ6 ἔραν οἵ οαϊΐῃηρ τηθᾶὶ οὔἴεγοα (0 ἰάοἶϑ, ἸΟΤΘ 
τηοῦνοδ, ἀοοογαϊΐηρσ ἴο ΟΒγγβοθίοση, δπὰ οἰἴδοσα, 
86 Υ που]ὰ τοίγαϊη ἔγοπι 81} τηϑαῖ, ἰο δϑοὰρϑ Ὀ]δτηθ, ἴῃ 
ΘΟ;ΒΟΩΌΘΠΟΘ οὗ {Π6 ΨΦον ἢ αἰδααϊη οἱἠἨ ἁ π᾿ϑν|ηθ-τηθαῖ. 
Αοοογαΐηρ ἰο ΕἸΘΒΒοσε, [0866 ῬΘΟΡ]6 ΜΟΙ ζΘΏΘΓΑΙΪΥ 
Οομε6-ΟΠρβδηη δδοθῖοθ, το δηξογίδἰποὰ Δ ϊο- 
ΒΟΡὨἶο δηὰ δϑοριΐο ῥγίῃμοὶ ρ]θ8, δβρθοίδγ ἴΔ6 Νροὺ- 
Ῥγιβδρογθδη. Μογογ ΒΌΡΡΟΒΟΒ [86 ““᾿ηῆυσηοθ οὗ 
Ἐδβϑηῖΐο γί ποῖρ]68,᾽ γοῦ 80 [πδ΄ [ΠΟῪ δῦὸ ποί Ἰοὰ ἰηΐο 
οοηβίοι ψὶ ἢ ̓υδυἰβοδώοῃ ὉΥ (αἰϊ : Βοπόνοῦ, ἢ ορ- 
ΡΟΒ68 Βαυγ8 νυἱοῖν, (αὶ [86 Ῥϑορὶθ τογο Εϊοηἑξῖο 
Ομ νβίδηβ, Ὀθοδῦϑθ δοβιϊηθηοθ ἴσοη τὶπθ ὉΥ ἐδ6 
ἙΡΙΟὨὐο8Β. ἢ88 ὈΘΟΠ ΠΟΝΠΟΙΟ σον βοᾶ, Ηδ δβϑοσίβ, 
διφαϊπδι νον (8.), (μαὺ [6 Αροβίῖϊο ἀϊὰ ποῖ βρϑᾶδῖ, 88 
ἴῃ 1 Οὐον. νἱῖϊ. 10, οὐ ἴΠ6 βου βοῖδὶ ομδγδοῖθγ οὗ τιθδὶ 
δηὰ Μ]η6---ϑ ἢ Οἰϊ6 δὰ ὈΘΘΏ ΟΝ πη {86 ΡΓ68- 
Φηὴ06 οὗ ἴδ πο] ἰόντ ναιῦίδποθ ἴῃ (ἢ6 ΟἸυτγοῖ δ 
Βοθ 1 Αἰἴἶδονρ 4]}, (ῃ6 οδήθοι οὗὁὨ [Π6 ϑογιρυ ]ουβη 688 
ΠΟΓΟ νγὰ8 ποῦ {86 ῥεϊποῖραὶ (ΐηρσ, Ὀυὶ ἐλό ἰαψὶν» ς᾽ ἀοτοπ 
7 ἐδα σαποπ ὃν ὐϊοῖ “ἐὴ6 τοοαῖ απαὰ ἐλδ δίγονρ Ἶ 
ἐπ α ολμγοῖ, δροοὶαϊ οαἰοά ἰο ἐιἐυεγβαϊίψ λαυά ἰο 

ἔϑογυό ἰλοὶν ὡπαπὶηιϊέν---Ὦ6 ομ9 οἶα88, ὈΥ ποὺ ἰδὶκ- 
ἴηρ Οἤἴδηθοο ἰῃ ἃ Ῥματγίϑαϊο, οϑηβοσίουβ βρὶτὶῖ, δηὰ 1Π6 
οἴδον, ΟΥ̓ ποὶ ρὶνίηρ οὔδημοθ ἴῃ ἃ γἤθοῖ 88 στο 06 
οὗ ἐγϑοάουμ. 

Α. Οἴιδρ. χὶν. 1-18 : εοίργοοαΐ γεσαγά, ὕογ- 
δδαγαποο, απά γϑοοστηϑέίοη, δοίισδεη ἐδ δαΐ απὰ {λε 
δίγοπο. δρεσιαϊἷψ ὁ 1λὲ ἑαλίπρ οὔέποο απὰ 7μάρ- 
ἐπ οἡ λό ραν ο7 ἐδ ιοδξαζ. ογοῦ, οἢ γεσϑ. 1--12 : 
" Ἐρλσϊ μυμοζίυς ἰοπαγὰ ἢ 6 θα δακϑα ἔου (τσ, 
1). ΤῈ βγεὶ μοϊπὶ οὗ αἰδδγυθμος Ὀθυθθ ἴἢ6 ὕνο 
οἴδαβθα, δῃὰ [8:8 Θῃοουγαοιηθηῦ ὈΘοδαδο οὗὨ ἰὺ (νον. ὅλ). 
Τὴ6 ΡΓΟΡΟΡ ροϊπὶ οὗ υἱὸν ἴον Ὀοίὰ πῃ ἐποὶν αἰῆον- 
ΘΠ068 (Υ 6. 6), απὰ (8 ΘΒ Δ} 18 γηθηὶ (ν ΓΒ. 7--9); 66Ώ- 
ΒΌΓΟ δηὰ ἱπηρογτγη βαὶ ὉΠΟῪ οὗ [86 Ορροϑῖῖθ οοῦγβϑο οὗ 
οοπάυοϊ (νοτΒ, 10-12)." 

γεν, 1. ΗΐΪπι ὑμαῖ ἐ8 τῦϑαῖ ἐπ [896 ἐαϊ ἢ [τὸν 
δὲ ἀσϑενοῦντα τῇ πίστει). Τὴο δέ οοπ- 
ὨΘΟΙΒ ὙΠ τ86 ἔοτομοΐπηρ ; οἶνδρ. χἱΐϊ. 14. Αἴον (06 
Αροδὶϊθ ἢδ8 Ὄοχργοβδοὰ (8 γ Ἰώοῃ οὗἁὨ ρΡῃγϑὶοαὶ 
Ποοοδδί θα, δηὰ [ῃ6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οἱ ᾿ϊηρ ἴἢ6 ῥγο- 
γίδίου Ὁ. Ποῖ, 6 Βηὰθ ὨϊτηΒ6}} ἱπάυσοα, ἤγϑὺ οἵ 
ΑἸ, 0 δαϊηοι θη ὑΠποθὸ Ἰηογο ἔγοοὶυ ἀἰβροβοαὰ ἴῃ (8 

ἴο ὍΘ ἐογθθαγίηρ ἰοπαρὰ ἴΠ6 τὰκ (Μογοσ, 
ῬΏΠρρΙ). ΤῊΪΒ ΔΡΡΊΪ68 ἦο [6 ἔογιηδὶ οοπῃθοίίοῃ : ̓  
δαυΐϊ, δοοογαάϊηρ 0 {Π τϑαὶ οοπῃῃθοοῃ, ἢ6 τησβὲ ΘΟΙΏΘ, 
Δί ΔΩΥ͂ τοῖο, ἴο {118 αἸἴδγθμοθ Ὀούτθοη {6 Ν18}}) ΟἾΓ]Β- 

δέ αὐαϊποῆθο διὰ οὈδοσταίίοῃ οὗ ἀδνβ."" Βα ἱπ ἃ Ομυσοῦ 
Ποῖ 88 Ὁ] "8 π, ἀπιὰ ἤθΏδ6 ΘΟΒΙΔΟΡΟΙ ἰΐ8η, ΟἾΘΡ 
ΡοσΌ σε θα σαϊρὰ [8ο ἀϊοεϊποίοι Ὀσίγοθς [86 
᾿ΟΔΚ απὰ [ἢοθ Βίτοι(. οὗ ἀϊνίαίομα δσὸ ἐμ σοδυΐῖ οἵ 
Δοτιροσδσρθηΐ, 88 ΜΟῚ] 38 οὗ παιίομδ ἐν διὰ ϑαυοδίξου.---Ἐ..} 

17 1:9 ῬυΓΤοὶΥ ῬΣΟΒΙΟΣΤΟΙΎ βοῖδθ οὗἨ σμδρ. χἰϊὶ, 14 0 
βοοσορίε 3, [6 ἴοστωηδὶ οοπμῃοοΐίοη 185. τὶ ἢ [Π|6 ΘΟΤΘΓΆΙ ΘΧΠΟΥ- 
πανλόρος " ΒΒΕΡΟ ΚΗ Κτν 88, 1868, ̓ ᾿ εύλλια ἴοσοθϑ, 

8, ΡΒ, δῇ ἢ δᾶχῃο {Ἰ1Ώ6, γ 008 γθ 
ζ8 Δ ἰωγά). - ἊΝ] 

ἐἀδηΐεγ δηὰ θαι 116 ΟἸ τ θη} (06 ὙΥ οἔ 6), δἰ εἢ 
ΟἿΪΥ͂ [06 διδβὶ οἰοιηθιΐθ οὗ ἰὸ ΜΤΟγΘ ργεδθηΐ ἰῃ 
Ἐοτηδὴ ΟΠ ΌΓγΟΙ. 

νοδϊς ἐπ ἴμο ἑαέῖῃ. Το (6609 ἴῃ γοβρϑοῖ ἐς 
διττὰ, τλ6 δἰαπήροϊηϊ οὗὨ ἈΠῸ αὐ ἃ [18 ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘΒ, 
ίηοθ Θδο ἢ ΡΑΓΌΥ γοοΪρσοΟ ΠΥ Ποιὰ [ῃ6 ΟἾΒΟΣ 88 100 
ἜΘΆΚΟΡ ἴῃ ΓἈΙΣ, τὸ ταϊσηῦ {πΐηκ ἰδ ἴῃ 0818 Β6ῆδε 
{π6 χζϑῆθγαὶ ὀχ ογίδίίοη δρρ ΐθ8 ἴο ὈΟΪῈ ρεσίβ ἴῃ ἐδ φ 
8686 οὖ; Ἀἷπὶ ΏΟ ΔΡΡΘΔΓΒ [0 γοῖϊ 88 Ῥοαὶς ἴῃ ἴδε 
ἔαἢ, Βυὶ Ῥαὺ] ἀοθθ ποὺ ἀΘΗΥ͂ ἷβ δβἰδηὰροϊηῖ : ἢΘ 
ἰπητη ἀϊδίου δδογσπαγαὰ 68118 06 τὯοῸ ἰβ Βοτυρυ]ουδ 
γεβρθοίίης Ἰοοὰ : ὁ ἀσθενῶν. Απα (διὲβ 8 ἱπηροτῖ- 
δηΐ . ἰῦ ὈΓΟΥ͂ΘΒ {μὴ (86 ΑΡροΒι]6 ἀο68 ποὺ ἀρεῖρτι ἐς 
ἀορτίνο ἴ86 βίσοηρ οὗ ἴμ6 ΠΙΌΘΣίΥ, πολ ἢ 6 Ὠἰπ]Β6 
Δ κ68, οὐὗἁὨ ἔγδη ΚΙΥ οχργοβδίηρ 88 ᾿υδρτηθης οἡ ἴδ 6 
ἀἰδογθθοθβ. Τη6 δβίγοῃρ βῃουϊὰ ὑμπογοῦογο βίδμα ἰὼ 
"οἷν οοηνίοίίοη ; Ὀυὺ ΓΠ6Υ Βμου]ὰ ποῖ Πλδῖζθ Δ Υ Βυο ἢ 
ΔΡΡΙΪοδίΐοι οὗ ἰδ 88 σουϊὰ θὰ ἀραϊ δὲ ὈγοΟΙ ΒΟΥ ἸονΘ 
δηὰ [6] ον βΐρ. ᾿οοογαΐηρ ἴο ΤΠοΪαοῖς, Ηἷ8. ΓθΆβΟΣς 
οΣ δα ἀσοβδίην ἴῃ 6 βέσοης τὶ (γαῖ ποὶ “ αἰξοροίμον," 
1Βουρὰ “ Οὐ ΘΗ͂Υ ) τᾶβ, πού ἰμδὲ τ86 θη] ΟἸγῖδ. 
ὥδηβ οοηϑυ υϊοα ὑπ6 χτϑαὶ τηδου εν οὗἨ ἴπΠ6 ΟΒυΓΟΣ, 
Ὀυΐ, οη 186 ῥγποὶρ]ο βίαιθα ὈΥ͂ ΟἸπγγβοβίοσαμ, ἰμαὶ 86 
ΤΘΆΪΚΟΣ Ρϑτὶ δίδη β ἴῃ οΟὨ ΕἾΠΑ] πορα οὗ πηοϑὲ ΟἌΓΘ. 
οι (π6 ΘΟ νδιίδηβ οὐ Ῥαυ πο ὑθηάοηοΐθθ, τ ὮΟ τηυδὲ 
ποῖ Ὀ6 ἰΔοπε θα ΒΓ ΠΕ} } τὶ Οφμ 16 Ομτβύδηβ, ΘΟ Ώ- 
βιϊςαῖο ἰῃ6 ὈΟαγῪ οὗ ἰδ6 ΟΒυτγοὶ. 

ΑΒ ἴῃ ὕπο ραγίζοβ  γο ποὶ δῇ 8}} ϑοραγαιθα, [6 
προςλαμβάνεσϑε οδῃῃοῦ ΙΩΘΔῚ ΘΧΔΟΏΥ γερσίσε; δὲ 
Ιοαϑὲ ποῦ ἴῃ (80 θθηθ6 οἵ βιίσὶοῦ οοητυπίοη (ΕΓΔΔ- 
ἴὯ0.8, του, ᾿ϑυΐπ ον, δῃμα οἱ 618), ΠΟΥ γδοδὶυδ ᾿ὲπι ἕο 
ψοωγεοῖνες (ΟἸδΒδδυδοη [Ηοάμο, βιυαγῦ), διὰ οἰ θγθ), 
δοοογαϊηρ ἴὸ Αοἰβ χχυΐὶ. 2. Βοίνψοθῃ ἴλι686 [6 ΓΘ 
1168 {μ6 ἰάδα οὗὨ τϑοθρίώοη ἴῃ [Ὧ6 θιηρμδῖίς 86:86, ἴ0 
ἀγὰν ἰηΐο 8δπ ἱπτγασγα, ἔτ θμἱγ ἱπίογοοῦσθο. [ΑἸξοσὰ: 
“ « Θἷνο ἀΐπι γον μαπά," 88 ὅγνυ. (Τ Βοί061) : “ οουπὶ 
Ηΐτ ὁπ6 οὗὨ γου;,᾽ Ορροθϑα ἰο γοὐθοῦδηρ ΟΥ αἰβοουγαρ- 
ἴῃς Ὠἰπι." --Κὶἢ [Ιῃ βυοῖ τοϊδομθ οὗ αἀἰδγθποο, {}}6 
τοϊδῖνε ἀδηρον οὗὁ ἧ ἱῃπίοίθγδαμοθ ΔΙ ΔΥΒ 168 οἡ ἐῃθ 
ΒΙΓΟΩΘΟΡ Β'46 . {Πογοίοσο [08 οϑϑ8 ἮΔΘ Υ ΣῪ αἰδογθης 
ἴῃ Βοζηθ ἔγοτῃ νμδὶ ἰδ τὰϑ ἴῃ Θαἰδίία, Ὑοὺ 86 Αροϑ- 
(16 ἀοο68 τοὶ ἴα] ἴο ροΐῃλ ουὖ [86 ἱπιοΐογαηοθ οἢ [86 
Ραγὶ οὐἱ ἤβοθθ Ὑδο ἃγθ ρυποι ]ου.---ΕΧΡΙ δηλ ουβ οὗ 
[6 πέστις : 

1. ΤΙ γοϊέσέοιεα δεῖδε 7 οὗ [Π᾿|0 ΘοοΙ δ᾽ αβδίῖοδὶ ἀθο 
τὴπο (Οτίροη, Αὐυσυβηθ, Ααυΐῃμαβ, Γαΐ πον, δ] νΐῃ, 
Βοσα; [ἴδον : (86 ὑπ δγδη {Πθο]ορίμη8 ἴῃ ρα). 

2. Μογαὶ οοπυϊοίδοπ ἱπ τοίθγθησθ ἴο δῦ 8 ΡῈΡ 
τγἾ881019 (διε, Βε)]]ασπλῖπθ, Εταβιηυβ, βοιηθ οὗ [86 
οἷάον Ῥεοίεδίδηϊ τῃ ΘΟ] ορίδη8, Αὐτηϊπΐδηβ, βοοΐῃ]8}8). 
[30 διυατί, Ηυᾶρε.] 

8. Αοοομμηοάδίίηρ ΘΣρ δηδίζοηβ: ΤΏ ῥγδοιίοαδὶ 
ΔΡΡΙἰοδιίοι οὗ ἔλἢ ((πγγϑοβίοι, δη ἃ οἱ μ6γ8); ΚΗΟΝ]- 
οἄρα (τοί, β'θῃ}] 6). 

Αρεΐπδὺ (1.) ἰῦ τηυϑὺ δ 8βδία (ἀραγὶ ἔγοχα {16 ἴδοὶ 
{πᾶ ἃ αἰ δδγοηοα 30}}} οχὶβδίβ Ὀθίνθοα ἴΠ6 ἀοοίγηθ 
οὗ ἔαι ἢ, δ βυοῆῃ, δῃηα [6 υἱΐαὶ ΘΠΟΡΡῪ οἵ ᾿υδυ σης 
[αἰ08}, (δι [π6 ΑΡοβίΐθ ἀοϑθβ ποῖ Ὦθγὸ θη ρὮ881Ζ6 ἴῃ 6 
ΔΓ ΓΠοϑἷ8 οὐ ἐγ ἢ δηὰ θῖτοσ, Ὀυϊ ἴμδὶ οὗἩἨὨ σοηβάσῃοθ 
δὰ ἀουνὶ. Αμαϊηδὶ (2.) ἰδ ἸΏΔΥ 6 8εϊ4, (Πδὺ [89 
Γοίογθπμοθ οδηποὶ Ὀ6, ΔΌΒΟ]υἴΟΙγ, [0 ἃ ΤΔΘΓΟΙΥ δυ07]6 0 
νο ἰά68] δά 6] 1 ἴο οοηνϊοίΐοπ νίϊπουῦ [86 οὈ͵οοῖνο 
αβὶβ οὐ ὑγσαϊῃ, [10 'ἰ8δ Οἶθαν τοι σοῦ. 6, ἐμαὶ (6 
ΑΡοβύῖΐβ δϑουῦϊθθθ ἴοὸ ὈΟΪΏ ραγίΐεβ τα] ϊσίουβ ἔα ἢ 88 
ν6}} αβ δ 6]1γ ἴο οουνϊοοῃ . ἴμδὶ ἴΠ6 σε ον Ὀτοί» 
δ΄ ΠΟΪά8, ἰῃ ἃ οουϊαϊῃ 86 Π86, τηοβῦ ἱπῆΠο ΧΙ} Υ (0 ἷθ 
σοηνίοξίοι, [ΟἹ] ον 8 ἴγουι ἴῃ6 ἴδοι (δῦ ἢ6 18 οἵἉ [ἢφ 
ῬΑΓΟ μὲ ἰυάχοβ, ΜΔ116 ἴῃη6 οὔμον ἰ8 οἵ Π6 ῬΑΓ 
ἐμαῖ ἀοδρίβοβ. ον. 28 βαυβ, ὑπαὶ Π6 οδῃ ΘΥ̓ΘΏ βἷῃ 
δζαϊηϑι ᾿ἷ8 181 ὈΥ δαιΐης ἰῃ ἀουδὲ ; δΔηὰ {86 σοΩ 
ἐοχὶ ΒΑγΒ, 88 Ὑχρ ]], (Ὁ (06 1088 ΘΑΓΘΙαΙ ὈΓΟΙΠΘΡ οδΣ 
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βἰη) διζαϊηδὲ 18 [αἱ 0 ΟΥ̓ Δ ὉΠΟ ΠΑΡ 8016 δΌυδα οὗ εἶδ 
ἰγτοοάοῃ, ΤΏυβ ὈΟΪῈ ραγιϊθ8 ἰᾶγὸ δηὰ ϑχαγοῖβο (δι ιἢ, 
Ὀδὶπρ ἴσια ἰο ὑπαῖν οοηνϊοιίοῃ οὗὨ ἔαϊ ἢ : Ὀπὺ [86 πϑαὶς 
ἴπ ἔδι τ ΒῃοΝ ἰῃοὶν πϑδίζηθϑθ ὈΥ οὶ νϑητυσίηρ, ἰῃ ἴ8Π6 
ἐγδαϊ τομαὶ Βοτυρυ]ουθηθδα οὗὨ ἐμοὲν Ἰἰαρϑ] οοηϑοϊθῃσα, 
ἐο ἀγαὰν [6 [Ὁ}} οοποϊυβίοη ἤγοσῃ ὑμὶν )υδγίης αἰ τ, 
ἴῃ ογὰδρ ἴο Ὀγοδκ τπγουρὰ ἰμοὶν τοὶ σίουβ Ὀγο)αἀΐοθβ 
δηὰ ργθροβϑοϑβίοῃϑ. 

ἦτ Ἀροβῆῖο ρῥγόνεβ ἰδὲ 6 ἀ068 Ὠοὶ ΓδοορηΖθ 
δΠ|18 ΘΆΚΉ 688 88 ἃ Ῥοιτηδηθηΐ ΓΌ]6 ἴον [μοῖρ 116, ὈΥῪ 
[06 σδηάία! Υ Θχργθβϑοα ουπγϊοιίοη οὗἁ 88 διἰαπάροίηϊ, 
ΔΒ 611 83 ὈΥ Ὠἷ8 ἀοσίσίηθ, ἰῃ γον. 14: Ὀυὺ Π6 ἀο68 
Ὠοῦ ΜΪΒῺ ἰμδὶ [16 ἴτεϑ ἀδνϑοριαθηΐ οὗ ὑποῖρ ΘΟῊ- 
δἰβίθῃου οὗὨ ἔαϊν δυου]ὰ Ὀ6 αβδδοῖθὰ ὈγΥ ἴῃ6 βίτου 
Εἰνίηρ [βοτὰ οἴἴδησθ, οἰζθθγ ἴο τηδῖκο Π ΘΓ ΤΙΏΟΓΘ Βογυ- 
Ῥυ]ουδ, ΟΥ ἴο πη βἰθδὰ ἰο ἃ ἔγίνοϊουβ ᾿γδηϑρτοβαίοη οὗ 
ὉΠ οἷν οουδοϊθ μου ᾿ λϊ8, ΑΒ, (Βοτγοζοσθ, Δ Ὦ ἴῃ 1 
ον, χῖϊ, 9 18. ἃ υἱβογουβ (δ ἴῃ τοΐδγθμοα [0 ρδῦ- 
[ογιΐῃς; ταΐτϑοὶοδ, 80 θγΘ, ἴῃ γοίθγθηοο ἴο [16 ῥγϑο- 
ισα] ἀδνοϊοριαθιὶ οὗ 118 : ἴῃ Ὀο( ο5868 ἴῃ γο 18 (. 6 
[1] οοπδοαυθπος οὗ που] ἀ-οοπαυοσίηρ σοη Πα 6η06--- 
ἴΔ6ΓΘ, ἰὴ οὐογοοηηρ [Π6 ἴοτοορ οὗἉ ἴῃ αἰδιατ θα βἰδῦο8 
οὗἁἨ ὈΟΔΥῪ 8ηα βου], δῃὰ ἢθγθ, ἴῃ σΘοπαυογίηρ [6 ροτοῦ 
οὗ Ἰοραὶ] τιϊϑοοποορίομβ ἀπὰ ῥγοὐυΐοθθ, ἸΤΒο]υοἷ ἰβ 
οοττθοῦ ἰῃ οὈπθενίηρ, αῦ (ῃ9 ὕπὸῪρ ΘΧΡΙΔΠΔΕΟΙΒ (οὗ 
το] ρσίουβ ἔδ! ἢ δηὰ 866] ἴο οοητίοιοη)} ἀο ποΐ οὐῃ- 
Βἰοὺ πὴ ϑδοῖ οἴμου. Τῇ γο]ζίουβ Ομ γβεϊδη (Αἱ (Ὦ, 
ΔΟοογΐϊηρ ἴοῸ 118 ῥγϑδοῖϊοαὶ ἴογηι ἴῃ ἐπ ἀδνοϊορίηρ 
Βίασο οὗὁἨ [86 ἀϊοίαιθ οὗ οοῃϑβοΐθησθ, σουαργῖβοδ Ὀοὶἢ 
ΟἰθΙηθηΐθ; 83 ΕΥ̓́ΘΠ [Ὧ6 ΘΑΙΥ͂ ΟΧροβίϊογβ, γῆὯὸ 6Χ- 
ΡΙαἰηοὰ πέστις ὈΥ ϑανίηρ αἰ, μανὸ ΚΟ ΓΙ Υ ρ]δοθὰ 
[86 σενέϊμάο οοπεσίοπίδαι ΔἸορ τὶν 1ε (866 ΤΒΟΪΌΟΙ, 
Ρ. 106) ; πιὰ 116, οὐ ἴθ οὐμοῦ πδηά, ὁ 8 τηδὰθ δ- 
ΡΒαῖϊς ἴῃ ἸΏΔΩΥ͂ ΑΥΘ, ἰμαὶ τοίθγοηοθ Βθγο ἰ8 0 ἴδ6 
ΤΏΟΓΑΙ σοην  οἰΐοη οἵὨἨ [086 γὴ0 Ὀοιΐθνα ἴῃ ΟἸιγῖϑὶ οἱ 
1π6 στουῃά οὗὨ {8 ΔῈ (Μογοῦ). ΓΡΙΠρρὶ, ΤΌο- 
Ἰυοῖκ, Μογοῦ, δηὰ τπηοϑὶ Οθστδῃ οομησηθηϊδίοσγα, ἴο- 
Βοῖμον τ ΑἸέογὰ, ἀπὰ οἴβουβ, μανο ΘΔΡΘΙΌΪΥ ρσυδτά- 
οἃ δραίηϑὺ [Π6 ΡΌΡΟΙΥ βυν᾽θοῦνο τηϑδηΐηρ : πιογαὶ 
οοπυϊοϊίοτ, δἀορίοα ὈΥ διυδτὶ δὰ Ηοάρο. Αἱ ἴδ6 
ΒΑΙΩΘ [ἰπ|6, ΠΟΥ ΥΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΙΪΥ τοὐθοῦ {Π6 ΡυΓΟΙῪ 
οΟὈ͵οοῦνο βθη8δθ οὗ σίστις, Ολγέδέδαη ἐπι6---ἃ 
Β6η86 ὙΓΠΙΟὮ 1Π6 ΤΟΓᾺ ΓΆΓΟΙΥ, ἱΓ αν ον, Π48 ἴῃ ἴπ6 ΝΟ 
Τοθίδιιθηῦ, Βοηοθ (δ6 οογγθοὺ σοπάσγίηρ 8 ποῖ: 
τοϑοαῖ ἴπ ζα ἐδ, οὐ ἃΒ ἴο ἔα (Ηοάμρθ), ἔον (8 {86 
Διο 18 ἱσηογθά, ΠΟΡ γοῦ: τδαΐ ἐπ ἠτδ ζαϊξίλ, τ ιϊοἢ 
ἷΒ ἴοο ϑιι]θοϊίνα, Ὀαὲὺ (8 ἴῃ Εἰ. .): τοϑαῖ ἐπ ἐλά 
αἰδ. ΑἸ οτὰ : “ Ηοϊάϊηρ; ἔδο ξαῖ ἢ ἰτηρογίοοι]γ--- 

4. 4., ποῦ Ὀοίηρ 8016 ἰο “τϑοϑῖγ {π6 [δἰ ἴῃ 18 
δἰστοπρῦ, 80 838 ἴ0 Ὀ6 800 79 Βυοὶ ργαὐυαϊο68."--Ε.] 

Βαϊ υοἱ ἴο ἡάρτιηθηῖδβ οὗ ἱβουρμῖβ [μὴ εἰς 
διακρίσεις διαλογισμῶν. ὍὮτ. ἴδηρὲ: “Ζοοὶ 
ηἰοδὲ ζὰν Α μη υοη ΒεισεροΥηιάδη. 8866 Ὀδ6- 
Ιον.---] διάκρισις τηθᾶη8, ἰῃ 1 Οὐ. χίϊ. 10 δηὰ 
ΗΘ. ν. 14, ἴο ρῬΡγοποῦποθ ἰαἀρστηθηΐ, Βομΐθηοθ. 4έια- 
λογισμοΐ σΘΏΘΓΡΑΙΙΥ ἀθηοίοβ ὑπουρ 8, Ὀυΐ, τεχαγάοα 
ΔΒ ΤΟΡᾺΪ (ΟΥ ΟΙἾΘΠ ἱπιτηογα]) τηοὐΐν 68, ἱγααρί δι 0ἢ8 
(Βοπι. ἰ. 21 ; 1 Ὅν. 1ἰϊ. 20), ον ϑνθῃ ἀουδίβ (ΡὨ]]. 11, 
14. 1 Τίπ). 11, 8). ΑσοογαιηρΥ, [Π6 οΘομποοοη 6865 
(ο ἴῃ6 οχρίδηδίίοη : δοέ ἰο ἐΐε )μαϊοίαὶ αδοϊδίοπ οὗ 
τηοίδυο5, Ὠο ποῦ Κοορ ἤὥθαυοῃΐ ΘΟΙΡΔΕΥ ὙΠ} (ΠΘΙῺ 
ἴον [6 οὐ)εοί, οὐ θυθῃ ἰ0 βυοῖ δὴ ἴβϑιιθ οὐ [6 τηδῖ- 
ἢ Γ, ὑμδὺ 106 ταινία] τηοϊϊνοθ οὐ αἰ ΒΌΓΘΠΘΘΒ 88}8}} Ὀδ 
σοποϊυἀοα ὈΥ ῥτϑιμαίαρο ἀθοϊβίου, ὑμαῦ ἃ Δ} Βπαϊπρ 
οὗὨ τ86 αἰ δγθηὺ ἰοηάἀθηοῖθθ οδῃ γίϑθ ἴγοχῃ ἰζ. [10 18 
ουϊάθης [πὺ ὑμ86 Θχργοδβίοη ὀδηποῦ πιθδῃ : “ Νοῖ Ὸ Ὁ 
οεἰυἱοἰζὶηρ' Βοσα ρΌ]Ου 8 ηἰοΘΙ168,᾽) 28 δὴ δχμογίδιοη ἰὼ 
ἔῃθ βίγοπρ (ἸΒΟΪ αοἰ τ). ΕῸΡ [6 ΑΡροϑεῖθ Ὠἰπηβϑὶ ἢ ἢδ8 

4 [8ο ΑἸίοτὰ : “1π ογάὰοσς ἕο βοξξϊα ἐπο ρμοϊῃϊα ου τ Ὡ]οἢ 
Βο )Δ58 ΒαΣΏΡΙΘε᾽ πεῖν δες “«Νοὶ [0 δἰξ ἰῃ υάμ- 
πόδε ΟἹ ἔδο ογρ Σἱο.8 οἵὗὁἨ γοῦν Ὀχοίθγοσι.""-- Ἢ .] 

ΤῈΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΥ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊῈΕ ΒΟΜΑΝᾺ 

ογἰ μοϊχοὰ 16 ΒΟΓΌΡΟΪΟυΒ ηἰοοίϊοβ οὗ ἴ9 ποαῖς σεβθ. 
ΟἸΘΏΝΥ ῥ]αἰηΥ, ὈΥ ομαγαοίονυ σίηρ ἔμβολ 828 ᾿Τθαῖ, δηα 
πο γἱοϊάϊηρ (ΠοὴνΡ ρμοΐπὶ ἱμπϑογοιϊοαγ. ῬΒΠΡΡΙ 
τίρης πθῃ ἢ6 ΟΌβογνοβ ἰῃδι, ἱπγρουρπουΐ τἴῃ6 ργοββθηῖ 
οἰδρίον, 6 Αροβί]θ δϑοῦῖθθβ [86 χρένενν ᾽ο ἐδ τοραζ, 
Ὀὺΐ [86 ἐξουϑενεῖν ἴο ἴπ6 βίγοηρ. Υδὲ Π6 γεῖνε δἱ 
1.6 οχρ᾽δαπδῖίοῃ : Βϑοοῖνθ ἴθ δϑὐδοίἰομδίοὶ Υ, 80 ἴδιας 
ΠΟ τηθηΐδὶ ἀουδίθ αγίϑα ἰῃ θη. Βυΐ {18 18 ΒΟΠΙΘ. 
εὐ αὐἱὸ αἰδόγοης ἴσο 1067 8 ὀχργοδαῖοι : 9)Ὸ 
ποῦ μοῦ ΪοχΣ ὑμοὶν οοηδβοίθηοοβ. Μοηΐδὶ ἀουδῖδ τηυδβὲ 
6668 αγίβο ἰπ ἴΏρθτα, δηὰ οὐδ 6 δινγαϊζοηθα, 1 οἷν 
πουϊὰ αἱὰ [ΘΓ ἴἰ0 ἃ τῶοσα 1106 Γ8) βίδπαροῖϊηῖ. Βιυϊ, 
ἴῃ ἰμοῖνρ ΤὨΘογοῦοδὶ ἰγοδηθηῖ, ΠΟΥ τηῦδὲ ποῖ ὉΘ 
ἔογοθά Ῥογοημὰ [89 τηϑδβϑυγο οὗἨ (μοὶ ψϑαίκηθθβ, διέ 
δεοἦ, α Ῥγεπιαίμγο αἀδοϊδίοπ δλουϊά ποί αἰδο αγὶδε οἈ 
ἐλδὲνγ εἰά8. Ῥδὰ] οου]ὰ ν6}} ὁχδοὶ οὗ 6 βίσοηρ, ἴμδιὲ 
ΠΟΥ͂ Βῃου ἃ ποῖ οδῦ τηϑδὶ 0 [86 βαῖζο οἵ (86 Ἰθδκ, 
ὅσ. ; Ὀαξ ποῦ, [δὲ ἴΠ6 7 οι] ὨΥρΟΟΣ ΠΟ} ἀθην 
(πο ὶγ τηογθ ᾿Ιθόγαὶ υἱοῦ ἰῃ τηθηΐαὶ ἰηϊδγοοῦγβο π|θ} 
τηθιη, ΟΡ 8|1οὁτν ἰξ ἕο Ὀ6 ΟΥϑγοοζωὴθ δῃὰ Ἰυάροα, Τπ8 
ΒΓ ΒΒΙΟἢ ΟΥ̓ ΤΩΒΗΥ͂ ἃ ΤΏΟΓΘ (ἰἰβοθγηΐηρ ΟὯὨ6 ἴο [6 
ὨΑΥΒᾺ ᾿υἀστηηθηῖ οὗὨ [Π6 Πδγρονεσηϊ μα θα μ88 ΘΥῸΣ ὈΘΟῚ 
ἃ Βουτοσ Οὗ βογίουβ ἱπυσγ. Βυῦ 106 τηραϑυγο οὗ ρ08- 
Β ὉΠ Βῃου! ἃ Ὀθ6, ἰο ἐγϑαὶ {16 αἰ ΡΘΏΟΘΒ 88 ὨΟΏ- 
ΘΒΘΘ ἢ [18] ρΘΟυ] ν᾿ 68, οἡ [Π6 σοιησηοῃ στουηὰ οὗ Ὀ6- 
ἴπρ [06 Ἰτηρϑϑυγο οὗ ἃ [ΓῸΪΥ ὨΟΑΡΥ, Ὀυὺὺ δἷ80ὺ ὙΘΥΥ 
ΘΑΓΟΙῸ], ἰπθογοοῦγθα (ΘΟ. οἴ. χυὶΐ. 17, 18). Τα 
ΡΓδιηδίυγο ἀδοἱβίοη οὗ ναὶ [86 ἀσνοϊορμοηὶ οὗ 
Βρ᾽ γίϊυδὶ 16 σδὴ ΠΔΓΙΩΟ,ἶΣΘ ΟὨΪΥ ἴῃ {ἶπη6, ἰ8 [Π6Γ0- 
ἴοσθ ἑοτυίαάθῃ ἰο ὈοΐΪὰ ραγίΐϊθβ, ΤΏ6 ϑίζοπρ σε, 
Βονονοῦ, οὨ ΕῪ τϑοοιωσηθηθοα ἴ0 ἀορογῦ (Ὠογηβεῖνορ 
δοοοσάϊηρ ἴο {ἐποῖν ἀΠου]ς ὑδδὶς, ᾿υ8ὺ Ὀδοδυϑα ἔπ 6 ΟἿἢ 
ΘΓΒ 816 οἰ 6Ηγ ἱποϊποά ἰο ἰυάρα. Ταΐβ νίονν Ὀθοοτηθα 
811}} βίγοῦροσ, ἱ{ εἰς Ὀδ6 ἴακϑη ἴῃ [Π6 βθη86 οὗ γϑβυὶὶ. 

Τ νὰ αἰβηρσυϊδῃ σα ϊα]γ ὑΠ6 {π᾽ Υἱο 8 : 1. 6. 
οοῖνρ {π6ῖ, Ὀαὺ ποῖ 80 [ῃδὺ ἃ ΓΘοΙρΓΟΟδὶ τηθηΐδὶ πὰ. 
τηϑηῦ ἰβ {16 ΤΘβ0}0 οὗἁ ἴὃ ; 23. Εοοοῖνο ἴμθα, ὈὰὉ ποὶ 
ἴο Ῥγοῃοῦηοθ υδρτηθηῦ οἢ ὑπο ΒοΓΌΡ]68 (ατνοῦυμκ, 
δα Οἰ619), γγχ τηυδὺ ὈΓρῈ δραϊηϑί (3.), {πὶ 16 δίγϑβϑ 
1168 οὐ ἴΠ6 τῃοαδ γῇ, ὁ [Π6 ΤΩΔΏΠΟΡ ἴῃ ΜΔΙΟὮ 186 
βίγοηρ, Βῃου]ὰ 6 ἀδουβίοτηρα ἴο ου ναῖθ ᾿Π ΘΓΟΟΌΓΒΘ 
πὶ 1Π6 ποῖ." ΤΠογοίογο Βοίοῃθ ἰ8 γίρῃξ ἴῃ ΓΘ- 
ἔοστίηρς {Π6 ῥτοδι δ᾽ ο ἢ0 Ὀοΐἢ ραγίΐθβ, δηὰ ΟἿ ΡΥ͂ΒΟἍ- 
ἰοῖὰ ῬΑβδ ποὺ ἱποογσγθοῖ ἴῃ αἰϊγϊ θυ ηρ οὐ οὶ σίπσ ἴὸ 
{π6 πϑαῖϊς. Τῇαὶ διάκρισις ΤΑΥ͂ 8͵'80 τηθῃ ἀουθδὶ 
(ΤἸ ΘΟΡὮΥ]δοί), ἀο68 ποὲ δοπλα διγίΠπου ἰπίο ὀοῃβϑιάοσ- 
δίίοη, Ετδδίυβ, Βοζα, Εἰ βορτϊά, μανθ δοοορῖθα 
[86 οἰαββίοδὶ τηθδηΐηρ οὗ “ ἀουδὺ᾽ ἴον διαλογισμοί, 
δηὰ ““οοὨΒίοι" ἴον διάκρισις. [80 Ε. 7, Τῇοτθ' 
ἴογο αἱδραυϊαίίοηβ. Βυῦὺ ἰθ686 μαύρ οαυὐυὐδϑὺρ ὈΘΘῺ τ. 
δΔυοΐάδ0]6, δπὰ θυ Ῥδϑυϊ 888 ποὺ δνοϊἀθα ἴμ6πὶ. 

γον. ῶ. ἘῸΣ οὔθ Ὀο]έονοῖι, ἄς. [ὃς μὲν 
πιστεύει, κιτιλ} Τῇθ οσχρίδηδίοη: Ηθ ἰβ οοη- 
νἱποοὰ ἰῃδὺ Ὧ6 σδῇ δαὶ δύΟσῪ (δΐηρ (πιστεύει ἐξεῖ» 
ψαι; ἸΤμοϊαοὶς, Βοίοιιθ, δὰ οὐδ τβ), τραῖζοβ [Δ11}} 8 
Ββυν]οοινο ορἱπίοη. Βυΐ ἰδ γαίμοῦ τρθϑῃ8: Ηδ [88 8 
οοηβάθῃοος οὗ (1, δοοογάϊΐηρ ἴο πηϊοῖ 6 σϑῃ οδὲ 
ΘΥΘΙΥῪ ἰπἰηρ (ὥστε φαγεῖν πάντα; Ἐτ᾿ἔΣΒΟΒο, ΜΟΥ 
ον, ῬὨΣΠρρὶ). 

Βαϊ Β6 ψῶο ἰβ τϑαῖς [ὁ δὲ ἀσϑινῶν. 

5 [Ετϊίδομο, ΤΒο]υοῖ, Μογοσ, Ὧο Αἰτοσὰ, δὰ 
Ταοῖ, ΔΡΡΙΥ ἐπΐ5 δὐδοὰ οἱΔΌδο (οστκίον Θγοτ) οὗ ἐδε 
με ἄνοια, ἕο [᾽9 δέου δοῃο. Νοῦν ἢ ἴα Ὧν. 

᾽β8 οὐ αλρῦίαι ἐϊ δϑόσὴβ [ἢ6 Ῥγχγοϊοσα ὈΪ6 υἱ ον ; [0 δῖ» 
ἑαϊηῖν 6 ταὶ οὗἨὨ [89 νοστϑθ ἱβ δά ἀσοθδοὰ ἴο υἱ αῤαλρτ 
ΘΧΠ ΠΕΙΥΟΙΥ δηα {9 διάκρισις, ὙΒΙΟΏ ΤΩΘΟΣΒ “ῬΟΊΟΣ 
ἀἰσεϊη οὶ ἫΝ Ὀσξτγοθη ̓" (ΑἸίοτα), ἐδ τοτθ δρρ] θα ἰὸ 
[Ὠο. ρα 695, πὶ γογ. 4 (86 ὀχ οτίαξοΏ. ΘΟτΩ 68 ἰπ [ΤΕ (0 
{80 ποϑῖς, ἂο. Τὸ ποσὰ δεαλογεσμῶν ΤΣΠΘΆΣΙΒ 
ΠΘΈΘΣΑΙΪΥ ἐπ πιαϊαηι . ἰπ ἴδο Νοὸν Τοείδσοθῃΐ. 
τΕπΎτοῦ. ΕΥ 05 ΒΌΓΠΟΣΒ δῦονο ῃδιιθὰ ἰοὸ ἴδ ΒΟΣΌΣ ἸΟῺ 
τουσμίο οποσδμοὰ ὈΥ ἔΠ6 τϑακ. Ὑὰμο ἐάοα οὗ ἀοονε φὨΐαῖθ 
ΟὨΪΥ ΣΏ ΘΟὨθοίΐοΣι Ὁχῖ6 τοίδζοσιοσ.---Β.} 



ΟΒΗΑΡΤΈΚΒ ΣΙ͂Ρ. 1-ΧΎΥ. «. 
᾿μιαθειδανοιο,ττοχααιοῖ. 

πὸ Εἰ Υ. δδδυπιθθ δ δίσίοι δηι ποσὶ μθσγθ, θυ (86 
«ὸν ἀσθενοῦντα (τοῦ. 1) ἷβ τοδυπιθᾶ ; Β6ποα ἰδ ἰδ 
ὨΟΐ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ [0 Βπὰ ΔΗΥ͂ ΟἿΒΟΡ ΒρΘοΐαὶ γβαβθοη 1ῸΣ (86 
ΔΏΔΟΟΪ ἴδοι, ἐΠΟΌΡἪ ΔΠΟΙΒΟΓ ΤΟΥ 6 8]]Ογ80]9.---.] 
ΤῺ6 ΑΡροΟβί]θ ἄοδθϑ ποῦ οοπίηυορ πὶ ὃς δέ, Ὀθοδυδο 
Βο ν}}} ὅγϑι ἰδ τ1ῃ6 τνϑδὶς ἱηΐο ϑρϑοΐδὶ οοπαιἀοσαϊζοη, 
---Εἰαϊοῖϊ Ὠορα. “άχανα. Τθδ ΘΧργαβδίοῃ ἰ8 
Ῥιοβδοὰ ὮὈΥ Μογοῦ, Ὀαὺ βοιῃθυ ἶηρ ΒνΙ ὈΟ]108] οὐ Ὦγ- 
θεΓθοΪἶοαὶ τ ἢ} πουθγί 6] ο88 πᾶν ἴοὸ ὃὉ6 Δ] ογοα ἴο δ΄8 
ΘΧΡΙδηδίίοη : [ὉΓ Θχδιρῖθ, [86 ἠοΐηῦ ἀεϑίμηδιίίοη οὗ 
Ὀτοδὰ, οἵ νοχϑίϑὉ]6 [οοα ἰπ ζϑῃο ΓΑ]. Απὰ ἰς πουϊὰ 
ζυ]]ον ἄτουη [ἰβ τνίονν, μι ὑπ18 οδθηρ οὗἨ νοροίδὉ]68 
δ ΔῊ 6686} 18] οΠδγδοίοσίβδιῖο οὗ (86 ᾿τοακ οὨθ, ἩΠΙοἢ 
ΟΔἢ 6 υγροὰ νὴ 88 110116 11 ΘΓ] 688 88 (πδὺ {16 
ΒΙΤΟΠΩ ΟΠη6 ἰδ δΔααϊοϊοὰ ἴο [86 Θοαἰίϊηρ οἵἁ 811 Κὶηὰβ οὗἁ 
[οοὰἁ. Ηἰΐδ8 οἰαγδοίονίβιϊο 'ἰβ [λ6 αϊΐηρ οἵἁ τηϑϑῖ, ἔγθϑθ 
ἔροιι 811} ογάϊμδηοθβ, Τδογοίοσο ΕὙίζβομο, ῬΒΠρρὶ, 
δηὰ οἰδογβ, πουὰ ποῖ γορασὰ [ῃ6 δσργθββίοῃ 88 δῇ 
ὈΠΟΟΠ αἰ ΟΠ8] Ῥτθοϊ αδίοη ἤρου 41} Θῃ)ογιηθηϊ οὗ τηοδῖ, 
8Δ8 ἴσου ἄοθβ. ῬὮΣΙρΡΡΙ : “ βοὴ πουϊὰ ΟὨΪΥ δῦϑο- 
ἰαΐεῖν τοϊγαΐϊπ ἴσοτλ θϑϊηρ τηϑᾶὶ ἴῃ οὔάθν (Π6 ΤΏΟΓΟ 
ΘΆΒΙΥ ἰ0 ΟΥ̓ΘΡΟΟΙΩΘ ἰθιηρίδιίοι ἴῃ ϑρθοΐδὶ σαβοδ, δηά 
Οἴποῦβ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἴΠ086 Βρϑοΐδὶ οΆ868, ραγιϊου ΣῪ ἴῃ {Π|6 
ΒΟ0ΟΪΆ] τηθ8]8, θογο ὑμὶν οομαυοί 8 Ἰρᾶσκοα ἰῃ [Π6 
ΘΠ ΓΟ 88 δυτρτίδίηρ ; δηά, ΒῃΑ}} Υ, οὐ ΓΒ που]ὰ ΟὨΪΥ͂ 
ἀ(ο 80 δὲ ἴδ βοοίδὶ πιθα]β, ἩΏΘΓΘ [ΠΟΥ ΤΘΓΘ οΟγίδί ἢ 
"Ππαῦ (Π6 τηοδὶ ρ]δοθα Ὀδίοσγθ ἰμθπ) 88 τηθαΐ οεγοα 
ἰο ἰάο018, ΟΥ, Αἱ ΔΗΥ͂ γδῖθ, σοσο ὑποοχίδϊη ὙΒοίΠΟΓ ΟΣ 
ποῖ 1 νΔ8 τηραῦ οἴδγοα ἰο 6018. Βυΐ 4}} [πεθ6 οου]ά 
Ὀ6 ΥΘΤῪ ΜῈ]] ἀεδὶρηαιθα 88 λαχανοφαγοι.Ἶ 

γεν. 8. [οἱ οὶ ἷτπι το οαίοὶδ ἀθαρίδο, 
ἄο. ΤΏ ἐξουϑενεῖν 8 [86 Βροο Β΄ 8}}} ἱπυργοροῦ ὁ0ῃ- 
ἀυοὶ οὗ πἷπὶ τῆο, ΟΟσΌΡΥ Ηρ ἃ ΤηοΓῸ ᾿ἴθοταὶ ροϊηὺ οὗ 
νίον, ἴῃ ἷ8δ οση πίράοτῃ ρίθαϑοδ ΐτηβο (ΠΟΙ υοΚ : 
“ΠῚ 6. οοῃροὶξ οὗἁ ἱΠΠυπλἱηΐδηα, ἩΒοἢ τὰβ ἔουπὰ Ἔνθῃ 
διροηρ ἴΠ6 Οφηι]6 ΟἸ τ δίῃ, 88 1 ον. υ]}}..- 
Φυᾶσο. Οἱ [λ6 οἶον μβαηά, ἴῃ 6 κρένειν 8 [0:6 Βρ6- 
οἰ βο8}}}7 ἱργοροῦ οοπάποὶ οὗὨ [86 ᾿οζαὶ 6] ον οῦ, δηὰ 
ἷξ ἰ8 ποῖ οοστϑοῖ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ {πᾶὶ (ἀοοοτάϊηρ ἴο ΤΠο- 
Δ00Κ} ἴΓἈ86 ἐξουθενεῖν ὈΘΙΟΏΡΒ 88 ἃ Βρθοῖθβ ὑπο {18 
κρίνειν. Ἰδδὶ ἴ06 ΑΡροβίῖο, πῃ [86 ῥγϑϑϑηΐ βϑοιίοῃ, 
88. ἔγβὶ οὗ δ}, [0 ἀο πίϊῃ {Π6 ομα ἡπαρίηρ, [6 06 
ἰακίηρ οἴξηοο, 8 ρ]αΐ, 88 γν}} ἔγοιαη [6 ΘΟΠΒΙΓΌΘΙ ἢ 
οὔ [86 ογοψοΐῃρ γϑγβ8θ 88 ἔγοιῃ [Π6 δυοοθοαϊηρ ζουΓ ἢ 
ΥΟΓ86. [0 18 8180 οἷα ἔγοιῃ 1:6 δα ἀϊ οὶ : 

ΕΣ αοἂα μαῖδ χϑοοοϊνθὰ πω [ὃ Θεὸς 
γὰρ αὐτὸν προσελάβετο]. Ἠθδ μ88 ὈΘΘῺ τα- 
οοἰγϑα ἰηΐο [Π6 οοπιηθηίου οἵ ἀοἂ δηὰ ΟἾγῖβί, ἀπά 
(Ποὺ ψ|}]0 ὁχοοιητηυηϊοδία μἷπὶ ἢ Τΐβ βου ἃ ΑἸ ΑΥΒ 
06 ρμογοοϊνρα ὈΥ̓͂ ὈΘ] ΘΟ το γἱὴς οὐ ἴῃς Ἰοίζογ, ἴῃ 
τοϊαϊώου ἴο ΟἈ γι βυϊδηβ τὴῸ ἅγῸ δβίδ Ὁ] βῃθα ὑροη {Π6 
τοαὶ στουπὰ οἵ (αἰ, [8 υατὶ δὰ ΗἨοᾶρο ((Ὁ]]οσίης 
(ΑἸ ν] ἢ) ΔΡΡΙΥ (8 οἰδῦβα ὑὸ Ὀοΐδ ο]45868, Ὀυΐ (818 18 
(ογυϊαάθῃ Ὀούδ ὈΥ 1πΠ6 οοῃίοχὺ δηὰ ὉΥ ἴδα ἰδοῖ [Πᾶὶ 
“6 ΒΙΓΟΠΙ ἃΓῸ ποῦ αἰδβροβοα (0 γεσοί Ὀαὺ ἴο αδβρῖδ6 
(86 τοαῖς ; ΜῈΪ6 [06 ΘΔ ΔΥῸ ΟΥΘΣ [ὉΓ ΘΧΟΟΙΏΓ) ΠΝ Ϊ- 
οαὔτιρ [86 δίγοην, τι άταπίηρ ἔγοτα [6] ΟἩΘΕΪΡ, ἂο. 
Ηστοθ (π6 Ῥογποηοα οὔ ἐμ6 οἴδυβθ ἴὸ 8 ο]1488. 
Βο αὐ Δὸ θὲ Υεῖίο, ῬΕΣρρὶ, ΑἸέογὰ, δηὰ τηοβί.-- 
Β.1] Θ τηΔ7κ οὗ ἰῃΐβ γθοθρίζοῃ ἷβ σαῖμπον [86 ρ6866 
Δα Ἰἰρηι οἵὨ (6 Ἰοτϑΐρ τὶ ἢ Θοά, ᾿μ8ῃ γοοθρίΐοι ἰηΐο 
16 ΟΒσγοῦ. Ὑοὺ {πΐβ Α]80 ΘΟτρσῖβ68 [1:6 ἔδοῦ, ἐμαὶ 
Οοὰ [26 τοοοϊγεα τη ἱπίο ΗΒ βογνυΐοθ 88 8 βοσνδηΐ 
(δι Ὁ}.), Ὀπὶ ΟὨΪΥ ἱπάϊγοοιγ. 

1 Τηδὲ 6 ἄοοδ πού στηϑη οι δγεαά, ῬὰΣ Μευνίαλιε ΘᾶΣ ὉΘ 
οὗ οοτνΐοο ἐπ ἔμ ὁχομοϑεΐὶβ. Ενδη Ὀτοδὰ Ῥϑδϑοϑὰ ἑῃσοτ ἢ 
ῖ80 διὰ οὗ τω Θ᾽ .Ὧ0 οΟἸ]ᾶἃ ΣΟΓΘ δδδαῖϊν δτθ 
Υ͂ Ὅ160 ἔγοτα ἴδ9 δαιιᾶ, 1π ἐπὶβ δοη860 ἰδ νὰ ἐπ 6 
φὮ ΟοΙΘἐἢ οὗἩ ἔπ0 τοδὶ οθ. ΤΠΟΣΟΌΣΘ ἰδ τοοίνο ττἂὧἂδ ἐδιο 
τὐλύρο ΑΥΟΙἀΒη08 οΥ οοπίδι δ ῇοι; ἔγοτα 00] ον τ 
41.1.6 Ββοδίδϑῃ. 

“ 
3 
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γα. 4. Ἐο ατὶ ἰβου 2 ἄς. [σὺ εἰς εἶ, 
κτλ. Οὐομρ. οδδρΡ. ἰχ. 80.}] ἸΤΒΟΙΌΟΚ ͵8 μογα αὐἷδα 
Ὀογοπάὰ 186 σοπηοσίοη (ἴῃ οοηβοαύθηοο οὗ [Π6 δβὺρ- 
Ροβί το ἐμαὶ ἐξουθενεῖν ἰβ ΟἾΪΥ ἃ Βρθϑοΐθβ οὔ κρέ 
ψει}), ἩὮΘη Ὧ6 αιοδίίοηβ ΠΟΙ ΟΡ [Π6 τπΘΔΚ ΟηΘ ὮΘΓΘ 
Ἰυάρίηρ 8 δααγοββοά. Τηὸ σύ ἷδβ οἰαϊπμοα ἴο ὈΘΙοΩΚ 
ἴο ὈοΙἢ (4180 δοοοταϊηρ ἰὸ Βοίοῃθ δῃὰ ΟἸεΥ 
Βοβίομῃ) [δι υδγί, ΗΟΔΕΟΙ: ΝΠ116 Μογ Ρ δπὰ ῬὨΠ]ρρὶ, 
ΟΣ {8 ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ͂, ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ δηὰ ἰπ ἰδ δὴ δ ἄγθϑβ [0 [89 
ΝΘΔΪΚ Οὴ6 ᾿υαρίηρ. 

ΑποῖμοΣ τδι δ βοχυδηῖ γαλλῦε νον οἐ- 
κέτην. ῬΔῸ] υδ68 οἰκέτης ΟἿΪΥ ΠΘ6ΓΘ, δηα ἰΐ Οο( ὭΓΣΒ 
ἴῃ 186 Νὸν Τορβίδιηθηΐ Ὀυὲ ταγ οὶ {(Πυ χνὶ. 18: 
Αοῖδβ Χ. ἢ: 1 Ῥοῖδσ ἴΐ, 18). [Ὁ ΤηθΔῺΒ ἃ λοιίδε.-δὲγ- 
υαπί, ἬὮΟ 18 ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ οΘομηθοίθα ὙΠῸ [86 ἴΆΤΩΣΥ 
(δδῃ (86 οὐδοῦ ϑίανοβ (Μ6γ6).---Β.} Ὑὔ7[α τυυϑὶ ποί 
Ῥαδὲ ἸΟῪ οὐὸρ ἐπ ἀλλότριον. 11 πηθϑῃ8 ποῖ 
ΤΏΘΓΟΪΥ αποέλεν, Ὀυΐ ἃ δίγαπσθ ὁπ6. Μουογ, δηὰ οἵδ. 
ΘΒ: “Ηδ νδο ͵ἴ8 ποὺ ἴῃ ἐλν βοσγυΐοο, Ὀὰὺ ἰπ [Π6 86Γ- 
νἱοῦ οὗ αποΐδογ. Βυΐ ἴΠ6 οὔ ἮΏΟ ἰυάρεβ ἰ8 4180 ἴῃ 
1:6 βοσυΐοο οὗ {8 ΟΡ ὁπ6θ. Τμαῖ ὙΠ οἢ οδυβοθ 
ἰγΐπ) ἴο 7αᾶξο, ἰθ οὶ σμϊοΒγ ἰμΒ6 ποὔοη ἰδαὺ ἢ ͵β [86 
Τηδϑίον οὗ ἐπὲβ ϑοσνδηῦ, Ὀυὺ [μδὺ ὑΠῃ6 δΒογυδηὺ οοηὰιοίβ 
ἰτηβϑὶ ἐμ Ηἷβ βασυΐοθ 88 δὴ ἀλλότριος, 80 Πὰδ ἴῃ 
Εἶτα το ἢ ἰμδὺ 18 ἴῃ ἰϊ8617 Βυγργίδιης. ΤῊΘ τθαῖ 056 
[116 ἴο βπηὰ ἰῃ Εἶτα 06 ἸΏΘΠΠΟΡ οὗ 126 οἰκεῖος. 

Τὸ δἷκ5 οὔσῃ πιδδῖοσ [τῷ ἰδέω κυρίέφ]. 
Τιο κύριος ἴθ 801}} ομϊοῆγ βρυγαῦνο, {Π86 πιαδίθν οὗ 
106 δίγδηρα βοσνδηί. [Ι͂π γάρ ἴ0 υὑπαογείαπα ἰἢ6 
1Ἰδουσλῦ ἴο 18 ΔΙ]]16δὲ οχίθηϊ, νὰ τυ ἢσβί οοπδίος 
10 ἤρυγο. Ιζ 8 [86 Ββριγο οὗ δ τηδδίον ΤΏΟ ἰδιζθα 
ΤΩΔΩΥ͂ ΚΙ πα 8 οὗὨ Ββούυδηΐβ ἴῃ ἢΪ8 βοσνίοθ, ΝΌΟΝ, ᾿ ἢ6 
[88 006 ῸΠ| ἃ ἔογεΐσῃ ΘΟΌΠΙΤΥ ῬΏΟ ΤηΔ 68. Πἰγηθοὶ 
ἃ Βυγργ δίς Θχοορίίοη, ἴῃ6 τηλοῦ ὈοϊοομΒ ἴο ἴα 
ΤΩΔΒΙΘΡ 8ΙΟΏ 6, ΤΟ [83 ὈΘΟΟΙΩ6 “ ἢἷ8 ΟὟ τωδδίθν ""- 
186} 18, 6 ὀΧχοϊυδῖνο τηαβῦθν. 

Βιαμάοί οὐ ἐδ]]οῖδ [στήκειν ἢ πίπτει]. 
ΤῊ δἰδηάϊηρσ ἂπὰ ἴδ] 1 ηρ᾿, 88 ἃπ ΟΧΡτθβϑίοη οἵ Οοα δ 
ἱαπάρτοοις (ΡΒ. ἱ, δ; [κὸ χχὶ, 86, ἄς.), 88 ἴπογο- 
ὉΓῸ αἶβθὸ ἴ86 ἤωυγίμον βρυγαῖῖνα τηϑϑηίης οὗ δβίδῃ ηρ' 
ΟΣ ποῖ βἰδηάϊηρ ἴῃ ὑμ86 ὨουΒ6)014 ἱπάρτηρηῖ, Βαϊ 
(μ}8 ἤσαγα 8 ἔγοια [88 ῬΘΕΊΠΟΙΙΕ ἃ οἶοαῦ ἀϑβίρηδίίοη 
οὗ {16 το δίΐοῃ ἰῇ το ἢ «οπ]Βἢ δὰ (ὑθηθ116 ΟΠ γὶβ- 
ἶδη8 δίδῃὰ ἴὸ ΟἸγσίβὶ. ΟἸγίθὶ ἷΒ 1Π6 Μαβίοσς : 866 
ψο 8. 8, 9: οομῃρ. 1 ον. νἱ, 30 : 1 Ῥοῖοσ ἰΐ, 9, ΤῊΘ 
ἀδυῖψο τοὺ 6 τορϑρ θα δ8 ἀαέξυ. οοπῖηι., ΘΥΘῺ ἰδ [ἢ 6 
τοδϑύθυ δἰτηβοὶ ἢ ἰ8 (6 Ἰυάρο, ὈΘοβΌβ6 ἴδ 15 18 1088 ΟΥ 
βαΐη ᾿ἶ [86 βοσνδηΐ [8118 ΟΣ βίδῃάθβ. ἘΣ χρ]δηδίϊοῃβ : 

1. ΤῊΘ βιδπαάϊηρ οὐ {]Π}Ππῃρ’ 8 ἡπα οἾ4}}}7 ὑπ 6Ὁ- 
βιίοοὰ 48 Θοἀ δ ἱπάρτηεπὶ (Ὁ ἰνίη, ατγοίζαβ, ἀμ ΤΏΔΗΥ 
ΟἾΠ 678). 

2, ΤΏ δομεϊαδ) 00 ΟΡ ΠΟΙ -ΟΟὨ ἰΌΔΠΟΘ ἴῃ (ΤῸ 6 
ΟἸὨ τ βυύύδη 116 18 τηοδηὶ (Ὑ ἰδ]. βϑϊον, θ6 ὟΝ εἴϊο, 
Μαΐον, Μουοῦ) 

ΤΏ ορροϑίοη οὗἁἨ [8686 {{ὺΠπ|0 ν᾽ ΟὟΒ μᾶβ 20 γ6]]- 
᾿υϑεθοα τηρδηΐην, βίποθ, ἰπ ἃ το] ρίουθ βθηβο, αἀοα᾽ Β 
ἡιάρτηθηῦ 18 ἀχϑουϊοὰ ἱπγουρ {ῃ6 116." Μογοτ, ἰῃ- 
ἀεοα, βαγβ, ἴῃ ἔλνον οἵ (2.): “Τὸ τζδ κα βίϑπα ἴῃ {ἢ 
ἡαάρτοσον (00 ΒΌΒΟΪΨΘ), ἰδ ποῦ {86 πόοτῖ οὗ Ὠἰνίῃθ 
Ῥοπασ, Ὀυΐ οὗἩ γχταοϑθ." Βυῖ Ὀορίά68 ἴῃ ἰδοϊ (δὶ 
ΡΟΝΟΡ δηὰ ρτδαοὸ (ο ποὶ 10 80 ΓᾺΡ Δβυηάοῦ, ἴΠ6 6 
ΘΟΙ68 ἰπο σοπδίἀογαίίοη ἴπ6 ἤισαν ἴδοί, ὑπαὶ [Π}6 
αὐοδβίΐοῃ ΠΟΤῈ ἷβ ἢοΐ σΟΠΟΟΓΏΠΡ 8 τηλκίηρ ἴ0 βίδηὰ 
οἰὐοδγ ἱῃ Οοὐἀβ ᾿υἀρτηδηῖ, Ὀαΐ ἴῃ [86 υπϊην θα ἀκ. 
τηθηῦ οὗ τηοπ (ΕἸ οἰ άδηι, Εἰοταγοίβσω, ὅς.) 

ἯΘ 588}1 Ῥο τρδᾶο ἴο βἰαιὰ [σταϑήσεεαι 

“ΠἘ ΒΟΎΘΥΟΣ 15 ἐκέσηιδηί ο οοτιδηοὰ ἐο [86 ΑΣΑ] 
αὐτὰ ἑαξατο ομϑ, ἴβεσο ἷβ δῇ ὈΡΡΌΞΙΜΟΙ, διὰ (1.) τη δὲ ὃα 
τοὐϊοοϊοᾶ. ΑἸδυτᾶ : “ Ἠοιιδέῃδ ἔπ [ὴ6 Ὀ]806 διὰ ϑεοιέτοδίοα 
οὗδα Ομ σίσίδη, ἔγοτῃ σοι ἔμοϑο το! ]α οἦοοαῖ Ὠὲπ).," ΤᾺ] ἐα 
εκἰσερὶοδὶ δὰ Ὀθαὶ.--.} 
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δέ]. Ηοτο (80 ΑΡροϑί]θ οοιηρ]οίθν πὶ μάγανθ τι6 
βρυγαίδνο νοὶ] ἔγοια [89 ἐμουσῃϊ,. ΤῈ Βίγοηρ τρδῃ 
ὙΠ]1 γοιηδίη δἰδηαϊηρ ἴῃ Ὠἷδ ἔγθοάοιμ οὗὨἨ {δι 08." 

ἘΠῸῚ ἴδο 1 ἰα ΔΌ]Θ ἴο τη Κὸ δὲπη ίωπα 
[ὑγατεῖ γὰρ ὃ κύριος στῆσαι αὐτόν. 

6 7Τοχέμα ΜΝοίοδ ὃ διὰ 4.-Ἠ.1 ΟὈγῖϑυ βυρρογίθ 
[6 Ὀθ]ονογ, 1 1Π6 τοδάϊηρ κύριος γγὸ.6 τοραγάϑὰ 
88 Δ ΟΧΟρΘ ΐοΑ] οογγθοίίοη, 6 πουϊὰ ὅάνγα [0 ὁ0- 
δἰάογ, ἰῃ [86 τγοδάϊῃρ Θεός, [16 υρίνογβαὶ ἰθίονῖσαὶ, 
δρί γἰἴΠΔ], δη ἃ Θχίθγῃδ) ργοϊθοϊίοῃ πϊοῖ αοἀ [88 Ὀ6- 
βιοοά ὑροῦ {Π6 τηογὸ Ἰἰθγαὶ μοαΐπθη ΟἿ βιϊ δηλ, 
ἴῃ Ορροβίτοη ἰ0 [86 ΠΑΓΤῸΝ {018} ΟὨΡ δι ἰδ γ, δηὰ 
ἴο 16 ΡυΓ6 γοϊϊμίοη οὗὨ (αἰ ἴῃ ορροβίζοη ἴο ἸΘ ΚΑΙ 
ψΟΔΚοηΘα ἔα δ. Μόνο: “Ηθ ἀ068 ποῖ ΒΑΥ͂ 10 88 
Οη0 ὙὍΟ σέυνεδ δεσιγίν, Ὀὰαὺ πο λορεβ. ΤὨΪ8 18 
δραϊηδὺ Ποΐομθ, ΜἩῺΟ β8γ8 ὑμπαῦ Ῥδὺ! οουἹἱὰ ποῖ ρῸ 
ΒΘΟΟΌΓΙΟΥ [ὉΓ [106 ὈΘΙΒΘΥΟΓΔΏΟΘΘ [ὉΓ [Π6 δΒίΓΟΩΘ ΟΠ6 ἴῃ 
αι, πιὰ Ηἷβ 11 Όθ γα] νίθντσα, δηὰ ἤθηοθ [86 ΓΘΙΈΓΘΠΟΘ 
"ηυδὶ Ὀ6 ἴω 186 Ὀδίηρ βαρρογίθα ἰῃ (86 ἱυάριιοηί ἢ 
Ογοϊίϑ βᾶγϑβ, Ὀδυου : ὁδέ δδπθ οπιδπαπέδδ. [ τουδὶ 
Ὀ6 οὐδβογγοά, ἐμαῦ [86 Αροβὶὶθ ϑρθδκβ οὗ (6 ζυϊαγο 
οὗ Ὧϊ6 Βίγο:ρ᾽ Ἰη8} ἐπ σθηι6γ6, Ὀὰξ ποῖ οὗ [μαϊ οὗ 680 
ἱπαϊνϊ συ], ον ὯθΘ ΘΑΡΙΥ οχροτγίθηοοα ἰδδὲ ἰμἀϊ- 
ν᾽ άυδ] τχθῃ, τορυϊοὰ ἴο 6 Ββίτοηρ, ἰαρβοὰ ἱπίο δῃιὶ- 
ὨΟΙΠἰΔηἾΒγη. 

γεν. ὅ. ΟἿΘ ζηδῃ ϑεϑθϑυλοιῃ! οὔθ ὅδ ἃρονθ 
ἘΠΟΠΙΘΣ [ος μὸν τη πε} ἡμέραν παρ᾽ ἡμέ- 
ραν]. Ηα ἀϊδιϊπρυΐδῆοθθ οη 6 ἀδ  ἔγτοτῃ δηοῖμορ, διὰ 
ΒΕ Ιϑοὶβ δ 88 ἃ μοϊγιθαγ. ρένειν ΞΞ ργοδαγε. ΤῺΘ 
βθοοομὰ ροϊΐπὶ οὗ αἰβδγθηθοθ. βαϊϑοιύζουβ [Ὁ ἔδαϑι- 
ἄαγβ, ἀπὰ ποῖ ἔος ἰδϑί.ἀδγϑ, ἃγθ ϑροΐχθῃ οὗ (πῃ γγθοθ- 
ἴοπ), Αὐυρυδίίηο, ΕΥ̓ ΖΒΟἢ6). [ΙῺ ΒΑΙΙΏΟΩΥ {{{) (86 
δχρίδηδύοη οἱὨἨ ἔαβί- ἄγ, ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν [8 
Αἰθὸ ὈθθΣ ὀχρ]αἰπϑὰ ὮΥ͂ ἐδ αἰοδιι8 (186 Ὑ υἱχαίο : 
7μαϊοας αἷδηι ἐτιίον ἀἕεπι; ΒΘηρΘὶ : [86 δρροϊημηθηὶ 
Οὗ ἄδγ8 ἴον ἀϊβι δα ηρ αἰτηβ). [10 δλ8 αἷϑὸ Ὀθθῃ 
γοίογγοα [0 μ6 υϑαρθ ἴῃ ἴο δοβέποῃσθ ἤτοι 
τηθϑῖ, ὅ.-..-Ε.] ὙΥΒΟΙαΟΙς : “6 Α5 ἤγομῃ [86 σοτηπηδηᾶ- 
τηρηδ ΟἹ ἴοοα, 80 αἶδϑο ἔγοιῃ ἴΠ6 «“ονίβη ΒΟ] γεαγθ 
(61. ἃ, 16), ραγι συ αν 86 Βα, [86 Φονβιι 
ΟὨγϑύύδῃ οοὐἹὰ ποῖ νϑϑῃ Ϊη,Β61 ἢ, [Ὁ πὸ Βηὰ ἰῃθ 
ΟΌΒθγγϑηοο οὗ [86 βαρ αῦῃ ουθὴ ἴῃ (86 ΒΙὮἢ οοπίυνΥ 
οὗ [186 ΟΒυγοῖ, ἰθὺ ἴῃ Οὐηδέ. 4. 35.) ΤῊ βϑπιθ 
ΔΌΓὮΟΥΡ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ Οὔϑθγυοθ, ἰμδὺ 1ῃ 6 ΠΟ] γ-ἀΑγ8, ἀπιοηρ, 
6 ὅονθ, γϑῦ ποὺ π8ὺ [86 βδὴ0 88 ἰδϑί.ἄδυβ (866 
8180 68], ἷν. 10). 

(Ὧν. Ἠοᾶρο, γ͵ὰο δρρὶθα τοῦ. 8 (ὁ ῬοΓΝ τοδὶς δηὰ 
ΒΊΣΟΙΚ, αὴ τον αὐταϊιης ἐδδὲ [0 δαπιουἑέίοη ἰ8 ΟὨΘΗ͂Υ 
αὐάτοκθοα ἰο ΤῈ 6 ποβῖ, ἴῃ ΘΟΙΏΤΩΘΙ 5 οὐ (πΐβ ὙΟΓΒΟ, 
ΓΔ Ϊκ03 ἃ Β ΔΡΡ᾿ ἰσδεϊο δϑουΐ ἰγϑδίίηρ [86 πϑαῖκ ἰμ 
δι τὶ Του θοδσϑῆοο. Τΐδ 6 αἰζο κοῦ. Ὁ ΘΟΠΊΤΑΣΥ ἴο ἔμ0 
“αουΐοχί.--Ἐ.] 

Τ [ΑἸ οτὰ {πίη κα [15 οἷατθιπο ἴ8 ἹΠΑΡΡ ΟΆΡΙΘΙ 1 κιδπᾶϊπα 
πη ΔΔΠξπρ δἰ [ἢ ρτοδῦ ἀδν ἀ’ὸ ταϑαπΐ, Ηθ βὰα8: “Νοίίοο, 
(μα δτ οὐ 8 ΘΕΕΙΓΟΙΥ ἀϊγοοίοὰ ἰο ἴῃ εὐραΐζ, γ8ὸ ὈΠ- 
ΘΒΆΓΙΔΌΪ Ἰπᾶροθ [0 δέγοηρ; ποῖ υἱοδευεγεᾶ, ὙΠῸ τοεαῖκ 
ἱπιαρίηοβ {παΐ [Ὧ6 κἰγοηϑ ὁδῃποῖ ὈΘ 8 ἰχπ|6 δβογυδῃΐ οὗ Οοάᾶ, 
ὯΟΤΡ γοίϑιη Ἠΐβ 8 688 δχη ἀπέ βδαοίι ἐθσηρίδιΐοη. ΤῸ 
ἐπῚ8 {πΠ68 ΑΡΟΒΙ6 ἈΠΙΘΤΟΣΒ : (1 Τμϑί σοὶ ἡμαρταεηΐ δαϊοτσε 
οπῖψ (9 ΟἸιγιϑέ, ισλοδὲ βεγοαπέ ἧς ἐξ; (2.) ΤῊδὶὲ {δε δ 
αηιῖρλίν Ῥοισεν ἐδ αὖῖε [0 Κορ λίπι τρ, ατιὰ τοῦ! ἀο 80. ΤΏΑΣ 
Εδ16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΝ ἴθ ποὺ ὕο δ6 ἐλ ΘῈ 85 ΔΡΘο] υἴοὶν ὑσῦθ οἵ ἐπὰϊ- 
ΤΊΘΌΣΙΕ, ἰδ ϑνιὰθηΐ ; γοῦ ἰὕ ταυδβὲ πού ὯΘ τολἂθ ἴοο ζΘΏΘΓΙΑΙ. 

.] 
1. [δὴ ΑἸήονᾷ ἀγρῦοβ ἔγοτῃ (μΐδ ΤΌ ΓΒ 

κου οἵὗἩ π9 λνί πο ΟὈἸχαίϊοι οὗἩἨ ὁπ ἀδΥ ἴῃ βουθῃ ὉΥ 1Π9 
196. “ἼΒο ΟὈνο.8 ᾿ῃΐογοηοο ὕσοτῃ ἷβ δἰσ δἷῃ οὗἩ δυσὺ- 

κα ἴθ, ὑμαὶ ἢ6 Κπὸνν οὗ πο Βυ68 οὈϊΣχαΐίοτ, Ὀὰΐ Ὀο] ονϑὰ 8}1 
Εἶπηοβ ἐπἃ ἤν (0 ὕθ, ἴὸ 16 ΟἸχΙαίία εἴτοσα ἰὰ ΤΑΝ, 
ΑἸκῈ. “Ἰῖ Ππγυϑῖ ὈΘ6 σΔΡΘΙΔΪΥ τοπιθαιθογοᾶ, ἔμπδὺ (18 
ἐπίοτοσοο ἀ068 ποῦ ΘΟ ΘΓ ἴπ6 αυοδίϊοῃ οὗ [816 ΟΌΒΟΣΥΒΠΟΘ 
οἵ ἰλε ζωταδε αν '5 απ δἰηπείἑξείίον, 47 ἰὴς Οἠτίείίαη Ολμνοὴ, 
α»αϊοροιξ ἰο ἐδ. 5 δΔῃοΐαηξ ΒαΡαςα, Ὀϊηδίης ΟὉ ὯΒ ἤγοτη 6001" 
οι ἀοΣδθουβ οὗ λεμππαη είν ἀπὰ γεσίοτξ ὁ ἔέεπον, δπὰ ὃν ἰδε 
γμίος αΥ ἐπαξ ὕγαπολ 47 δε ΟΛιιγοὶ ἐπὶ τιολίον, Ῥγοοίάεποε ἴα 
»πορὰ τᾶ, πὶ ποῖ 1 ΒΥ ΨΑΥ͂ ἱπμοσ ἰπρ 06 Ὠϊνί ποὶς- 
ἀρροϊηϊροα ΟὈἸ σαῖς οὗ ὑπ οἵμοσ, οὐ (ἢ 6 βἰ χίοξ ὑσο δέ θἱ τοι 5 

[Ἐ6 Τϑοοβ- 

Τιοῖ ονόσν τδη Ὀ6 ΠΥ ρΡοχβυδάσα ἐπ ἐδ 
ονσῃ ταϊπὰ [ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πλὴ 
ροφορεέσϑωι)].Ἠ Τμδ Αροβίϊθ ὅοβ ἠοὶ ἀριξάδ ἴῃ 
ἃ ἀορτηδίϊολὶ τᾶν, δου ρἢ ἢθ [48 βυ οί ΠῸ}Υ ἰπαὶ- 
οαἰθα ᾿ιἷ8 ροΐαὶ οἵ νἱον: Βυΐϊ ὮΘ ἰᾶγ8 ἀονῃ ἃ τγῇ}ὸ 
ὙΠΟ Π Ἀ]Π10}} 1ο8 48 ἴο σϑοοποὶ διίίοη. 7 6 σδηηοὶ 
ΒΟΓΘ ὑγδηβίδιθ νοῦς : ἴῃ [ἷ8 ὠμροείξοι (6 Ὗ οἰζε), 
ἴῸΓ ΘΥΘΣΥ͂ ΟΠ6 οἱ ὈΟΙΏ (μ686 ρὰγοβ σουϊὰ Ὀ6 (ῃυ8 
δβδβαγοα ἴῃ αἰδροαί(ίου, Βδίῃθγ, ΘΥΘΡῪ οὯ6 βμουϊὰ 
8606 Κ ἴο οἴδηῆρθ [ἷβ οοῃνϊοίίΐομ οὗὨ [66] 1 πρ.---άα ἴξ ἰ5 
οομηθοίρα πὶ (αἰμη ἴῃ δυϊΠοΥ Υ, ΡῬΑΓΟ ᾿πῆποποσ, 
ἄοβ--ἰηἴο εἶδ ἱπτηοθβέ, βρ γι τ}8}}γ οἰξθοιθὰ οομνὶοξίαι. 
Ὗ9 οουἱὰ ἐποΓγοίοσο ἤθγθ ὑγϑηβὶαίθ ροῖς πῃ [θ᾽ τρις 
ἀεγείαπαϊησ, ἰα οὶ τοβοοίοι, ἷ8 ῥγδοϊίσαὶ σϑαϑοι, 
δὲβ τηθαϊαῖοα 86] οοῃϑοϊουβηθββ : [86 βᾶπηθ ᾿πουρῃι 
18. σοτηργίδοα ἴῃ ἔΠ6 δσρυγθββίοῃ : δε  [-πἀογϑιδπαϊην, 
τοραγαθὰ 88 ἴδ6 οοῃβοίουβ δηὰ σοβοσοίπρ δρί ταδὶ 
εἴ, ΌῪ πολ [Π6 νοῦς Θοῃβιίιῦδϑ 8ὴ δἰ θαἷβ ἴὸ 
[86 ἱπιτηοαϊαίθῃθθθ οὗ [6 πρέῦμα (866 1 Οον. χὶν. 
14, 16). [Ιπ ἐπΐβ θη άθμθπου ἰδ6 ταὶ ομδ δὲ ταυδὲ Ὀ6- 
ΘΟΠ]Θ ἔγουλ (86 ἀορτοᾶ οὗ ἀοἰδβιίοα! οὐ ῥδῃιποῖβ- 
τἴοαὶ ἐπ ηἶδβιη, δηὰ διτῖτο δὲ (ΓῸΘ γι ΔΙ ὐτγ: ἴῃ 
[818 ὑθμάθηου, [86 ΟὯ6 Ἧ8Ο 8 Ὀουμὰ ἴὸ ογάϊμδηοοϑ 
τηυβί ᾿θατῃ ἰ0 αἰδίληστίδη Ὀούπθθῃ (ἢ6 ἰδ οἵ ἴδ6 
Βρίγις δηὰ [06 ἰδ οὗἨ [06 Ἰοίζοῦ; ἴῃ (8 ἰθρ 6 ΠΟΥ, 
ὈΟΙΔ ρᾶγ68 τησβὲ ὈΘΟΟΙΩ6 ἔγθα ἴσοι ρτοὐυϊοσθ, ἔβηιδιὶ- 
αἴβιη, δη ἃ ῬΡἘΓΑΒΘΟΪΟΜΥ, 80 88 ἴ0 ΚΠΗΟ ΠΟ ἰοὸ Ὀ6 [0]. 
δζδηῖ, δπὰ ἴδῃ ἴο ὈΘ ἴῃ ρθ8ο6." 

ε΄. 6. Ηὀ το ΤΘΕΑΤ ΤΟΝ 9 ἅδν [ὁ 
φρονῶν τὴν ἡμέραν]. ἷβ ΨΟΓΒΘ 8 ἃ χυϊαϊηρσ- 
Ὡς ἀοούξαιπ ες Ἰ ἀἰα πβρως Οη6, ἐπ ἰεἷβ δρί τ Π.Δ] 
.ἴο, θῃου ἃ Ὀθοοτηθ οογίδϊη ἴῃ ἷβ οοηνὶσάου, ΤΊι6 
ἸΏΟΓΘ ΟὯΘ Βθ6ΘΚΒ [0 ΒΑΘ Υ ἢἷ8 ορίηΐοη σοὶ κίουδιν, 
ἴο Ὀγΐηρ ἰὸ Ὀθέογθ (μ6 [μοτὰ, δπὰ ἴὸ οὔδηρο ἰδ ἰο 

γίηρ, 80 τ ἢ} (ῃ6 ΙΏΟΓῈ Τηῦδὲ ἢΘ ἷ 
[86 ὑτιιθ δὰ [ἢ ἴδ ]86 ἴῃ [86 ᾿ἰχῃὶ οΥὁἹ Θοά, 

Ἐλθρεαγάσοι 1 ππῖο ἴμ9 πμοχὰ [κυρέῳ φρο- 
ψεῖ, ΤὮθ ἀδίζνο ͵8 ἀαέ. οοπιπιοα.) ΤῈ6 κύριος ἰδ 
Ομτίδι (Μόγγαν, ῬΌΠρρί, δὰ οἱ 618); τγοίοστθὰ ὉΥ 
ΤΩΔΗΥ͂ (0 αοά, ἀμαΐϊηδὶ Ἡ16ἢ ἷβ νοῦ. 9: ΜΟΥ : ὑπὸ 
6 μου βοσνῖοθ Ὑοῖ, δἱ δὶ δυθῃηίθ, 8 ϑαυνίοβ ἰῃ ἃ 
ΘΓ ΒΘΏΒΘ ἰδ τηθϑηΐ: [Ὁ (ῃ6 ΠΟΠΟΡ οὗ Πὶ8β [οτὰ 
(896 1 σον. χ. 81).-[Διηᾶ Βο ἰμαῖ τοζασάδι ποῖ, 
ἄς. 66 7δχέναί Νιοίε ".---Ἐ.] 

Ῥγοοῦ: ἘοΣσ Ἠ6 καἰνοῖδ δῆ τππὶο αοὰ 

ὉΥ πο ἐΐξα δοηοί ἐν τα ἀοίοπιἀοᾶα.)" ἘΒαπὶ 188 Ῥχοϑϑῆοϑ οἵ 
6 ΤΟΌΓΓΝ οοτητηδηάτηοηξ ἱη ἐμ Ὠοοσδίορτιο, ἐδ 9 Σοοορτζοι 
(απὰ οχρ]δηδι0η)} οὗ [μ6 ΟὈἸ πα οι ἕο ἘΡΟΡ 1.6 Βα ΌΌδιῃ ὮΥ 
ΟἿΣ Ἰωοσὰ, 88 γ0]} 88 8 ἐγι6 οοσποθρίξου οἵ ἴδ 6 χοϊδεΐου οὗ 186 
ἸΔῈ ἴο [86 Ογίϑθδη Ὠἰθροηδβαίίου, ἐδ 1.18 ὅν 
νίον. ΤῸ τῦδκθο οἵ [9 Σογὰ β ὍΔΥ ἃ ΤΑΘΓΙΘῚΥ δοοσϊοαί αϑ(166) ἰῃ- 
διϊιυοιι, 8 ἕο ἀοργῖνο 1{ οὗ 41} δα} ΕἸ ἐν ἀσιάθσ ἃ ἦγϑο βονογῃ- 
ταθῃξ. ΑἸζοσὰ, ἴοο, δδββύσηθθ ἐμαξ ἴ6σα ἰ8 ἃ ἀἰβοσθησο οἱ 
ορίπίοῃ ἱσιρ θὰ Ὠ6γο, γοβρϑοίίῃᾳ (6 Οὔδοσύϑῆθο οὐ ἐμ 
Τοτᾶ β ὭΔΥ, δηὰ ἰπέοσβ ἤθη, ἤγοσα ἴδ Ἰαιιατιδαο οὗ τνασ. δ. 
ται [)Ὡ9 ΑΡοδί]6 οουἹἱὰ ποῦ Βανθ ΣΘοοὶ {86 οὈϊ  χαείοι, 
ΟΣ δὸ σψου]ὰ ποὺ Ὦδνο οοταπιθηι θὰ ἐδ τὴδη ψἘὯ0 ἀϊὰ ποῖ 
τοραγὰ [ὴ6 δ. Βυΐ [Π6ΥΘ ἰβΒ πὸ δὲτιξ ΔΩ Π6ΓΟ οὗ ἃ ἀἰϊθοτ- 
ΘΏ0Θ οὗ ορὶπίοῃ ἰπ τορατὰ ἴο {Π6 Οὐδοσνυάμοο οὗ ἐμ Τογὰ ὃ 
ὮΔΥ, ἰΠΟυρὮ 'ἦγὸ σαν δατηῖξ ἐπδὺ δυο ΟΌΘΟΓΥΒΏΟΘ ΜᾺ 5 1τιο 

Ὁπίγοτθα) ; Ὀθδῖάθα, ἔδθ ἰοχὲ οὗ στὸσ. 6 ἐβ ἀϊδρι δα. 
᾿ ΤΔΌρο᾽ 5 . Μίαμδλειο, υἱὶ. 8, ν. 211; Θαϊαΐξέαη:͵ 

ἦν. 10, Ῥρ. 106, 109; Οοἱοδείαπε, ἰὶ. 16, Ῥ. δ8, ὅδ ; Ἠαϊάδπο, 
Τυπιαπᾶ, ῬΡ. 6β88--72}.- -ΑἸδκο ἴπο Ἰέΐοκα οὗ ἐδ βαδθαίῃ 
αὐθοίσῃ; ΔΒ ῬΟὈ δηθὰ ὮὈΥ͂ ὑπο Ν. Υ. ΒδΌναξ Οοκταηιίτῖοο. 

{86 τθ6 οὗ νοῦς, ποΐ πνεῦμα, εθονα ὑμδὲ τοδοοϊίοπ, 
αάρτηρπί, δηὰ 41} [86 βτορο ΘΧΘΙΟΣΒΟΘ οὗ [δ6 Ῥτδοιΐοδ τοὰν 
ΒΟΙ,, ΣΟ ΟἈ]]ρὰ [ῸὉΓ ἴῃ ἀθαϊδίοι οὗ ᾳποδιίοπα οὗ Ῥϑγβοσδ' 
ἁυΐνγ. 1ὶ ἱδ πού ἔδο ἰπτυϊοι οὗ [86 σνεῦμα ἐπὶ ΔΣΙῪ 661,56. 
Ὀυξ ἴδο ζ.}} Θοῃν συ οὗὁὨ δὴ σὐποαίφα οομποίθῃοο, τ ὉΣΟᾺ ἰὰ 
ΠοΙΘ χοζοιτοὰ ίο.- - Ποσάβποσξ ῃ Π88 ἃ 4διυῖ ΒΟΥ 
ἐπρ [06 γοσῦ πλ ορείσθω : “Ἰοὺ ἶσα δαὶ] οὉ αυ ΘΕ, δ 
1 σψόχο, π|ῖ|ι ἃ ἔαἷν τὶπὰ οὗ ρμοσϑυλϑίοη 8] 1ηρ 86 5811 οἱ 
δία οσῃ τοὶ." Ηθ δὰὰβ: "" ΤΏΘΤΟ ΤΥ Ὁθ ἃ πληροφορία, 
8. εἴ ῬΟΣΡ πὶῃα οὗἨ ροσϑυδείυμ, τ ἢ 111 ποῖ τ ϑὐξ ἃ πιδὴ ἴω 
τ ΒΔᾺΣ Ἕ ἣΝ Ττιυΐῃ, Ὀὰΐ πϑοὶς Ἀἴμι οὐἱ τ86 ᾳαϊοϊεοπὰς οἱ 
ΤιῸΣ.ἢ --Ε. 
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[εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ]. Το γ. 
Πρ δὶ ἴπ6 [Δ0]6 (Μαῖί. χτ, 86; χχνΐ. 96, ἄς.) ἰ8 ἃ 
τοοῖ ἰμδῖ, πίιῃ ρίουβ ἴδοϊϊῃρ δῃὰ ἃ βοοὰ οοῃδοίθῃσο, 
ἶς οΟὨθΘογαῖοΒ Ὠἷδ [οοα δηὰ [ΐ8 Θη]ογτηθηξ ἰὸ ασἀ 848 
8 τη - Οὔτ. [ΑἸΙοτσὰ : “ Αἀάυοθα 88 ἃ ργϑοιϊοθ 
οὗἨ Ὀοΐὰ ῥδγιοθ, 118 ΒΗΟῊΒ [09 ἘΠῚνΘΓΒΑΙΣΟΥ δ Π10 
18ὸ δον ΟΠ τ διίαπβ οἵ ἐλαηζέπο Οοὐ αἱ πιδαἰς.,".--Ἐ, 
«-Αμὰ ὯὨ9 το φοαΐοϊδ ποῖ. Ηδ ν}0 δὐδίδίῃβ 
ὅἄτουι οαἰίηρ τηθϑὶ. Ευϑῃ ἢ 8 {πη (1 [ῸΓ ἷ8 θ68}- 
ΕΥ (Ω68]. 

γεν, 1. ἘῸΣ ὨΟο;Θ οὗ υκ νοὶ ἴο δἰπιποὶέ 
ἐδ ὐτὸς γὰρ ἡμῶν δαυτῷ ζῇ]. Τδθ Αροβιίὶο 
οεἰχηαῖίοβ (80 ὉΠΙΨΟΓΒΆ] Ὀδδὶβ οἵ ἴδο τῃουρᾷς, ὑμεὶ 

τὸ Ομγβίξδη θδῖβ οὐ 4068 ποῖ οδί ἰ0 (6 ογὰ. ΤῊΪΐ 
Τοϑίδ ὕὉροὴ ἴῃ6 ἴδοι ὑμδὲ τὸ οχὶδὲ ἤδθγο, δὶ το ᾿ἴν6 
διὰ ἀΐο, (0 ἴΠ6 Ἰ,οτὰ. ΜΘΥΘΡ ΒαΥβ, ΘΟΙΤΘΟΙΥ: ΤῊΘ 
ἀδιῖνο τηυξὶ Ὀ6 ἰδ κοῃ ἴῃ [9 οἰ ϊοο- σέο βϑῆβϑθ, ΤὨΐβ 
(ο]ῖς εἰς αὐτόν ἰδ, ἱπάοοά, δἰ τ ΥΒ οομηθοῖθα ἩΐῊ ἃ 
δι᾿ αὐτοῦ δηὰ ἐξ αὐτοῦ ; ΔΙ Βουρἢ τ[Π60 οὈ͵θοινε ἀ6- 
ρϑῃάθηοα οἡ Ομ σίβὲ (Εὐοϊκογὶ, Ε610}}6) ἱθ οὶ ἀἰγθοῦ Υ 
τδϑηΐ, ἂμ, ἴῃ δὴ δΌθοϊ αὔθ 8686, 81} ἴ[:6θ6 ἴθ Π}8 
ΔΡΡΙΥ, τἸῃγουρὴ ΟἸτβι, ἰο αοά, 

ψον. 8. ἵνο ἀΐο τοῖο [86 Σοσὰ [τῷ κυρίῳ 
ἀποθνήσκομεν. 8460. Τοχέμαί Νοία ᾽.}] Ἔνθ 
ἤθ ΟΠ τ ϑιϊδη᾽ 8 ἀγίην ἰ8 δὴ δοὲ οὗ οοῃδοογδιίίοη ἰὸ 186 
Εἰοτγ Ὁ Ομτίδι ἴθαρει: δαάδηι αν πιογίεπαϊ, φια 
σἱοον). 

τδιοζεας ὁ ᾿νο, ἱμοσγοίοσθ, οσ ἀΐθ, ὅσ. 
[ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποϑνήσκω- 
μέν, κιὶλῇ Ταΐθ ῥγοροβίοη ἀοθθ ἢοὺ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
ΘΕΙ͂Ο ἴ0 ΘΒ ΔΌΪ 8} (6 ἰοτοβοίηρ (τὸ θοαὶ οὗ ἀο ποὶ 
460), Ὀυ ἴο Ἔχρ δίῃ δηὰ ο]υοϊἀδία ἰ, ΤἼ16 ΒΙΓΟΠΡῸΡ 
ἔογι, 06 ΒΙΤΟΠΡΟΡ δη  μ 618 οὗ ᾿ἰνίηρ δὰ ἀἁγίηρ, 
ἀπ οΥ} 68 [8.6 οαἰίηρ δηὰ ποὶ οαϊΐηρ. Βυὶ ὈΟΐὰ οοἰη- 
εἷάθ ἰῃ οὖν Ὀοΐηρ [6 Το (Ὀοϊοηρίηρ τὸ Ηἰπι). 
[ΑἸ[οτὰ : “ Ἅ7ὲ6 ὅγα, ὑπᾶὰορ 8}} οἰγουμηδίδηοοβ, ᾿ἱνίπς 
οΥ ἁγίηρ (Δῃὰ ἃ Τογέϊογὶ οαϊϊῃρ ΟΥ δοβίδϊπίηρ, οὔ- 
ΒΟΓΥΪηρ ἀδΥ8 ΟΣ ποὲ οὐδβοσυΐηρ ὑπ}, ΟἨΕΙΒΤΒ: Ηἰβ 
ΡῬιορογίυ. " -Μόγοῦ: Ἰὼ τἴπ6 {πγοοτοροαῖθὰ δηὰ 
ΦιρὨαῖίο τῷ κυρέω (τοῦ κυριοῦ) ποιΐοθ 16 ἃ σίπα 
Ολνίβιἐ πια)εδίαδ εἰ ρμοϊίεδίας (Βοηκοὶ), το προ [86 
ΟὨγϑεΐδη ηονβ Ὠἰδο] Γ ἴο Ὀ6 φπγοϊυ ἀογοῖοα,᾽ 

οΓ, 9. ΕἘοΥυ ἴο ἰἷα οπὰ ΟἸχίεϊὶ ἀϊθὰ απὰ 
Ἰἰνθὰ αραΐῃ [εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέ- 
ϑανὲεν καὶ ἔζησεν. 8690 7Τεχέμαί Νοίο "} ὙΠῸ 
(εἸς ἀοδηϊοη οὗ [86 ἀφδαΐ δηὰ γοβυστοσ οι οὗ 
Οηγῖϑε βοσυθθ, οἢ ἴθ οἵα παπηα, ἴο θβίδ ὉΠ 88} ΟἿΓ 
Εἰνϊηρ δὰ ἀγίηρ ἰο ἴ86 ᾿οτά. ΤῊ ἔξησε ΒΟΓΟ, 88 
ἐὰ Βον, ἰΐ, ἀπ ενγῖα ΟὨ τ βι 5. τοῦ τ 0 οἰθγηδὶ 
ἴδ, ἤθῆδϑθ (Π6 ἀνέστη ἰδ ραββοὰ οὐθγ. ΟἸβδιβθη 
ΜΟΙ] ὑπάοΓγβίαπὰ [Π6 ἔζησε ἴο 6 [86 ΘΑΡΙΒΥ 118 
οὗ Φεβυβ (ἰΠπογοίοτο ἰδίζοη 88 ἃ ἢυεδίογοπ ᾿γοίεγοη). 
ΤὨΘΓΘΌΥ ἃ ὉΠ ΓΟΥΤΩΣΟΥ σου ὰ, αὖ 4}} ανϑηῖϑ, Ὀ6 ὁ00ῃ- 
ιἰἰτυϊοα ὮΥ [86 δἰαϊοιηθηῖ: γὸ ᾿ἷνθ οὐ γχὰ αἷθ, Ὀυϊ ἃ 
αἰβδίση Ἰαγ γ πόου]ὰ Ὀδ6 ο}1 6 ἐογί ἴῃ τοϊδιίοη ἴ0 πδὶ 
[Ὁ] οτα. ΜΘΥΘΡ ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ Ὀτίηρβ ουΐ 4180 ἴμ6 ἔδοὶ 
[πδὲ (0 κυιριότης ΟΥ̓ (Π6 Τωογὰ ἰδ ΘΘἰΔΌ}}Βῃ6ὰ οῃ Ηΐβ 
ἀθδίῃ δηὰ γεβυσγθοιίοη. Βυὶ 1ὺ 8 ἴῃ ΠΑΡΙΠΟΩΥ ὙΠῸ 
8.16 ἐεϊξς ἀοθηίτῖοη οὐἨ ΟἸγΙβυδ ἀοπηῖηίοι ἰθδὲ [6 8δῃ- 
Εἰ Πο5818. ἴῃ (δϊ8. |{6--ἰῦῆὸ ἐνέησ απᾶ ἐλ ἀδαά---το- 
ἐϑάρβ θεοὶ πὰ [806 δηιἸνοϑὶβ πὶ ἴ[Π6 ἔαΐαγο ᾿ἰΐο, 186 
Φεαά (ἴῃ ι1ν8ὲ δοὶ οὗ ἀγίῃρ δηὰ ἷπ 5)60}} ἀπὰ ἐλό ἐἐυ- 
ἑησ, ὈΥ πθοαλ ἰδ 18 Θοπα ἰΠἰΟΠΑΙ]Υ ΘΒ ΔὈ]ἸΒηοα. 

Βοῖδ οὗ 89 ἀθαὰ απὰ ἴμο ᾿ἡνίηρ,. Αοοοτγὰ- 
ἴω ἰοὸ Μονορβ βυρμοβύοιῃ, [π6 ῬΌγΡΟΒΘ ἰ8 μοῦ ἴο ΓΘ- 
ἴδ 106 εἴἶβο:β οὐ ΟἸ γῖβιΒ ἀθίῃ δηὰ γοϊαγῃ ἐο 1ἰἴ (88 
δαῃάοτοί) ἰο ἴπ6 ἀ68Δ4 δηὰ ἴο ἴπ6 ᾿ἱνίηρ, γοϑροσιν Υ [ σοράΐπρ τοῦ 
(666 κἰη "οἵα οὨ Ρ᾿. 497). 

ογ. 10, Βυῖϊ ὯΥ ἀοκδὶ ἴδου ἡυᾶρχο. Το 
φύ Ὦ Πογὲ ὁρροβοὰ ἴο ἴπο ἀοιηϊπίου οὐὗἨ ΟἸγβὶ Οὐ 

ἴ80 ἀθδὰ δηὰ ἴΠ9 ᾿ἰνίηρ, 48 δῦοτϑ, ἰο δηοῖθοῦ πιδη Ὁ 
βουϑδῃϊ  Ὀυϊ [86 Ἰδίίδν 18 ΠΟῪ ἀσποίοα Ὀτγοίδοῦ, 

ΟΥ Ὧν ἀοαῖ ἴδου δοὲ αε πουρῆϊ ἰἢν 
Ῥχοῖδου 2 1006 Αροβϑίϊο, δανίηρ δρόῖθ οὗ [δ6 
ὙΓΘΆΪΟΥ ΟΏΘ, ΠΟῪ ΒΡΘΑΚΘ ἴΏ686 ΝΟΡᾺΒ [0 [86 δίζοη μου, 
ἴῃ ΟΥοΣ ἴο πηαἰηϊδίη ἢἷβ Ὠαστοηϊσίης ροβιοῃ, Πογα, 
85 Ὅ6]] 48 ἴῃ [86 Βαρρογι την οὗ δίῃ γ)|0 δίδηάβ, Υϑζ. 
4, δηὰ ἴῃ [6 ἘΠ ΚΒΕΊΤΙΟΓ ἢ ψοῦ, 6, [16 ΑΡοϑβῖ]6 ζῸ09 
Ὁδοῖκ ἐο ἐδ6 μΐρίνοαϊ οδυβα ἐν (806 Τεσέμαὶ λΥοίο " 

ἘῸΣΥ ὙὍὸ δ4}} 411 εἰδιιδἂ Ὀθίοχο ἴδο ἰυὰρ- 
ταϑηΐςδοαῖ οὐ αοἂ [πάντες γὰρ παραστη 
σόμεϑα τῷ βήματε τοῦ Θεοῦ]. 9 ταυδὲ 
ΔΡΡΘΑΡ Ὀθδίοτα 186 ἰπάρτηοηίδοδαὶ οὐ αοα ἰιϊτηθ6]Ὲ, 
ψἰοὰ ΟἸγίβὲ 80.4}} δα πλἱηἰβίον δ [οσὰ (οἢδρ. ἰΐ, 16 - 
Αοίβ χυΐΐ. 81; οομρ. Μαίϊ, χχν. 88; Αοίδ χχνὶ, 6). 
ΤῊΟ Ἰυάρίηρ οὗἨ οὔφ᾽Β Ὀτοίπον, ἐβογοίοσθ, ὅγβὲ, θῃ- 
ΟΓΟΔΟΠ68 ὍΡΟῚ ΟἸἾ τ. 8 οΟἷοΘ 88 συ ]οῦ, δὰ, βϑιοῃᾶ, 
δη οἰ ραῖθδ ἐμ ἰυἀριηθηίοῦδν οὐ αοά, 

γαν. 11. Εου 1 ἰδ υυἰτῖϑη. [δὰ. χὶν. 238. Ου 
[86 ἔγθα ἔοστη οὗ ἴΠπῸ οἰϊδίΐοη ἔγομ ΤΩΘΙΏΟΓΥ, δηὰ ΤῸ 
(6 ΠΧΧΟ, βο6 ῬμΠρρὶ, Ρ. 671. [866 δἷβο Ζεχέμαί 
Νοίε ".---ἃἢ} Οἡ ἐξομολογεῖσθαι, Ἡἰκ (᾿6 ἀδιῖτο, 
τηϑδηΐῃρ 0 ῃγαΐδε (Βοπι. χν. 9; Μαίϊ, χὶ. 2δ, ἂς.) 
866 ἸΤΠοΪυοΙΚ, Ρ. 119: Μογοῦ, Ρ. 4θ8. [ΜΌΥΟΡ Β8Υ8 
16 νοῦ ἢ} ὑπ ἀδιίῖνο ΔΙΝΔΥΒ ΙΩΘΔῺΒ; 0 »γαΐδα; 
πΐ} [Π6 ἀοουβαίϊγο οὗ (Π6 οὐδοῦ : ἐο οον δε (Μαῖί, 
δ], 6, ἃς.)..--Β.] ΤὨδε βρθοίδὶ Κίπὰ οὗ ργαΐϑα, βον- 
ΟΥΘΣ, ἰδ τηθϑῃΐ, ΜὨΐΟὮ ΟΘΟΌΓΒ δἵνδοσ ἃ δηϊβῃηοὰ δοὶ οὗ 
Ὀινίηο Ῥγονίάθηοθ δοοογάϊηρ ἴὸ ἃ Ὠἰνί πο ἀθοϊβίοῃ 
(866 ῬΆὨ]]. ἰ1. 11). ὙΒΟΙΌΟΙΚ ΒΑΥΒ : “Ἢ βὰ. χὶν. 28 ἀοοθ 
ποὺ βροεὶς οἵ [06 ἀρρδϑδγαποθ οὗ Ομ γίδιϊδηδ Ὀδίοσο ἔδ6 
7υάρτηδηίκϑεαὶ οὗ οὐ, Ὀαυΐ οὗ πιλη κα 8 υπίνογβαὶ 
δὰ Ὠυγη0]6 Θοηΐδαβίοῃ οὗἨ ἀθρϑηθθηοο ὑροὴ Θοὐ." 
Βυὲ [818 ὉΠ ΥΔΙΤΔΠΔΌΪΥ ΓΟΠΊΟΥΘΒ ἴΠ6 οἰοτηοπὺ οὗ ἡμέ 
ἐΐηιθ, ἴῃ 6. δβοβδίοϊομζίοαὶ οἱδιηθηΐ, ποῖ ἷ8, αὐ 4]} 
ΘΥ̓θε δ, 8180 ΘΟΙῚΡ ἷπ (86 δββαᾶρθ ἴῃ [βαϊδῇῃ. 
Μοῦ ΒΑΥΒ, ΒΟΙΏΘΝΩδΣ Ὀοιίοῦ: “πὰ Ιδαΐδῃ Θοὰ 
ΤΩΔ ΘΑ [6 Δθϑυγδηοα ΟΥ̓ Δὴ Οδίϊι, ὑπαὶ 481} τηθῃ (ούθη 
[86 Πϑαί 60) 8}|4}1 γον ΡΘΕ ΒΊΉΘΒΡ δ] ορὶ ἴο 
Ηΐὰ. Ῥδὰϊ μογὸ τοραγὰβ [68 Ὀϊνίῃηθ ἀθοϊαγαϊοῃ 
ψΐο ἢ ΡγΟπἶβ68. τηθϑβίδηΐο Ὑἱοίοσυ, ὈΘοδΌβο ἰδ ῬΓΟΙΏ- 
θ68 ἔμ6 υμίνογβαὶ υἱοίοτυυ οὗ [Π6 ΤὨΘΟΟΓΒΟΥ, δοροτγα- 
ἵπρ ἴ0 {Π0 δρθϑοὶδὶ δῃὰ δ08) ΔῈ] ΠἸτηθηϊ ἰπαὶ ἰΐ 8}8}} 
βανθ ἴῃ (06 ρθῃογαὶ ἰιάρτηρηϊ,᾽" "ὶ --Τμας ουθὴ ἴἢ 6 
Ρτορῃθῦδο Ῥαββαρὸ ἰἰβοὶ ἢ οοτηρτίθοβ, τὶ ΟἸ τδι᾽ 8 βαν- 
ἰηρ δανϑηΐ, αἷϑο [8:6 ϑβοδβδίοϊορίοδὶ γοίθγθηῃσαϑβ, [0] ΟὟΤΆ 
ἴγοπι Π6 ἀοδηΐϊθθ ργοβρϑοὶ [μαὺ ΘΥΟΥΎ ΚΗΘΘ 8881} ὈΟΝ 
Ὀοίοτο Φοβόνδι, ἄς. (866 ῬὨΠ ἰἱ. 10, 11). 

γον. 12. 80 ἴδϑῃ ϑνοσῦ οὔθ, ἄς. [866 75έ 
μαὶ Νοίε ".] Μογον ρυΐδ [ἢ6 διῃρ  αβίϑ οὴ ἕκασ. 
τος; ῬὨΠΙΡΡῚ ου τῷ Θεῷ, οἴδοῖβ ου περὲ ἑαυτοῦ, 
Το ὅγϑί 8 Ῥγοίογ Ὁ]0.--- Ε.7 [Ιἡ 118 168 [6 στουπὰ 
οΥ̓͂ [λ6 (οἸ]οπίης ϑχμογιδύοη (νοῦ, 18): οἱ τὰ ποῖ 
τηθγοίοχσχο ππιᾶὰβο οὔθ ὅιοῖΐῃοσ ΔΗ ΤοχΘ [,ιη- 
κέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν)]. ὙΤηθ Αροκιΐο 
ΒΟΡΘ ΟΟΙΏΡΓΪΒ65 ὈΟΓὮ ρῥᾶγίθ, δηἀ ὑπογΘ ΟΥ̓ τηδῖκοβ ἢ 
ἐγ βίο ἰο {Π6 (ΟΠ ον ίην δαπηοηἰτοη ὅο {Π6 βἰγοῦρ. 

Β. ΟὨδρΡ. χΐὶν. 18-χν. 1. ἡ σίυΐπσ οὔεποε απὰ 
ἀδερίεἷπῳ. ““ Ἐχμογίδεοι ἰο [86 δἰγοηρ ἴῃ ραγίίου- 
ἴὰγ 

γον. 18. Βαϊ Τυᾶρθ {5 γχαῖδονυ [ἀλλὰ 

ἰάθϑ ἱ ταῖμον, ἐμαὶ ἰτ ἰδ ΨὮοδο ἰυ ΤᾺ ἐαλτῳ ἐμρεγαν δ με Ἂ 
γα Σ. 10) αδἷδοὸ Μέγας. {18 αυἱΘ υἱ.» 

ἘΙΘΟΘΘΘΑΤΥ ἰὼ ἑοτπιη ἃ δγραπιοοΐδ οα ἀἰσρυϊοα τοβάΐπρε, τ ΠΘῈ 
80 ΙΩΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΥ Ῥαδέλμοθ 10 δὲ Βϑηὰ, Μοσὶ οὗ ἴβοϑὸ πῆς 
δὺς ἀο, τὸ πασχα! Σ ̓Βυοποθρά ἰδ ἐξ οἷν ΟἹ Ἢ] ἱστι Θυῶ 
ὉΥ τδοίτ ἀυο! γίζ δὶ ροεέιὴοι5.---Ε.) 
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εοῦτο χρίνατ' μᾶϊλον] Τὸ χρένχτε. ἸὮθ 
ἈΡοβῦϊα υϑὸ8 (86 δ8η16 Νοσὰ ἴῃ ἃ οδηρθα τπϑϑηΐηρ, 
ἱῃ ογόθυ ἴο οἰ ρὨθ81Ζ6 τΟΓΘ ρδΥ ΟΌ]ΑΥΪΥ, Ὁ 1ἢ)18 δηΐ- 
ΔηΔΟΙ δϑὶϑ, ἴπ6 δ τ θδῖδὸ ὁ Ἰυάσίηρ. 106 οομπδίἀοΓὰ- 
“οι οὗ ἰῃ6 ἔαΐυτο αάρτοοηῦ βου τον Ὀθ αν γα 
Ὦ Ρᾶγίϊουϊαν ἰο 8ὸ οοπάυσϊ {Ἰϑηλβοῖνθ9 48 10 αἱ νο 
οἴδδῃοο 0 ῃῸ ὁπ8 (Μαίξ. χνἱϊ!. 6 ) Μαγον: “[μοὲ 
ἔαὐ Ὀ6 γοῦν ἡυἀρτηθηῖ,᾽" 

Νοῖ ἴο ρνυϊΐ ἃ βίη 6. ὉΙΟΟΙΚ ΟΣ δ: οοοῦ- 
πἰοῃ! οὗ {Α]ΠἸὴρ ἴῃ ἃ ῬὉχοϊμοσβ τσὰν [τὸ μὴ 
τιϑέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάν- 
δϑαλον]. [τὺ ἀοθβθ ποῖ ΦὉ]]οῪ ἐμαῦ, Ὀθοδυϑο [86 6Χ- 
Ῥγοβϑϑίοηῃθ πρόσκομμα διὰ σκάνδαλον ἅτ, ἰῃ 
βΘΠΘΓΆΙ, υϑοὰ τη ΆΡΠΟΓΡΊΟΆ]ΪΥ 88 ΒΥΠΟΏΥΙΒ, πὸ νουϊὰ 
ὮΘΓΘ ΑΥΘ ἴο δοοορὶ ἃ “" γθΥΌΟΘΙΥ ἴῃ ἴ[Π6 ἰπίογοδ οὗ 
16 6886 " (Μεγοῦ). [ἢ σον. 21 τὸ πὰ δὐϑῇ ἴῃγθθ 
Βρθοἶ8] ἀοβίσηδίίοηβ: προσκόπτει ἤ σκανδαλίζεται 
ἢ ἀσϑενεῖ. ἼΠοΓΘ δἰβο, βότονοσ, Μουοῦ, τῇ ἢ οἱἢ.- 
ΘΓ, γορζαγὰβ (86 {ῃγϑοίο] ἃ ἀοϑρπαίοη 88. ΟὨΪΥ [86 
Θχργοϑϑίου οὗ 106 ὑγθῃοῦ ΟΥ̓ ἴ[Ὧ6 τηδιΐοῦ, Βιυΐῖ ἴῃ 
ἃ ΓΘΔΪ γοίθγθησθ, 89 ὑποΐοϊὰ οἴϊδβοὶ οὗ ἰῃθ σένίπρ 
οὔὔεγισε δοτῃ68 ἰηῖο οοπϑιἀογαίΐοη. ΤΏ αἰνίηρ οἴη θ 
8 ΟΡ 8ῃ Οσοαδδίοη ἴον 16 ρυησθ ]ουβ ὈτΟΙΒΟΡ ἴῸ 
ὈΘΟΟΙΩ6 ΘΙ οἰ ογθαὰ δηὰ δ.}}} οσο Ὠαγάθηθα ἴῃ ἢ}8 
Ργογυαϊοθ, οὐ ἴο οσπάπος Ὠἰ 561 γί νοϊουβὶγ, πὶϊπουΐ 
δῆ υπαοτγείαπαΐηρ οὗἨ [86 ρῥνγίμοῖρίο οὗ ἤϑϑάοσω, δηὰ 
ἴυ8, δουοταΐης ἴο (86 ῥγοϑοηΐ ραβϑαρθ, θδὲὶ τηθδϑὶ 
ὙΠ ἰηταγὰ ΒΟΓῸρ]68. οὗ σοῃδοίθῃοο" 16 ΑΡοϑα6 
ἰπαϊοαύοβ ἴΠ6 δγβὺ οαβο ἰι νοῦ, 1δὅ, δηὰ μ6 ϑϑοοπὰ ἰῃ 
γογ. 28. ΤῈ ὑδὲ οὗ αἰ ογοηΐ Θχργθϑβίοῃβ, ἴῃ τ θτ- 
ΔΘΙΥΘΒ ΒΥΒΟΠΥΙΩΟΊΒ, ἰὼ ἀδηοίθ {88 δηξὶ οθῖ8, τῶβ 
αυΐῦο παίυγαὶ, δηὰ, ἴῃ σοῦ. 21, [86 ΑΡροβϑι]θ βθϑῖωθ ἴο 
αἰδβίϊ συ θη ουθὴ [ὮΓΘΘ Ο8868: [0 ΔΚ δὴ ΟἸΌποα ἔοσ- 
ΜΔΡ, ΟΥ ὈΔΟΙΚΤΑΓα, ΟΥ ἰο Θ δἰγθηρίμοηθα ἴῃ 68 Κ- 
688. Ενϑῃ ἴο {818 ΥΘΡῪ ἀδΥ, ἴ[Π6 οἤδησα πμΐοῃ (6 
ον ἑαζε αἱ ΟΠ γίβιδηϊγ ἰ8 ἀἰνίἀοὰ ἰηΐο (116 ἔτο 
ἔγδοϊ οῃβ οὗ θχίγοιμβ ᾿θ χα Υ δηὰ οὗ νἱὰ 1 ον] ἴβτη. 
ΤῊΟ τιϑέναιν ΟσϑΌδο8 ὑ8 ἴο γοίαστ (ὁ ἴΠ6 οΥκίηδὶ 
ΒΘη86 οὗὨ πΠ6 πογβ (866 1116 [μαχΙ 6008). 

ον. 14. ἴκυουῦ, δῃᾶὰ δὶ ροχβυδάϑθα ἐπ 
16 Ιιογτὰ δοῖῦβ [οἷδα καὶ πέπεισμαι ἐν 
κυρέῳ Ἰησοῦ] δ Κπονβ ἰδ ΔΙγΟδαΥ 88 δὴ ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηῦ τοηῃοι οιϑὺ, ἩΐῸ Κπονβ ἰμαΐ αοἀ [6 ἴῃ6 
Οτὔϑαῖοῦ οὗὨ 811 ἰῃΐηρβ (1 Τίπι. ἧν. 8, 4; Θδη. ἱ. ἫΝ 
Βυὺ ἢ6 480 ᾿δ8 ῃ6 χϑα δβϑύγαῃοθ οὗ ἰΐ ἴῃ ἴῃ 6 ἴο]- 
Ἰοπβΐρ οὗ Ομ γῖϑί, ὈΥ νἱγίας οἱὗἉὨ δε ἔγιην ἔα ἴῃ 
Ἠΐε ϑρίτιι, Οδα]ονίυβ: ἰἐδεγίαία α Ολγίείο ραγία. 
[ΑΠοτὰ : “ ΤΊοθο ποτὰβ σίνθ ἴο [8 ρογβυδδίοῃ [6 
νοσοῦν ποῖ τη ΡΥ οὐὗὁἨ Ῥδυ}}8 οἴσῃι λογέζομαν, Ὀυΐ οὗ 
ΔΡοΒίοΙΪο δυϊμοῦῖίγ. Ηο 8 ρογβυδα ρα, ἴῃ Πἷδ. οδραᾶ- 
ΟἱΕΥ 88 οοῃηροίρα πὶ ΟἸγῖϑὲ Φοθα8Β, α5 λαυΐπσ ἐλά 
τὶ ὁ Ολνὶεί." 80. Ηοάρο, βυ θϑία Δ} 1γ, Ὀαΐ τὶ 
1688 οχϑοίμοϑθ, αἴποθ 86 γί ηβ [6 ἱποογγθοὶ ὄν οὗἁ 
186 Ε. Υ. Ιὸ ἰ8 ἀουδυ] πθοῖθοῦ ἐν ουοῦ ἢα8 [18 
ἴογτοο, ΦΔονοὶϊ, Πούγανονῦ, 08}18 1680 σοΡὰβ: “ὁ (Π6 
ἔοτσιαλ ἴῃ ποῖ, Κι, Ῥὰὰ] ἜΧΡγΘαθο 8 ἢΪ8Β ᾿ἰνίηρ δηά 
ἀοίηρ; δ} (πΐηρβ ἴῃ ΟἸγῖβῦ, δ8, ἰπ ἰδῆρυδρο οΟ] 6 Ὁ 
8ΠᾺ ΙΏΟΓΘ ΔΡΡΙΌΡΓΙαῖΘ (0 ΟΡ {{π|6, Θ τοΐσιῦ ΒΆῪ 88 
48 ΟΠ γἰβιίδη., " Βαΐ [18 16 ἃ αἰϊπίοι οὗὨ ἴῃ 6 ἔοτοθ 
οὗ (86 οὀχργοβϑϑβῖοιι".-- -Βὶ7 Αὶ σοηθοϊουϑηοβ8 οὗ ΟἸ γῖβ 8 

«ΓΡΕΠρρὶ, Βέίυατί, Ἠοάρο, ΦΖοποίς, δη ἃ πιοκί, τοχασὰ 
δο ἔνο οχρχγοδαίΐίοτιβ 88 ΒΥΒΟΆΎΤΟΟΥΔ, (Ὧθ6 ΔΈΟΣ ῬΟΣΏΒΡΘ 

οὗ [8:6 ἴύσιμοσ. Ἰοσὰ ἀϊοεϊπαυΐθηο 8: δ᾽ δὴ 
Βιῇπσο ὈΪἑτι, ἰπ αοί; 8 οοοδδίου οἵ Οβότιοθ, ἐπὶ 

ἰλοιιρλι᾽" Μονδίου δὰ ΨΥ ΠΚίηδοι : “ΔΑ Ἰασροσς οὐβίϑοὶθ 
βραϊηδί τ ΐϊσἢ τὸ ΤΥ εἰσῖϊκο (πο 1οοἵ ; 8. ΚΙ2.81}0Σ ΟἿ 1ἸΚΘΙΥ͂ 
[ο οαἰοῖν ἴη9 ἴοοξ. ΤΉΘ ἤοττον ἀθηοίθε ἃ οσεγίαΐπ, ἰἢ6 ἸαἰαΣ 
ἂ ΟΛΏδ6 οὗ ζ4]11ηᾳ.--- οτγάλποτί ἢ ρίνοθ 88 ἃ ΘοΣ- 
ΤΩΘΏΪΩΣΥΎ οἷν ΤὨΐβ γογ86, ϑοῖὴθ οχίσβοίδ ἔγοπι Ἡοοϊκοσ, ἐπὶ τοΐρ 
ὅζοῶοθ ἴἤ0 ἐδ ποῃ-οοὐογηίδίδ. ΤΉΘ8Θ ΤΟΙΒΆΣ ΚΘ ΔΤῸ οτηἷ- 
ποιΐν “ἡμἤέείοια,,") Ὀὰ δ μΑγΘ 8 δλυοσ οὗ σοϊροὶο δηιαυϊεῦ 
ἴῃ Ἰμοῖσ δ᾽ δίομβ ἴὸ “' οὐοάξθμιοθ ἕο σίΐθϑ δηῃᾶ δοσθσβοηΐθα 

. φυῃβιϊταϊοά ὃν ἰατοίμ »ιιδίίς αἰμλοντϊγ.""--.} 

ΤῊΒΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΜΑΝΗ͂, 

ἀθοϊαγαιίίοῃ ἰπ Μαϊι. χν. 11 ἰδ Ποῦθ ἸΏΟΓΟ ργοῦδὮξα 
ἰθδη αυοβίξο 4 }}6 ; Ὀυὲ (Β6η ἰμαὲ ἀδοϊδγαίοη ἷβ ηοί 
ἰῃ ἃ ἰθζα) 8686 (ἢ6 Ὀδ8:8 οὐὁὨ ἰηἷ8 ἰγθϑάοιῃ (θοσηρ. αἰ89 
1 Οον. υἱΐϊ. 8 ; ΟἹ]. 11. 14--16). 

Ὅποϊθαδς : κοινόν, ῥτγοίδηβ, ὑποϊθδ ἴῃ [89 
τοὶ χίουβ Ἰεχαί ΒΘη86 (866 ἰδ6 ΟἰἸεηπιέπέαγῳ οπ λίαξ 
ἐΐδιυ, Ὁ. 2171; [80 Οοπιγηενίαγῳ οὐ Δίέατέ, Ρ. 64λ 
1μον Ά}}} Ὁπο] 68 88, ἰμάθϑα, ούθη 811}}} ἃ ἴγρα οὗ 
ΜΠδὺ ἮἯΔ8 ΘΟΙΩΏΟὮ ΟΥ Ὁποϊθϑδη ἰῃ ἴδ6 τοδὶ βρίείςαρὶ 
80:86 (ΒΗ 60. χ, 29). ; 

Οὐ “ἰβοιέ, δι᾽ αὑτοῦ, οἱ δοοοτάϊηρ τὸ [δοὸΒ 
ἸΩΔΏΠ ΒΒ γοδήϊηρ, δ αὐτοῦ. [866 7επίωαί Λοίε ᾿Ξ. 
ΟΥ̓ ἐμδοῖ ἢ, δοοογαΐηρ ἰὸ 118 παῖιρο, ἴῃ οοπίγαδίὶ πὶ 
186 δοοηοχαίΐολὶ ογάθγ, [86 ΤΏΟΓᾺ] σοηγθηΐθῃοο, ΟΥ {6 
ΠαΐυΓΑΙ] ἰδοϊϊησ οὐ δοῃϑβοΐθῃοα οἵ ἰδ; οὴ6 ραγίδκίηρ. 
[Τηδοἀοτοῖ, τϑϑάϊηρ, αὐτοῦ, τοΐοτβ ἴ᾽ ἰο Ομ γῖβι.-- 
“ΤῺ Αροβίΐα Πἰπιβο!  ὈοΙοηρθ ἴο [16 δίτουρ (σοιορ. 
ἡμεῖς ἴῃ οἴαρ. χν, 1, δπὰ 1 ον. ἴχ. 22): " ΤΒο]υοκ, 
ἔα Β6 εἷ8ὺ δραὶῃ αἰδβιϊηρυ θα ἰιἱπιβ6 }  ἔγοτα (86. 
ΟΥΟΣΠΑΥΙΙΥ δβίγοηρ, ΟὨ6, ἰ ὑπαὺ Π6 ἰδκοβ ἱπίο [6 δὺ- 
δοὐυπῦ, 88 ἃ οὐ-«ἀοἰοστηϊηΐηρ ἰδοίοσ, Θοηβοίθηοθ δηὰ το-- 

ἴο ἔγαΐοσιιδὶ ἰῃίθγοουγβο, Οὐ Ὠδὐ 8] ργδοῖῖςο. --- 
Βαϊ ἴο ἷπι, εἰ μὴ τῶ. ἸΤδὶθ ἱπίσοάμ 68 811 6Χ- 

σορίΐϊοῃ ἴο πποίεαπ, ποὺ ἰο μποίδαη, ΟΥ̓ ἐΐδε. Ἐδποθ. 
πυΐῖ πο ἀλλά, Ὀυϊ ΞΞ πἰδὲ (Μ6γ6ι).--Ε.}--Τὸ ἷπὶ 
1 ἰα ὑποΐϑαρ. ὙῚὮ οι ρΠδδὶβ. νὰ ὉΠΟΙΘΔΠ οδ5 
͵δ ΔΟΟΟΓαΪΏΡΙΥ διῤῥοοίϊυο (Μεγετ).---.] 

γεν, 1δ. ΕῸΣ ἐξ [εὖ γάρ. 866 7ξχίμα! Λοίδ 
1 Το 1688 δυϊπϑηςοαῖοα ἵηρ εἰ δέ ΒΘΘΙη8 δὲ - 
186 τοί ρσίδηοα ἴο Ὀ6 τηοβὶ βυϊ8Ό]6 ; Ὀπὶ [6 τοδαϊηκ 
εὲ γάρ Β661ῺΒ ἴ0 ΘΟΙΩΡΕΪ υ8 [0 δοσορί, [μαι Θνϑῃ [80 
ΒΙΤΟΠΙ ΟΠ6, ὙὴΟ ἰκΠΟῊΒ ἰμδὶ ἃ οογίδίῃ ἰκϊηὰ οὗ ἑοοὰ 
ΒΘΘΙΒ Ὁποΐθδη ἴὸ ἢἷθ τϑϑὶς ὈτοΐῃοΓ, τ Κο Πἰτηβο 
ὉΠΟΪΘΔῺ ὉΥ Θδδίηρ ἰΐ ἴο Ὠΐβ οἴδηςο. 

Βοοδῦδο οὗ ἴῃ ν πποαὶῖ ἢν ῬὉτοῖδον 15 στίονοςΣ 
[διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται. 
Βρῶμα, ἴδδαὲῖ (οοὐ πϊοῦ ἢ Βο]ἀβ ἴο 6 υποϊοθϑῃ. 
Βοηρο] 08}}8 (8 πιείοδίβ. Οὐρ. ΗθΌ. ἰχ. 10: χὶϊ. 
16; χἰίϊὶ. 9.-.-Β.}] ΤΏΘ αἰ] ΠΥ οοσδείοηθα ὈΥ ἐμ9 
Οχργοβϑίοη λυπεῖται, ἷἰβ ἀὰθ ἴο ἃ πορίθοϊ ἰο ἀϊ8. 
Πησυΐθ ῬΓΟΡΟΙΥ (86 ἵτο ἰκἰμ8 οὗ οὔδῃοθο. ΕἾγες 
οἵ 411, [16 ᾳυρβίϊοῃ ἤδτΘ ἰβ δοποογίης ἰμαΐ ΟἤδΠοΘ 
ψοἢ οοπβίβιοα ἴῃ (86 τθαὶς ὁπ 5 Ὀσΐπρ τοδᾶς τὸ 
ΒἰΠΔΌΪ6 ὉΥ [86 Βίσοῃβξς οὨδ᾽Β οαἰΐηρ οὗ τηοϑ, Τῃο- 
Ἰυοκ : “ λυπεῖν, δοοογάϊηρ ἴο 186 Νὸνν Τοδβίδιηθπὲ 
0.86 οὗ ἰδηρύαρο: ἴἰο δἰδζιοὶ : ὅ ἰδογοίογο λυσεῖσϑα» 
ἷ8 (Δ κθὰ ΌΥ δχροβίϊοσβ (Οτίβθῃ) -- σκανδαλέζεσϑαι. 
Βυΐ πουἱὰ ἢ6 γῶο ἑοοζ οὔοιοα αἱ ἴὴ6 οδϊδηρ ὈΘ 
ἈΒΟΓΘΌΥ ἱπάυοσορα ἴο ἱπιϊίαῖθ ἐ6 ὀχδιυρΪὶο 3--- Ασοογὰ- 
ἵπρ ἴο 6 ΑΡοδί]6, ἐδ νγᾶβ, δἷ 4}} ουθηΐβ, [86 οὔθ πΏο 
δῖθ, ποὺ ϑιαπαϊηρσ (6 οἴθῃοο πὸ δὰ ἱδίσθῃ, Ὀυὶ 
ποῖ [86 οἴμον, Ὑθὸ τγὰβ ἱγγϊἰαίθὰ δηὰ [6]0 ἷπι86}} 
δσυτίονθα 88 τυ οἢ ὉΥ [86 Βυρροδοὰ ῥὑστὶὰθ δ8 ὈὉΥ ἐδ6 
Ἰποοιβί ἀΘ γί Ώ688 οὗἩ [16 Βίτοηρ, 0ὁῃ6. “ Βυϊ δυοῖ δὰ 
εἰ οιίοη,") βαγθ ἈΝ ρΡρί, “ πουἹὰ Ὀ6 ἴθ Ὀερὶθηϊῃς 
οὗ [86 )υάρίην ἰογοϊἀθῃ ὈΥ̓͂ [0 ΑΡοβέϊθ, υῖο ὮΘ 
Γπογοίογθ που]Ἱὰ ποῖ γθοοιαιηθῃά ἰ0 βρϑοΐδὶ σοραγὰ." 

»[Ι"Π δέ Ὁο τοδὰ, (πο ἘΠΐα γόσϑο ἰπἰγοάτοθ8 δ ̓ἰτα δι 8 
ἰο {86 Ῥχασοίΐοβὶ γρ  ναμνορίς οὗὁἩ τ09 γπυϊμοὶρὶθ οὗ τοὺ. 16 
(Βοακο); Ὀυϊ ἱΥ γάρ Ὀ6 τοδὰ, ἐδ τἮΘ τοῦδέ ἐδῖκθ ἐμθ ὑπηοστος 
88 ὈΣου οι θηξ ΟΥ ΟἸ]ἐρεϊς4]1, ΤΠοΪυοἷς δηὰ Μόγγαν ᾿οῖπ πὶϊ 
εἰ μή, κιτιλ., Βπάϊηρ Ὦθγο ἴ86 ϑῃΐ οὗ ἔπ Σϑβϑθοὺῃ πὮΥ͂ 
Ὧ6 τητιδῖ δὰ ὰ {Πδὲ ὁ 

ΤΣ Το Θ ἰῃ ϑταρέῖσο, δὺξ ταϊδιοσν,᾽ ἂσ, 
Ρ 

Θαΐξίοι 5 ρα {86 Ὀοίίος βυδίαίηραὰ τορδΐηρ. ΗΘ κα 

88 ἴπο ἀθεῖγο ἴο συσίαΐτ ἴ6 ΟὨΔΏΒθ 
βικαϊποὶ ΟΥΟΥ ΠΟΙ τὶ οὐδάθπμοο δϑοῖβ ἴο ἴα ἐπ [0 0820 

, ΒΟΙΩ6 σΔοϊμπλοηῃίλίοσα.-- ἢ.] 
8. 
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γΠ21 1 ὁ ρσοϊπαϊοοαὰ τηδη δ Ὀοίηρ δὐϊοιοα [186] 186 
δερίῃπίηρ οὗ Ἰυάρσίπρ ῦ ῬΆΣΡΡΙ, ἴῃ ΠΔΥΤ ΟΥ̓ 0} 
ΕΙΒποΡ, ἱσηοτοβ 6 δβυθ᾽θοῦνο δι  βολθοη οὐ (Πΐ8 
αἰ οἰΐοι, ὈΥ ἰπίοτργοῦρ 86 λυπεῖν δοοουϊηρ ἴὸ 
486 εἰρη βολίίοη ἤρθαυ ΠΟ  Οσοουγεης ἴῃ ἢ ΟἰΔ5810Β : 
[ο »γωἝμαϊοε, ἴο ἐπωνγα, Μογοῦ, οὴ 186 ΟΥΒΕΡ Βιαηᾶ, 
ὌΓΧΕΒ ἀραϊπδὶ (η18 6 ΝΟῊ Τοβίδιηθηῦ ὑ80 οὗὨ ΪΔη- 
Ευδλρο, δηὰ υῃηδογβίληθ ἰῃ6 ΟΧρτγδϑδίοη ἰὸ τηθ8η 
ΤῊΩΓᾺΪ τηογ βολίίοη, δὴ ἴῃ] ἴο 186 ΠΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ, 
ἩΠῚ τοΐεγθηοα ἴοὸ ΕρἈ. ἱν. 80.5 Οτοϊυβ, δηὰ οἱἢ- 
ΕΓΒ, ἴανθ τγοίοστοὰ (86 ποτὰ ἰὼ ἴδε εἰἴίοϊ οη ῥτοὸ- 
ἀυοεὰ ὉΥ ἴ6 σμασρο οΟὗἨ ϑ πδιτούγηοθθ. ΤΏΘ οὔδΓρΘ 
οὗ ΠΔΥΓΟΥΓΩΊΘΕΒ ΘΟΙΆΡ ΒΟ ἴῃ γϑοκ 688 “' οδιΐῃ ς᾽ ἀ068, 
᾿πάθϑά, οοζὴθ ἰῃΐο οοπβίἀοσγαιίοι δ8 ἃ δίπισίδ οἰδηιθριΐ, 
Ὀαΐῦ ἴδ 8 ἢοὶ 1Π6 ῥγίμοΐραὶ ἐπίηρ. 

ΤΟΣ αὶ πὸ Ἰοσου τυαῖείηρ δοοοχάϊηρ ἴο 
Ἶονο [οὐκ ἔτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς]. 
ον 1)6 ὁπδ μἰνίηρ οἴδησθ ἰπἰυτοβ ἰουο, δηὰ αἶϑο 
ἴηδ Κ68 Ὠἰτη56] πηοϊθδη. 

Ποδίχοῦ ποῖ ὮΥ͂ τὰν τοϑαῖ ἃς. [μὴ τῷ 
βε ὦματε, κιτιλὴ]ῦ Οοωρ. 1 Οον. γτἱϊ, 10, 11. 
αὐ ἰξ ἀο68 ποὶ (Ὁ]ΠΟΥΝ ἔγουῃ (8 δ οσῪ (οὗ 1 ον.) 

ταὶ 86 ὈτοίδοΡ ἰδ, ἰῃ 4}1 οδβεβ, ἰοὰ ΟὨ]Υ, ὈΥ Δ Π8Γ- 
ΤΟῪ δηὰ ἔγίνοϊουβ οδιΐησ πὶῖῖ οἴμογθ, [0 ἱη Βα 6} ΠΥ ἴο 
᾿εἶδ οομιϑοΐθηοα, δηὰ ἱμαὶ ἰδ 8 ΟὨΪῪ ὈΥ͂ τηθδπβ οὗ δ)18 
ἐπδὶ ΒΘ ἴπουτβ ἴμ6 ἀδῆρος οὗ ἐς ἀπώλεια, ΟΥ δοῖῃ- 
Δ γϑίαρβϑοθ ἱπὺο 8 ϑβίδίο Ἰἰϑδάϊΐησ ἰο (μἷ8' ΤῈ 6Χ- 
ἈΒΡΟΓΔΌΪΟΏΒ οὗ [6 ὁη6 (Δ]1ΠἸὴρ ὈΔῸΚ ὉΡοΩ Γαΐ ΠΔΏΟ6Β 
Ιοδὰ το δπδιϊοΐίβαι απὰ ἴμ6 ἀπώλεια, 78ὲ 88 ΒΌΓΕΪΥ 
88 ἰαχί(ἰο8 Ἰοδὰ ἴο δηϊπηοσαηϊδινίετΩο. ΜΈΥΘΡ ΒΑΥΘ : 
“ ΠῚ οσσδβίοη ἴο ζ4}} ἔσοτῃ Ὁ γι βιϊδηΐγ (ΤΠΘΟΡὮγΥ- 
Ἰδοὶ, Οτοιιβ, ἄς.) 18 ποῖ αὖ 411 ἰαγθῃ ἰπῦο οοπείοτα- 
του. Βυΐ οδῃ ἔπογθ Ὀ6, ἰῃ [ῃ6 ολ86 οὗἩὨ ΟἸ τγἰβδηβ, 
8 ΤΟΙΑρ86 ἰπῖο [89 ἀπώλεια πἰϊμουΐ 8 γθαὶ δροβίδβῃ 
ἕγοτῃ ΟἸ γι βυϊδηϊγ ἢ ΒΟΘΏρΟΙ : λ᾽6 μίωγὲδ γζδοονὴδ ἔμυηι 
οἱδιι, φατι Οὐ γίδίμδ υἱέατι δϑμαγης ἢ 

γεν. 16. 1ωοῦ ποῖ ἴθι ψοὺσ βοοὰ ἈὈθῸ ονἱῖ 
Βροΐσοι οὗ [μὴ βλασφημείσϑω οὖν ὑμῶν 

, τὸ ἀγαϑόν. ϑ8εὲ 7εχίμαϊ Νοίς 3. Ὧς Ὑ οἴϊο 
1ΠῸ8 ΘΧρ δἷμβ ἴπ6 οοπηθοίίοη οὗ οὖν πὶ(ἢ τμδὶ ρξο- 
ὁ6ά68: “ 1 {π18 ἀοο8 ποῖ ἴδῖκα ὑ]δοθ, ὑπθὴ γοῦν ροοὰ 
11 ποῦ Ὀ6 ΕΥΪ] βροκθῃ οἵ,"-ΕἼ Ὑγμαῖ [8 186 γοοὰ 
ἩὨϊοῆ ἴ[Π6 ΑΡΟΒΙ]Ὲ βρϑδαῖβ οὗ, ἀπὰ ἰῃ ΠΟῊ ἔαγ 18 ἱΐ 
Θχροβοα [0 βἰδπηάον ἢ᾽ Ἐχρ]δηδίϊοἢΒ : 

5 [Ὧγχ. Σδηρο᾽ κε νἱ 9 ἃ ἐο 6 οοττοοῖ, Ὀπξ ΒΟΠῚ6 Σ6- 
ΤΏΔΙΪΘ τηυδί Ρ6 δὐάδεὰ ἴον 86 βαῖχο οὗ οἴθασιιοδθ. ΤῊΘ θα 
Ὀχοίδοσ [8 ουάασι εἶν 86 οτ6 τῶο 18. “ »τίονυοα.᾽ ΤῈ ΟΠθχιοθ 
οὗ ἐδθ δίγοπρ ὈΓΟΐΠΟΣ ἰδ ΟἿ 6 πγαῖθσί ΟΠΘΥΙΥ 2 ὮΘτοΘ [6 
οἵ ἠοοθίοι οὗ ἘΡΠΙΡΕΙ δυοῦῦ Ῥαπὶ᾿ ραγίῃρ σρθαίεὶ σομαγὰ ἰὸ 
1:6 ὙΘΥῪ πᾶ ρὶηρ Ὧο ἠδὰ ἰοσἱάάοῃ, 18 ΑἸ ξο οί ΠΟΥ ἱστοϊ ονδηξ ; 
βΒῖποθ ΟΠΑΣΙΟΥ͂ ἰδ Ὡοΐ ἴο ὉΘ τηϑαδυσοα ὈΥ͂ (ἢθ ῬΙΟΡΤΊΘΙΥ οὗ 6 
ἀοτηδη δ πιδὰθ ἜρΡοῖ ἐξ ὈὉῪ (80 πϑαὶς Ὀγϑίμσευ, 6 γοὐϑοί 
δ τηοδηΐτρ ἐηλμγέ, ἀπὰ (τ Ἐἢ επῤυβεὸ ἐλκο λυπεῖται ἴῃ 
ἃ Βυιρ͵]οοςῖνο δοῦδθ. Τέ τητικέ Ὀ6 ἀἰδίη μα δηθα ἴτοση ἀπόλλνε, 
40 πΒ 0} ἰῦ Ἰοθὰ8 88 8 ρμοβεῖ]6 σϑϑτ]ὺ (Μογογ, πὰ οἴμοτδ). 
1ι ἀοθδ πιοὲ ΠιΘΟΘ ΘΒ ΠΗΡΙΤ 188 [Π6 ὙΘΑΪΚ ὈΣΟΙΒΘΥ 16 Ἰοᾶ ἴο 

18 αραΐτδὲ ἰα οὐστι σΟμβοΐθσιοο, 8]- 
816 16 8 ὑτοῦ Ὁ]6 τοῦ], ΟΡ ΒΝ ϑυρροείθ, 88 

γασὶ οὗ [06 ἰδία, ἐπαὶ Ὧθ 18 1θἃ ὁ“ ἴο Πη8}κ6 8 βομιίβια ἐπ [ἢ6 
ἩΠΓΟΣ “ἢ προ ητῇ ὅἤγοτα [8 96.".--..} 
{1 1 οὐδείοι, ἘΠΟΤΕΣ ογἑἕβ 4}} τϑοίφσϑθῃϑθ ἴὸ [δ ΐ8 
δ. ΡΏΠῚ ΒΟΎΘΥΟΣ, 68118 {8 γ 6 γ86 ἃ αἰοέωπι Ῥγοδαηξ 

ΤΘΙΛΑΙΊΚ: 
ΑΥΝΝ θὰ, ἿΝ ,» ὑὈυΐ ἤτοσω 

8 . Θ δ πὲδοΐξο, . 

ξ Γν ἐδ ουίάθεξ ἔπαὶ ἀτάλμα τὸ 0 ΘΟ ΤΏ 8] ἀοαίγο- 
ἔοι, δἴποο οἰἶεγοά Ηΐ ἰἴ6 ἰο σϑάδθοσω ἤγοτῃα ἰδὲ 
(ογοτ); γοῖ, 66 ἐῃπἰθ ἀθεϊσυσξίοι (16 109 δι ποϑἐΐς8] 
βοίίου, οἴοττηδὶ 116) οι ῖπ8 Ὦθγο, δοοογάϊπρ ἕο [π6 δβοσί γα] 
γορσοδβϑηΐαίοι δ, γὸ τηδὶ (Κα ἰξ ἰη ἰδ θεαί 86}866.---Α]» 
Φτὰ τῦτι9 ῬαΓΆΡΏγαβ606 ἐδ σόρρο, Ὀσίπρίηρς οὐὐ [ἢ6 οοπέσαδε 
τ ρ] θὰ ἰπ 1[Ππ6 Ὧδ6 οὔ βρῶμα: ““1Τ.6 ΤΩΘΙΘ λυπεῖν γΟῸΣ 
Ὁσοίδον, ἰ6 δῷ οἰἴδηθιοο αραίμαὶ ἰονα; ΒΟ πη ἢ ΤΟΣ 85 
οἴσειοο, μου, ἢ ἐμΐ8 λνπεῖν οπὰ ἴῃ ἀπολλύειν .--ἰῺ ταϊδίης 
ἀἀψγὸς ἌΝΝ δοῖ δααΐϊπεῖ πἰβ ὀομδοίθῃοθ, διὰ 80 οοσητηὶέ βίσι, 
ππᾶ ὉΘ ῬοΥ αυοποδίηρ Θοά δ Βρί τίν ψἰἷο ΩΝ τὰ 
9 ἸἘπλι, οἵ {πὶιιρ---ὦ Ὠτοίΐδον. ἴ0Υ ψἤοτι (γί αἰἱοὰ 1"-- 

ἄμ οπὶ πιά ἰδ 8 βυδ᾽οοὶ οὗἩ ἀοτίεϊο 
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1. τὸ ἀγαϑὸν ἰδ Ολγἑδίέξαπ γγεεάοηι (" ἴῃ τα 
ἰαϊίου ἴο ϑδϊηρ πηϑδὶ ἢ), Οτίροπ, Τπομιδδίυβ, στοῦ, 
ἀηὰ οἴδοῦβ; Ἰδοϊυοῖς, πὶ Γοίογθωοθ ἰὼ 1 Ὅοζσ. χ 
29, 80. ΤΌΘση {πὸ τοίδγθηοα ἰὸ [86 δδϊηρ οἵ τηθ8ὶ 
8 ον ΠΟΥ ποίμίησ πόσο ἴΠ8ῃ ἃΠ δοοί 6:18] ὁ0η. 
Βἰβίθῃου οὗ Ο γβύδη ὕγθθάοσω ἴῃ 118 ζθῇθΓ8] τηθϑηΐηρ, 
6 Ὑ οι δὰ ῬἘΠΙρΡΡΙ, οὐ ἴ06 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ΟὈΒΘΣΥ͂Θ͵ 
ἐὺ 1Π6 τοδίίος ἴῃ αυθθιίοη ὮΘΓΘ ἷβ [06 ῬοΘΘΟΒΒίοἢ 
ποὺ οὗ ἃ κἷπρίο ραγίυ, Ὀυὶ οὗ ἴΓ86ὲ σῃο]0 ΟΠΌΣΟΣ 
Βυὶ ΤΌΟΪΟΟΘΚ ΔΡΟΥ͂ τορ 68 : “ ΤῊΏΣΒ ἔγοθάοιη νγ8 Οὗ 
)θοίνο!γ ρυτοδιαβοὰ ἔὉΓ 106 τσ 8016 ΟΠ ΓΟ ἢ." ΤΏΘΓΟ 
ἴογθ δἷβο (6 τοδαϊπρ ἡμῶν ἀοϑθ ποῖ ῥγοῃποῦμος 
δραϊηϑι {8 ΟΧρ]δηδίίοη. 

2, Τποοάοτοῖ, 6  οἰἴο, ῬΒΙρρὶ : ζαΐίλ. [τα 
ἴΠ6Γ, Μϑ]δηοθίβοη, ΗἨοάᾶρο, ἄο.: ἴΠ6 ροθροὶ. [ἢ {ποῖ͵ 
ΕῚ ἰθ (86 νἱονν οὗ ῬΆΣΙρΡΡὶ : ἀοσίγίπα εουαπροῖϊοα.-- 

ΙΝ ΤῊ Κίπράοιι οἵ σοά, ἴῃ τον. 17. [80 Επνδ]ὰ, 
Ὁμοῦτοῖς, ογον. ἮΙΣ ρσοόροῦ γοβιγϊοἰΐοηβ, ξδιῖβ νίονν 
ΒΘ πὶ8 ἰθαϑὺ οὈ᾽θοίζομδ 6. (2.) δῃὰ (8.) ἵτρ]γ (δ δὶ 
ἴπ6 60]]-Βρθακίηρ' ἰ8 ἔγοσα. τ βουΐ (86 Ομυ το ἢ.---Ε.] 
Ὁπαυθβο Ὁ νοσ, 17 8. δὴ ὀχρ᾽ δηδίοῃ οὗ ΥδΓ. 

16, ναὶ τ1π6 Κίησάοῃ οὗ αοα ἴ8 Π6ΡῈ ἀθβοῦ θα 88 8 
ὑγοαθοσο δπὰ οηϊογηηθηΐ οὗ ἴδ᾽ ἢ, ἀπὰ ἴμοτο ἰΐ ἰδ [06 
ἔτβί 6]θιγθηΐ : ΣἹρὨ οουβηθ88 ἰγουρἢ ΟἸ δ -Ξ ἔγθο- 
ἀοὰ ἔγοιῃ δυδη ΤΥ ἤΔη068Β.: 866 ΘΔ]. νυ. 1. ΤΊΘ 
ΘΧΡΙΔῃ δ 008 Βαστηοηΐζα, ἴῃ τη εἰδϊηἷπς ἰδὲ ἔπ 6 ατ168- 
ου ἷβ οοποργηϊηρ [86 ΟἸτἰδιΐδη ροοὰ, κατ᾽ ἐξοχήν 
Απὰ {Πϊ8 ποοὰ τηυδὲ Ὀ6 ῃδιηθα ΟὈ͵ δον [Π6 ζοθ- 
Ῥ6], δῃὰ βυδ]οιί νου ζαϊτῃ ; οὗ, 'ὅ τὸ οοϊηρτῖϑο Ὀοὶὰ 
[686 δἰθιηθηίβ, (6 ἰἰησάομῃ οὗ αοἄ. [11 ΟὈδουΓοα 
(ῃς ἰοχὺ ἴο τομὰ (Π686 ἐιὶ ΔΒ Πα ὉΥ͂ ἀπέ, ἀμ. 
Βυῖῦ ἴν ᾽ἴ8 υπηνἰβία κα Ὁ]6 Ἰμδὲ το ΑΡΟοΒι]6 βροβῖ 8 γοΐδ.- 
εἰν ον οὔ 118 ροοά, δἃ8 Ὁ 8 γθργοϑβοηϊοα ἴῃ 186 ἴγϑϑθ- 
ἀοιῃ οὗὅὨ δὶ ἢ οηὐογοὰ ὈΥ τϑῃοτθα τηδηκπᾶ. Νον. 
88 6 ρυμοῦ οῦβ δου ΟὨ τ ϑι 188, πὰ ραγου αν ὴν 
[06 Φονθ, ΒΑ ΤῊΔΩΥ͂ ΟἿ ΓΒ: 88 δουβίηρ [μοἷγ ἔγθο- 
ἄοπα, ΓΠΟΥ͂ ΤΟΤΕ Ἔχροβοὰ 10 86 ἀδῆρον, ἔγοιῃ [ΐρ 
ΔΌυΒβοα οὗ ἔγοϑάοτζω, ἴ0 δῦυβο δηὰ ἢπα}]γ ἴο βἰδηᾶθ. 
ἔγοοάοσῃ ἰϊδοὶ ἢ, αμὰ ὀυθη {Π6 ροβροΐ, δοοοσάϊῃρ [0 8 
σοηξυδίοη οὗἁὨ ζδηδίϊοϊβιη δίσηλαν 10 Ἡδδί ΟσουΣΒ ἴῃ 
ΟἿΓΡ ἀΔΥ͂, ὙΠ 6ὴ τη οοπέουπά ἴπ6 Βοίοττηδθοη πὶ 
τον] ο, ΠᾺ (6 ΜαηβιοΓ ἰδηδιϊοίδτη, τὶ 860- 
(ΔΡδηΐβτη, δὰ δροβίδβυ ἔγοα ΟἸ τ βυύδη γ. Ῥδὺ] 
Αἰτοδὰν δα 8 βιυ Ποἰ ΘῊὙ ὈΪΟΡ Θχρογίθηοα ἴῃ [Π|6 
᾿Π)ΡΟΒΘΙ ΟΠ ῊῪ ΟΥ̓ ἀνοϊάϊηρ, Βιο ἢ Β᾽ δ θτβ, ονθ ἩΏΘῺ 
ἴΠ6 ψιοαϊοδὶ οᾶγὸ ἷἰβ οὐβογνθα : 86 4}} [86 ΠΟΓΘ ΓΘ- 
βραγάθα 1 8858. δὴ οδ)ραϊου οὗ νἱ᾽ἱβάοϊη δηὰ ἴονς, ὃ 
Βαχη ΟΠ ΪΔΉ ὑΠο86 ὙὯῸ ΟΓῸ ἔγθο ἴοὺ τ. ἃ ῬΡΓΟΡΟΡ 80 
οὗ ἰῃοῖν ἔγοοάο. Ὧἷι6 τηυβῦ ποῖ, ΒΟΥΘΥΘΓ, ΘΟ, Βί 6 Ρ 
ἴΠ6 Ββἰδηάον οὗ Οτἰβιίδη ἔγθεάοια ἴῃ 186} ΔΙοῃο, δρασγὶ 
ἔτομι ἰΐ8 ρυϊποῖρ!ο, ἔα, Βοβίάββ, ῃ18 Ο 6 ΒΙδη 0 Ὁ 
οἵ Ομ τβυάδηβ δραϊηϑί ΟΠ γι βίη ἢ, δϑ 118 σϑβυϊῖ, 
ΔΉΠΟΥ : ὑπαὶ ἴΠ6 ΟΘη 1168 αουβοὰ ΟἸ τ βδ Υ ὈΘ. 
οδ086 οὗὨ (8 αἰνβίοπι, ἀπ Ῥ τ Ρ6 ἴῃ ργουάοδβὲ δ 

τὺ ΟὨ γί βιϊδηδ 
οοπιοηἀρα δρουῦΐ οδίϊηρ δηὰ ἀγηκιίην, 88 ἰ{ (8.686 
Κϊηρβ τότ [Π6 τὰ] ὈΪϊοδείπρβ οὗ ἴδ Κἰηράοτῃ οὗ 
Ἰιθᾶσθῃ, ΤῊΪΒ Ἰδίίον ἔδαϊυσα 18 [η6 ὀχρδηδέοιη οὗ 
Οὐοοοοΐαβ, 

γεν. 11. ἘΠοσ ἴδο κίηράδοτα οὗ οὗ, [Γ ἃ 
ΠῚ τῃ6 τοΐογθῃσο ἴῃ σγ ρ. 16 Ὀ6 ὑο ἔγοοάομῃ, 6 ἢ 
ΘοΟὨπϑοοη ἰδ: ῬΓΟΘΟΥΥ͂Θ γουν ᾿ἰθΟΓΙΥ ἔγοσῃ βΌοἢ ον]ὶ 

«(ΑἸζυχᾶ: 4“ Τόμν εἰσεηρία 0.7, Καἱ ὦ ἐὸ α σοοὰ ἐλέηρ ; ἴα 
τί ἐπ τς ἐπίο δαᾶ τεριμε.᾽» ΗΑ ͵8 τλοτθ οχϑοῖ, δηι ὰ δυοί δε 
ὈΟΥΤΟΥὨρ Δὲ ἐπεοσοσοϊδιίοιι ἤγοσα 1 ΟΣ. χΌ Ὑοῦ ἰϊ ἰδ 561] 
ΤΏΟΣΘ ΟΡΘῈ [ὃ ἐμ οὈ᾽οσξίου, ἐμαὶ ἐπ τωϑέϊοσ ΒοΙΘ σοίοστϑα δθ 
ἐδ  ραρ δὲ οἵ (δ6 πιοῖθ ΟἸτσοῦ. ΤΏ6 ομδηρκο ἴο [86 
φ] (ὑμῶν), ἰΐθ. ΘἸαΡΒδῖδο εἰου, δηὰ ἔδπ6 
ἀγαθόν [βοῖ βιι δ οίθ}} 8 186 οοστοοΐπθαβ οὗ [δ}4 
σίον. τρϊοῦ τοΐοσα ἐμὲδ “' σοοα " ἴο [Ὧ8 τῦο}]6 Ομ σον, --Β.) 
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δρεοακίης, δἷηθσο ποιδίηρ ερὶτἰϊυαὶ ἰβ ἱπνοϊνοὰ, [ἢ 
ΒΟΟΣ, ΜΜΟΥΘΡ Β Υἱϑῖνγ Ὀ6 δαορίθα, ἐμθῃ ἃ πλοῖγθ ἰ8 
Ργοβθηϊθᾶ μογθ, Ὑ0}} ἃ γϑίθγθηῃσθ ἴο [86 ἴϑθῆοῦ οὗ [86 
601}.8ροακίηρ ---, 6.., [6 ὈΪΑΔΡΏΘΥ πουϊὰ οομδὶβῖ ἰῸ 
800 ἢ 4 τοις οϑιϊπιαίθ οὗ ΟὨγβὐδη ον, οὐ 086 Κίηρ- 
ἄοαι οὗ ἀοὰ ἴῃ ἴμ6 πιΐπαβ οὗ ἰὩοβ6 πίϊῃουῖ, ΤῊ6 
δανδηϊαρο οὗ ἱακίηρ ὑπΠ6 σον υἱὸν οὗἨ νϑγ. 16 Ὀο- 
ΘοΙμοδ ΟὈνουβ δογθ. ΕῸΡ ἰγ ἰὸ ὍΘ γοβϑιγοιθά ἴο ἐῃ9 
δἰγοησ, ἰΔΘη 818 γϑγϑθ τηυϑὺ Ὀ6 80 τοϑιγίοιθαὰ δ͵βο, 
ὮΘΩ ἰΐ8 τηοϑὲ ὩΘΟΘΒΘΑΓΎ ΔΡΡΙΠΟδιΐοτι ἰβΒ ἴο (86 υδαΐ 
Ὀτγοῖῃγοη.- -Ε}] Τρ βασιλεία τοῦ Θεοῖ,, τγρ]- 
βοά Ὦγ ἴδ ΟἸὰ 1 εδἰδιηθηΐ ἩΒΘοογδου, 18 αὐ  ἀοπιλη- 
ἴοῃ οὐορ [6 Προαγί, ἰηδεϊυἱοα δηὰ δατηϊηϊδίογθὰ ὈΥ͂ 
ΟἸγίδῦ . ἰδ 18 [0 ὨΘΑΥΘΩΪΥ Βρθογο οἵ 16, ἴῃ πο οὶ 
Θοά δ. ποτὰ δηὰ ϑ'ρίγῖς ζόνϑγι, δὰ πῇ ο86 ογζϑη ΟὨ 
θαγί ἷΒ [ῃ6 Ομυγοῦ, Ηδογο, ἴοο, ΜΟΥ͂ΟΡ Τοϊχοβ ὑ0 
ἴ.6 ϑαοοπὰ δἀνθηΐ : [Π6ΓΘ ἰβ ὁ" δ'ϑο ὮΘΡῸ ποίπἱηρ, 6186 
[θδη (Π0 τηθϑϑίδηΐο ὁπ, ὙΠ] Οἢ 6}8}} 6 δοῦ ἃρ 
δὲ {Π6 βοοοηά οοτηΐηρ οἵ ΟὨ εἰ 8ι,᾽ 

16 ποῖ οαἴξης ἀπὰ ασχίηϊείην [βρῶσις καὶ 
πόσις. Οὐ. Οὐοϊ. 1. 16, ΤΠ6 δοὶ οἵ οδηρ δηὰ 
οὗ ἀτϊηκίησ. ΤΊΘ γϑίδγθῃοθ 18 ΟὈυ ΟΌΒΙΥ [0 [6 ΡΓδὸ- 
ιἰ66 οὗ Ὀοΐδ ρατγίϊθ8.---Ε.}] 15 ἡδύυγθ 4068 ποῦ 00Π- 
εἶδὲ ἰῃ ἐπΐΒ. [Νοὲ 88 πο Οτοοθὶς ἔδίμουΒ ἱπίογργοῦ : 
ἰς ἰθ ποῖ τοοπ ὈΥ͂ (διῖ8.--Β.}] Μογοῦ: “ΤΏ6 τλογὰὶ 
οοηάϊιϊοι οἵὨ ἰΐ8 (ἔπΐυγο 1) παύαγο ἀοθϑ ποὶ ἀθρϑηὰ 

“ΡῈ τ ΩΝ πὰ ρϑδο ἴω Βαϊ ὑθοῦΌΒΙΙ 688, Ῥοθδοθ, διὰ [ο 
9 Εἰοῖν Ομοιεῖ [ἀλλὰ τ ον σον καὶ 
εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ]. 
θεὲ ὕγοιιο μὰ8 {1}} στουηὰ ἴον οοπίθηϊηρ ἀραϊηβὶ 
(86 841 ἰηὐογργοίδιί η8 οὗ ἴπ680 ψόσγάβ, ὮΥ ἃ 
96.168 Οὗ οοτμπηθηϊαζοτβ ἤρου ΟΠ γγβοβίοια ἄἀονγῃ ἴὸ 
Μογον (ατοϊζυβ δοὰ ΕὙΙΖΘΟΙΘ διλοης [86 παπηῦθν), 
ἴο ἴῃ οδδοι ὑπαὶ ἴῃ6 αυοβιίοη ΠΟΡῸ ἰβ ΟὨΪΥ ὁπ6 οὗ 
τογα] νἱγίυθ, ὙΠ Μογον, 186 “ τοστυἀ 6 πδίυ- 
ΓΑΙ βίη 8 αἱ ἴπ6 μβοδὰ, Ὧδς ἰία ἰηίδγργοὶβ [686 
ἰάοδϑ ἴῃ ὕἤῃὰ [Ὁ}} δθη8θ. Ἰμογοίοσο π6 οοῃμηθοῖβ [ἢ 6 
ἀοούσίηαὶ νίονγ (( ΑἸ να, Οδ]ονίυδ, δηα οἵἢ618) τὶ ἢ) {Π|0 
οἰ ἶσα]. [80 Ηοάραο, ἰῃ Ἰαβὺ οἀϊοη. [π ὑδ0 ϑαῦ ον, 
ἢ6 δἀορίθα ὑμ6 “Θ(}168]᾽ σον, Βαϊ 68 6 ΠΟῊ ΒΔΥ8: 
“ῬΆᾺΪ] ἀοο8 ποῦ ΤηθΔ ἴ0 ΒΑΥ ἰῃαὶ ΟΠ τ ΒΕΔ η Υ οοη- 
δἰϑὶβ ἴῃ ΙΠΟΓΆ]  Υ--οὐθαὺ [0.6 τηδῃ πῆο 18. 7.8, Ρ6866- 
ἔα], ἀπὰ οἤϑαογία!, ἰΒ ἃ σὰ ΟἸγβύλη, Τηΐδ πουἹὰ 
06 ἴο οοηίϊγαάϊοί τ[Π6 ψΏΟ]6 αὐζυπιθηὶ οὗὨ {π|8 ΕρΪ8- 
116." --Εὶ Αοοοναϊηρὶγ, τί σλέοοιιδηιδεε ἰδ, Βγϑὶ οὗ 
811, ᾿υϑι βοδιίίοη ; ρϑασα ἴβ οἰιίθθγ γοϑὺ οὗ Βρί τς : δηὰ 
2ον ἐπ ἐὴδε οί Ολοδί ἰΒ ἴῃη6 [ΟΥ οὗ ουὔν βρίγῖδ, υχῃΐο 
ἢ48 [8 σατουπὰ ἰπη (6 Ηοὶγ Οἤοβι." Βυῖ ἱπδβιηυο 
88 06 αιοδίϊοη ΘΓ ἰβ ποὺ 80 πϑιοἢ σοπσογῃίηρ (ἢ 6 
γἰγίιο8 οὗ αο4᾽8 Κίηράοπι 88 118 Ὀϊοαϑίηρα, {Π6 ἀοο- 
ἐγ 8] Υἱθ Ὁ πιυϑὺ Ὀ6 γτοβαγάθα 88 ἴπ6 ρυϊποίραὶ ἱμίηρ. 
τ ταῖσι Ὀ6 βαϊὰ, 88 γτϑραγὰβ ἴῃΠ6 σοῃηογϑίθ οσοαηβίοῃ 
" 6. 188 οἰγοιπηϑίδηοθ8 οὗ ἴῃ6 Βοτηᾶη ΟΠ ΓΟ] : α. 

10 τἱηὐθουβηθ88 ἴῃ ΟἸγῖβι ἔπθγα ἰ8 ᾿οϊηθα ἔγθοάοτῃ 
ἔγουα Ἰο σα] γ; ὁ. 0} ρθδοα δπάὰ ἴῃ βρί γὶῦ οὗἩ  ρϑδςθ 
ἐμοῦ δῇθ Ἰἰοϊμϑαὰ ὈγΟΙΒΟΥΪΥ͂ τηοάἀογαϊϊοη δηὰ ἕογῦθδυ- 
δι66 ἴη [Π6 86 οἵ ἔγϑοάοτῃ ; ὁ. Απὰ υἱοὶ ἰΟΥ ἴῃ 16 
ΗΟ ΟἸποβὺ ποῦ ἰβ Ἰοϊηθα [Π6 ἱπαρυϊθο ἴο ουλϊναῖθ 
8βοοΐαὶ ἸΟΥ̓͂ Γ[Πτου ἢ ὑΠ|6 ΡΓΟΡΟΡ ἴοπθ οὗἉ υἱπά. Τ}ο- 
Ἰυοῖς, τίη ροοα στουπά, [88 οἰϊοά οὔδρ. σχν. 18 ἴῃ 
ἔδνον οὗἨ [ῃ6 τοϊϊρίοιβ οοηδισιοίοη οὗ ἰπ6 ἴὮγθα ἀ68- 
ΔΡΟΙΒ ; Αἶδο 1 ΤΏ6886, ἱ, 6. ῬΗΪ], ἰδ. 1. 2 Οον. νἱ. 

Φ Γ(ΑἸέοσὰ Ῥσχοίοσε : “"ἷπ οοῃπϑοίξοῃ, πὶ, ἀπιᾶοσ ἴπ6 ἰπ- 
ἁπο!ηςσ αἀπὰ ἰτ θυοηοο οὗ," 180 Ηοὶγ 6ἢ ἐὸ Ὦθ Ὑ οὐὐο᾽8 
γίον,, ὙΓΠΟῺ ἢ6, ἈΉΓΟΥΟΥ, Βα ῪΝ ἰδ ἐγ, ἐβουρὴ οΐ Θχργθθηϑὰ 
Ὦ2ΥΘ.--- ΒΘ ῬΈΆγΑΔΘ “ὁ1π ἐπ Ηοΐγ ΟΒοοῖ " ἄοθ8 ποὲ αΑ}} 
Ἐμὸ τ οἱθ οἰδαδο, ᾿ξ “ΟΥ̓ δοπθ. Ὧν. Ἠοάρο ἀοϊζοηὰ 
.ὴ9 τὶΔΟΣ ΤΘΙΟΥΘΏΟΘ ἐπ Ὠΐβ θα ΓΙ θΥ οαἑτοηθ, ροσθδρα ἰο κυακὰ 
ἤτοι ΟΣΤῸΡ [86 “ὁ ΘΕΒΙΟΑΙ " γον οὗ ἴ:6 ἐσγζηδ, τ οΝ Ὧ6 ἴδθιι 
δόντα, πὰ {"1|ὸ ἰδδὲ οἀἐξίοη, Ἀ6 Ἰϑανοθ 186 ταδίτοσς ἀου Ὀὲς- 

ΤΗῈ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙ͂Ώ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΣ. 

10. Θτοίλυβ, δηὰ οἴδεγβ, "αν ἱηϊούργείθα ἔδθ 708 
Κη δι ἰνϑὶν, ἴ0 ΘΒΙΔΌΪ 811 ἸΟΥ ; πὰ (8 οἴἶεβος 18, ἷνν 
ἀοοά, αυἱϊῦα ΡΘΟΌΝΡ ἴο {1 "ὺ Βοσία] ᾿αρυΐϊδα οὐ ΟὨσίδ. 
ἴδῃ 700, ν ἰοῦ ᾿Ὁ Ὧ48 ἔγοπῃμ ἤθαυθὴ (“ Βεδοὶα, 1 Ὀσίῃβ 
γοῦ χοοὰ αΐηρβ οὗ στεαὺ ἸΟῪ ); Ὀυ {πὶ8 οἰοιηοηᾷ 
ἰ8 ποῖ (ῃ6 ρῥυτϊποῖραὶ δηὰ ξιηἀδιηθηΐαὶ ὑμουρῆι, 

γον. 18. ἘΣ Βθ το Βοχοὶῃ βοσνοὶῃ ΟὨσίεῖ, 
Ἔν τούτῳ, δοοογάϊηρ ἴο ΜΟΥΘΡ, Τη6808 : αοοογα- 
ὁ ἰο ἐλὶδ; ἰδδὺ ἰδ, δοοονάΐηρ [0 [86 ΓΕ]δίΊ ΟΣ. ΔΙ ΡΘδα 
εἰνοῦ. ἸΒΟΪΌΟΝΚ τηοτο ΒΟΥ ΒΑΥ͂Β: λογεῖπ. Τα μθὲ- 
οοριΐοη οὗἁὨ 86 ορροβί(ίοη Ὀαίποοῃ ἔθ ἱππτεστὰ δηὰ 
ΓΘΔ] δπὰ [86 τοδὶ δηὰ ουϊπαρὰ ἰη Οοα δ Κιίησάοηι, 
δηὰ 6 ουἱναϊίοπ οὗἁἨ ἐδ6 ἔογιηθῦ, ἱ8 τηθδῃί. [Ἀν 
ἐν τούτῳ ἰδ την ἢ ΒίΓΟΙΚΟΡ ἴπδη ἐν τούτοις. [7ΤἘ0 
ΒΙΠΌΪΔΡ '8 80 ϑιΡροΏ ΡΥ δυρροτγίοα, (αὐ γ6 τηυδὶ δαορὲ 
ἰδ; 866 7 ζίωαί Νοίε 3, Βυΐϊ ἴδ Πὲ8 Ὀδθὴ γοΐογγοα 
ΟΥ̓ ΚΩΙΔΩΥ͂ ΟΟτητηΘηἰδίΟΥΒ ὙΠῸ Οτίροῃ ἴὸ Φονοῖ) ἴο 
ἴ0 ΒοΙΥ Οποβὲ, Ὧν. Ηοάρβ δεβυΐθθβ ὑπαὶ τιν ΐθ ἴ8 
(866 ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ νἱον. Βυῖ 88 ΑἸίοτὰ σϑιρδγκβ: κ[ἐἔ 
Μοῦ] ὰ Ὅ6 υπηδίυγαὶ (πδὲ ἃ βϑυθοτγάϊηδιθ τηθι 6 Ὁ οὗὅ 
[8:6 ζοτΤΩΘΡ Βθηΐθῃοθ, ὈΘΙοηρίηρ ΟὨΪΥ ἴο χαρά, εἰουϊὰ 
ὯΘ δὲ οὔοθ γαϊβοα ἴὸ Ὀ6 ἐῃ6 δι ρῃδῦ οη6 ἰπ (18, ἀπᾶ 
ἴμ6 [Ὡγϑὸ φγδοθϑ, ᾿υδὺ Θιρ δι σα ν ταρηοηρά, Ἰοκῖ 
βίῃ οὗ" Τῆβ αἰ ΒΟΌΣ ὯΔ ἰθὰ ἃ ὨυσΩΌΘΓ οὗ οοτα- 
τηθηϊδίοτβ ἴἰ0 γοὶδίῃ [Π6 ρίυταὶ, Βυΐῦ (Πἷ8 '8Β ΘΟὨΙΓΑΓΥ 
ἴο ἐδὴ6 τϑοοϊνϑα οδῃοῃβ οὗ ογε ἰοἴϑτη, δηὰ δὲ υἕαϊς 
τηϑιδοά οὗ δυοϊαϊηρ ἴῃ αἰ ου}γ.--.Ε. 

16 τσο}}- ῖο ἃς. Τεὐάρεστος 
τῷ Θεῷ, κιτ.ἡά Ηδ π8ο, ἰη πο ρογοθρίΐου οἵ 
(18 τυϊο οὔ (6 Νὸν Τοβίδιηθπὶ, ϑόσνθθ ΟἸγῖδὲὶ τ ἢ 
Ρυγα πιοίΐνθ, ἢ88 ἴπ|ὸ ὑνγυξο] ἃ ὨἸοβαΐηρ οὗ Ὀεϊηρ ν 6}. 
Ρἰοαβίῃρ ἰο ἀοὰ δηὰ δρρσζονϑὰ οὗ σῶϑθη. Αιωοης 
1686 τη6ῃ, {Π6 Ὀδδϑὺ ΘΠ ΟῺ ἰθοθθ ἯὯο αἰββθηῖΐ δῖ 
Ὁπαουθδίοαϊν ΟὨἰΘΗ͂Υ ταθδηΐ, ἴον [26 ΓΟΔΙῪ ἀΌδΙΤΕΪ- 
ΒΟΙΔΘ ῬΑΓΠΒΑΠΒ ΓΘ χηοβὲ Θἰ ἑοτοὰ ὉΥ͂ {Π|6 ῬΘϑοο[υΪ 
οοπαυοὺ οὗ αἰ." 

γεν. 19. οῖ τὰ ἰδοτοΐοσο ἔο]ονν αὔδοσ τπ9 
οὗ ρΡϑαοθ [ἄρα οὖν τὰ τῆς εἐρήνης 

δϑιώκωμεν. ΤῊΘ πίργοποο ἰβ8 ἴγου) ὑογΒ. 17, 18 
(6 Ὑεῖία, ῬὨΠΙρΡΡΙ, Μογϑῦ), ποὺ δοιὰ ἴῃ6 Ψψ}0]9 
Ὀγϑοθάϊηρ οοηϊοχὶ (Ηοάρο). 8ὅ66 7εσέμαὶ ΝΝοέε ᾽ οὨ 
(86 ἔοστῃη οὗ ἰπ6 νεγῃ.--Ε} ΤῊ διώκειν ἰ8 ἤδγα ἴῃ 
οοηἰγαδὺ τνὶζῃ [Π6 ᾿πη ρα δα οὗ ΡΑΓΥ͂ ΘΧο ΘΙ ΘὨ[8. 

ΤῊΘ ἐδέησε τυβίο ροζίαΐη ἴο τυ] οαἑῆ- 
οαἴϊοι [καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰἐς 
ἀλλήλους]. Δ αϊβεαίδοπι αἰναγα σοϊαρτῖϑοβ ἵπῸ 
οἰοπιθηΐβ, δοοογαΐηρ ἰὸ ἴπ6 ἤριγα πῇ ΓΟρΡύΘΒΘη 8 
186 ΟΠ υΓοἢ 8458 ΟἸ γί συ Β (θρ]6: 1. Αὐσδηρθιηθηΐξ ἰηΐο 
[Π6 [6] ονϑῃΐρ οὗἩ ΟΠ γῖϑὺ ὈΥ (06 δι'ψακϑηϊηρ, υἱν! ῆοδ- 
ἰἴοη, δηὰ ργορδγαίϊϊοῃ οὗ (Π6 ϑίοῃϑθ : 2. Αὐτδηρὸ- 
τηθηΐξ ἰηΐο {6 [Ὁ] ΟΕ] οὐἩ ὑπὸ Ομπγοῖ ΕΥ̓͂ [ῃΠ6 ῥγο- 
ταοϊΐοη οἵ δὶ 8 ϑβϑϑηςίαιὶ, δηὰ ὈΥῪ τηοἀοταοη ἰῃ 
[6 Θχθγοῖϑο οὗὨ στϑοθ δοοογαάϊηρ ἴ0 ἴπῸ βρὶ τὶς οὗὨ ἢμ)- 
ΤᾺ ΪΠΠΥ͂ ἀηἀ 8] [-ἀαηίαὶ ; 8566 2 ον. χ. 8 ; χἰϊὶ, 10, δηά 
ΟἾΠΘΓ ράβϑαροθ. [Ι͂6ἢ 0818 Β60ῆ86, οδοῖ ββουἹὰ Ὀυ}ὰ τΠ6 
Οὗ ὕΡ. 

γεν, 20. )ο ποῖ ἔοσ ἴδο πΒαῖκθ οὗ τηϑαῖ υπᾶο 
[86 τοῖς οὗ ΘΟοὰ [μὴ ἕνεκεν βρώματος 
κατάλυε (ρ0}} ἀονῃ) τὸ ἔργο» τοῦ Θεοῦ}. 
Ιπϑιοδὰ οὗ δωξαΐησ ὠρ, ἴῃ ἱποοῃβίἀδγαῖα ὁὴ6 ἔδδαγβ 
ἄοτγη. ΤῈ καταλύειν διὰ λύευν ΓΘ 8 ϑρθϑοϊῆς ὅσ, 
Εν οὗ ιἷ8 κεῖ, Τῇ ποῦῖς (Ὀυ 1] 4] 5) οὗ αοὰ 

Ὀθοη υπάογϑίοοά 88 Ο γι ϑιίδη ἕδιτὰ, (8 6 σωτη- 
ρέα, (8 οχίοπβίοη οὗὨ ΟἿ τ βιϊδηΐυ ; Μογοῦς, δηὰ οἱδ. 
Θγβ, ἤατα ὑπάοτθιοοα ἔπ ΟΠ τιβιΐδι 88 δυο. [“ Πἴὼ 
ΟἸὨ εἰ βεΐδη ρϑγβο δ] γ..} Βαϊ ἴΠ6 οἰκοδομή ΒΕΡ6 δι 

5. (Οαϊνίπ: “ Σμπο ργοδαίι, Ἀοηπιϊπίδως ἱεείαϊωαν, φωΐῶ 
ΟΝ ροξεμπὶ ἡρὴ γοάάεγε ἱεείπποπίιν, οἰγί με, σιανε οδείϑ 
οεγπμεπί. Νοπ σιοά δεαρετ Αἰ θεῖ ρατοαπὶ ἱπιρτοδί.--- ϑοᾷ 
Ῥαιμώμε τὶς ἀ ξίποονο ἡμα ἰξίο ἰοφωμίέαν, δαὶ πυρὶ εεἴ αὐποϊέα 
πιογουδίίαςι πιμϊωνα, οαΐμηι, πιῖϊα εὑρενεἰἰο.--Ὲ ) 

" 
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ἀρεῖ ἀσποῦθα τπ [6] ονϑιὲρ οὗ (αἰϊῃ. [{Τ|}18 βϑϑιωβδ 
ἴ0 οοπλθΐηθ ἰΒ6 ὑπο ἔανογιθθ νίθνβ, νἱζ., ἰῃδὺ 1116 
[6] ον-ΟἸ τ ϑάδη ἰδ ἤΘΓΘ τοίογγθα το---ἰὰδιὶ (πὸ “ ἰεἴησ- 
ἀοπ οὗἨὨ ἀοα᾽ ἴη 18 οχίθπβίοῃ ἰβ τηθϑηῖ, ΑἸέἕογα, σθ- 
ἔεγτίηρς ἴο 1 Οον. ἴἰϊ. 9, ὀχρί δἶτβ : “ΤΥ 8] ον -ΟἼσῖβ. 
ἤδη, 88 ἃ ρἰαπὶ οὗ οὐδ ρ]απίηρ, ἃ Ὀυϊάΐηρς οὗ αοα 8 
ταϊδίηρ."-- ΚΕ. 
αὶ ἐξ ἐξ οὐ] [ἀλλὰ κακόν. [πϑἰρδὰ οὗἁ δέ 

ΝΘ ᾶνγο ἀλλὰ ἴδγθ. ὅθ Ηαδγίυαμρ, αγίἐζοϊίελτε, 
ἰϊ, ν. 403.--Ε}Ὺ Τὸ κακόν γο ταυϑὲ ΒΙΠΡΙΥ ΒΌΡΡΙΥ, 
ἔτοτα ψτῆϑι ργθοθαθβ: νον ἐλὲπο «οὐϊολ ἐὲ οἴταπ ἐπ 
ὑπο  (Μ6γ6γῦ). [ΑἸέογά {πῖηῖκα ποιδίηρ ποοϑὰ ὈῈ βὺρ- 
ΡΙΪοα, ἐχοθρῖ, 88 ἰῃ Εἰ. Υ., 186 πϑυῦονρ σοσῦ. “ἴπ ἰ8 
601]---τῖ. 6.. [ΘΓ 8. ΟΥ̓ΪΠΔΙΣΥ ἴῃ [86 τ8η. Ομ 
186 οἴδοῦ ργοροβθᾶ βυρρίοτηθηΐβ, βθ6 Μογοῖ, ΑἸοσὰ, 
ἐπ ἰοοο.--Ἐ}] ΜΚακόν, ἐηγ)ωγίομα ἴῃ [8 6886, 
ὁδυδὸ ἴΐ, 18 ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 8 88: ἴο ᾿ηἶπι, Ὀαὲὶ 4180 16 δαβ ὲμπὰ 
ἴο ΓΌΪΠΟῺΒ γί ν Ο Υ ; 866 ψογ, 1ὅ. 

Το 189 δ τῦῇο οδίϑί ἱπχουδῇ οὔθῃοθ 
"τὰ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος 
σϑίοντι]Ί. ΒΥ (16 ὁῃ6 ΜἘῈῸ οϑδίβ, [Π6 6 σδῃ ΟὨ]Υ͂ 

86 τηρδηΐ [06 τοραζ Οοη6 (δοοογαΐηρ ὑο ΟΠ γδβοβίοσι, 
[ἵππον [Μ6γ6}], ἀπά οἰβοτθ), δῃὰ ποῖ {116 δίγοηρ' ΟΏ6, 
δοοογαΐϊηρ [0 τῆ αχρίδηδίοη οὗ τηοϑῦ δοσητηθηἰδίοτβ 
(Οαινίη, ατοιίυα, θ6 ὕ͵οιῖα [Βοᾶχοε, ΑἸ ογὰ], δηὰ 
οἰδιοτβ). διέ ἐὴλ6 αὐάγοδε ἐδ αἰνοοίεά ἐο ἐΐδ δίγοηρ. 
ο ποῖ ἀοδίσου 0 ἔδμ6 88Κὸ οἵἉ τηθϑαὺσ- --ἰπδὺ 18, ὉΥ͂ 
ΔΏΥ ἱποοηῃδίἀογδίθ δηά ἤγϑθ δη)ογταθη---ἰθ ποσκ οὗ 
Θοά, ἔον, ὈῪ ἴ[)6 πρόσκομμα ἰοῦ ἰοὺ ρίνοδι ΤῈ Ὺ 
Ἀγοῖθοσ, ἴδου ᾿οαάδβὲ ᾿ἷπὶ ἴο οδὺ δρδίηδι [ῖ8 60}. 
βοΐθποθ. Εὸν ἴῦ ἰθ βαϊα, ῃγϑῦ, ΘΟ ΟΘΒΒΙΥΘΙΥ : 41} ἐπί ρΒ 
ἰπαθοὰ δγὸ ῬΈΓΘ; Βϑοοπᾶ, ἴΠ6 ὁ0η6 οαιίηρ πιζῃ (Δ ΚΘ Ω, 
ποῖ ψχίνθ}) οἴδβηοθ ἴο ἷβ Θοῃβοίθηοο, ἴθ, 88 8ῃ ἰηὐαγοὰ 
0η6, οοπέγαβίοα πῦῖϊὰ ἰ06 ὁπ6 γγῖοὸ ἀΘβίγουβ, 0 δε8 
εἰν εἷπὶ ΟἶΠΟΘ: γ ἴδυθ, Ὀοβί θα, ἱπ 86 ἐιϊγὰ 
ΡΪδεο, [6 ΜῺΟ]6 σοηϊοχί. 

[ΤπἸοθ0 νίιο Βηὰ ἴῃ οὔποθ ἃ τοΐθγοποι ἴὸ [86 
οἤϊδποο σέυδη ὈΥ͂ (Π6 Βίγοῃρ, 016, ΓΔΙΒΟΙ (Π8η ἴ0 [86 
οἴὔδηςο ἑαζόη ὈΥ 106 τϑδὶς οὔθ, αἷδο ὑγῶθ ἴ86 ὁοη- 
ἰοχὺ 'π ἴανον οἵ [μοῖρ νἱον, ΤῊ οοηίοχὶ, ΠΟΊΤΟΨΘΥ, 
ΟὨΪΥ ῬΓΟΥ͂6Β ἴΠδὺ [16 δϑίγοπο ἅγὸ αὐάγεδεοα Ὠοτο, ΤΏΘΥ 
ἰΠΟΟΤΤΘΟΙΥ ἰηΐον ἔγοπι 1818, ἰμαὺ 016 κακόν τηυδί 
Ὀ6 γνοαϊοδιθα οὗ [89 δοϊοῃ οὗἁἩ ἐδ ῥδυ δἀἀγοββοα. 
Βαὺ ἰδ 0 ποῖ ᾿ἶϊο ῬαῈ] ἴο γα, 88 ἃ τηοῦνο, [86 ον! 

᾿οἴδοξς ΡΟ [0 ὈγοΟῖΠΟΣ ἱακίηρ οὔδηοο ὃ ΒΒ βίἀθβ, 
88 ΜΟΥΟΡ βυρρεβίβ, ἴΠ6 ΟΥπδΡ υἱονν 88 ΠΟ Βρθοἶδ] οοῃ- 
ποοϊΐοη τὶϊῃ [ἢ.6 ἔΌΓΙΔΘΡ ρᾶσὺ οὗ [Π6 νϑῦϑ6, Ὀὰν γῖνϑβ 
ὯΒ ΟὨΪΥ {86 γαρσιθ γϑιασὶς, ὑπαὺ ἰἴ 8 Ὑτοηρ ἰ0 οϑῦ 80 
88 ἴ0 ρμῖνε οὔδησοθ [0 οἴμοσβ. 186 οδ]θοϊίοη, (μδὶ 
οὔεποθ οδιιποὶ Μ6}} 6 δρρ]ἰοὰ ἴο οὔδηοθ δραϊηβι 
ΟΠ 6 8 ΟὟ σΟὨδοΐθηοο, ἰο868 18 ἴΌγοΘ, θΘη ἰξ 18 Γδ- 
ΤΑΘΙ θογοα (μδὺ {Π|6 δέγοπῷ ἅτ οδυῦοποα τὶν} γϑίογ- 

᾿ΘΩ66 ἴο ἴδ86 οἴεοῖ οὗ τῃοἷν οοπάποΐ οη (δ ποδῖ.----,} 
εν. 21. 1 ἐδ υοὶ ρμοοῦ ἴο θεαὶ δθβδ, ἂς. 

[καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, κιτιλ]. Τλτδον, 
Δηὰ ΟἴΠΟΓΗ, ἱΠΟΟΥΓΘΟΙΪΥ δ Κ καλόν 88 οι ρδσϑίίνθ 
ἧπ τοϊδιίοη ἰο ἐν ᾧ [10 ἰβ Ὀοιΐον (μαι ἴοι οαϊδδὶ 
ὯΟ Β6βὴ δηὰ ἀγίῃἸχοϑὺ 0 ψὶηθ, οὐ (08Π8}} Πδὺ {ΠΘΓΘΟΣ 
ΓῺ Ὀτγοίδον," ἃ6.1. ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴο ἴοπθ ἄοτῃ [Π6 ἴοτοῦ 
οὔ [86 οχρτγοββίοῃ, πο βοοιηθαὰ 411 00 δίστοηρ. Βυΐ 
καλόν ᾿ἰ861[ ὁοηϊαΐηβ [6 ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ταἱ ἰραοη, βἰποθ 
ἢ ἀθηοίοβ ἃ Εἰρῦοῦ δηὰ ἔγθον τηθδβιιγο οὗ βο  θηγ- 
ἴω Ἰονθ. [Ὁ γ. δησο γϑηάογβ ἰδ : δεῖ, ποδί.1 Τὴ6 
δ860 8 ηοὶ ὨΥΡΟΙΠΘΙ ΘΑ] : (ἢ 6 βογυρυϊουβ ἀοτηδηάἀοά 
.ΔὈΒΟΘΏ09 ΤΟΙ. ἩΪῺΘ 4180, ἮΘ ἰπ Ὁ Ὁ ἔγοπι ἴ86 γθ0]}6 
μεστὰ τεὼ 

οἱ ἴο ὅἀο δὺν ἰίπρ τυοσοίῃ ἴθν Ὀζοῖδοσ, 
μὴ. ἔχηνε ἐν ῳ ὁ ἀδελφὸς σου. ἔθε 7ξχί- 
νοἱ Νιοίε "..] ἸῬΒοΙ]αοῖς, δηὰ οἰδοτα, τοΐοστίηρς ἴὸ 1 
Οον. σ. 31, που]ὰ ΒΌΡΡΙΥ ποιεῖν πἰῖ ἐν ὦ, πῃϊοὶ 
ἰΘ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ ΙΏΟΓΟ οοττοοῖ ἴῃδη ἴο ΒΌΡΡΙΥ φαγεῖν ἢ 
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πιεῖν. [186 Εἰ Ὑ, θαϑιδ ἰὸ ἱπηρὶγ 86 ἰδέϊος υἱϑν : 
ἴς ἰ8 διαηθπάθα, ἐμουθίοσθ] Αδ 9 Ὑοἰζα μτοροῦῖρ΄ 
ΤΟΙΔΆΓΚΒ : Ῥϑ] ἀ068 ποῦ ὮΘΙΘ ΔῪ ΟΟΥΤ, 88 ἃ ἀδῆπϊϊε 
Ργϑοθρί, [818 ῥσγϊηςῖρ]ο οὗἁ 861{-ἀδηγίηρ ον δοςοοι ἃ 
ἰηρ ἴο ΜΒ] Οἢ ἢς δὰ ᾿νοὰ (866 1 ον. υἱ. 18).» ὁ 
[86 ἴὮγ66 Θχρυθεβίοηθ προσκόπτει, ἂς,, 8606 116 
ὀχρίβπδθίοη οἵ γὰσ. 18. [10 }8 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 πὰ 
(το ΟΔ]ν]}) ἃ οἰϊπιασ αὐ ἐπ7γα ἴῃ ἴΠ686 ἰἢγοθ νϑγῦθ, 
γοῦ [ΠΥ γα ἢοΐ ργθοΐβϑὶ Υ Βυποηγιηουβ. ΠΩ ἤρσυγθ 
οὗ νϑῖ. 18 18 τοίδϊποᾶ, Ὀ0Σ [06 ὑμϊνὰ νου Ἔχργοθθθα 
[86 τυὐάρφϑι ἔοσια οὗ οἴἴδηοθο. δὲ Ὑ οἴία, ῬὨΣΙΙρΡέ 
(πὰ Ε. Ὑ.) ΤΟΠΘΡ: ἐδ πιαάδ (ΟΓ δέοονρι88) τοραΐ ; 
Μογορ, ΑἸίογὰ, δῃὰ οἴμοσβ, ΠΠΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ : ἐς τοεαξ. 
ΤΊΘ {1} τπουρῦ, ἸΠ6ῃ,, ἰΒ : [ξ 18 ΠΟΌΪΘ ποὺ ἴο ἀο ΔῃΥ͂ 
ΐης Ὑθογοΐῃ ΏΥ ὈτΤΟΙΒΟΡ ἱΒ ταὶς ; οὐ ἴο ανοϊά 

06- 8 πϑακ ροϊηϊ.--Ἔ.] 
γον. 32. Ἡϊδδὶ ἴδου ἐδὲῖ 7 

ἔχεις; ἔρθθ 7οχέμαί Λοία ᾿, Τθο ὑχίοίον γϑδά- 
ἴὴρ ἰ8Β δαορίοὰ ἴΠ616.-.--Β.] Μογον, σ] ΟΑ]ν πῃ, 
ατοιίίυβ, ἀμπμὰ ΟΒΟΣΒ, [ΔΚ ὑῆθ86 ψΟγὰΒ 88 ἰηἰθιτοζδ» 
εἶνε ; ΤἼοϊυοκ, πιὰ Τπον, ΕΥΖβοθ, ἀπ οὐμοτθ, 
88 οΟηορβδίῖγο, πΠ]ΟὮ ΟΟΥΤΟΒΡΟΙ δ ὈδΘΙΐ6Ρ τ ἢ [Π|6 ΘΟῃ- 
ἰοχὶ ἡ [1 ἣν ὃὉθ τοὐοοῖθα, [6 ἱπίοιτοζαίδνα ἔοιτω 
8 0 ὈΘ ῥτοίοστοα, ἃ8 Ὀδίΐοῦ βυϊιηρ, ἐπ 6 ᾿Ἶν ΟῚ Ὺ οἤδν- 
δοῖον οὗ [86 δα άγθθδ (80 ῬἈΠ]Πρρὶ, ΑἸοσά, ἢ ὟΝ οἰΐς, 
Ηοάκο, ἃς.)., Τῇ ααδδίίοη ἱσαρ 68, οὰ {μ6 ρατὶ οὗἁ 
186 βίσοῃᾳς Ὀγοίῃοῦ, 81) ὩΒΒΟΥ ΠΟ. : 1 ἤδνο ἢ. ΤΊΘ 
οομοοθϑῖνο Υἱθν: ψου λαὺθ ζαϊέλ, 1 ργαπέ, ΤΩΔῪ ἱπηΡ]Ὺ 
1Π6 Βαηθ, [Ιἢ ἔλοῖ, Ὑδίθυον σοϑδαϊηρ οὐ σοηβιγυοοη 
6 δἀορίοα, (06 ρυγροτί οὗ [86 γϑῦθθ ὑϑιηδίηβ Ὅ}- 
οΒδηροα.---Β.1 ἸὙδοΟΙΌΟΚ: “ΤΏ βίγοηρον ψ1}} ἀδροηὰ 
ΡΟῺῚ ἰδ [αἰνῃ, Ὀὰῦ ἢ Βῃου]ὰ ἢοϊ οοῃθ ἔογναγὰ Ὑ ἢ 
11, ΤΠδὲ ἰ8, βῃουϊαὰ ποὺ οοζὴβ ἔοσναγαὰ δι ἰν ἰὴ 
ῬΓδοΙοα] ΠΟ ΑΓ 80]6 οσπήμοί; Ὀσΐ, οἡ (86 ΟἶΟΡ 
Βδηά, ἢδ6 βιου]ὰ ποῖ αἰββοι Ὁ]6 (6 οοπυέοέέοι οἵ δὲ8 
ἴδ! 

Ηῖανο 1ὶ ἴο ἔπυβοὶξ [κατὰ σεαυτὸν ἔχε. 
ΚΚεθν {ξ, Ὀδοδυβθ νΜ}} ἔουπάοα, Ὀὰξ ἴον ἴπ6 βακα οἵ 
ΔὮΥ Ὀγοίμον, ζθδ» ἐέ ἐο ἐ} ψϑογ.----Β.1 ἘΤΪΒ ΘΟταργίβοα 
μοῦ ΟὨΪΥ͂ ἃ Γοδέγ οἱ οὴ [ῸΓ ἴ86 βίγοῃρ, Ὀὺῦ 4180 ἃ 11π|]- 
ἰδίϊοη οὗ ([Π6 ῥγἱηοῖρ]θ Ῥγανίουθὶυ οϑίδ Ὀ] βη θα ἰπ γον. 
21, Οὗ, ἴῃ δ ρυίναίθ 11ἴ8, 6 Γο 6 ρίνοθ ΠΟ ΟΠ ῬΏοΘ 
ἴο Πἷ8. ὈγούΠ ΟΣ, ὮΘ ΤΩΔΥ͂ 8830 ᾿ἶνϑ δοοογαϊηρ [0 ὨΪΒ ΚΑ (Ὦ, 
γοῦ δοσογαΐηρ ἴο ἴΠ6 τὰ] 6 (Παὺ Π6 βῃου]ά τοραγὰ ἢΐπι- 
861} δ8 ργοϑοηΐ ἰο ἀοα.--ββοίοσγο αἰοἃ, [48 Θοὰ 
Β668 ἰῦ, ἰ0ῦ πορὰ ποῦ Ὀ6 ραγβάἀθα ὈΘ[ΌΓΘ ταδῃ (Μ γον, 
Ἠοάρο).---Ε.] ὙΒΟΙΪΌΟΚ οσρ δίπβ 6 ἐνώπιον τ. 
Θεοῦ ὈΥ ὑμπαμκαρίνίηρ. 

Β]οβδβοὰ ἐβ Ὦθ, ἄς. [κι ακάριος; κιτιλὴ [χι- 
{δον : Β]θββθὰ 18 ἢ6 ψὮΟΘΟ σΟηΒΟΙΘη66 068 οὐ 60Π- 
ἀθηηη Ὠΐπι πῃ ὑπαὶ πὨΐοἢ ἢ6 ΔΙΟν 8. 5300 δἷδο Μϑυοὺ . 
ῬὨΙΡΡΙ, τὶ ἢ τοΐδρθοθ [0 τϑρ. ὅ : “ [μοῦ ΟΥΟΡΥ ΟὯΘ 
06 ΠΥ ροσβυδαθὰ ἴῃ ἢἷβ οὐ τοΐηα." Βαυΐϊ νὰ σδῃ- 
ποῖ ὀχρϑοῖ ἤθσ6 ἃ βίῃρ]8 ἀθοϊαγαϊίοη οὐ [Π6 βίσοηρ 
ΤΩΔῚ Β ὈΪΟΒΒΟΏ688 ἴῃ Ορροβί οι ἴο ἴπ6 ψοδῖ : δῃὼ 
811 [86 1688 80, ὈΘΟΔΌΒΘ, ἱτητη αἰδίο Υ αὐλοσπναγα, [ἢ 6.9 
8 τη θη τρδάθ οὗ [86 τνγεϑὶς οπμο ΒΒ δἰ Ὁ] οαϊΐπρ ἰῃ 
ἀουδί, πρΐοι {Π|0 Βίγο. ΡΣ τῆδη 68 Οοοδδίοπθα ὮὉΥ δΐδ 
οἴδηςθ.: ΤὨυβ ἴΓΠ6 ῥγοροβίοη αἰγθοίβ αἰϊθαίίοη ἰοὸ 

[σὺ πίστιν 

5. [Ηϑῃο6, ψὮϊ10 8 ΟὨσ κ δ ΤΩΔῪ δέσγο ἰ0 σϑϑοῖ βτιοἢ 8 
᾿αἰρστοθιθς πὶ εἶδ 66, Ὧ0 ὉΣΟΥΒΟΙ, 68 ΠΥ πὸ “πνοαὶ 
ΤΟΙΏΟΣ,᾽" [88 8 στρ νῦν ἴο ἀοτηδηὰ ἰὲ οἵὗ ω μέλ τὴ 1 

618.--Ε. διυσ Ὁ] ἱπιρ, Β0 88 ἴο οχασίέ 86]1-ἀ6 118) ἤγοσῃ ὁ 
ἵ ἸΈΣΒΟΠΟ ΟΡῬΟΒθΘΘ ἐπο ᾿πίοιτοχεξῖνο ζόττη, ὈΘΟΒΏΘΟ τὶ 

τοῦ] ΜΠΡῚῪ ΤΉΡΕΒΗΤΟ ΒΟΟΣ. ΒῈ .Π6 79 [8 ἰ1:|16 ΤΆΣΔΕ 
ῖ ἴον ἐπΐβ. Ὧ6 Ὀοϑίξος ΘΟΣΤΟδΡοΟΠἄδθῃοθ τἱῖ ἢ ἘΠ6 ουπίασ 

στοϑηθοποᾶ ὮΥ Ὦγ. 1ΔηρῸ ἰδ οἱ ἐπο νον οὗ [8:6 ἔδτοθ 
οὗ {δο ἰπ ἔνο, θῇ ἴξ ἀΐδια δὲ ὁποῦ. -- . 



Φ4 ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΚ ἘΟΜΑΝΒ, ᾿ 

[)Ὸ αἰδότοηος Ὀοίποση [86 ἐποογοιΐδαὶ οοηγισίοι δὰ 
δῇ ἱποοῃδίἀοταΐο οοπμάυοσί δοοονγάϊηρς ἰο ἱ. “ΒΙοββοὰ 
6 'ιὸ τόθ οοηδοίθηθα τησϑὲ ποῖ ὑγΟΌσ811Υ ἀϊδαρ- 
Ῥτουο υὗὨ πδριδὲ πο, δοοογαϊηρ ἴὸ Πἰθ ἐμπδογεῖῖοδὶ οοῦ» 
ψίοὕοη, Δρργονθβ.᾽" ΝῸὼῸ ΟἿΘ οδῃ ἢιδγῦο ἃ ροεΐδοϊ οοη- 
Υἱοιϊίοη οὗὨ ργδοῖίοδλὶ ροοὰ οοπαυςοῖ, ἰἤ δ τηδίκο ἃ [8186 
Δρρ ἰσδιίοη οὐὁἨ ἁ ἰ86 (Πποογοίίοδὶ οοηνϊοιίοη οὗὁὨ ἔδι δ 
ὡρΑϊοσὲ ἴον; 866 2 Ὅὐον. ΥἱῖϊἹ, 9-12 : 1 Οον. ἰχ. 19: 
Σ. 38. [Τιρνβ νἱον οὐ τ. δηρθ, ΒΟ Θθθῖὴ8 ἴὸ 
'Ϊνε ρϑου τὶν μΪ8 οττι, ἱπηρ]168 ἃ ἀἰδποιίίοῃ 80 δυῦε]6, 
[δι 1Ὁ δϑϑῖὴβ ουὲ οὗ ρῥἷδοα ἰπ 6 ὑγδοῖΐοαὶ ρασὶ οὗ 
“6 Εἰρίϑι]6 οὗ (Πΐ6 οαγηοδὶ ΟἸπγιβείΐδῃ ἰθδοῦοσ, Ηθ 
φἰάυοεβ π0 δγζυαπιθηί ἰ0 δυρροτὶ ἱἰΐ, ὀὁχοορὶ {δ9 
Ὠοχζδίνο οὔθ, ὑπαὶ (ῃ9 ἀδοϊαγαείοῃ οὗὐ {π6 βίγοην 
ΤΩ Ὁ ὈΪΘαβθἀη688 δὴ ΒΟΔΡΟΘΙΥ͂ Ὀ6 Θχροοϊθαὰ ἢο6Γο, 
Φερϑοΐδ!γ τ ΠΘη {π0 ἀδηρορ οὗ [86 ποδῖς ὁπη6 ἴγοι 
ἔδο Θχδηρ]6 οὗἉ ἴΠ6 ΒίγοπΩ οὯ0 0] 10 ἱτητηθαΐδίο!γ. 
Βαὶ δβ, ἰπ τοῦ. 20, δὶ τοΐϑσβ ἰο [6 οὐἱἱ ἀοῶθ ἰὸ 
Π|6 νϑαῖς, 88 ἃ τηοιϊἦνο ἴο [η6 δίγοηςς ὙΠΟ 6 ἷδ 8ἀ- 
ἀγοϑδίημ, 80 ΒΟΓΘ 6 ΠΙΔΥ ᾿γοθοηΐς ἰδθ Ὀϊθαδοάῃ685 οὗἁ 
8 δβίγυηρ οοηνϊοίίοη, δηὰ ἐδδη ἐπα ΘΡ οἵ ἃ νϑϑὶς 
ΟΏΘ, 88 ἃ ἀουῦϊο πηοῖϊλνο 0 ὮΘ οἴ 16 πϑαὰκ 
Ὀεοῦνοτ. Α8 (9 π}0]6 δρζυποηὶ ἰθηἀδ ἰοπαγὰ σμδρ. 
Χν. 1, (Π8 ΒοΘδ ἃ δαἐδίδοιουυ νἱοῦ,.--" Ε. 

γψηο ἡάχοῖδ ποῖ Ὠὐτλδοῖ, ΤῊδ ΑΡροβίϊθ 88 78 
κρένων, δῃά ηοΐ χατακρένων (88 τηοθῦ ΘΟΠΙΙΠ]ΘΏ- 
ἴαΐοτβ ὀχρ]δὶ"), Ὀθοδῦθο ἴθ Ο γι βιίδη, πὶϊῃ [6 υῃ- 
δοηβοίΐουϑ δη [8196 δρρ]οαιίοη οὗὁὨ 8 ργϊποῖρ]6 σοὶ 
ἰ8 τῇ ἰιβ6} γἰραύθουβ, δα ονθη ΠΟΙΥ, ἀ068 ποὺ δἷῃῃ 80 
ΓΟΪ ΠΟΥ 88 ἢ6 ΤΟ ΘΟπ οπη5 ἢἰπιμο] ΟΥ̓ δοιίηρ 
δζαοϊηϑι [118 τοὶ χίουδ οουνίοιίοη." ὙΥ Ὸ ὉΓΠ6 ρογεηϊ- 
πίη ρῥυἱποίρὶα οὗ διε ἰῃ ἰμ6 ποῖ οπο, (86 ΔΝ 
θ᾽ 0 ΠΊΟΙΘ Οὗ δι ΠΟΥ Υ : Ὀυΐ 80 Ἰοπᾷ 88 ἰξ Δρρ]} 168 
(0 ΐτη ἰῃ οοπηροίίοη ἢ ἔλι(ἢ, μ6 σδηοὶ ἀο νἱο- 
ἰδηῆθθ ἴο ἰ, [ὁ 8. ποῖ ΟΥ̓ ργοβυιηριυουδησθα, δ 
ΟΥ̓ πηβίιγο σοηνϊοιίίοη, ὑπαὶ τ Ὀθοοπιθ [[66.--[ 4» 
ὍΘ δοκιμάζει. Αἀσοπάμηι εἰσὶ! (ἘδΒ[1 08). 

ογ, 28. Βυϊ 6 τδδὶ ἀουδίοϊ [ὁ δὲ δια- 
πριγνόμενος] ΣᾺ ἰμ6 δοὶ οὗ οδηρ, 6 ἰβ αἱ 
0 8816 ἰΐπλ6 βιγίοθη δηὰ οὁ ) χατα- 
κέκριται; οορ. Φοιη 1}. 18. Μογοῦ: “Τὺ τὰϑ 
ὨΘΟΘΑΒΑΓΥ (0 ἀ68Ε 6 Τη0Γ6 Βρθο  βοαΠΥ (6 δοῖμαὶ δοΐγ. 
Ἄοοπάεπιπαξέοη, (ΟἸγγϑοβίοπι, ΤἼοοάοτγοί, Οτοιίι8, δηὰ 
τοδὶ οομμμηθηϊαί 78). Βυΐ ἴποτο ἰβ ἃ ρατοαῖ ἀἰδοτ- 
6η06 Ὀούνγοοῃ 86] -οοπαἀθιηηδιίοη δηὰ δοῖυδ] 86] ἢ- 
ἀοιηπαιίοη. [{ἢ6 Θχρ]δπαίίομ, “ἴο Ὀ6 βυδ͵θος ἴο 
Ὀὶνίηθ ουπἀθιμηδίίοι,,) ἀο0608 Ποῖ ΒΔΥ͂ : [0 Ὀ6 Δἰγοδα ῦ 
βαοοὶ ἴοὸ (6 ἤπαὶ ᾿πὰρπιοηῖ, [μὴ πιυβὶ ἰὸ Ὀ6 6χ- 
Ῥ᾽αϊποὰ [0 πηθδῃ, ἱμδῦ 4 Ὠίνίηθ βοηΐθιοθ οἢ ἢἰβ οοῆ- 
ἀομμηΔὉ}]6 (ποὺ οοπαάδηγχπμοα) οοπαϊτίοη 848 οοουγτοὰ 
πῃ [8 δοὲὶ ἰτβ6 . πῃΐοῖ βοηΐθηοθ 6 τηυδὺ Ὠἰταβο} 
Ὀοδὲὶ ὀχροτγίθποο ἴῃ ἢ8 οὐγῃ σοηϑοΐθποο, Ὀδοδυθα (ἢ 6 
ἴδοι οὗ 8 ἀουνιϊηρ 18 Ὀδιαν πόπη ἴο ἢ πη86}Γ ἴμδη 
(ο ΔΗΥ͂ 016 656. 

Βοοδῦδο ἰΐ ἰα ποὶ οὗ ἔαϊϊι [ὅτι οὐκ ἐκ 
πίστεως}. Ναιηοῖν, (παῦ ἢ6 αἴθ. [ΑἸέοταὰ οχρ]δΐηϑ 
μ΄ Διμὰλ Ὦθγθ: “ἔτοπιὶ ἃ ρμογδμαδίοη Ο7 τεοίζίέιραο 

Ηΐο νὶονν (τ ἢ ἰβ 
φιῖδο ᾿πδὶ οὗὁἨἩ Μογον διὰ Ηοάρο) ἱβ ἰο Ὁ6 Ῥγοΐοστοὰ ἴο Ὧτγ. 

απ τοδηοὰ .--Β.} 

φε]] ηἴ." γ0ὃὁ ν,). 1δημθα ΟΣ  δϑρ δίΐοιι ἐα οοοβδίομθὰ ὉΥ 
εὶο νἱον οὗ 89 τ8ο]6 δοῃῖθῃοο.--- Ε.] 

ΤΊΜΟογοΥ βιὰ Ὦοτο δὴ διιεμοδία ἴο ““ Ὀ]οαϑοᾶ᾽" (τοῦ. 
22). Ὀ0π| δε Ἰάοα οὗ })}᾿νὶπο σον ἀρτηπδίοι τηδὶ Ὀ6 ὈΣΟΡΘΙΙΥ 
Ἠτοΐϊίοά. ΡῬΒΣΗΡΡὶ : “ΤῊΘ δοὲ οὗ δϑῆῃ 

υΥῇ σοῦΓθθ 8600 ἴο ἴ80 Φίσίπε οταοτίηρ, δὸ ἐπδὲ δ 6 
'ἴοϑ οὗ τα τοσαϊοί 8 ποῖ ΟἿἹΥ Ὀοίοτο Θοὰ, Ὀπὶ 

ὉΓΘ ζλθι., δὰ Ὠληλθ61 .) -Ἑ.] 

ἰλοὶζ οομάοτῃῃβ | Ὁθ 

ππάοάὰ οα διὰ Ἵοοβϑοπδηὶ τι δα [16 οὗ ἔεἰὰ 
ἴμαι ἐγαμα ἐπ ἐλ ϑοπὺ οὐ Οοὐ" ὉΥ πϊοὶ [6 Αροϑ 
116 ἀοϑογί68β μΐἷ8 οὐσῃ [ἰδ ἴῃ 1πὸ ἤδδβὶι δβ Ὀεΐῃρ ἔἰτοὰ, 
ἱπίογιηἰηρ δηὰ ροποιγαιίηρ τ. τηοῖίνοϑ δηὰ ἔπ 6 οοῦ- 
βοΐθηοο, Μὴὸῷι}} ποῖ ποθ, Μ}} ποὶ βαησίξου, δὴ δαὶ 
ἄοπο δρδίηδε [06 ἰθβι ΠΟΥ οΟὗἨ {Π6 δομδβεΐθῃσο.ἢὮ 
Τοιῖϑ ἰδ, ρογῆδρθ, τθογα ἰη δοοογάδησος πίῖιδ Ὦτ. [δηροὶθ 
νἱονν οἵ πέστις (366 Ὀ6]0Ν) 1δὴ 186 ΟΥαΪΏΑΡΥῪ ἴα δε» 
ρΡγοϊδοη, σιΐο οοηβηθβ ἰὸ 0 ποῦ Ὡεγεμαδίον 
πιοταὶ οοηνϊοϊίοη (ΗΠ οάρο, Ὠς ΤΥ εἴα, δηὰ τιοαὶ).---Ει] 

Ατὰ τυδεαίδοονοσς ἐᾷ ποὶ οὗ ἐλέϊῃ ἱκ αἰῃ 
[πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτέα ἐσ- 
τίν]. Τὸ ὃ6 τοδὰ δ8 ἃ οοποϊυἀϊηρ βεῃίθῃοο, δηὰ 
ποὺ 88 δῇ οσρίδηδιίίοῃ οὗ {π ἔογοβροίηρ : Ὀδοδιδθ 
ΟΥΟΤΥ ἰδΐηρ τ οδ ἷ8 ποῖ οΥ̓ αἰ, ὅο. ἤτμο Ἐς. 
(ἴοτ) 18 ἱποογγοσὶ ; ανα ββουἹὰ Ὀε δυὐεϊιἰοὰ, δέ ἰη» 

ποΐπηρ, 88 ΑἸ οσὰ δυργοδίβ, δὴ αζίοηι.---- . ]---Οὐῃ. 
Β᾽οῦίησ ΘΣΡΙΔη Διί 0.8 : 

1.6 πα, δηὰ ἸΩΔΗΩΥ͂ ΟἿΠΟΡ ΘΟΙΩΠΙΘΏΓΑΙΓΟΓΗ : 
Οαϊονΐία, ἄς. : πείοῖ 15 ποὺ οἵ ΟἸγδάδη βανΐηρ, ἤαϊῦι, 
ΤΏ δ [Π6 ΘΟΠϑΘαΌΘΏ06 ἰθ ἴπ6 ρτοροαϊῶοι : ΤῊΘ ποἷ8 
᾿6 οἵ Ὀπρο] νοῦ 8 βἷη, θυ ἰἢ6 ΤΙ ΟΓΆΪ ΕΥ̓ δηὰ υἱν- 
ἴυ686 οὗ [06 πορίμοη, ἄς. (}γηπιμία Οὐπο. Ἴ00 : 
ΠΉΘΓΟ ΘΥΘῊ ἰἰ6 »εζοαία διμέ ἃγὸ τηοἀογαίθα ΌΥ 106 
Ῥοοοαξὶδ σοπίαπι!παία.) " 

2. Μοὶ ἔδϊτη, “ [6 τροσϑὶ οοηνϊοϊίου οΥ̓ ἔμ6 Γθὸ- 
τυὰθ οὗἩἨ 4 πιοᾶὰθ οὗ δοιϊϊοη " (06 οῖϊε, Βοίοϊιθ, 
δὰ Μογοιῖ, δῆον Οπγγϑοδίοιι, δηὰ οἴου Βαϊ υῃ- 
ἀουδίορα! Υ ΟἸγγϑοϑίοι 8 ὀχρίδηδιίίου δον ἃ Ὀθεϊοῦ 
ἰχηοπίθάρο οὗ ἴ[86 οοππθοίίζοη Ὀοινθθη ἴπ6 τϑοαυΐγο- 
τηοηΐ οὗὨ δβανίηρ ἔδ! ἢ δηα δι θ) ον οοην οἴου ἰδδη 
ΤΩΔΏΥ͂ το θγ ΣΡ] δηδίΐοηδ, ψ 0 81} ἐποὶν ΒΘ. ΠΥ ἴο 
σοηνϊοιίίοη, Ἐννοη ατοϊυβ ἀο065 ποὲὶ Βροδὰκ οὗ δοῃνυο- 
εἴοη, Ὀαὺ οὗ οοῃϑοΐθηοο : Τοοοαΐμηι ἐδ, φμίαφωδά εἰ, 
ΘΟΝΒΟΙΕΝΤΙΑ ποη αὐκἐρωίαηίε. Τπογα οἀπ Ὀ6 ὯῸ 
Ῥογνογίθά αδοϊδίοη οΥἿὙΎ οοπδοίοθος ΜὨϊοΐ δοπδούθνοα 
ἰρο ἀἰὰ ποῖ ανα ἴο οοηϊτδαϊοι, δὰ σομβοα ΘΠ 
880 πὸ δυβίγηοϊ δῃὰ ϑιθ)θοῖῖνο δου δ ΠΥ ΟΥ̓ σον ὶο- 
ἰἰοη πνίϊῃουϊ δὴ οὐ͵οοῖῦνο στουηὰ. Βυῖ οοπβοίΐθῃοθ 
(8601 Πδγιβοηΐζοβ πὶ Οοα δ ΑΝ, 6.951 δα ἔμα ἰδῈ 
Βαττηοηΐζοθ πὶ [86 ροΒρ6] δῃὰ ἰἰ8 ἔα! ΟἸΠογνσῖβα, 
086 ποῦ]ά πουϊὰ Ὀ6 ἰγγοιγ ον Ἰοδὺ ἰῃ δροίιδιὶσ 
βορδαγαϊϊΐοη, Ηον πουϊὰ τὰ δνὸῦ ροῖ δὶ [πὸ νᾶγ-. 
παγὰ, ἰδ ὑπ0 ἔγυθϊὰ αἷὰ ποί (6β ΕΥ̓ ἴο (οἷν σοῦ- 
βοίθῃοο ἢ 

Ἧο δοοογϊηρσ!ν δανο (0 ἀἰβεϊησυϊδη ἴῃ Ἔχ ἶδηδ. 

ΦΊ.ΙΕ ἰδ ατοαῖῖν ἰο ὈὉ6 ἀουπθέοα τ ΘΠ ον ἐδΐ5 οχρϊδσιβεοῦ 
ΠΘΟΘΕΘΑΣΊΪΥ ἱηνοίνοθ ἐπὶς οοποϊ πο. [Ιἰ ἰβ ΘΑΘΥ͂ ἴο 0:00 
δλβω 1818, ΟΥ ΔΠΥῪ ΟἴἶἑΟΥ ρῆλδασθ, ϑόῖὴθ ἱῃοογτθοὶ ᾿π ΡΥ ΏΘΘ. 

ὉΣ ΘΧΆΤΩΡΙΟ, 8 τ. Ηοὐμθ ᾿6]1 τϑαχασκο: “1 ἴδ πτοης ἴ0 
ἄο δὴν ἐπιηρ ΜΘ πὸ ἰμίπς ἴο 'νὸ Ὑτοῦξ. ΤΏ ὁσΏνοτΙδο οἱ 
ιἷθ ντοροακιοῃ, ΒΟΎΟνΟΡ, ἰ5 ποῖ ἔστ. [Ιἰ ἰξ ποῖ ἸΨΑΥ9 
τίσ ἰο ἀο Ἡμδὲ τὸ τηΐπὶς ἕο ὃὉο τίρῃϊ." ΑἸέοτὰ βδαγε 
“Ἤρτγο ἴδο Αρωβθέϊο μδδ ἑη νον ἐιοο ΟἈγιίείέαης, Ὀσε Ὁ ὩἩ νι ηκ, 
ὈΥ δαίει, δἀπὰ ὉΥ (ΔἸ ἀοΐϊηρ πεῖβ ρἱοδαίηρ ἰο αοἂ : δπὰ ἢ6 
τοῖαῖπ ἀα ἔποτα τὲ Ἡβδίθνορ ἐμὸν ἀο οι αΓ λαγιεονν πὶ 
{6 ρτγοδέ ᾿ηδτω ὼν ΟΥ̓͂ {ποδὶ πρὶσί Ἰινϑα, κρβήσν Ἐ τὶ 48θ 
ΟΑΙΘΘΟΙΥ οὗ δ'π. ΤῸ φὰ Ὡ τουοδέυς ἴ6 “1Πάο) δ᾽ 
του δὲ ὕὉο δοξι]οὰ Ὁν δροΐμον ἱπαυὶγγ : ὅδ ἢ νῃοῖα τὸ ἐδ 08 
ΠδΠ6 λαῦε α Ἀ--- ἢ 8. Δ |1 89 του ΘΠ ΔΌΪΟ Πὶπ ἴο ἀ0 δοᾶι 
ΜΏΪΐΪΟΝ τὸ ποὶ δἱηδηὶ ἴ---ὰὁ αὐποδέϊοι ἱπιροαῦσί 6 ΤῸΣ πὸ 1 
βοῖνα."" Οδσίαϊ}Υ [86 Αὐρτδιϊ παν ἐπίδγθημοθ τὰδὺ 6 ἀθ- 
ἀπιοδὰ ἕως ταῦτ ἀ ΘΟΕ ἔγοται οἴ βΒοΥ Ῥαδεηϑθα; διὰ τὸ δμου ἃ 

ὁ ἐλ 0 νἱον ν!οἢ οἰδὲπλα ἐμδὶ ΟἾ σίβ. Ὡοΐ λα ευηραι ΔΏΥ "ἡ 
τἴαη δῖ τησδὶ υηάοῦ!ο [86 “δι ἢ" Πογὸ τοΐοσσο ἰο. 
Βοτροὶ : “ 71} ππαϊΐμν ἐγρὸ ἵρεὰα Ἄχες, σα βάεὶδε οοπδεπέμτγι 
οομβοίεμίίαηι τ᾿ οΥπιατδ οἰ σοΟΛ ΓΙ αΉΣ » τ μὰς 
μη, 
ὙΠοταοπογι, ΒΟΎΟΥΟΣ, Ἰἰταῖ! [6 τϑδιΐπρ ἴο δοτ οἰ πίη Πκ 
δι ̓]οοῖίνο ρεγεωμαδίοπ, ΜΙΝ 600 ΠῚΒ ἴδ διὰ ὈΠΡΘΌΝΘ, 
ΤῊΘ δυῖθοσ ἰδὲ πδσηϑὰ δον τ. 6 ᾿φωδτρμι οὔκ οἴροῖε οὗ (89 
οἶμον υἱοί, οδυθοΐδ!! δου ἰπΠ0 Ῥυτίίδηα. Βαῖ ἐν ἰο88 
9 80 Ν6]1 οὐδρέοάα ἰο ἴ86 ἀδγε οὗ [6 δίυδτετία, {πὶ 010 18.’ 
ὁχουδοᾶ Ζ0Σ δηστη εἰπις [889 οχὶδίοξιοο οὗ 8 αὐϊοῦ ἀκαῖιμε 

ῖ:6 Αὐρσυειϊπίαη νον. Ὦγτ. {Δκαβ ἰδ 6 Βασῃθ δε δ!4 
βτουμὰ πυἱἢ ΑἸδϑοτὰ (660 ΡΟΥΘ) οοπηδἰπίπα Ὀοὶδ ΥἱονθΒ ! 
“« ρομῃβάρῃοο Ῥσοοοοάϊηρ ἤγοσι βαυίτς δὶ 1}.᾽»--Ε.ἢ 



ΘΒΑΡΤΕΕΚ ΣΙ͂Υ. 1-ΧΥ͂. 4. 

ὅοπ (3.) Ὀοένγοθη οομϑοΐθηοο δηὰ βυρ)θοίΖνο ὁοηνΐο. 
ὥοη ἴῃ 106 υϑυδὶ Β6ΏΒ6 : 866 ΟἾΔΡ. ἰϊ. 14, 16. [Ϊῃ 6Χ- 
ρΡἰαπιίου (1.) πὸ γτυυδὶ ἀἰδέϊηρυίδῃ: α. Βείν θη 
(αἴον ἰῃ ἃ ἀοοσίτίμαὶ! δγβίθιῃ δὰ βανίην ἔδ ᾿ἰβο] ; 
ὃ. Βοίγνθοη ἀθνοϊοροὰ βανὶηρ ἔμ δηὰ 118 δερίη- 
οἷπρυ ὑπᾶον σγαζία δπέδηδ, ἴῃς ἀοΐϊην οὗ [16 
ἴσυϊ ἴῃ (86 116 οἵἩ [86 υὑρτῖρ : Φοδη ἰδ. 21. 1 
(ΟἸοννθ Οἰθαυῦὶν Θηου ΓΤῸΠπὶ οἴδρ. ἰδ., (μδὲ [86 ΑΡοΒ- 
16 ἀοθ8 ηοῦ ὮΘΓΘ τΏθ8 (0 Ομδγδοίθσίο 800} ἃ 601- 
αἀυοὺ 88 βἷη. Ὑοῖ, οὐ ἴδ6 οἴδον μδηᾶ, ἢ6 π|}}] ποῖ 
ἀοδίσηδῖθ βυοἢ οοπάυσὶ 88 5[ 1088: [ὉΓ, υπ1}} (86 οοῃ- 
κοίουϑ τϑοοῃο δου ΟΥ ρῥογίβοϊοῃ οὗὅὨ σοῃηβοΐθμοα, 
ὄνθη ἴΠ6 ὈΟΙΟΣ τηδῃ ἷβ ἴῃ δὴ ἰηταγὰ Οἀδσκ688 δηὰ 
νὰ ἢ] υο ΘΟΠΟΟΓΏΪΗΡ ἢΪ8 ΤΑΥ͂Θ, Δα 56188}. τοι γ08 
ΓΟ Ιηἰχοὰ ΟΥ̓́Θ ΜΠῸ ἷ8 ὈοίϊοΣ δοιϊΐοθϑ, Βυΐ ἴΠ9 
ΑΡΟΒΙ]6 αἶϑο ἀοϑδ ποῦ δρϑαὶς 66 ΒΟ] οἱ γ οὗ (.6 ορρο- 
ἀἰτουι ἴῃ (86 116 οὗὁἨ ΟΠ τ βιίδηβ. ΟἸ τίβιίδηβ πιιδὲ Ὀ0 
οοπδοΐουβ οἴ ἐμὶν ορί ηΐουι 88 ΜΜ6]] ἃ8 οὗ [μοἷγ δοίΐοι, 
ἴη 16 Ἰρην οὗἉ ἰγαἢ 96. ῬΒΠρΡΡὶ 88 Ὀγουρῦ ουἱ 
ῬΓΟΙΪΏΘΏΠΥ [86 σοπηθοίοη Ὀδύπθοι (1.) διὰ (2.). 
Βιυὺ "6 γϑῦυσΒ [0 ἃ τηοάϊβοὰ Αὐρυδβιηΐδη νἱον, ὈΥ 
ἀοαποϊηρ ἔτομα ἴῃ οἰδῖτα (Βδὶ ἰῃ6 οοηβάδποο οὗ {Π6 
ΔΟΟΟΡΙΔΌΪΠΥ ἴο αοάἂ οὗ Δ δοιίοη τηυδὲ Ὀ6 106 γοβυϊὶ 
οὗ βανὶπρ' ἔα ἴῃ, (ῃ6 Θοποϊαβίοῃ (Πδῇ 4} οοπά ποῦ 8 81 
πἷο ἢ) Π88 ποῦ 118 ϑανίηρ, αὶ [ἢ 88 108 ἘΠ δῖ ΘΟΌΓΟΘ 
δηὰ οτἱρσί (Ρ. ὅ84)." [6 που]ὰ Ὀ6 Ὀδίζον ἴο Β6Υ : 
τ Π086 ΟΥΡΊΠ 8 ποῦ [ἢ Βῃϊηΐηρ οὗ [86 οβοθ ἰηΐο [86 
οομϑβοίθῃσο. 1 ἰ8 παζαγάουϑ ἴ0 τοραγὰ Ὀ6] ΘΟ ΓΒ 88 
οοιρ οῖθ, Ὀαὶ 81}}} τηοσο μαζαγάοιιβ ἰοὸ ἀἰβιϊρυ Βἢ 
ΟΠ σομῃρίοῖὶθ ὑπθο]ον τ ἔσο ἰμοθ. ὅ66 (86 
ἔχερ. Νοίοα οὐ τοῦ. 1. Ομ Αὐψυδιπο᾽Β νἱϑῖν, 800 
Βείοϊια, 1, Ρ.. 489. 

Οη {16 ἀοχοΐοσνγ το] οί όσα ἴῃ βομθ Οοἀά, 
«Ὀγοῦσἢν ΟΥ̓ΘΡ ἔγοτῃ {Π 6 ΘΟΠΟ]υ 10), Β66 (π6 7 7ο- 
“ἐνκοέΐοπι, Ὁ. 8δ [ἀηὰ Ζ7εχίμαὶ Νοίεδ οα. οΠδρ, χΥΐ. 7 : 
ΑἾΒ0 ὁ ἴδ 6 σΟὨΙΓΟΥΘΓΒΙ68. Οοσαβίοπϑαά ὃν {6 ΣΝ Ὸ 60ἢ- 
οἰμαΐηρ' τ Παρύοτθ. ΕῸΓ ἔασι! θυ ραριϊου τ, 866 Μογ- 
Ὁγ ἢ. 507. 

φΦ ΓΡΕΪΡΡ 8 νον ΜΆ ποῦ δ6 υπάοχϑύοοα ὉῊ16868 ΙΏΟΣΟ 
{}γ οἰἑο. Ηδ βαγὰ : “πίστις ΒΟΣΘ 8 ποῖ ἱτωταϑά οὶ Υ 
Ἰυσε γίπα, βὰν Ὡς αι, πὲ τΠ6 οΘομδάθτηοο βρυηρίηρ [6 Γ0- 
ἤτοτα, (δαΐῖ 41} {πΠ 6 δοζΐοῃ ργοοθοάΐησ ἤγοτῃ ἱΐ, δῃμ!ὰ οοπαίείοης 
φιϊἢ 1, 15. δοοορίθ οἷο 0 Θοά. 1.6 ῥσοροβίἑἰοῃ οὗ Αὔρι» 
ἐπ, οἰ ηἷς ἑηδπηαείίεια οἱία Ῥεσοαίμτη εξ', β.ὰ8 ὮΟΙΘ οϊ, 
ἰμάοοα, ἰΐ ἀϊγοοῖ, Ὀπ| ἰΐδ ἰπάϊτοοὶ ὑσοοῦ Ἐογ, 1 ΘΥΟΥΥ 
δοϊίίοπ πο ἄορ ποῖ Ῥσχυοεοὰ ἤγοτῃη ἐμ οομβάθμοι οὗ ἱΐα 
ΜῸῸ Ῥ5. ΘΠΡΙΡ ἴο Θοὰ 1:18 δα, δι'ἃ {ἢ18 οομβάοπορ ἐβ ἴδπο 
ΓΟΕΡΌΪ οὐὗὁἨ ον ρΟ] 08}, Βιινίπρ ΤΑ] δἴοπο, ἔθη ἐΐ ἕο! οτβ, 
{παῖ 4}1 σοπάποξ [8 πῃ τ ΠΐοΝ μ85. ποὶ (μῖ8 βανὶυς ἔπι ἢ δὲ 1ἴ8 
αἱ εἰπιαῖο Βοῦτοα πὰ οτἱρσίη."--Ε.] 

Τ{[Ο0η ολυρε. χν. αηῷ χυὶ. Βαυν οἵὗὐ ΤΟ ἰπσοη Ἦδδ ἀοιυδὺ» 
οὐ ἴδ6 βμβΘΏ ἢ} Π᾿Ι6 688 οὗ ἔπο86 ἔντο ομαρίοσβ, Ὀπΐ οἱ ΒΌΘΙ ἰπ- 
οὐδοϊοηΐ ρστουῃ αἱ [μ6Ὁ ἰξ 186 Ὡοΐ Ὡϑοόθεδασν ἴ0 ΘΟ ὍΡΟΝ [ἢ 6 
φυσδίίοσι. 8660 7ηϊγνα., Σ 856. ΨΜαγίουε ποογΐοϑ Ἀν θΘΘῺ 
κυχροδίοα (ΌὉγ Βοταϊον, Ῥαυϊαδ, ἘΠΟ ΠΟΤ, ΒΟΒΏΪΣ, Ἐπνη]ὰ, 
πη πονν Ὁ Βοη8}), ΨΏΐΟΙ, οὐτηΐξ τῇ Ῥρ! τυοῖθ 18686 
ἴνο σπδρίογβ, θα ἀθὴν 1 θτὰ ἃ Ρΐθο6 ἴῃ [815 ἘΡ δι16. Εν 
(5, 4 Ῥ]ἱαὐπί οἷο πὰ 8 Ἰουηὰ ἴῃ [0 ἱπεοσίίοῃ οὗ πὸ 
ἀΟΧΟΙΟΘῪ δὲ [86 οἷοθο οὗ οὔ. χὶν., ἐπ ὑπὸ Ἰἰοπρ 1[δὲ οὗἩἨ δο- 
δ πἴδηοθα (088. χυὶ.) δί τω, νΈοτο Ῥϑὺὶ Παᾶ ΠονοΓ 

Δ - ΟΠ οὗ ὙΏΟΓΩ 8ΓῸ τηοηὐοποα ἐπ {Π6 ΕΣ Ρ δ] 68. ψ τιξίοιι 
γος ἘΟΤΆΘ, Θαρθοΐδ! γ ἰπ 6] 6 Ξα] ἰδίου ἰο Ααπδὶα δπὰᾶ 
τί96116, τῆο γοσὸ δ ΕΡμθδας ΒΕΓ ΠΥ ὈΘΖΟΣΘ ἀπ 5ΒΟΣΟΥ 

ΔΙ͂ΟΣ [80 ἀδίο οὗ 88 ἘΡ161]|δ.ἁΎ. Βαΐ ΒΟΙΩΘ ψὰ5 [86 οἈρίζη] 
οὗ [δ ποτ]ὰ, αϑὰ ἸΏΔῊΥ ἀρέττι πόνον το ρβὴς Ὀ6 ἴΏΟΤΘ, δηὰ 
85 τορϊγ ἀορασὶ. Ὅογθ ἴπ6 καϊαἰαιίοτ ἴθι, πὸ ἀουὈὐ [ἢ 
ἐγ ἰο5 του]ὰ μανὸ ττροὰ Ἐμΐθ 86 δὶ δυρυτηοηϊ ἀρηϊπδί 1[8 
ζΘΙὨΣΠΘΏΘΒδ. ΜΘΥΟΥ ΒΗΥΒ: “ ΑἸΏΟΠΡ' 8}} (Π)6 Τι' 8808 ΨὨΪΘῊ 
ἅτο δαἀποϑα 1 βαρρΡοσὶ οὗ ἴποθο αἰ βοχοπς Ὁποῦ ὭΟΣΙΘ 
᾿ο!ὰ χοοᾶ, ποῖ οὐθῃ ἴποκθ Ὡΐϊοὴ βϑόσῃ ᾿ϑδεὶ ἰου πάρα ὕΡος 
ἴὯΘΓΘ πΥ σατίποδβ.᾽" ΤθῸ ΑΔΓ Ῥαωὶ οὗ ἘΘη Δ [85 Ἰυδί 
ρϑατοὰ. ἯἨδφδ δοοορίβϑ οὖσ Ερὶβι) δ ροῃυΐηο, θυ ἀδϑηέθβ ἔῃ 6 
ΔΟΓΓΘΟΙΠΟΒΒ οὗ 18 (1016, δὰ α͵6οὸ ἰΐδ Ἰπίρατίγν, ὙΤὨΘ ΠΙον- 
πο ἰδ ἃ γάξιενιό;: ““Τῆο οἀϊίοτε, οὗ [86 ΠΠ8] βῃὰ 
[εσὶ οὗ Ρϑῃ}᾽ 8 Ἰούίζογβ πα, Ὁ. ἃ ρόοσαὶ ρῥγϊποίρ!ο, ἴο 
ποίησ ἀπὰ δὰ ποίπὶηρ-- αὐ ἀροτο 411, ΤῸ γογουε ότι, ἃ 
ΤΊΘ ΘΟΣΩΣΩΟῺ ὄσαψ, ἴΠοη, οὗ 10 80.οπ]]οὰ Ερϊεῖο ἴο {Π6' 
Ἐουδιη5 88 ἃ ΟἸΓΟΌΪΔΙ Ἰοτ ΟΣ, Δ Θπουοὶ 8] Ἰοῖῖοσ αἀάνοκβοὰ ' 

ἸΏ 88 [86 δροοΐ] ἀδειπβιίοη οὗ {[Π 6 βΌΒΟΣΑΙ 

42 ς 

ΟΒιαρ. χν., νϑὺ. 1. Νουν 'τσὸ ἰδαῖ ἀχὸ δβίχοῃβ 
ουὐσὶ [ὀφεέλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοί. 
ΤῊΟο δέ ἀοεβ ποὶ βιαηὰ ἴογ οὖν, 88 ἴἰ6 Ε, ΥὟ'΄. ἱπὰϊ 
οδίθβ (βο Ηοάρθ), δἰ" βουρῃ ἴθ Θομηθοιθ Μ]τ πἢϑὲ 
Ῥγθοθάθα (Μογογ, ΡΒΠρρὶ, ἃς.....Β.] ΤΠΟΙυοΚ ἅπαν 
ἴῃ δὲ οοπιυϊπυδίῖνο ἃ ῥγοοῦ ᾿ῃαῦ [86 αἰνίδίοῃ οἱ [ἢ6 
σμδΡρΙΟΡ Ὧ88 ὈΘΘΏ ἱτυρτοΟΡ ΓΙ Υ τλδΔ66 εὐ [ἷξε νογβθ. Ας 
ἴατ 48 σοῃνϊοίζου 18 ΘΟ ΠΟΥ Π6α, ἰῃ6 ΑΡροδβῖ]ο βίβῃαβ οὉ 
186 846 οὗὨ [πω Βίζου ν᾽ ; 866 ΟὨδΡ. χῖν. 14, 20: 1 (ον. 
γἹἹ, 4. 

[Το Ῥθασ, βαστάζειν] ΑΔῸΡ τΠ6 Αροβὲϊα 
Βα8 βῆονγῃ Ἡμδαὺ [16 ΒίΤΟΩρ ἧδνο (0 ΔΥ̓ΟΪ, ἢ6 ΒΏΟΥΨΒ 
πἢδὺ ἰβ ΠΟῪ {Ποῖ ἀμεν ᾿οναρὰ [ῃ6 θα κ. [ἢ πδῖι- 
ΤΆΪΙ 6, πολ κη δβ ἰ8 οὗὔθῃ οὀρργοδϑοὰ εὐ ἃ πηδὰθ ἴοὸ 
ΒΡ υἱύϊθποθ ὈΥ ΡΟΥΘΡ, ἰῃ ἴΠ6 Κίπραοχῃ οὗὨ {6 
ϑρ γῖϊ, οα 10.6 ΘΟΒΌΓΆΓΥ, ὁ“ ΒΙΣΟΙΡ, Ἶ ΟΧΡΓΘ8868 Ὀοθ 110 
δρροϊπίτηθηΐ (0, δηὰ {π6 ἀυὶγ οἵὁ Ὀδασίηρ, ὉΠ6 ἰπῆτη» 
1168 οὗἨ ὑμ6 ΘΟ, 

Ἱπῆσχταΐτ θα οὗ ἴπ9 τϑαὰῖὶ [τὰ ἀσϑενήμα- 
τα τῶν ἀδυνάτων. Μεαγοῖ, [μδηξο : Οἰαιιδονι. 
δολιοαολῥλείίεη ; Ὀυΐ, πῖον ῬὮΜΙΙΡΡΙ, ΑἸέογα, ἄτς., ἰ 
ΒΘΟΙῺΏΒ ὈδΒὶ ἴ0 τορᾶγα {Π|6 [ΘΓΠΙ 85 βὍΠΘΓΑΙ, ἱπουαίηρ, 
ΟΥ̓͂ ὁουγΒα, {Π6 ΒΟΓΌΡΙΟΒ αῦονυθ τοξοστοὰ ἴῖο.-- Ε. 
ΤΏΘΘ6 ὅγ ὑπαουθίθαν ἃ ὀμγάεπ, δηὰ [8 δ ἴπ)- 
Ῥοαϊηδης ἰο ἴπ6 ΡιΌΣΤΘΒ8 οἵ [6 βίγοῃσ ; Ὀαὺ ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΘΣ ἴο ἰδῖζθ ἴῃ6 ᾿νθαὶς Οὔ68 δ᾽ ουρ ν}οΐ τῇσι, ἰδ οῖι 
ὙΓΘΆΚΉΘΒ86Β Τηδὺ Ὀ6 ἰΔἸκοη ὉΡ--- ΙΟἢ ἰΒ Ὁ16 στ ]6 δ 
ἃ οαἴΆνσγδῃ. Βυῖ ἴΠ6 ὈΘΑΓΙΠρ ἀ068 ποΐ ΘΟὨΒὶΒῖ τ ΡΟ Ϊτ 
πῃ ουδεγίηρ, Ὀαϊ ταῖθοῦ ἰη [ογῦθαγαησο [Οοιρ. δ! 
Υἱ. 2, [δηροΒ ΟὈπῖηι., Ὁ. 149, πῇογο ἐπ6 β8η16 νετὶ 
ἷδ πρρὰ- ἢ] 

ΔΑπὰ ποῖ ἴο ΡὈ]Θ889 ΟἸΣΒΘΙν ΘΒ. ᾿ἡρέσκειν 
866 ΘΔ]. ἱ. 10 [1 Οὐον. σ. 88]. 

Ο. Κεοίργνοοαὶ εὐξΠεαίέοπ, ἐπι εοἰγεαδνιλαΐ, ἀοοοῦ. - 
ἐπρ ἰο ἐδε ἐσαηιρίδ ο7Χ7 Οἠνέκί, ομδρ. χνυ. 3-4. 

γεν, ἢ. Τιοῖ οὐϑὺν οὔθ οὗ τὸ [ἕκαστος 
ἡμῶν. 866. Τ7εχίιιαϊ Διοίος δ δη . Τυε [6 
Αροβίϊθ ἤθγα δοπιρυθ θη β ὈΟΓΠ ραγιΐ6Β.---[ἘῸΣ 5 
ποοὰ (τ ἢ ἃ νἱον) ἴο οἀϊδοαῖΐίξου, εἐς τὸ ἀγα. 
ϑὸν πρὸς οἰκοδομήν.} Βεοημρο]: βοπηνην (ἀγα- 
ϑὸν) φοπιιδ, ὠμόν Ὁ κρεοῖθδβ. ΤΏΘΓΟ ἰ8, Βγϑῖ, εἰς, 
ἴπθη, πρός. [1 ογάθῃ πα ὁΠ6 Π,ΑΥ͂ αἰὰ (Πε Οἶ ΕΓ 
ἴῃ σῆδὶ 18 ροοᾶ, 6 Βῃου]α φῬγοϊηοῖθ ἷβ αἱ βοδιίομ, 
ΠΐΒ βθῆὴ86 ἔων ἴὍ0.6 [6] οἷ οἵ ναὶ ἰβ γοοὰά. ΤῈ6 
Κοοα ΟΠ ἸΘΒῪ πιοδηῦ ἤθγο ἰβ βδο αάθηγίηρ ἰονο, ἴδ ς 
οοηδβίδῃϊ οσϑγοῖβο οὔ ΒΌΠ ΠΥ. : 

γος, 8. ΕἘΟΣ ονϑῷ ΟὨσίδὶ ρ]ϑαβοὰ ποῖ Ὠΐτω- 
560} [καὶ γὰρ ὃ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῶ ἤρε- 
σεν. Ὦτ. [προ τοπάθτ: Ζ)όπη (δοῖδϑι) ατποὶ Ολγ δ. 
ἐμ8 ἰεδίε πίολὲ κιοὴ, δοίδεν" ζωπι ΟοΓ αἰΐϊσα. ΤΏ Ἐς. 
18 ΤΏΟΤῸῈ 106Γ8]..-Ε.] ὅ66. ῬΆΉ]]. ἰἰ. 6 ; 2 Ὅον. νἱϊδ 9. 
Ῥιίεαδέπ οτδ κοἱἡ ἀδῃηοῖοβ ἴπὸ ἱποοηϑίἀθγαῖα μπᾶ 
πη ΓΘ ΠΑΙΥ̓͂ ρυγϑυὶϊξ οὐὗἩἨ (Π6 ἰά6 418 οὗ ΟΣ ΟὟ βυῦἾθο. 
υὐνγ πὶ ἴ[86 8618} ἰβοϊδοη οὐὗὁἨ ΟἿΣ ῬΘγΒΟΏ ΔΙ οχίδί. 
666, 

Βυϊ, ἂν ἰὶ ἰα τυτϊϊῖοϑη. ἃς. [ἀλλὰ καϑ ὡς 
γέγραπται, κιτιλι ὅς 7εχίμαί Νοίε ἢ Ῥα. 
ἰχῖίχ. 9. Τὴδ βοηΐθησ ἰβ 6 τα} νῦν οἶΐοα, ἢ [ἋΠπ 
αἰδογοηῦ βυρρίοιηθηΐβ βιρροβίθα πὶ ἀλλά, 866 

Βαϊ δ᾽. ἴο (πῆ6 ὈΞΘΙΉΤΟΙ δὲ ΒΌΣα Δ ἃ ΟΠ6 ΟΥ ΤΏΟΙΘ ΟἿΟΣ 
Ρί"οθ8 Τωθο8] δπᾶ ἱπάϊνί 8] ἰΐοῖπε ποσο 8 70" θᾶ, δοουσὰ- 

ἀπ οαιοτ ἐν τ 
ΟἹ}, 80 ἴο Β] οΗἶς, ἴο {ἢ 8 ΒΡΘοΟίΑ] 6 5. σσοσο βο] οἰ, ἐπα θοὸν 

ἢπα) οἀϊτίοη, ὉΥ Πομοδὶ δου, Τοσο ἀδαίσοῦ οὗ ΕΥΓΕ ΓᾺ 
6ζε 51:. 80} δυΐποητίο ογὰΒ {Ώ 50 οὗ πἷορ ἸΣξοσ ΣῈ ἴΌΣΤΩ, 

186 1}1ὲ Θχρ]δη δέοι οὗ γοροι οῃβ, ἀπᾷ οἵ βη] ῃυἰδίοι Υ ῬὮΓΑΒΘΘ, 
ἴῃ πο πτηϊάδὶ οὗ 86 Ἐφ α.16 ἴο ἐδ Βοξῆδηβ, οὐποσ ίξο ἱπο Χο 
Ἰ1σα Ὁ]6 ἴῃ [Π6 ἱρχί οἵ πὶ 80 οἴθαῃ, βίσα:ρ  υσχπητά, πο] ραβδί, 
αὐ Ἰομίοι] τίου δὲ. δὲ. Ῥβῃ}.᾽ Ιἱ πουϊὰ δροιὴ {παῖ Ὠἷδ 

υἱον ἰδ Ὀυΐ ὦ νἱνδοίοτια ἐπα ομησδοίοσιεῖο Ρῆδ8.) οὐ {ἢ} 9 
ΒΟΠΟΥΆΪ ΤΉΡΟΣΥ πᾶνδπορα ὉΥ (6 Οφιπιὰπ ἈΌΪΒΟΣ. Ππασαροῖ 

ἰο 180 ΘΟΒΌΣΟΙΕΒ οἵ ΕρΒοδιιβ αἱ ἘΒοθηδ  οπΐοα ΓΙ ποῖ μα }}ν. , ἈΡονο.---12.]} 
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Μογοῖ, πο που]ὰ ποῖ δΟΡΡΙΥ ΔΕ υἰηρ." Θτοίϊυβ 
ἐπ εζαο 16 τηοβὺ πδίυταὶ! ομὸ: 7εεὶϊί. ἸΏδ οἰϊαιίου 
ἰδ τοι πὸ ΧΧ, Τῆι ὉΒοογθῦοαὶ θυβοτοῦ, 1} 0 ττῶϑ {8 ἴΠ6 βαρ οδὲ δηὰ Ὀθϑὺ 8686. 
γϑρνγοδοι θὰ ἔογ ἴῃ 6 μοτα ΒΒ ΒΆΚ6, νγὰ8 ἃ ἴγρὲ οὗ ΟὨγίβι ; 
Ὀὰι ΟἸ ΓΙ βι᾽ 8 δυυ δ) οι Ὠἱ86 1 ἴο [86 ΓΕΡΓΟΔΟΒ6Β οὗ 
[6 ψοτ]α ργοσθθαρα ἔγοιῃ ΗΪ8 βιθβαζαϑι [0] ονϑ}ἷρ 
τΐ Πυπλδ} Ὑ ἕοῦ ἀοα δ βᾶκθ. ΕΣ Ὠΐμηβοὶ, Η6 
πιρσῆν μάν Πδὰ 1ΟΥ; ΗθΌ. χὶὶ. 2,3ϑ [ςΑἸῶγὰα: “716 
ποιά ἴῃ ἴ[Π6 Μοββίβηϊς Ῥβδ) πὶ ἅἃγῈ Δα αἀγοββοα [0 ἐδ 
ἔα λαν, ποῦ ἴο τποβὸ 70. τολοπὶ ΟἸγῖβϑὺ βυδδγοὰ ; Ὀυὶ 
ΔΠΔΥ ΡΡΟΥ͂Θ 8}} {Π͵π|Ὶ 15. ἢδγὸ γοαυΐγοα, ἰμδὺ 6 Ης αἱὰ 
ποῦ ρ᾽θαβο Ὠὲμπηδο! ; ΗΒ βιυ θυ ηρΒ ογὸ ὑηαθγιλ  ῃ 
ου ἀσοουδί ΟΥ̓ ἴΠ6 ΕΔιμορΒ ροοὰ ρυγροβθ---ΠΙ ΓΘ 
ποῖ πῃΐοι 116 σαυς Ηδῖηι ἰο ἀο." --Ἐ.] 

γεν. 4. ΕΣ τυβδίδοονου ἰμίηρη τῦόχὸ τυχὶϊ- 
ἴθῃ δίοχοϊτηϑ [ὅσα γὰρ προεγράφη. Ψω- 
εἰβοδώση οὗἩἨἁ Ἁ{π6 ρῥγενίουβ οἰιδιίο (Ρ}}]}Ρ0}), δὰ ἃ 
Ργοραγαϊίοι ἰοῦ ἴὩ6 ϑυδήθοῦ ἰο Ὀ6 ἰηἰγοαπσοα ποχῖ, 
ΥἱΖ., 06 ἀυΐγ οὗὨ υπαηϊπιγ (ΑἸογα). Ιἢ προ, υδὲ 
Ὀδίοτο ἴῃ διωρῃαῖίϊο ἡμετέραν, ΜΟΥΘΙ ΘΟΥΓΘΟΙΥ 
ἢπαβ ὑπ ἱπουρ]ι : αἾ δϑ,ΟΥΘ ΟἿ ἐϊηγι6--τοὶ, ο., ἴῃ 6 
σ οἷο ΟἸὰ Τοβίδιηθηϊ.--.Ε.}] ΤῊΒ ἀοο8 οὶ ΔΡΡΪΥ͂ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἴὸ [0.9 τηθδδβϑίϑιιϊο ργοριθοίθβ (ΒοἰοΠ6). Τ6 

. ἱπαιηοαϊαῦα ἀοβίρῃ οὗ ὑμ6 οεγα ΟἹ Τ᾽ ϑϑυαπηϑιῖ βοτγὶρ- 
ἴυγοϑ ἴον ἴπὸ 9078. ἀο68 ποῦ ργϑεϊυαὰθ τὉῃοὶς αηΐνογβαὶ 
ΡΌΓΡΟΞΘ [ὉΓ 8}} ἀρθ8, 
Τὶ τὝ ἰβτοῦρ {89 μαϊίθῃοθ διὰ ἰδ 

οονηξοτί οὐ ἐμο ϑοχίρίαγου [να διὰ τῆς ὑπο- 
μονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γρα- 
φῶν. 866 7εχέμαὶί δοίε ἢ, ΤΊ γορομοη οὗ δὲεά 
0618 0 ἔλνογ (Π6 νον ὑπαὶ γραφῶν ἀορομὰβ 0ὴ 
παρακλήσεως οι; γοῦ ΠΔΗΥ͂ ΟΟΙΩΠπΙΘὨζΑΙΟΓΒ, 
ὙΠΟ δάορὶ {{||8 τοδαϊηρ, οἰαῖπη (πᾶ τὴ ἢ γΘΑΒΟ) [Πα 
Βα ἢ ἃ οοηδίγαοίίοιι ποι] ὰ Ὀ6 πηργβιητηδιῖσαὶ, δ.1], 
Ὧν. δῆρο Β66 8 [0 ἔπινον ἰύ. Ὑ76 ρϑΡγαρὮΓγΑΒΟ : “186 
Ραϊϊθποο δβὰ οοιμΐογὶ ῥὑτοάιιοθα ΟΥ̓ ἃ βίυαγ οὗὨ {6 
ϑοτρίαγοβ." - Κι] Ὑπὸ (θΐηρβ δῃουϊὰ βυρροτγῦ τῃ8 
6] νον, ραγίσιι ΥἸΥ ἴῃ Ἰοοκίηρ δὲ (Ππ6 τοϊαράϊηρ, οὉ- 
κἰτποιϊίηρ, ρτο)ααΐςα οὗὨἨ τΠ6 σψϑὰκ : ΕἸγϑῦ, ἴ[Π6 ραιθηοθα 
ἱπηιδηθηΐ ἰη [6 ΟΠ γϑυίμη βρῖγὶς (ρα ύώδησα ον θη} Υ 
ϑιι τὰ ὈοιΘν ἤθρο [Π)81}) σοηδβίδηονυ, πο ΜΟΥΟΡ ρτα- 
ἴετβ). [8ο ῬμΠρρὶ, 6 Ὑ͵οιίο, ἃς.] ϑοουπά, {{π| 
σοπιίοτὶ οὗἩἨ τ1π6 ΗΟΙΥ ϑογίρύιγοβ, νηοῦ, ἴθ 6 ῥγϑβ- 
θη οοῃηθοίϊοῃ, οΟπϑίβιθα ἴῃ {Πὸ ἕδος ὑμαῖ, ἰὼ δρὶῖὸ 
οὗἁ 411} [06 ᾿πηρεάϊτπηθηῦθ ἴο βρίγίτια] {8 θ΄ τδα ΟἹ 
Τοδίδπηθηῖ, [0.6 ἀδνοϊορηιθιῦ (ὁ τΠ6 Νὸν Τοβίδιμθηϊ 
πον νι 6 1688 ργοοθααροα υπϊηϊογταρίοαϊγ. 
Ἱϊϊ πᾶν οὔὖῦ Βορϑ [τὴν ἐλπίδα ἔχω- 

μεν. ὃν. ἴληρὲ: ηιὲγλέ λοία ἐαδί ἄορθ. ΟἸμοΓ8: 
πρὶ ὑ ΠΑΥ͂Θ ΠΟΓΘ δαὶ τότ οὗ πὸ ΟἸἩ γί βίϊιη ΠΟρΘ, 
--᾿.1 Απὰ τῆθη, (μΐ8 σοιηΐοτῦ γγὰϑ Δ ΘΠΟΟΌΓΕρΡ- 
τηθηΐ (0 Βοϊά ἔαϑῦ ἢορ6 Ἀ8 (Ὧ6 ᾿ορθ οὐὗὨἨ Ὀοδῦϊον ἐἰπη68 : 
ὑπαῦ 8, ΟὗὨἨ Τῃ6 Θνδὺ πο Γ ἀπά τηονὸ ρ]οτγίοιις ἀσνοὶ- 
οριηθηῖδ οὗ Οοαἶβ Κίηράομῃ, ἱη Ξρθινθῦ ΒΒ 8686. 
Βοσα, δηὰ οὔθδγβ, ῬγοΟΡ ΡΥ ὀχρίδἷη : ἐθπιθανιμδ, Μ Ὠϊοἢ 
18 ορροδοὰ ὉΥ Μογογ. Ἧς σἀπη, ἰπάοοά, ρτόβογσυθ 
ἤορθ ΟΥ̓ ραϊίθησθ, Ὀὰϊ ποῦ ἀοαυΐτα ἰ. Αοοογαϊηρ ἴο 
Μργον, ἱπαθοά, ραϊίθηςα βῃουϊὰ αἶἰϑὸ Ὀ6 γοξουτοὰ ἴὸ 
τῶν γραφ. ᾿ἀ δας Οτοίια, πὰ Οὔ Ὁ Γ5), διὰ (ἢ 15 
δου ὰ τὉπογθίοσθ ἐθιο Ομ γίβ 8, Βν γοῦ τῃ6 ρᾶ- 
υἴθηοθ ἀπ σοχηξογί οὗὨ [Ππ6 ϑογίριυυγοβ σου ἃ ηοὺ Πι68ι1, 
ψ ἰοῦ Βοπγοιΐηρ Γαγ 6 Ρ: ἴἢ6 ρδὔθησο ἀπά {86 
οοιηίοτὶ ὶο τ ἰο 06 Θογίρύασταβ ἱπιθυθ 8. [76 
φοηϊῖνο γραφῶν ἰ5 Ἰοϊποά πὶ ὑπομονῆς 4180, ὈΥ͂ 
ΕἸ γγϑοβέοπ), ἀνὰ ΟΥ̓ ποῦ τηοάθγῃ ΘΟΙΙΤΩΘη ΔΙΟΓΆ. 
ἴῃ ἴδοι, [8 ἴβ 06 ΟΠΪΥ νἱ ν πϊσῖ οδὴ ὍΘ ᾿υϑεἰ86α 

 [βο Ὦ9 ἽὙοίίεο, ῬὨΣ Πρρὶ, ἀπ οἴμοτβ. ΤῈ Ε. Υ., ὃν 
ουϊίίηρ ἃ ΘΟΙΏΣΩΔ αἴτον “ Ὀυΐ," σίνοα ἔπ 6 516 ἱπίογργοίβεο: 
-οἰ΄ δ.. ὈπῈ [86 ΤΘΡΓΟΆΘὮΘΒ, 5 ἰὲ 15 ντιϊίθη, ἄο Τῆο 8Ὁ» 
πῆς ΟΥὗ ΔΠΥ {{ττπη]ω οὗ οἰζαιίοι ἴα νγοσβ (δ 8 οοπεῖχαι ἰοῺ. 

ΤῊΣΒ ἜΡΙΗΕΤΙΕ ΟΕ ῬΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒΕ ΒΟΜΑΝΘ. 
᾿φεκιεϊβετμεισιραα,Ἤ 

δταιηπηαύίοα! γ. “ΤῊ6 ρμαϊΐϑηοθα δηὰ οοιηίοτί ῥτὸ 
ἀυςοα ὉΥ, ἀγίβίηρ ἴγοπ), ἃ βίαν οὗἩ τς ϑογιριυγοα, 

80 ΑἸἤυγνα, ἐπά 
τηοΒῖ,---Ε.]-͵ὶ 8 7806 8 0} ὑγροὰ ὮὉγ δογον, δραΐτϑιί 
Ἐοίοθθ, δηὰ οἴδογβ, ἴθαῦ ΒΟΡῈ τηυδὶ Ὦθγο Ὀς ἐμοῦ 
Βι)] οἰΐνεῖγν. ΟΥ̓ οοῦγβθ, 6 πῆ 1οῖ8 χὸ ἰδ βυυ͵εο: 
ἐἶνθ ΠΟΡΘ, κῖνοθ ὮΡ ὑΠΕΓΘΌΥ ἴ8 οὔΐοοι. [76 ἰορε ἱκ 
ὉΠαΟῸθύΘαΙΥ ἰὼ Ὀ6 τοραγαρθὰ 88 βιδ᾽οοῖνα, Ὀυϊ τδ6 
δύοἷς (τ ἰοἢ τα ργδέβογνα ἴῃ Ἐηρ] δι. ὈΥ τοπἀονγίηρ : 
ΟἸΥ ὯΟΡ6) ροΐπῖβ ἴο ἃ ἀοβηΐίϊο ΟἸγιϑιίβη ἰνορὸ, τὶ, 
οὗ (αθιγ 10. 10 πουϊ]ϊὰ ἴδοι βθθηι ἀρρτορτίεϊα ὃς 
υπαἀογβίδηἀ “πὸ αἰρῃς πᾶνὸ ΠΟΡΟ ̓ 88 γοξεστίηρ [6 
(Π6 οὈἰαϊηΐπν οὗ ἃ Ὠΐσθοῦ ἄοστοθ οὗἉ [8 Βορο (Βγοιρἢ 
Ὁ ρϑθηοθ, ἄς, (δο Μογοσ, ῬΒρρὶ, 06 Ὑ εἴν). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ. 

᾿ς. ΤΠ6 ργοϑϑηῦ βοοίΐοη οοηἰδὶηβ 8 οΟη [65 ΘΙ 018) 
ΑΕἰγεπίουπ οἵ ἴῃ6 Αροβί]ϊ8. [{ γραυΐγοβ: (1.) Βοοίρ- 
ΤΟΟᾺΪ τοοορηϊ θη οὗ ἴη6 οοπηοη ρστουπα οὗὨ ἴδίτἢ. 
(2.) Τι6 Ὀαϊαποίηρ οὗὨἩ 1π6 σοῃνίοτίοη ΟΥ̓ ἔα! ἢ πῖιἢ 
1π6 οοηάποι οὗ ἰονγθ. (8.) Αϑονὸ 4}}, γδίσ  ] ηθδδ 
δραϊηβὺ ραγίϊουϊδν οὐ σαὶ ΘΥΓΟΓΒ οα Ὀοϊἢ βἰάθβ. [726 
Ργοίοιιπα ἰηρίσοῦ ἰηΐο Ὠυτηδη Ὠδλίαγα τυϑδηϊξεϑίθα ἴῃ 
τῃ͵8 Ομαρίογ, σοι ἴηθβ, τῖτὰ (ἢ6 ὉΠ ρΑΓΙ]ο θα δεαρ- 
ἰαἰΐοη οὗ 18 ργδοορίβ ἴο ἴῃ βοοῖϑὶ 116 οὗ πγϑῃ ἷι 4} 
668, ἰ0 ῥγονθ “ὑπὸ ἀοὰ οἵ ρῥοεσα ᾽" ἴἰΐ δυῖμον. ἴὺ 
Ατηρσίοδ, ἩΠΘΡΓΟ ΒΟΟΙΘΟΥ 18 ἡσυγοδῖ, πηοϑὺ ΘΧΡΟΓΙ ΠΊΘΠ- 
τ}, δῃὰ γαῦ ρ0}}}} 6 ΟΡ᾿μΐοη 80 Ἐγγϑηηΐοδὶ, ὙΠ ΠΘΓΟ, ΡΟΓ. 
ὮΔΡΒ8, [ΠΠ6 Θχίγθη68 ΟὗὨἨ ἴῃ6 πϑαὶῖς δπὰ [ῃ6 δβίσουιιρ ἀγὸ 
[ουῃα, ἰδ ἀσβοῦνοβ δβρθοῖδὶ δίυαγ.---.] 

2. Α8 Γ06 πΆ1η6, ἐλ Ἰτοραΐ;, ἰΒ ποῖ 8) ἈΠΟΟΏ ΠΟ ΠΑ] 
ΓΟΡΓΟΔΟΝ, 80 ἐλά δίγον οὶ ἰα ποῦ ὉΠΟΟΠαΙΠΟη4] ργαΐϑο. 
Τηι6 σσϑαὶς οποβ ρυϑ)υαΐοα 18 ἃ σογίδίη Ῥγοίϊθοιίοι 930 
ἰοῃρ' 88 86 ΚΘΟρΒ ἰιΐϑ τυ δίς 89 ρυγ6---ὐ!αῦ ἰδ. ἀο 8 
ποῦ τπηλκὸ ἰὰ 8 Γ]6 [ὉΓ ΟἸΠΘΓΒ; {Π|6 ΒΙΤΟῺΪ ΟΠ 70:- 
{1840]6 86η86 οὗἩἨ ἔγθθάομῃ ἰθϑὰβ ἴὸ [6 ἀδηρὸονῦ οὗἁ Ξε} 
Ὀοδπίίη, ραγ συ] ἀραίηϑιί ἰονε, τσ ὁπ ἄγεν: 
ἴῃ 118 τγαϊη {6 1088 οὗ ἔα. ΤΉ 86 ργοροβί τ οη8 τ8ῃ 
6 ργονοὰ Ὀγ [6 ὀχϑμρ] οὗ ρίουβ (δι σἷοβ δηὰ οὗ 
τ ΟΚοα Ῥγοιθβίμηΐβ, Υοῦ [86 κἰαπάροϊηι οὗ ἐῃς βίγοηρ 
ΠΠΔΉ ἷ8 ἴῃ [1801 ἰνϊρῃ ον, δηὰ ἱπουσῇ 6 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΤΟΥῪ 
κα ὑν (6. ἀθυ86 οὗἩἨ ἷβ ἔγθεάοιη οἱὐἁὨ ἔδίτῃ, [ἰνὸ 
Αροεδῦϊ γαῖ ρογίγαυϑβ, σὰ ὙΟΓΥῪ ΒΙΓΟΏΡ ΘΧΡΓΘΒΕΙΟΙ 5, 
ἴΠ6 ταΐη οὗ ἴ[ο86 σὴο φαξ ἐπ ἀομδί, ΤΊνο ἈΠ|οταϊθὰ 
ΟΠ68, σγο πουϊὰ ποὺ 6 ἴτϑο ἴῃ ἃ ροβίτῖνο, Ὀυῖ ἴῃ ἃ 
παραῖῖνο, δηα Ὁπογαίοτο ἰηδυβοϊοην ναῦν, Ὀθοοίη6 [ἢ 6 
παοϑῦ υητηἰὐρσαῖο Δηοιηἶδῖ8 πὰ δἰ ΠΤ ἢ8 ὈοτΝ ἴῃ 
ἃ τοὶ σίουβ ἀηα ποτὰ] τοβροοῦ, Γ᾿ ἴῃ τἢ6 τἴπη6 οὗ {116 
Βοίοτιῃαίίοι, 41} Ῥγοιθδίαμιβ πε Ὀδοοίὴθ μοι τοῖς 
ἔγϑθ ΟΥ̓ ΟἸ γἶϑι, Ῥγοιδβίαπ πηι που]ὰ ὨαγϊΥ ἤν ΟΧ. 
Ρογϊθησοὰ ἴῃ [18 ὨἸΒίΟΤΥ βυσῖ στοαὶ ᾿πηροαϊτοηι οὗἁ 
γοδοίίοιι 45 [παὺ οὔἩ ὈπΡο] 6, 

[θα δπὰ βίγτοησ, οἰὰ δηὰ πο, ὁρηδβουνμν 6 
Δη(ἰ γδαϊολ)--ἴθ686 ΔΗ 6868 8ΓῸ ὨΟΐ ὈΓΘΟΊΞΟΙΥ 8γ- 
ΠΟΒΥΙΏΟυΒ, γοῖ, ἴῃ (μοῖρ Ἰοδάϊηρ, ἔδαϊατθϑ, [ἢ 6 ΞΑΠΊΟ. 
Ἠδς ἀοοβ πἢδὶ Ῥὰμ)] μα8 ποῖ ἄοῃθ, 80 {ΓΟ 8. ἢ Π- 
86 οηιίγοῖν πῇ οπὸ οἶδδθ οὐ ὑπὸ οἴμοσ. Τῆι 
Ομυτνοῦ ᾿δΞ νοῦ οοηῃίαίποά, δηὰ ἢδ8 ουὐὸν ποοώϑὴ, 
ΟΝ οἰοιηοηῖθ, ΥὙοἵ βοϊηθύ πηθδ [086 ἅγὸ ἀδοηιοὰ 
τδα θα] τ ἼῸ ΔΏΘΝΘΥ (0 186 ἀοδβουριίοη τα σίνϑι οἵ 
ἀῃ6 ᾿τσεα  ὈγοΏΓΘη : δηὰ [8086 ὙΠΟ ἅγὸ {ΠῚ} δίγ 
86 οὔδη οἰαβαθὰ ψ ἢ 1.16 οἱ ἀ-[Ὡϑ!οποά.--«Ἴ8ὸ σδα.: 
οι δδουὺ ᾿υάσίηρ ἴθ ρτορῃοῖο οὗἁὨ ναὶ 'β 80 πιδῃὶ 
[οϑὺ ἴῃ [πὸ ἰβίονυ οὐ ΟἸγϑυβ Οπυγοῖ ἴῃ ἢΘΡ ἴπιροὶ 
ϑοιίου : ὑπαὶ τηογὸ αἰ ν᾽ β: 0ἢ5 ἀπ αἰβοογὰ8 ἤδυα ἀγίβοῃ 
ἔγοπι ἴπ6 αιιοϑύΐοηϑ, δρουὶ πἢϊοἢ τὴ6 ΑΡΟΒΌ]6 Ὠϊπιβοὶ 
μἶνοβ τὸ ἀοἤηϊτο ἀφοϊβίοη, {πη ἔγοπι ἴῃ 6 ἀἰϊϑουμβῖοι 
οὗἩἨΤΠ6 ψορσ 6. τηδιυΐουα οὐ {π6 ΘΑτ θα οὔδι ἴθ γα 
--Εὶ 



᾿ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΣΙΝ. 1-ΧΥ. 4. 
Ἀθεδ πανπεωππι»- παρροαρ. ἀπππεμαἠ Ἐπτα ὀυπων ἀπαξα ταν (πρὸ ἐν φὐλαριασκπμαν ὀ ἠππαστα. 

8. ἢι ἰκ δἰπιοθὲ ᾿πηροθαεὶ 6 ἴο διμρὶ 8126 βυδ)οϊθηῖ- 
ἐγ ἐὸ ὕπο ἀἰϊδιϊμου οι ἤο ποῦ (6 ᾿τγαϑοηῦ βοοθῃ 
ἰεδὰβ υ8. Τὶ Αροβίὶα βῆυνβ, βγβὲ, Ὁπὲὶ 6 δου !ὰ 
ποῦ ἀθην ον [γθὸ οοῃνίοιτίοι, Ὀυῦ Βῃυυ]ὰ ἀρ ηΥ οὐγ- 
δον ὲ5 δ) τοΐετοόποθ ἴὺ {τὸ ἱποομπϊ ἐγαῖο οοηά ποῖ 80» 
«ογάϊηρ τὸ σοην]υϊοι ἴῃ ῥγ 94] {πσ8, ἵπαὶ ἀο μοί 
Ὀοϊοηρ ἴυ {Π6 ᾿υβοι μην Οἱ ἢ, Ηον οἴνοῃ ἰδ }}}8 
ΓᾺ 3 ΘΧΘΟΟΥ γυνογϑο, ΟΥ̓ ΟΠ ̓ Β ΔΑΒΟΡΟΏΡ ἃ ΠὨΑΙΓΟΥ͂ 
νἱον ἰῃ ΟΥΘΡ ἴἢ0 ρῥίοαβε τ6 οδὶς ({0Γ ΘΣΧδΊρ]6, ἰῃ 
6 οσυπἀσδῃμίηρ ἀγῖ, σοηοογῖβ, μη οοθη ΡΟ ΧΙ ΪΟΠΒ, 
ἂς.). πῃ] 0 ᾿ἰπιβο Γ τ] ΣῚΥ͂ ΘΟ Β ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ 
[6 ἸὈγοϊα θη ἔρυϊ." Τὴ6 βϑαοοηα ἀἰδβεϊποιίο [8 
Ὀγουμῆθ ἦυμὲ 18. οἰ Β  Ὶ  Βοπιθ -οηδοὶν, Ὀούπαθη ἀο- 
ἱηρ δῃὰ Ἰεανίης ὑπάοθο. δῦ ομὸ οδῃηοῦ ἀ0 ἡ 
16 ἰῃη ναγὰ αϑϑυγαηοθ οὗ [8 οοηβοίθῃσο, τυδί ἢυΐ ὈΘ 
ἄἀοῃο δἱ 4]}. 

4. Τα ορροβὶϊθ ἰοηἀθηοΐοβ ἰΠδὲ ἐγ ὑγοβϑηϊθα [0 
ι18. δϑ. βσότηι ἴῃ ἴπ6 ΟΠαγοῖ ἂὺ Εοταθ, Θσιεηὰ ἰῃ οΟἢ- 
πυδὶ! στδαάδιΐοπβ τγουρα ἰῃ6 ὈΟΟΙΒ οὗἩ ἴῃ6 Νοὸν Τε8- 
ἰδιηθοϊ, δηῇ σομΐγοηξ ϑδοῦ ΟἴΠΟΡ ἴῃ (δ6 βοοοηά 66ῃ- 
ΓΌΣΥ 88 [Π6 πηλϊαγρα ορροβίϊοβ οὗὨἩἨ ΕὈϊοπ ἴθι δηὰ οὗ 
Οιιοπυῖς δη ποι! 181).---Οὐ ἴπ6 τοϊδάου ὈΘΌΜΘΘη 
Θοπε! Οἰνιτϑείδη5 ἐπα ΨΦον δ ΟἿ ΓΙ βοδ Β ἂὖ [86 {{π}6 
υὗ Δυδιίΐη Μενίγτ, βε6 ΤἼοΪυοΚ, ρΡ. 704. 

ὅ. θη ἐμὰ ἰάρα οὗ θα ηθοβ ἰπ [αἰἴἢ, δὰ οσοησαοῖ 
ποῖ 5. ποῦ Οἵ (αἰ, 866. "6 δἴἶχοσ. Δ᾽ ο68 Οἢ ΥΟΓΒ. 
1 δῃὰ 23 : οοωρ. Τηοϊυοῖκ, Ρ. 706 Εἴ 

θ. “ον (ἀὐοὰ 8 Δ0]6 ἴο γᾶ κα δἶπι βίβηὰ : ̓᾽ τοῦ, 
4, ον ρἱοτγίουκ! γΥ 118 ἢὰ8 Ὀθθη δ]ΠΙΠ δὰ ἱ 666 [ἢ 6 
Κορ. λ'οίο. 
εἰ θη τΠῸ ἀυὶν οἵ δβέγϊνίηρ δον ἃ οογίδί πη ΘΟ 6- 

ἐἴοῃ, ἀηαὰ ἴπ6 τηρϑῃ8 [ὉΓ αἰϊδι ἷηρ ᾽ν (Βε  ςΚαπονίθαρο 
δηἋ ρταιτ66}, 8660 {Ππ| ἔχε. Νιοίες οὐ ν γ. ὅ. 

8. Οὺ νοῦ, 6, ΤὨΔΏΚΒΑΙΝΙΠΣ ΤΠΆΚΚΟΒ. ΘΥΘΡΥ͂ ΡῈΓΘ 
ΟΠ γι βιϊδη δηὐογιηθηῦ ἃ γϑὰ] ροιςο-οδὔοτίηρ ( εοῷ ) 

9. Οη νογ. 8. Οη {πὰ ἱγάβῃΐρ οὐἁἨ ΟἸγίϑι, 866 
ΤὨοΪυοῖ, Ρ. 715 ΠΗ, Ὀ᾿βουββίοηβ οὐ ἴπ6 αἰνίην οὗἁ 
ΟἸπγίβι, οα σογὶ 10, 866 ΗΠ ρρί, Ρ. δ72. 

10. Ενογυ ὑπίηρ ἰΒ ρυγε. ἀσοογαΐηρ ἰο ΟἸβιιδυ- 
ἀρῃ (ἰπ τοϑροοῦ ἴο πὸ ἰαννθ Οἡ (Ὁ04). σΓοδ θη ἢ 88 
δίῃ ὈΘΟΟπΊΘ ΡΌΓΟ δηὰ [ο]ν Γπγοῦρῃ ΟἸγϊϑὶ πὰ ΗΪ8 
ἀπ ηοὐ νης ἱηβυθηοο, ΤΠ)6 Ὠτοροβίτοη σαπποῦ Ὀ6 
ρροβοά, Ὀὰὺ ἸΙΟΙ͂Ν ἔν τηιδὲ ἰὑ Ὀ6 τῇοτο δρϑο ἔθα]}ν 
ἠοβηρα ἢ ΑΒ ἴΠ6 ογοαίυγο οἵ (ὑοὰ, 11 88 δρηΐη ὈΘΘη 
ΓΟΘΟΡΏΪΖΘΟα 28 ρωγο απά λοίψ. ΑΒ ἃ πιθδη8 οἵ 6Π])ΟΥ- 
ιποηΐ, Ὁ 88 ἀρδίῃ Ὀθὸμ γθοὶν ρίνθη ἴῃ ἃ γοϊρίουϑ 
4“60η86. Βυΐ 848 8 ΓΔ] φη)ουπηθηῦ, ἰῦ 18 ΟὨΪΥ ρυτγα ὃπὰ 
μον ἴο 1Π6 ὁη6 ον, Ν θη ἢ6 848 {πὲ [}} δ880τς- 
ἀποὺ ΟΥ̓͂ ἰδ ςοηϑοΐθποθ, ἐπα {ΠΟΓΘΙΌΓα οαῦϑ πὶτῃ 
(ΠδηκΚϑυϊνίησ, Βυῖ ἴῃ τπἰ8 [πΠ6 παίυγαὶ τορυ]δίοῃ, 
ρΡτγδοιίοο, ἰατν, δα ἃ τοραγὰ ἴο ἴον, ᾿ἰπηϊεἰπρ' [16 αἶγο]α 
οἴ (Π᾿|θ τηθϑῃ8 οὗ ϑη]οΥπιθηῖ, 88 τ0}} 45 οὐ [Π6 θη) οΥ- 
τηθηῖ ἰἰβοὶ δ, οοπιθ ἰπῖο σοηϑίογαιίοη, Ὀθόδυβ ΠΟῪ 
4150 ᾿ἰπιΐϊξ {παὺ δββυγαποο. 

11. Τῆα υπαἀογβίδησίηρ οὗἁὨ [ἢ 6 ργοβοηῦ βϑοιου 88 
ΌὈδοη τοπαογοὰ τρὰοῇ πότο οἰ α]ϊ ὉΥ͂ ποῖ τοραγαΐῃρ 
[1.6 ἸΠΆΠΠΘΥ ἴῃ ΜὨϊσὮἢ {Π|| οὔδπος ἴα αἰν ἀδα ἱπῖο {Π 6 

4 {16 δ ρηδίΐο ἀ6᾽ ψόσαπ θα οἵ δος 9518 6ι|ς8] θοά θα οα 
τηϑίζογα οὐ ΤΏΙ ΠΟΥ ΤΟΤῊΪ (Οὐ Ἰηϑης ἀου ΠΕ[1] τηδέϊοσα 
βογπιε Οὗ σοτ τὴ ΠΠΐῖοἢ) τισί Οὗ Ὅ6 Τοραγάἀοῦ ὃν [ἢ 

ἴο Ῥοαγτίπρ ἔμπο ἰ' θγγ ἴσα οὗ ἴπο ττοαῖς. ὝΠΟ; (ἢδὶ δὐοις 
σοῦ ἴη9 οτά οἵ Θοά πιηκος πὸ ἀϊπίϊηοί πξίοτβησο, ἰδ 
Ὡδᾶο π, ἰογπὶ οὗ οὐ πίοπ, οΘ6 ὙΠῸ 816 {ΠῈ5 τ 156 αονα 

ΘΌΟΒΙΊΘΟ ! 
α] τοδᾶὰον οἵ ξπΐβ ΘΒ ΑΡΙΟΥ ᾽8 ονοσραδείηρ ἐἢ6 Ἰταλία ΠοΓο βοῖ 

ἵπο ἔυπαδπιομῖαὶ ἕογιδβ οὗ ἱγείϑτἰοὴ δὰ ργοδυτρ 
ιἴοη. 8886 τπ6 με. Δοέδκ οἢ νϑγε, 18 διὰ 21. 

1.2. [868 ὀχρνυοϑείοι,, “ Ππ6 ΟἹ γἰβεῖδι ἰ8 ἃ ἴη88 
16 οὗἉ δ] πηεβδίθγε, ἃ βούνβῃΐϊ οἵ 8}} βουνδηΐβ,᾽ Ὁοπιθέ 
ἰπῦο οοπεϊαογατίοπ ἤθιὸ. ΟτοροΌγΥ (Π6 ἀγεκὶ Πβὰ οχ 
Ρτθβεθα {Ἰὸ 8816. 80} πη, θυ ἢιι ἃ ΓΟΥΘΓΕΘ ΟΥἿΩΘΙ 
δ ἃ δρρ]ϊοδιίοι : ὁ Ετοθ ἴῃ ἢ, ϑογνίηρ ᾿ν Ἰἰονο.᾽ 
ΤΏδ ράγ0]6 ὑυοχί πίῃς νον Μαις, χυϑὶ, 28 16}}8 ιὲ 
ταὶ (Π6 ςομδίδιθης ἀπὰ ουὐηϑοίυυϑ οΟἴδηςθ δρσαίηδι ἰυνλ 
ἩΘΔΚΘῺΒ ἔδι 1}. 

18. Βεοαγίης Ὑἱ0}} τῃ6 ψο ας [88 : (1.) [ἰὰ (ουπάπ- 
ὥοη ἰπ ἴδ ἔδοϊ (μδὶ (6 “4 ἐνισλέν Οοα Ὀδδγβ ἰῃ Ἰονε 
[6 ποῦ, νι μΐοῖ ἴῃ ἰυϑο! 8 μείρίεδε ; (2.) 118 ρυνοὲ 
δηὰ Οὐ] χαύϊοη οομβίδυ ἴῃ δὴθ ἰαοὶ ὑπαῦ (Ἰγδῦ 1148 
Ὀογη [ἢ 6 ρυ}]}ῦ οὗὨἨ ἐπ ΠοΙρΊθεβ ποῦ]; (ὃ.) Απὸ ἰὼ 
ἀἰκηϊον 1.68 ἴα ὑπὸ ἤδοῦ {πδὺ [Π6 δίΓοη σῇ ΟΥ̓ {Π|6 βιγυης 
ἔγϑι δηαβ ἴῃ [Π18 (ππούίοη 118 ψν ἢο]6 ἰσυι}ν, ρῥγοοῦ, πὰ 
δαί ἰβίδοίοη. 

14. Οη ἐπα ἰάθα οὗὨἨὨἁ ὠεὐϊβοδιίοη, 866 {μ6 4χ-Ὁ. 
Νοίεα ὁὴ. οἰ"δρ. χἷν. 19. 

16, ΤῊ νψογὰ οἵ ἴΠ6 ΟἹα Τοβϊδιβοηῖ δον ρίυγοβ ᾿ 
.8.}}} οἵ δΔρρ])!οδιίοη : ΒΟ τοῦς ἢ ποτα, ὑμογεΐογο, ἰς 
ἐμ18 186 οδβθ στ δαὶ οὐ (86 Νὸν Ταϑίδθηϊ  ΥὙοῖ, 
ἴῃ {ῃ18 γοϊδιίοη, νγὸ ἀδγα οὶ οτοσίοοῖς ἴ86 τγυΐϊὰ, ἰϊδὶ 
Ομεϊβύάδη 1Π{8 τηδὺ αν θυ ονδ το ]ς οἵ ἴδϊοιι, Ὀυὶ γοῖ 
ἴνο σαιταιβ: ἴῃ6 ΗΟΙ͂Υ ϑεγίρίαγοθ, δηαὰ [ἢ ἱπηπηθ. 
ἀϊαῖθ [6] ονβὶρ οὗ {Π|Ὸ μδαγὶ πὶ ΟἸγίβι, ἔγοι τοὶ 
ἴ6 ρδίΐθημος οὗ ΘΟ τῖβὶ ον. 

ἩΟΜΙΤΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψεπα. 1-12. 

Οὐ [16 ῥγΟροΓ τγϑοΐργυοαὶ οοπάυοϊ οὗὨ (Π6 δίγοπα 
δηἀ πολὶς ἴῃ (αἰ. 1. Ὑ Βαὶ ἔογιηι δῃουϊὰ ᾿ὲ ἰδκο 
α. ΤΠ βίγοηρ δῃου!ὰ τόσον [116 Ῥγθαῖ, δῃὰ ποῖ ἀθ- 
δρίϑθ {Ππ πὶ; ὃ. ΤῸ τὰκ βιιυυὰ ποῦ ἰυάσο ι᾿ε 
εἴγοῦρ. 2. Οη νϑβηὺ δου ὰ ἰε 6 φΘβίμ}] ]βη6ὰ ξ 
α. Οη δυνϑῦν ὈΟαΥ ΒΒ τοι ο οτίης (δαὶ Οοα ἢὰβ κὉ- 
οεῖνοαὰ τῃ6 οἶον 48 ὍΘ] 88 Εἰ πηβοῖ, ὁ. ΤὨδγοίογα Πα 
ΒΒοΙΪ ἃ σοηβία δῦ ἰδ, ἴ) Ψ αΐον ον [πὸ οὐδοῦ ΟΠ6 ἀο68 
οὗ Ιορᾶνοβ ὑπάοῃπο, ἢ ἀοεὲβ ἰῦ ΟΥ ἰδσᾶνοβ ἰΐ Ὁπμαοῃθ ἴὸ 
ἴΠπῸ [μογὰ ; ς. ἢο ποῖ ἰοτγροὶ {μπαὺ 1[Π6 ἀδεοϊδίοη ἢ Οὐγ 
σοῦγβα οὗ δοιΐοη Ὀοίοιιρβ ἴο ἴῃς μονα δίοπο, ἴοὸ ΜΠ ΟΤΩ 
νὰ 4} Ὀοϊοη, δὰ Ὀοίοτο σ]ιοβα ᾿πἀμπιοπίιδοαὶ 6 
ἸηΠ|8Ὸ 4}} δΡρϑδγ (νογβ. 1--12).--Ἡνν ῆο ἀτὸ ἕπου {ἰαι 
)υάχοαῦ ἈΠΟΙΠΟΡ Π8} ΒΒ βοσυαπὶ ἢ Τπτο (Πΐηρδ ἃτο ἰπ)- 
Ὀ] θα ἴῃ τμἷ8 ᾳυσδίίοη οὗὨ (π6 Αροβϑι]α: 1. Ὀίγοοιν, 
ἃ ΜΆΓΠ ΠΩ ἴ0 κυδγὰ ἀραϊπδί δὴν ᾿παριηιδηϊ οΥἨὨ ἔμ Π οἡ 
ΟὟγ ὈΓΟΙ γοη, 2. πα ίγθοῦγ, δὴ δανιοη οι γα ΠῈΓ 
ἴο ἡυάζο οὔγβοῖνοθ, δηὰ ἴοὸ ρογοθῖνο [06 τυρΆΚυθδ οὗ 
οὗν οὐ ἔμ ἢ (νῈΓ. 4).-- 1] ππδίίοτβ οὗ ςουβοίθπου, 
οδοῖ οὐνὸ βίαπαϑίμ οὐ (16 0} το ἰδ ογὰ (νον. 4).-- 
ΤΊΘ ρτγοαὶ νυ οὗ ἃ βιγοηρ τοϊβίουβ οοηνὶε(ίοη. 
1. Τὸ οὐτθοῖνοβ, α. Ὃ 6 δοῖ δοοοτγαϊΐηρ ἴο χϑὰ ρῥγίῃ- 
Οἷρ]θα ; ὁ. ὅὟὙὲὲε ἀο ποὺ νο!]]αῖθ ; ὁ. 6 ργϑεογνο οὖν 
ἱπνδγὰ ροδοο. 2, ΤῸ οἴπεοσβ. α. ΤΏΘΥ Κποῖν πῆιοτς 

ι ὙΠΟΥ͂ ἃγτὸ ὙΠῸ ι18: ὦ. ΤΉΏΘΥ τΠογοίογο θηϊογιδίη οοηῆς- 
ἄδποο ἴῃ τ: ς. ΤοῖΡ οτῃ ᾿Π 8 Β ἱπηργονυθα ὈΥ͂ ουὖῦ 
ΘΧΘΠρΙ. (νοῦ, ὅ).---Ἴ ἢ ῬΟΒαΙ ὉΠ οὗὨἨὨ ΓΠαηΚαρίνηρ 
ἴο ὥρα εν αὶ ὕδβι οἴ οηογίηρ {πὶ πῖον ἰδ δον θὰ 
β (νον. 6). --- α ΟΠ υἰϑείαηβ, τὰ ἀγὸ 16 1 τ 5 μοκβο δ. 
βίοῃ. 1. παῖ ἰ5. τπ|5 9 σ. Νὸ οἠς ᾿ἰνοῖλ τὸ πῖπ 

σἢδὲ ἰθ τί ίοτι ἀσο ποῖ βοιΐπρ ἴο “ οἀϊβοκιίου."" 1 ἰδ πυϊ ! Β6᾽ ἢ, Βα 0 ὁπ6 ἀΐθιῃ ἴο ἢ πιμο ς τη δὲ 8, γβοῖθοὶ 
ΔΈ εἰἰοταρῖῦ ἴο Τῇ ΚΟ ΠΟΙΥ δι ὅπ οοσϊοαίαδί!οα] αν. 
Ὧν ΘΟ ποΐ ἀο τπΐα “1π ἐπὶ ἰὲ 'ταλ ποαὶς [πτοῦσῃ (ἢδ 
Δοκβἢ," πιαη᾽ εκ ἸΑῪ ἷἱκ ποῖ {ον ἰο δοοοσηρ δῖ ὑῃ γοκητ 
αἰπιο δὲ. ““ϑίτηπρο πᾳ ἴΐ  Υ͂ ΡΡΟΔΥ, 1ΐ ἰθ οτοτί 6) θα 
γα, {π81 φοτ ρ]05. ἡ οι ἸΟΜΒΟΥ τηδύθγ δἰπηοαΐ ΙΝ γα ἱπ- ! 
τοῖν βο 0 ἀογο! σον οὗ ἀμῖν ἢ στοδίοσ δηἃ τότὸ οὈνίοτιβ 
Π05᾽ (Το (ἢ). 
“κι Ππὸ» πὶ ὁ ἀκα θΈΓγ,᾽ Οὔπενι. ἢ. γρ. 8392-3δ7.--Ε} 

1{ Θοα δ 

Οοπρ. 1Π6 ΥΟΥΤΥ͂ τη Δ]. ἀϊμρουίδ 00 οἵ 

ἰπ ᾿ΠΠῸ οὐ ἰῃ ἀδϑί ΠῸ οπ6 ὈθίομΒ 10 δ β  } . Ὀπῖ, 
ὃ. ΒοΙθοΡ τὸ ᾿ίνο, Ἰοῦ 8 ᾿νε ἴὸ ἐδ [ον οΣ 
ἩΠΟΙΠΟΡ Νὰ ἀΐαᾳ, ἰοὺ υβ εἶὸ τὸ πη [τὰ : τῇ 5, νῷ 
Ὀοϊοηχ, ἰη ᾿ἰ6 δα ἀσδδιῃ, το Ηΐηι : πὰ ἅἃγὸ Ηΐβ. 23. 

ι Βν Ν]ναὺ θδπη8 παν νὰ Ὀδοοπιο {ἴ6 [ον Ἐ ρῥτορετ- 
ὑγὺ} α. ΒΥ ΟὨγίβιβ ἀράϊῃ : ὁ, ΒΥ Ηἷδ γοβιγγθοιίοσ 
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δυὰ ρ]ογ βοαιϊίοι; (ΤΟ ΓΒ. ΠΣ 81.4}} 411 ΔΡΡΘΔΡ 
Ὀθίοτο ἴδ ἠυάρστηθηίοδοαί οἵ ΟἸιγίϑυ 1 ΤῊΐθ ἰβ βαϊὰ : 
1. Το [6 πϑὰῖκ ἴῃ δι, (Βαϊ ἢδ ΤΔῪ ποῖ ἰπάρα ἰνϊ8 
Ὀγοῖποῦ; 2. Τὸ ἴΠ6 βίιγοηρ, τὺ δ ὯΔΥ ποῦ ἀοβρῖδο 
ἰδ Ὀγοίῃον 8. Τὸ Ὀοϊι, τὺ (ΠΟΥ͂ ΠΩΔΥ Θχϑπΐθθ 
ΒὨστωθοῖνοβ (τ οτβ, 10--12).--ὴημ ρτοᾶῖ δοοουπὶ ψΒὶςἢ 
Οτοῦν 056 Οἵ 8 8818}} να ἴὸ μῖνε ἰὴ ἔΐαγε. 1. ΟΥ̓ 
πὶ οἱ Οἵ Βἰπιβοὶῖ, ὁἢ 41} τὺ ᾿)0 [ἃ ἀοῃθ δηὰ 
ἰοὶ ἀπάοηθ. 2. Βοῖογεο σου ὃ Βοίοτο Οοὰ, νυ 
χω Μοῦ τ Πραγῦ, δηὰ ϑθϑῖἢῃ ψνῆδί ἴ8 ϑϑογοὶ (νυ. 
12) 

στηκα : ΤΒΘΓΟ ἀγα ἔτὸ Κἰη5 ΟὗἨ ΟΠ ἰβεϊμηβ : (ἢ 
ϑύγοης ἴῃ (1, ἀηὰ (6 ψοὰΚ. ΤΠ6 ἴΌΓΙΠΘΡ ἀττορδηῖς- 
Ἰγ ἀοσδρίδα (6 πϑϑὶς, δηὰ [Π6 Ἰδοῦ. Γ ΘΑΘῚ1Υ μοῦ οδδηἀ- 
δὰ αὖ ΛΠ δίτοηχ. Βοίῃῃ βιουϊὰ οὐ ποὺ ὉΠοΙ ΒΟ ῖν 68 
ἴω ἰονα, τπδῦὺ Π6 6 ΟΠπα οὐ ᾿υάχο [6 οἴπον, Ὀὰϊ 
(δῦ οαςἶ ἀο δηὰ Δ]]οὸν (ὸ ΟἾΠΘΡ ἴ0 ἀο ψῇῆδῦ ἰβ 86» 
ἴα] δὰ πΘΟΟΒΒΑΓῪ (νον. 1). 

Ξτλπκκ: Πἔ ὁπ6 8βἰιοι]ὰ Ὀ6 σογίδίῃ οὐ εἶ ορίῃΐοη 
ἴῃ 106 'δο οὗ (δίηρβ ἰμἀ βδυομς, ΠΟῪ το ἢ) ΠΠΟΓΘ π6- 
ΟΗΒΘΑΓΥ ἰδ ἰδ ἴῃ πηϑίϊογΒ οἵ ἔἤαϊοι 1 (νον, ὅ.)}.--Ηξυ- 
ΙΝΟΚΕ : ϑιοηθβ ἴῃ δὴ δ δυρροζὶ ϑδοῦ οἴδοῦ: 80 
δ Ου] ἃ γου βαρροῦὶ γοῦν ποῖσρηῦοῦ. Ὑου ΠΙΔῪ ΚΠΟΝ 
ποῖ), Ὀϊὺ γοῸ ὨΘΙΖΙΙΌΟΡ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 νΘΡῪ υϑοῖμ! : γοῦ 
Βιοιυ]ὰ δἵ Ἰοαβὶ ὈδΔΡ ἢἷπὶ τὶ πο 88 τῃδῦ ἢ 1188 ἃ ΤΌ ΠΟΥ 
οοπϑοίθπος (τοῦ. 1).- ΒΒ ΚΝ ακι, : ΟταϊυἋ6 Βαποὶῆθ8 
8]Ϊ} δοῖβ, ἤοσονος αἰ δγοηι, [δὲ ἀγα "οἱ ἱποοηδίβυθπὶ 
τ ρταϊιυ δ (νογ. 6).--τἰ Γ16 τὶ οὗ ἀγίηρς ν6}] ἰβ 
ΠΟΙΒ τ; 6186 ἰμδῷ (86 αγὶ οὗἉ ᾿ἰνίηρ νν6}} (νογ, 7). 

ΘΕπιΑΟΗ : ΑὮ ατίϊοϊθ οὗ ἰοοὰ ἰβ ΟἿΪΥ ὑποθδῃ 
σΏ6η οδίθη σἱξῃουῦ ἐπαηκΚαρίνίηρ ; Ὀὰϊ ΘΥΘΡΥ (ἰΐηρ; 
ἰ8 ΒΟΥ ἰο Εἷπι πθο (Πδη κι Ἄγ οἰ ον] αβ εἰαῖ [Π6 
δαγὶ ἢ 18 [Ὧ6 οτα Β, δὰ ὑΠ6 ἔ]η688 ἱμογοοῦ (1 Οὐν. 
χ. 2ὅ-81). μοὶ δίῃ, ὁπ ἴΠ6 οΟ6Γ Παῃὰ, ψ]ιο, 
τπγουρὶϊ ἔδαν οἵ Ὀγδακίηρ ἃ Ὀἰνίηθ οοιηϊηδηάτηθηϊ, 
Θαῖδ Ὀυῦ 0η6 Κἰηά οἵ ποεῖ, Ὀ6 {Π8 Κ[] ὄνοη [Ὁ [δὲ 
πῃ] ΟὮ ὯΘ6 ἀ068 6η}0Υ. ΕΡΟΥΥ [Ὠΐηρ ἀδροηαὰβ οα οὐγ 
δοίης ἴῃ {11} οὈδαΐδησο ἰο ἴδε [μοτὰ, δὰ ἴῃ ἀοΐηρ 
ον ηρ τὶ} }ν δηὰ ἱμάροηά θην. 

ΗκύΒΝκΒ : ΤῊΘ 1688 Βογυρυ]ουβ ομθ πιυβὶ θθον 
᾿οπά 6 [ΟΓΌΘΑΓΆΠΟΘ; [ἢ6 ΙΏΟΓ6 ΒΟΓΌρΡυΪουΒ οπ6 τὶ 
ἡμπὴν Ἀσαϊηϑι ἀθογγίηρ ὑπ6 τῆογὸ ᾿ἰόγαὶ (νον, 3).--κμἱᾷἨ 

ποὶ Ὀδοοπιΐηρ ἴῃ ἃ8 ἴ0 ργοποῦῃοθ δῦ ἀοἤηϊτίῖνο 
ορίηΐοη οὐ 86 ἱππαγὰ πογίῇ οὗ ἃ πιδη.--ο βιιουἹὰ 
δοΐ σοηπάριηη ὄύθη {Π6 (4]|6ὴ (Ὑον. 4).-οΟὨ γι β Δ η 1, 
88 ἃ ἴγτοα ἰηδβιίϊ υἱοη ἴον 186 ὑγαϊπΐπρ οὐἁἨ πιδηϊεπά, 
ΔΙΊ ἰγοθάοτῃ ἴῃ τὰ 0 βουυίθθη ἀπὰ ἱπ ἴπῸ 
ὁμοίοα οὗ Ποϊγεάαγθ (ναγ. ὅ).--ΕΥΟΓΥ ὈΘΙ αν Ρ Γ6- 
που 68. 818 οὐ Μ|}}, ᾿ἴνοβ ἴο 106 [ογὰ, πῆὸ [88 
Ραυγοϊαβθὰ δηὰ τϑαἀθογθα ἰἰΐπὰ, ἀπ δοοονγάϊρῚῪ ἀ}65 
ἰπ ΠΑΓΠΔΟὨΥ͂ ὙΠ ἴῃ6 οΓα,--ΤΏ 5 ἀαροηά6η66 οἢ [Π6 
τὰ ἰ8 Βοπιοιἰρ ααϊΐα Ὡδίυγαὶ τὸ (86 ΟΠ ρ  ϑιίλῃ. 
Η-ε, ἐπογοίοτ, γῆο Μ}}} ποῖ 6 16 ὉΥ Ἰογνβ ἴο ρίδοο: 
ἃ τριεῖγαίηθ ἀροϊ Ὠϊπη86 18 οἡ δοοουμῦ οὗὨ ᾿ν8 ὙἘΒΕύπι 
Ὀγοίθ ον, ᾿ναῦ 18 οὐὈδυϊηδῖρ, δοδ ἀραϊηβὲ ᾿Πδὲ [πἀλπηοη-᾿ 
(αἱ ρτποῖρ]6 (νογΒ, ἢ, 8).--Ης ψῇὸ πᾶ οδ, ἀγγοσαῖθβ 
10 [εἰ 861 ΟἾ τ 515 οβῖσο: ἢ ὙΠῸ ὈΘΑΓΒ ἴῃ τηἰϊπὰ ὑπεῖ 
ΟἸιγῖϑυ τ] ἡαάβρα 8 41}, πὶ}} πο πιοτὸ σοπάσπιῃ. 

Βευϑεα: Τὸ ἀοπρίϑε δἀηὰ ἴὸ ἠιάρο-- 680} 8. 88 
Ὁ8:} 48 {6 οἶον, [Ὁ ἰῃ ὈΟΓ Ταδη Θηοτοδοῖθ8. Ὀροη 
Οοι 8 γἰσῃϊ, δῃὰ ἀγγοραῦοϑ [0 ἰπη861 ἃ ᾿υἀσιηθηῖ οἢ 
δι Πο τ᾿8 βίαϊο οὗὨ (Ὁ δῃὰ Ὠσαγὶ, πιἰο ὈΘΟΟΙΏ68 ΔῈ 
ἱμίΟΥΥ [0 δ͵8 ον 116 οΥἨὨ (Αἰτ}} (νον. 3). 

ΜΟΗΨΕΙΕΒΆΜΑΘΗΚΕ : ΝΟΝ. ΘΑ ΓΒ βουτηοη ΟἿ Υ̓ΟΓΒ. 
ἡ πὰ 8. ΤῈ ἰαηριαρα οὗ ἴπ6 ἰοχὺ 8 ρἰαοοὰ Ὀδίογο 
ἃ: 288 ἃ Πιοῦζο οὐ Θηϊογίηρ [Πἰ8 δον γοᾶν οὗἉ [ἰδ : 1. 
ἵ- νοϊδιίοη ἴὸ ψῆδῇ 8Π4}} Ὠδρροη ἴο ἃ: 2. [π γοὶἃ- 
Ἴοτ τὸ δῦ Τὸ 5841} Ὀ6 τοαυϊγοιὶ ἰο ἀο, 

[σπαβνυσκ : ΟἾγῖϑι, ὈΥ Η8 ἀθδίῃ, ἀσααϊγοα ον 
15 8 τίὶρῃϊ ΟΥ̓ ἰογβῃϊ! 0, απὰ αι π Ἰαϊὰ ἀροη 8 161 
πγοησρθῖ ὉΠ ζδιίοα ἴὸ βότνο Πίιη. 

Πα ΟΥ̓ υϑ6 Ὁ] 688 ἀτγὸ αἰβιϊηοῖ ἀπ ΘΟΠΊΓΑΡΥ. 

[10 τη 16 ἢλππ ᾿Ὦ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ΡῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

Β6 ἢ ἃ βδογίβοθ, {παὺ πὸ ταϊσηξ Ῥογίοστη ἃ δογσυίοο ἄ. 
Ηΐμ, Βυ Ηΐβ τονϊνίηρ (0 ἃ ὩΘῪ δίδῖθ δπὰ οοπαάϊοι 
οὔ Ἰ᾿ἰίβ, Ηΐβ εἰμί ἴὸ οὖν οὐδάϊΐθῃος ἰδ βίγοπρι ῃοηθὰ 
ΤΏΘΓΟ 18 ἢ σγοδίαγο θχοηρῦ ἔγοιῃ Οορθάϊθησα ἴ0 Ηΐηι. 
ἯΤΟ νου]ά “ποῦ ὃ6 Ἰο0γα] ἴο Ηΐῃ», 8οὸ δι αἱγοδάν 
τοοοὶνθὰ: 1. Α ΡΟΝῸΡ ἴο ῥγοϊθοϊ ; 2. Α βίουγ ἰὸ τὸ 
ψαγὰ ἢ 

[}09ὁην Ηονκ: οοοῖνο (16 ροῦν σϑϑκ]ην, ἴοε 
Θοὰ ἱἰβ δὺ]6 ἴο πιδίκο δἷπι βίβπα, ΕΥΘΥΥ πον ΟΓΏ 
ΟὨΠὰ ἴ6 τοδὶ, ἀπ 6 τηυδὶ γοπιθιηῦον (μδὲ 113 ἴ6 τ6 
6896 ὙΠ0} ΟΥΟΓΥ Γορθῃογαῖα βοὰ], 

[ΒιβηὸΡ ΗΌΡΚΙΝΒ: Ου νοῦ. 12. ΑἹ} (6 νἱεϊκού- 
ὯΘ885 {Ππ|8δὺὺ τὴϑη Βανο Ὀτοοαθὰ οη δορὰ δαϊομπεὰ ἰῃ [86 
ἀκνκοδὶ νδῦ] οὗὁἨ ὑποῖρ οῃ ᾿ιϑδσίβ, οὐ δβοϊϑθὰ ἴῃ [860 
Οὐδϑουγθδὶ ΒΘΟΓΘΟΥ͂, Β.4}} Ὀ6 1Ώ6ῃ τηδάδ δ8 τηδηϊδδὶ 
ΔΒ ἢ [Ώ6Υ ΟΓΘ ΘΥΘΙῪ 086 οὗ ἰδμδπὶ ντίτθ οἡ (δοὶν 
[ογοβοδὰβ πίῖιῃ ἴΠ6 ροΐπῦ οὗ ἃ δυπῦθαιῃ. Ηοσγε, οἢ 
Θδγῃ, ὨΟη6 ΚΠΗΟΝ 80 του σῇ ΟΥ̓ τ, ΠΟΙ ΏΘΓ ποῦ] τ 
ἴδιδι ΠΟΥ͂ ΒΟ], 88. Οὺν ΟὟ ΘΟΠΒΟΙΘΠΏΟΘΒ; δηὰ γοῖ 
[086 ρσηοαὺῦ βοουοίδγ οθ, ΟΣ ΟἾΤΏ ΘΟ; Θοΐθῃοο8, ἰΒσοῦμ 
ἱπογῶποθ ΟΥ βοδγθάμοδα, ονυθεϊοοἷς ΤΩΔΩΥ͂ δἷηδ ἩιοΣ 
π6 οοιμηϊ. Βιυΐ ΟΌΥ ΟΥΤΏ ΟΘΟὨδοΐθηοοβ 8..8}} ποῖ 
ΚΩΟῊ τότ οὗ υδ ἐμδὴ 4|} 1ῃ6 ποῦ 88.4}}, ἴοσ αἱ] 
ἴμεν Πὲ8 Ὀδθὴ ἀΟ0Πη6 888}} Ὀ6 Ὀτγουρῆλ ἰηΐο μυδ]ὶς 
Ὠοξςα, 

[ΒΕΝΕΥ : Τπουρὴ δοῦλο ΟἸ γἰβυῖμηβ ἀγα νϑδῖ δηὰ 
ΟἸΠΟΓΒ βίσοηρ, ἐμουρσὰ οὗ αἰβαγοης εβἶσχθθ, σδρας 68, 
ΔΡΡΓΘὨΘηΒίΟΏΒ, ἃπὰ ρῥγδοίίοθ, ἰἢ ᾿θδϑοσ {πΐηρθ, γεὶ 
[ΠΟΥ͂ ἀγ6 41} (πΠ6 [οταδ. ΤΈΏΘΥ βοῦν Οδγίδι, δηὰ δρ- 
Ῥῦονα ἐμοιβοῖνοβ ἴο Ηΐπ), ἀηα δοοογαϊ ΠΡῚῪ ὅτ ονηϑὰ 
Δῃ ἃ δοορορῖοα οὗ Ηΐ. [8 ἴζ ἔογ υ8, (θη, ἴο πάρα οΣ 
ἀοβρίϑο [δ θπ), 88 ἢ πὸ πεῦὸ τῃ οἷν πηδϑίοσβ, ἐν (ΠΟΥ͂ 
ὝΘΓΘ [0 8 Κ6 1 {πεῖν Ὀυδβίηθββ ὅ0ὸ ρ͵θαδο υὑϑ, δπὰ ἰὸ 
δβίδπα οὗ [Ἀ}} ΟΥ̓ ΟΡ βαιίθησο ἢ 

[ΈΒΙΕΥ, δόρπον ἡ ἰδὲ Ογϑαΐ (4 5εῖτε, Βοπι. 
χίν. 10: Οομπϑίαου : 1, ΤὨΘ οδίοῖ οἰγοιντηβίδηοοῦ 
ὙΠΟ Μ|1 ργθοθὰθ οὖῦγ βιαπάΐηρ Ὀδθίοσο ἴῃ υὰρ- 
τηθηϑοαὶ οὗἨ ΟἸγίβε : 2. ΤῊ6 Ἰυάστηθπι ἰοῦ: 8. 
Οἰγουτηδίδηοοϑ πο Μν1}} (ὉἸ]ον ἰὸ ; 4. Αρρ])οιοη 
ἴ0 ἴΠ|Ὲ6 Πϑᾶγθυ. 

[Βυβεκτ Ηλι, : ΤῊ6 ὈΓΟΡΘΓ γϑιηθαν [ὉΓ ἃ αἶνος. 
ΒΥ οἵ βοητπθηῦ ἰ8 ποὺ ἴῃ6 Θχϑγοῖβο οἵ σοι ρυ βου 
ῬΟΥΘΡ, παι ἢ 1688 ἃ Βορδγαίϊοη οἱ οοπιηπηΐοη, Ὀὰυΐϊ 
ἴΠ6 ἀγάθηϊ ρυγϑυὶϊ οὗ Ομ τ διϊδῃ ρἱοὺν, δοοοιῃρβηϊθα 
ὙΠ δὴ δυπ} Ὁ]Ϊ6 ἀδσροπάθηοθ οὐ ὨὈἰνίηθ ἰθλο ἶηρ, 
ποϊοὶ), ᾿ξ ΤΏΔΥ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪ Ὀὸ δχρθοῖθα, Μ|}} ἴῃ ἀπο 
εἶπα οογτθοῖ ἴῃ 6 ΘΥΓΟΓΒ διὰ ᾿προγίθοιϊοιβ οὗὨἨ δἰ ποτ 
Ὠο]ίονοτα, ΤῊ6 ῥγοροῦ οοπάποϊ ἴο Ὀ6 πηδἰπιδι πὰ 8 
ἃ οογαΐαὶ οοδρογαϊοη ἴῃ ΟΥ̓ΟΡΓΥ ὈγαΠΟἢ ΟΥ̓ πογα Πρ 
δηά οὗἁἉ ργϑοιῖοθ νἶ τοϑρμϑοῖ τὸ ψῃϊο γα ἄστοο, πίἢ- 
ουὺ δἰτοηιρίδης ἰο οἴδοῖ ἃ Ὁπδηϊτη Υ ὈΥ̓ ἔοττο. 

[Ἀϊσηλκν ατϑον, οἵ νϑγε, ἢ, 8: Τ|ιῈ οχίθῃ- 
βίου οὔ [ὴ6 πογὶς οἵ ΟἹ νἶβὺ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ἃρθ ροοθ8 ὑροὴ 
[86 84π|6 ρῥτποῖρί8. Τῆι ρυϊμοίρὶο οὗ 86 Πα ΘΒΑ ἀπά 

θΘηὸ ἴα 
ἃ Ροἰπί, Ὀὰ0 τ1π6 οοηΐγο ἰ8. ποιῃΐηρ : [6 ΟἾΠΟΡ ἰδ 8 
Ῥτοργοϑϑῖνα τα άϊυ8, ΜΝ Ϊσἢ τὰῃβ οἂἱΐ ἴοὸ {Π|6 οἰγουιη ον. 
606. Τῆι οὔθ ἰ8 «ὶ νυγίοχ, πιο ΒΥ] ΟὟ 8 ἃρ 6]! 
πὶτηΐη (8. σοῦμα : (ὸ ΟὟΠΘΡ 8 [Π6 ΘυγΓΘΏ -Θ ΓΘΆΠι, 
τ Ὠ]Οἢ ζυΒβη68 ψ 10 ἀπ ἰποραβεηῖ δοῦν, πη Βργοδαδ 
ἱπίο ἀἰϊθϑίδης βοὶ 8, γοΐγοβηϊηρ ὑπ 6 (ΠΊΓΒΟΥ οαγίῃ, δηά 
Ῥγοἀαποίης το ποαθ κηὰ νογάυσο. ΤῈ6 ῥυϊποῖρὶο οἵ 
086 δ σοπίγαοϊίοη : οὗ ἴα Οἶπογ, ὀχραπεΐοῃ. Νον ἴζ 
(ἰδ ἃ βἰαχρίβη οὐ ἰπδοῦνα ρῥγίηςσίρ!ο, [ἡ}176}} ἀοβῖγθὸ 
ἴον ἐῃ6 δοϊκηοσίοαριηοηῦ οὐ ΟἸγῖδυ ὈΥ τηθῃ, ΒΙΤΟΠΩ 
Ἀηα γοϑι]6δ8 [θα]ουβθὶθβ ἔουν ΗΪ8 όπου, ἰθογ βγιηρθ 
Εἰιῖο8 σῖθ (86 τηογαὶ πτοιοποάπορβ οὐ οἂγ κἰ πὰ, ἀθοῦ 
᾿ δηά ϑοϊθιημ ἱπιργθβϑίουβ οὐ ϑίογπαὶ γοα] τῖθθ, ἀπὰ οἵ 
τἢ6 ἀκηρον οἱ 800}8 ὕΠο86 ἃγὸ [06 ΟἸθιθηῖδ Ν}ο) 
(οοὰ ἴτ : δηὰ (ΠΟΥ οΑτΎΥ Οπ τ αἰϊλ ἴον Ὀογοηὰ ονὺ 
06 ΡΒ ΠΤΟΡΥ ΟΥ̓ ὕΠ6 παῖυγε! αν’ 



ΟΗΑΡΤΈΕΚ ΣΙ͂Υ, 1-ΧΥ. 4. 

ΓΗορακ : πίῃς ἰο ἱρῃογβηοα, δα ΐγ ῥτο)υαΐοο, 
σεαίκηορε οἵ ἔα! ἢ, δηὰ οὔδοῦ οδυβοβ, {ΠΥ ΤΏΔΥῪ δηᾶ 
ουδὲ ετίβὶ ἃ αἰνουθιιν οὗ ορίηϊου δῃὰ ῥσγδοῖϊθθ οἢ 
το Π0 Ὁ Ροϊηΐβ οὗ ἀυγ. Βυὺ τΠ͵6 αἰ υϑῖεν ἴα ηο 808}. 
οἰδπὶ ΓθΆΒΟῸῚ [ὉΓ γοὐθοϊϊηρ ἔγοπὶ ΟἸγιβυῖϊδ 6] ΟγΒ 
ΔΩΥ͂ ΤΙΩΘΙΌΘΡ Οἱ ῃ6 [ἈΠ οἵ Ομ τῖϑι. 10 ἰ8, οΥ- 
ΕΥ̓́ΘΓ, οη6 ὑπίης ἴ0 τροοβηΐζα ἃ Δ 88 ἃ ΟΠ γι βϑίδη, 
δοὰ Δηπούθον ἢ0 Γοοορηΐζα ἷπ 88 ἃ δυ 80] 6 το ηἶδίδν 
οὗ ἃ οὔυτοι, οΟΥζδηϊζοα οἢ ἃ ραγυϊου αν ἔοσγτῃ οὗ ροὸν- 
Θγημηθηῦ ἐπα θγϑίοιῃ οὗὁἨ ἀοοινϊ 68. 

[Ε. ΥΥ. ΒΟΒΕΚΊΒΟΝ : [Ὁ ἰβ δἰ παΥ8 ἀδηρογοιβ ἴὸ 
ΤῊ ΕἾΡῚῪ γοϑίγ 008 δηἃ τοαυϊγοτηοηίδ ὈΘΥΟΠα πἢδὲ 
ἰ8 Ἔββϑῃ(ΐα) - ὈΘΟΔΌΒΘ Τη6Ώ, ἔδοἸηρ ᾿μοιη 86] νϑὰ Ποιμτηθὰ 
ἷπ, ὑγοδὶς 0ῃ6 γώ δοῖαὶ Ὀαστίογ, Ὀυϊ, Ὀγοακίηρ ἰΐ τι 
8 Β6Ώ86 Οὗ κυ}, ὉΠΘΙΘΌΥ ὈΘΟΟΙΏ6 ΒαΡάΘηΘα ἐπ οΟΏ- 
βοΐθηοο, δὰ ργθραγθὰ [ὉΓ ἰγδηΒ τ βϑ ΟῺ 8 ἀραϊηδβὲ ΘΟΤΩ- 
ΤΩΔΠ ἀπηοη 8 οὶ) ἃγθ αἰνίης δπὰ οὗ δίθγ.] ΟὈ] ζ8- 
ιἰἰοπ. Ηδησα [ἴ ἴθ {ΠαὉ {Ππ6 οΥτηἶπ8] ἢ 88 8ὸ οἴϊρη, ἴΏ 
.υἷἱβ σοη ΑΒ ΟΏ8, ἰγαοοα ἢἷ9 ἀοίογίογαίϊοη ἴῃ οὔΐσθ ἴο 
1.6 ἢγβί βίθῃ οὐ Ὀγθακίηρ ὑπὸ Βα Ὀδ ἢ-ἋΔΥ : ἀπά, 0 
ἀουδὺ, πὶθ δοουταῖθ ἰγυΐῃ,---Πἢ αοα 5 ἰυσρτηθτίδ 
ἴῃ βίοσθ ἔογ ΕὩρ]δηὰ, 10 1Β ὈθαδΌΒ6 ΜΘ ἅγο 8688} ὕχθῃ 
--Ὀδοδυθο ἮῈ ῥγοίοῦ ρἰθαϑῖγο ἴ0 αυϊῦ, ὈΑΓΟΥ ἴἢ0 ΟἿΓ 
οδυγοῖ,, δη ἃ ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ ὕ0 ΘΥ̓ΘΓΥῪ ἰμΐηρ 6Ἶ86.---ὧὦ, Ε. Η.] 

ΨΈῈΡΟ. 13--16. 

θη δνοϊάϊηρ οὔδηοοθ. 1. Οἴδηοθ Ἵδηποὶ Ὀ6 νοὶ ὰ- 
δά δὲ {6 ΘΧρΡΟΠδ86 Οὗ ῬΘΓΒΟΏΔΙ ἔγοθάοσῃ ; 2. Ψυδβῦ ἃ8 
10||6 δὴ ἰδ Ὅδ6 δνοϊἀ δα αὖ 6 ΘΣΡΘηΒ6 οὗ ἴον ἰοπδσγὰ 
8 ὈΤΟΙΏΘΡ (νοῦ, 18--]6).--Π γοὺ πουϊὰ ἀγνοϊὰ ϑἰαπη- 
ὈΠῸΣ οὐ οὔδηςθ, μὴ ΡΓΌϑοῖυα: 1. ὙΟΌΣ ΡΘΓΒΟΙΔΙ 
(τοοάοτῃ ; 2. Βυὶ ἀο ποὺ ἰηΐατο ἰοῦ ἰονατὰ ἃ 
Ὀγοῖθοσ, 0. 086 Βα ΟἸγβὲὶ αἀἰεα (γογβ. 183--16).-- 
Νοιπίης 8 ἀποΐθδη ἐπ ἰἰβοὶ ἢ. τουσἢ 1β ἀποίθδη ἰδ θη 6 
80 Τοραγὰ ἰν (τοῦ, 14).....ΤαῖτΘ ΟΑΓΘ τμδ΄ γΟῸΣ ἰΓΟΆΒΕΤΘ 
Ὀ6 ποῖ οΥἹ] βρόκϑὴ οὔἹ 1. βαὺῦ ἰϑ 118 ἔγϑδβιιγο ἢ 
Βρί ταδὶ ἴγοθάοῃ. Οομρ. τοῦ. 6: 1 Οογ. σ. 80. 
1 Τίπι. ἷν. 4. 2. Ηον οδῃ ἰδ Ὀδ6 ρῥτοϊδοϊοα δραϊηαὶ 
δἰαπάρυ ἢ Ῥ ΏΘη (δ6 βίγοῃρ τηδῃ ἴῃ ΤΠ το οΐοαβ ἴῃ 
8 ροβϑοβδδίοῃ, Ὀαὺ ἂὲ [Ὧ6 Βδτὴθ {ἰἰπη6 γαῖ "8 ον 80] 
(τον. 16). 

{στηκεη: ΤῊΘ ροβροὶ 18 ΟἿΣ γϑαδυτγο, δηὰ ἰὺ ἰθ 
ΟΥ̓] δρόκϑῃ οἵ πῆϑη ΟἸ γί βίη ἔγοϑάοσω 18 80 Ὀο]]γῪ 
τδθ 086 Οὗ 88 ἴο ρίνε οἴἶηοα ἴ0 1η6 ΝΘΔΚ. 

, ΆΓΤΑΒΚΕ, ΗΕΡΙΝΟΕΚΕ: Τάκο πορᾶ, βουϊ, Ἰοεβὲ σοῦ 
εἶνε οὔδηοοθὶ Νο βέυπι ] πηρ-Βίομθ, ἢ0 βῖη, ΠΟΤΘΥΘΡ 
Βτ8}} σοὺ {ΠῚ} }Κ ἰὺ ΤῊΔΥ Ὀδ, '8 το ] Υ̓ Βη}8]} 1 ἰζ σδῃ 
ΙΔ ἃ σοῖς ὁη6 [Ὁ]}. ἴζ8βε ἴη6 τίρηῦ πίοῃ νοῦ 
ἴᾶνο, Ὀυΐ υ8ο 1ὑ ἀΥίρῃῦ; Μαΐι, χνὶϊ, 34 (τον, 18). 

ΟΕΒΙΑΟΗ: [Ὁ 8 ποῖ οὖῦ οἷἶὔοθ ἰὸ ἰυάρα ΟἿΓ 
ὈΓΟΙΠΟΥ, δηα ἴο ἀφοϊάθ οἱ ἢὶβ γο]αϊΐοη τὸ αοά : Ὀυΐ 
ἷς 16. ἜΥΟσΎ ΟΠ βα᾽ Β οὔϊτα ἴο ργοπουηοα ἀφοϊἀοαϊνγ 
δραϊηδὶ ΠΠ ΟΠ ΑΡ ἐΔὈ]ΘΏ 668, Ἡ ΠΙΟὮ Δ ΘΟηάθτηι; ἀπο Ὁ 
ἴο 18 ζ]}. 

ἨΕΌΒΝΕΕ: ΤῊΘ ἰγθαβαγα ἷβ ΟἸ τ βεϊδῃ ἔγθθάοση, 
ἀ6] νου σ6 ἔγοτα ουὐναγὰ ογάΐϊπαηιοθθ. [{ 8 ουἱ] Βρο- 
Κρὴ οὗὨ εοὐΐλεν Υ͂ {ῃ9 Θηθχηΐθ οὗ {1π6 ΟἸυτοῆ, σ ἤθη 
ΠΟΥ 866 {π᾿ ἀϊββοῃβίοη οὐ ΟἸ γίβιϊαπα, οὐ ΟΥ̓ (Π6 
ἩΘΆΚΟΓ Ὀτγοίθγθη, ἤθη ΠΟΥ σοηάοιηῃ {Ππ 6 ΒΙΓΟΏΡΘΓ, 
Δηὰ ὑβὸ ὑποὶγ γθθάοσῃ ρυθβαμρυυουβὶΥ, οὐ ὈΥ ἴδ6 
βιτοηρον, ἤθη [ΠΟΥ ρῖνο οἴἶΐδδησε ἴο [ῃ6 τοδίτογ, δὰ 
ἱπΐαγο [οἷν οΘοῃβοίθηοα (νοῦ, 16). 

ΒΕΒΒΕΕ: [Ὁ ἰδ ἃ ἴσῃ ργονογῦ : “ ΤΠουρὴ ἵτοὸ ἀ0 
1Π|6 984π|6 ἐπῖπρ,, ἴα 'β ποῖ ΓΑΙ] ἴπ6 βατλθ τη ΐηρ,,) (ὉΓ 
οἱ (πο ἔοστη οὗ (Π0 ἀδοά, Ὀὰῦ [Π|6 β6ῆβθ οὗ ἔπιε ἀ067, 
ἀδοϊάεβ 88 ἴ0 πὶ Ὁ ΔΗΥ {πΐπρ 18 ὑποΐθδῃ ΟΡ ΒΟΙΪΥ͂, 
Οἱ ΘΟΠΊΓΑΓΥ (0 (ἈΠ δηὰ ἴον (του, 14). 

[0}ἸΒΕΜῪ ΤΑΥΡΟΚΒ : [Ϊὶἢ ἃ τίρο οοηβοίθποο, ἴδ 6 
Ῥγδο 681 ἡιαρχτηρηῖ--ἴ πη ἴα. τῆ Ἰαβὲ ἀοίοττηϊηδίίοη 
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οὗ δὴ δοϊΐου --ουρολ ἰὼ ὍΘ δῦτο δηὰ ονϊάοθης,. Τ| 
8 υἰαὶπ ἴῃ 41} ἰη0 γτοδὲ ᾿ἴπθβ οὗ ἀυΐγ, ἴῃ δοϊϊοη8 ἀ6 
τουτοϊ 8 ]6 ΟΥ̓ ἴἢ06 ῥγίτηθ Ὀυϊποῖρ 68. οὗ παίγ8] γϑᾶν 
800, ΟΥ Ὠὶνῖπο τονϑίδέίου  Ὀυῦ ἰὺ 18 ὑγι 6 δ'δο ἧμ 8]} 
ΔΟΏΟΠΒ οοπαυοίαα ΌΥ ἃ τίσιν ἀῃὰ ρογίθεϊ σομΒοί 06, 
ΤΏΘΓΟ 18. ΔἸ ΜΑΥ͂Θ ἃ ΓΟΗ͂ΣΣ δοί οὗ υδρπιιηῖ, πίοδ, 
ΡΟῺ οομπδίἀογαϊίου ἰμδὺ ἰξ ἰδ οογίδίη ταὶ ἃ ΡΌΡ]16 
ΔΟΙΟἢ ΤΩΔΥ͂ ἸΔΥΤΥ Ὀ6 ἀΟΠ6, ΟΥ 6186 {πὶ παῖ πνὨΐοςΣ 
ἰ8 θυΐῦ ῬΓΟΌΔΟΌΪΟ ἴῃ ἐπ6 πδίαυγο οὗ τῃ6 τπϊηρ (80 ΓᾺΓ δὰ 
Ὸ ρΘγοοῖψο 10) ΤΩΔΥ γοῖ, ὈΥ [86 βυρογδσαΐηρ οὗ Β0Π)6 
οἰγουμηδίδῃοοθ δα ΘΟ θη 18] ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΑΌΟηΒ, ΟΥ ὮΥ 
ΘαΌΪΟΥ ΟΥ ΠΟΟΘΒΒΙΑΥ͂, ὈΘΟΟΙῺΘ ΤΟΥ͂Θ ὑπδη ρυὈ]Ϊο ἴῃ 1} 6 
Ρασίουϊασ, ΑἸ ΒοΌρΝ, 1 βαγ, [6 οοηβοίθῃσα Ὀθ ὑἢ 
οογίαϊπ ἴῃ ἴΠ6 αὐγδοί δοῦ, γοῦ ᾿ῦ ΙΩΔΥ̓ ὈΘ οογίαϊη, εἰρδί, 
δηὰ ἀοιοστηϊποά, ἰη ἴμ6 γοΐες απὰ δεοοπα αοἱ 97) 7μαάρ- 
γιοπέ ; διὰ 1 ἴτ Ὀδ, ἰὺ 8 ἱπποοοηῦ δηὰ δβαΐο---ἶς 18 ἰῃδὲ 
ψ]οἢ Μὰ 08}} ὑπ6 τἰρῃῦ δηὰ βϑυγθ οοηϑοίθῃοο (72ε 
ΚἈιΐε οὕ Οοπδοίεποο, γονὰς [ΒΊ1Β880Ρ ἨΚΒΕΒ᾿Β οὐ 
μ᾽ γο]. χὶ. ρρῃ. 869--ὅ22). 

ΚΑΒΕΚῈ: ἴξ ἰ8Β ἀδηρθτγοιϑ το ἐγ 76 ιοϊέλ, σοη ϑοΐδηιοςε, 
ΘνΘ ὙΏΘῺ ὀΥΥΟΝ ΘΙ » ἴῦ ΒΟ] Ὀ6 Ὀογπα πὶ δηὰ 
ἰηβίσιοιδα ; ἴῦ τηυδὲ Ὀ6 τοῦ ΟΥ̓ΘΣ, ποῖ ἑαζεη ὄν δίουτη. 
τὰ ἐδεϊ ρθ βῃου]α Ὀ6 ταβρθοῖρα, υβεδυὲς ΠΟΥ ουϑὲ 
τοῖον ἴο αυά, δηὰ δᾶνα {πον Τουηάδιίίοη ἴῃ ΗΪ8 ἴθασ. 
Βς ὑ͵Π0 8β'πβ δραϊηβί 1.18 δοῃηβοίθῃοα ἴῃ τ ησΒ ΝΉΪΟΝ 
ΘΨΟΓΥ͂ ΟὯ6 6186 ΚΏΟΥΒ ἴ0 Ὀ6 πα  ογοηῦ, Μἢ}} Ξοὐὺη ἀ0 
ἰς πὰ [Πο86 ἰΐηρΒ ἴῃ ψΐοῖ) ὨΪ8 βαϊγδίϊίίοη 18 πηοδὺ ἰἢΕ]-. 
ἸηΔίοΙΥ οΘοποογηθα. [ΐ ἰβ ἃ γστϑαῖ Ὀϊθδδίῃρ [0 αν ἃ 
τοοἶ - ἡ ὙΟΥ̓Τιδα ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΒ : ἰδ 8. ἃ ὈΪοαβίηρ 0 ἤδγο ὃ 
ἐοπιάδν' ΘΟΏΒΟΙΘΠΟΘ, δηα ΟΥ̓ 8 8076 ΘΟΠΒΟΊΘΠΟΘ 15 θοῦ 
Ὧογ ἰδ) ΠΟΠΘ. 

[ΒΑΚΝΕΒ : ΟἸσίδυ Ἰαϊὰ ἀοότῃ Ηΐδ ρυθοΐουβ 116 ον 
1η6 ψΘΔΚ ὈΓΟΙΠΘΓ 88 ἮΩ]] δ8 0 6 βίγσοῃρ. Ηθ 
Ἰονθὰ {θη ; δὴ 88}8}} ψα, [0 ὑτϑ γ ΟΡ δρρείῃθβ, 
Ῥατδυθ 8 σοῦγβο ἩΠολ) Μ1Π ἰθμα ἴο ἀσοίδαὶ ἴπῸ πνογῖς 
οΥ̓ Ομ γίβι, δηὰ σιυΐῃ ὑῃ6 8ο0}8 γοἀθοτηρὰ Ὀγ Ηΐβ υ]ἱοοὰ ’ 
--ὸ ποὺ 80 ὑδ6 γοῦν ΟἸ γβιίδη 1ἸΟΥΟΥ 88 ἴ0 ρὶνα 
ΟΟΟΑΒίοη [Ὁ ΓΑΙ Πρ, δηὰ ππκίμἀ τοι υ 8 ἔγομλ ΥΟΛΤ 
ὈγοίΠ ΟΡ, 80 88 ἴὸ ὑσοάμποθ οοπίθηϊίου δηὰ βίγὶρ, δηὰ 
ἰδ ἴο εἶνε γίβο [0 601} τϑρογίβ δπιοὴν [86 ψὶυκοὰ 
δὈουϊ 86 ἸΘΠἀΘΠΟΥ͂ οὗ ὯΠ6 ΟἸγβίλαη νοὶ ίοη, 88 ἰἴ 1 
ὙΟΓΟ δαδρίθα ΟὨ]Υ ἴο ῥχοϊωοὶθ ςΟὨΙΓΟΥΘΓΕΥ.---Φ. Ε. Η.] 

ὕεμε. 177-23. 

ΤῊο ρον οὗ ἀοα ΒΒ Κίηχάοτῃ 88 ἃ Κἰημάοιῃ : 1. 
Οὗἁ τἱριῃι δουβηθ88. 2. Οὗ ρϑδοὶ: 8. Απὰ οὗ )ΟΥ ἴῃ 
πῸ Ηοΐγ Ομοβὶ (νοῦ. 17).-.--(ὕ0α᾽8 Κίπράομῃ ἰδ: 1. 
Νοὺ 8 Κίῃραοιῃ οὗ ἀορδὰ ογαϊπϑηςοβ, ΟΥ̓ πο {Π|6 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ ἰδ ΟΡΡΓΘββθα : Ὀαΐϊ, 2. Α κΚἰπράοῃι οὗ ᾿ἶτ- 
ἴησ, ΘνΔΠ 6108] ὑγαΐ}, Ὁ τ οἢ τἰρ! ρουβιοβ8, ρϑδοο, 
δηἀ 0Υ η 186 ΗοΙν (Ἰινοδβῖ ἅτ ρ]δηϊοά πὰ ργοϊωοϊθα 
(νον. 17). --- Οοα δ Κίηράομῃη 8 ἃ Κἰπράοπη σ ΠΟ : 
1. Ἀοβίβ οὐ τἰριοουβηοδβ; 2. ἴῃ ποθ ὈΟΓΡΘΓΙΕ 
ΡΟδθ6 γοΐμηβ; 8. ΤῸ Ὀοϊοηρ ἴο ΜΠ ΐοἢ Ὀγίηρδ ἸΟΥ ἴο 
16 ᾿ιδαγίβ οὐ 411} 118 οἰεἰζοπβ (νοῦ, 17).--- ΤΊνα ὉΠ ΕΘΡᾺ] 
βουυίοθ οἵ ΟἸγὶϑι. 1. ΤΊ δβογυΐίοθ 15 ἴῃ γἱσῃΐοοιδ- 
ΠΟΕΒ, ἄς, ; 2. ΤῊ Ὀ]οβδίηρ : α, ΤΙναὶ ψὸ τὸ δοιθρῦ 
ἈΌΪ6 ἴἰο αοα ; ὃ, Τ]ιαῦ γγὸ δἃΓ6 δρρτγουϑὰ οὔ πγηϑῃ (νδῖΒ, 
17, 18). 
ἔθ ψΠαὶ Ἐπου]ὰ τῃϑιροῦθ οὔ {πὸ ΟΠ γι θη 

Ομυγοὶ δὐγῖνο, ᾿Γ ἴῃ τηρβῦ ἱπηρογίδηϊ τπαίροτα ΤΠΟΥ͂ 
ΓΘ ΟΠ6, Ὀὰῦ ἴῃ ὉΝΒΘΟΠΤΙΆΙ τηδίζογα (ΠΟΥ Πᾶν αἰ ογ- 
οηῖ νἱονθ᾽ὴ 1. ΕῸΣ ψῃϑὕ τη κα8 [ὉΓ Ῥόδοθ: 3, ἔογ 
ΜΠδὴ σοη τ 168 ἴο ρα οδίίΐοη (νον. 19).--- ἄνθη τἢε 
ὙΘΆΪΚΟΥ ὈτΟΠ γ᾽ ΟἸ γι βύϊδη [16 18 Οοαἶ ποῖῖ : 1 τ 
ἔοτε Ὀ6 ἱπάυϊροηῦ ἰοναγὰ ἢἷβ οοηβοίθῃσο ἃ (νον, 20.) 
-- Κδίμον ἀθην 86} 7 08 οἴη ἃ Ὀγοίμον (νον, 21) 
--Τῆο δαρρίποϑα οὐ ΟἸιγ βία πη ἰγοοάοσῃ {τοῦ 322).-- 
ΤΊ οοπἀσηηπαίΐοη οἵ τ|1ὸ ουδτῖπρ σοηδβεΐθησο (νοοῖ 
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33).---ὙΤ μοι ἰδ ποῖ οἵ ζαϊ1 ἰα δίῃ, 1. Ηον οἶδῃ ἰδ 
κἰὐϊα ὀχ ργϑβϑίοη πὐἰδυηἀογθίιοοά ἢ α. Π 6 ἰς ἰδ δὰ ρ- 
ροδϑαὰ (δαὶ Ν}} 1 νἱγίιο8 οἵ 6 ποδίμθη ἀγὸ βαίνῃ ρ 
βίῃα ὁ. οι 4}} τπΠ6 εἰνίο τἰκχιιθουδῆθ88 οὗ ὉΠΘΟΏ- 
γοῦίθα ροορὶθ ἰ8 σοπαοριιποὰ ἴῃ [{π8 τηδηῆθῦ ; ὁ. 
θα [Π6 πιοίο εἰν! Ζθαὰ Ἰ:ἴδ οὐὗὁ 1.6 ργοθϑθηιϊ ἐδ  τὸ- 
οοὲνοθ ἴμ6 βῆ υάμτηοηί, Τῇογοίογο, 2. ΤΠ ον 
ΔΓΒ68 (ἢ6 ϑογίουβ αυσϑιίοη, ΗΟΝ δῃουϊὰ ες Ὀ6 υπάον- 
Βι004 5 α. ΑΒ κα ἀφοϊαγαϊίοη Μϊοῃ Δ8 110 δρρὶϊοδ- 
εἴη πρδίονου ἴὸ ἴῃ6 ποδίῃθῃ, οὐ ἴὸ υποοηγοῦοα 
ροορίδ πη Οἰιγβιθηάοιι, Ὀμὰὺ βγῖοΕΥ το ἀνα κοηθα ρῥτο- 
ἔλββϑογθ οὗ το! βίοη ; δοᾶὰ, ἰῃ οοηϑοαυθηοο ἱπογθοῦ, 
ὁ Οὐηθιῖπα Δὰ ΔρΡρΘΑΪ τὸ ἐἤθαιλ τὸ ἀο ποιπίηρ νἰοὶὶ 
σϑηποῖ Ὀ6 ἀοδα Μἰϊ (86 0}} 100 οὗἁ ἐπί τῃ τ 28). 

ἕστηκα, οἡ τοῦ. 28 : Οὔϑεγγνο, ὑμαὺ 4}} (8 15. ἃ 
δγαὶ ἀοοϊδγαιϊίοη διζαϊηδὶ ἃ} ποῦκϑ ἀοπὸ πιϊμουΐϊ 

ἢ; δηὰ ριυδγά δραίηβιὶ [ἢ 6 ἔδ᾽86 ἰηϊογργοιδιί δ 
Γ6 ἀοΥθοα ΌΥ ΤΠΔΗΥ͂ ἐθΘΟ ΓΒ, 

ΞΊΈΔΕΒΚΕ: Α τοσοηῃοϊϊθὰ ἀπα αὐυἱοῦ σοι βοίοηοο ἰβ 
109 πονίκβδορ οὗ δβρίγἰ αὶ [ον (νόγ, 17).--Οϑίάνῦκε: 
Τιιο ποδὶ οογίδίη γαΐο οἵ οοπάποῖ ἔυγ υϑἰηρ ΟἸγίϑελη 
ἔγοϑάοπι, ἰ8 ἰο οοπίγίθυζε. ἴοὸ οὐἵὖν ποὶσηῃθοτ᾽α ΘΑ Ε6Ἀ- 
ἄοῃ δηὰ ἱπιρεονοιηθηῖ, Ὀὰϊ ποῖ ἰὼ ᾿νἷβ ἀονῃἝ}} πὰ 
ταί (νον. 19). 

ϑρενε: πο Αροαδῖ]ο ποι} δὲν (νοῦ, 17). υἴνεῖ 
γου βου ἁ Ὀ6 σαγοίαϊ οὗἩ ποιϊμιίπρ Ὀυῖ ΘΟ Κίησ- 
ἀοπι, Ῥμοτο ἰὨΐδ ἰ6 ρτγοιποίοα, ἰδ βου παῖε γου 
Ραο]οΐοθ, δηὰ ἐδ βιιουϊὰ χτίουθ γοὺ σῶϑα ἰδ βυβοτα, 
Τιδὶ, οὐ (᾿0 οἶμον ᾿δηὶ, πηϊοῦ ἀοθθ οὶ Θοπούτη 
αοὐδ κίησάοτα, ϑμουϊὰ ὈΘ6 τοχαγάθα ὉΥ γοῦὰ 88 ἃ 
ΒΙῺ.8}} τηδίζοσ. 

Θππίλοη: 180 τἱ᾽χιηυδυυδηθαβ πΐσῃ δναὶβ ἴῃ 
Θοὐ δ ἰεϊησάομ ΒΒ ποὺ δὴ ουϊπαγαὰ ΟΌϑογγαηοο οὗ {ἢ 6 
ἰδνν, Ὀπὺ ἱππταγὰ ΒΟ] Π688 .: τὉἢ6 ρϑᾶθο ψ ἢ σα νει] ἢ 
ἯΟ αν ἰη ἰὰὸ ΟΥ̓ΘΓΒΟῊΒ ἴο ουὖὖν Ὀτοΐηγθη, δπά Ποὶν 
ΟΥ̓ ἀθαίγογαδ Ὀοίῇ δὶ} δηχίθιυ δῃα δύ ΌΥ τπΐηρ πα ϊοὶ 
οδῃ οἴϊἽπά δηὰ γτίενθε οὐν πείρῃθον (σον. 17). 

[ι800: ΤῸ αἰδοῖ ἱπιρογίδηοο ἴὸ δαϊίπρ δηὰ 
ἀνίηκΚίηρ, ἰο Βο]ὰ τμδὺ ἔΠ6 τὸ Βῃου]ὰ μοποοδίοριἢ "6 πὸ 
ἘΟΡΌΡ]6 δὲ οογίδίη Κίὶπὰβ οὗὨ ἰοοά, οὐ ἴπδὶ, οἡ [6 
«ΠΡ Πδηὰ, ἐ}8 οὐ ἰμαῖ βῃοιϊὰ Ὀ6 τοπουπορά, ἰ8 ΠΟ 
ἵσῃ οΥ̓͂ ἴγὰθ ΟΠ ἰβιΠΙΥ (νοῦ, 17). 
Ηκσβνκε : ΤῊ6 τη ϊβιδκίης οὗ υἱηδὺ ἴκ Θα: θη 1.4) ἰπ 

ΟΠ γί βυ εν, ποι 3 ρον ς ψΠ116 ἰαγίηρ' ΒΌΓΘΒΒ. ΟἹ 
ΠΏ ΓΟΙ͂ν ϑθοοι  ΓΥ πηδίίογε ἀη8ι8 ὰ8. [Ὸτ δοοοιρ]8ι:- 
ἰὴ ἀὸ ρει ποῖραὶ οὔ͵οου (νον. 17). -ῦπαι πο ἴδ 
Αἰίοσπσοι! πιὰν ὸ εἰπ: 1. θη νὸ ἀο ἴϊ ἀραΐπϑι οὰγ 
σοπαιϊρηθο: ἃ, ὝΠρη νὸ {που οβδρηὰ οἰποτι 
(νον. 921). 

ΒεπεΒ : νογν ΟΠ γίδ θη. ἡπὰ 4}} ΟἿ γίβεθη ἀοΠὶ 
ἀγὸ (Σ0᾽5. σοι ἀπ Ὀν ]ϊηρς (1 Οὐκ. {ἰ. 9). [ἐ ἰ8 
ὈΪααριοτιν ασηϊνο Οαἢ8. βαῃοίπαηγν ἴοὸ αἰκδίγοψ ({}ἢ 
σογΚκ ὈΥ γιϊηΐϊῃρ ἡ ὈΡΟΙΉΟΡ βαποιβοά ΕΥ̓ ΟἾ τῖ80}8 
υἱοοῦ (νον, 15). ἀπ ὃν βυηάοιίηρ τΓπ6 Ὀοπά οἴ ρθήῆσο, 
ὙΠ 16 ΚΟΘΌΒ ὅπ ὈΐγοΚ8. οὐὗἨ Ὁ αἰνίηθ Ὀνύ} ἶης ἴῃ 
νι (νὸν, 20).- -- νῦν τ ηρ τη ϊοῖ ἰβ. οὐΥ̓͂ Ογί βεῖδιι 
ἈΠῸ} 5. ὑγν σορί, Ὀθύδαϑθ [ἢ6 ἀΟ6Ρ ἰβ ροοά ἈΥ͂ 
[αἰτ}), απ 1015 ἀδοαὰ 8. ἴον, ἴῃ9 ἔαϊηθ88 οὗ 8}} χοοά 
ἀθοάΝ (νον, 93) 

[Πετάητον : Ὑθγο ἴθ πὸ {ΡΠ ]Υ οοπιογδ οἷς ᾿{{8 
᾿ιη πὸ πο] Ὀπ0 {πη οὗ το! μίοη. Βα σίου ἰβ Ἰογ. 
δα ἢ νοῦ ΘῃϊηκΚ ἰῸ ἃ ρἰσαθεην ᾿ἰ δ. τποπ σὴ γου Βδὰ 
διὸ οἸοῦ ον πη σο06 ἀἰδῦ, παν Ρ ἴο 866 ἴῃ6 Βυη, Ὀπὶ 
ἍΜΠὴ ἴὸ Κὺρ ἰθ ἃ ἀσηροοη τι ὑπ6π|ῦ} ΤὨΙΒ ἧτο 
μηδ τ σὺ ᾿ἴνο ἰη σόν] αν οπογ δηὰ ρ]θηΐΥ, πῆΠπΟ τὸ 
“1}}} σους αὐ : ὑΠπὸν ἀρὸ ἴῃ σοπιίπυλὶ ἀλγκηθας, 
δἰ 4}} 06 Θη) ον πη ἴ3. πο ἴῷώθ. ρα Ὁ]16 τα βίτῪ νν}}] 
ργυῆι 16 ΔΠΥ̓͂ ταν, ὙΠΟΓΘ ἃ ῬΘΟΒΪΘ, ΟΥ Βο16 ρηγῖ 
οὐ θοῖι, ἃτὰ ποὺ οὔθ, πὰ ἀο ηοΐ ᾿ἷνο ἰοροῖμορ δα οἵ 
θηϑ πιϊπά, πὰ ὑμὸ αἰ ον 4}} ἀπι6 πο 8η8 οΥ̓͂ Θάΐν- 
Ὧ οὔθ ἈΠΟΙΠΟΡ ἴῃ ὑποὶνρ ΠΟΙΥ͂ (Δἰ {}.--Βάκκιττ: ΟὉ- 

ΤῊΞΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΥΑΝΕ. 

Βεῖψο: 1. Τιιδὲ 106 ἴον δηὰ ρτδοϊδε οἵ τεῖσίουι 
ἀυλῖοα, δβυοῖ 85 γι θουδηθθυ δηὰ βϑδςθ, 5 ἃ οἷαι 
δη βἰγοηρ ἀυχυμμοιηΐὶ οἵ ἃ Ῥογβοη Β δοοορίδποο τι 
Ουά; 2. ἔμαι ΒΌΟΙΙ Δ5 ΔΓΘ [0Γ ἴΠ066 τϊηρΒ δοσορίιού 
ὉΥ Θοά, ουὐκχθϊ ὈΥ ΒΟ πιοδΏ8, ἔον ΟἸδοείησ ἔγοιι ὃ ἰη 
ἰοβθοῦ (πίηρβ, ἴο Ὀ6 αἰδοπνηθά οὗ 08, απὰ οαδὲ οὔιϊ οἵ 
σοι πμυπηΐοη ὈΥ͂ υ8. 

[Ησνεὺ: δγθ ὈΥ ποῖ Ἐ6 ἸΩΔΥῪ ΘΟ ΟΠ 6 δῇ. 
οἰπᾶν: 1 ΒΥ ρμοοὰ οουηϑοῖὶ; 3. Βορτοοῖ: 8. ["» 
βἰγυοσϊίοι ; 4. Ἐχδιρὶο; ὅ. Βυϊαϊης ὕρ ποῖ σ}ν 
οὕγβοῖνοα, ὈυΣ οὔθ δηοίιογ, ἰη ἴΠ6 τοδὶ Βοὶν ἔδιιι. 
ΝΌΠΘ ἅΓΘ6 80 διγοὴρ ὃ: (ΠΟΥ ΤΩΔΥ Ὀ6 οαἰδεὰ : ποδὲ 
80 Νοδῖς Ὀὰῖ [ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ Θοαἰγ. δηὰ πῇ} νὰ δὐϊν 
οἴϊιοτε, γα ὈοηΘϊ Ουγβοῖνοθδ.-- ΟἿΑ ΒΚΕ : [Γ ἃ τοδον 
Ρδβϑίοῃϑ οὗ ἀρροῖίῖθ δ] ΟὟ οὐ ἴῃ δυΐπ) ἴο ἃ μα. 
εἰσυϊαν (Ὠΐησ, ἰοΣ ἢἶπὰ ἴἀκ ροοὰ δορὰ ἴμδς ἰεἷβ οοῶ- 
βοΐθποο ἀρργοῦθ Ἡϊιαὶ ᾿ἷ8 ραϑϑίοπϑ αὐΐοω, ἀῃὰ εἰπϑι ἢο 
Ἰῖνα ποῖ ἴῃ βυῦ͵θοῦ οὗ οοῃέηυμδι! βο! οοηἀοπιπδίίου 
δηὰ γορτοδοῆῦ. ἄνθη ἐῃ6 τηδηῃ ὙΠ0 ἢ88 ἃ ἴ00 Βογυρυ- 
Ἰουβ οοηϑοίθιιοθ δὰ Ὀδίξον, ἴῃ δυο τιρῦζογβ 88 τὲ 
ἴῃ χυρβιίοη, ΟὈΘΥ͂ [8 ΘΥτόπθουδ αἰοιαῦοθ, {Πδη υἱοίδίθ 
ΕΣ τθογαὶ [θαι ΐ, δὰ ᾿ἶνθ ΟὨΪΥ͂ ἴὸ οοπάδθσοῃ ἴδε 
δοιίομβ 6 '8 ΘΟΌΔΙΔΗΕΥ ρογίογιί ηκ. 

[Ησονοκ : Οοηβοίθηοθ, Οὐ 8 86))886 οἵ ἀαίΐγ, 5. Ὡοὶ 
ι [6 οηΐγ, κπα μοῦ ρ8 ποῦ [Π6 πιοϑῦ ἱπηροτίπηϊ, ρὈγίης!- 
ὈΪῈ τὸ 6 Δρρϑα!οὰ τὸ πῃ βυρροτὶ οὗ Ὀδηῃδνοϊθηί ε6π- 
τογοΓί868. [τ δσοῃγθ8 ἰῃ δὰ οἵ δὰ γῖνϑϑ ᾿18 βειποίου 
10 411 οἴπον σίριηῦ τηοῖνοϑ, Ὀυϊ πὸ ἤπαὰ {π6 ϑβιδογοῦ 
ΜΓΙΟΓΑ ΔΡρΟδ ἰὴ ποδὶ ΕΘ ΘΏΓΥ ἴοὸ (Π6 ὈδηδΥοΪ δὶ 
δηὰ ρίουκ (οϑὶ ηρδ--οῖο (6 Θχατηρὶα οὗὨ ΟἩγίδι---ο ὃ 
86η86 οὗ οὖν ΟὈἸχαϊίοηΒ ἴο Ηΐπι---ἶο 186 ταῦζιαὶ το- 
Ἰατίοηβ οὗ ΟΠ γιδελπδ, δὰ ἐποὶς οοημῦοπ σοηποοίίθη 
τἰἢ τΠ6 Ἐδάδοιηθν, ἄσς,, 648 πιοῦνοβ ἰο βοϊξαἀεηϊδ) 
δη ἠδνοίθαῃθ88.--- 8 1Π6 το) ρίοη οὐ [86 ζοβροὶ οθη 
βἰδῖ8 ἰπ ἴπΠ6 ἱππναγὰ χγάσοδ οὗ πὸ ἨΟΙΪΥ Ξρίγι:, 4} 
πῆο ἤπγο ἴΠ686 στοῦ βῃου! ἃ Ὀ6 τοοοζηϊσθα 88 σιῦυ- 
ἰπ6 ΟΠ τ βιαπβ ; Ὀσΐηρ δοοδρίδῦϊο τὸ αοα, τὸν που 
Ὀ6 Ἰυγοὰά δηά οσδιουγίβϑῃβὰ ὉΥ Ηΐδ ροορῖίθ, ποινὶ τ πβιαπα 
ἱπρς Ποῖ να κηθϑθ ΟΥ ΘΙΤΟβ.---ΤἼὩδ Ῥοδοα δπὰ οὐϊῇ 
οδίίοη οὐὁὨ ἴπ6 ΟΠ υγοῖ ἃἀγὸ ἴ0 Ὀ6 βουβῃλϊ δὲ ]} βλιτί- 
ἤτοβ, οχυθρὶ ἴοβῈ οὐἩ γι ἢ πα ἀπΠΥ͂  ἀπὰ ἐπ ποτ 
οΥἨ 4Ποἀ ἰβ ποῦ ἴο θ6 ἀσϑίγογϑα οὐ ἰηὐαγοά ἔοτ [06 8ε6 
ΟΥ͂ ΔΩΥ͂ ρογϑοηπὶ ΟΥ ΡΑΓΙΥ ἰπίθγοαία.--- απ δ] ἢ ϊοποά 
ὁοηϑοίθησα ἰβ ἃ ργθηῖ Ὀ]οβυΐπρ . ἰδ βοόῦγοθ [6 ΠΌΘΙΙ͂ 
οὗἩὨ τὉπὸ 800] ἔγοπιὶ Ὀοηάαρο ἴοὸ ἴπ6 ορ᾽ποηϑ οἵ πηρῃ, 
Ἀπα ἔγοπῃ ἴἢθ 56} {-ἰΠηΠῆ]οοα ραΐηβ οὐ ἃ δοτιιρυϊουβ δηΐ 
την ἱὰ βίαῖο οὐ ΠΊΟΓΆ] ἴρο πρ . ἰδ Ῥγοϊωοῖθα ἴδ τρεὶ 
οχογοῖΐβο οὗ 4]} τη 6 νἱγίαουβ δθοιίίοηβ, δπαὰ {δ γἰ ζει 
ἀϊδοθαγσο οὐ 4}} οὖν ἀυϊί68.---Η. Β. ἘΙΡΟΚΎΤΑΥ, οἡ 
γονϑ, 32. 93 : 76 γοδβϑοὴ ἔδας 86 ΟἸ τοῦ ἰβ δὸ οοἱ ἐ 
πη Ὦοῦ ἀδνοι ΟΏΒ, Δη ἃ 80 ᾿ἰτη] 6 δοιηραγδῦτθ βαουθαθ 
αἰὐδηθ ΠῸΡ ΘΥδηρο Ζίηρς οὔοτίδ, ἴα. (αὶ ὮΘΓ οοῦ- 
βάοποα ἴῃ Θοά ΒΒ ργοπιῖβοβ δηᾷ τῃοῖοῦϑ ἰα μαγα γσοὰ 

'Ι Υ͂ ἃ 5εἰζιποσδῖπ οοπαοϊοπποδα οὗ ἀδἰδη ᾿ 
| ΤἬΉΘτο σδπποῦ Ὀ6 ἅπ Ονθγοοϊηίηρ ἴδ τ ἴῃ (ἢ ροορίε 
οἵ αοά, Ἔχοθρὲ {86 ϑρίγι οὐἁἩ Ηΐπι πο (18 }16ι}} 4] 
| τἰ κϊοουβη688 Ὀγθαῖπ 68 ληὰ ποῦ ἴῃ (Ποἷγ Ὠθαγίβ δηὰ 
Ἰῖνϑα. 

[Πομιπετισαῖ, {ςτΈΒΑΥΟΚΕ ον τον. 11.--Α. Βτ: 
4.58, ϑρίγι αἱ ευϊοίηισα, Ῥατὺ ἱ. 1928 : “2. ΑΒβερ 
ΝΕΤΗΥ͂, ΟΥ̓ἐδε Κίπσίονι οὁὑἹ Οοά, ϑοντα., νοὶ. ἷν, 
155: 5. Οιλκκε, 7π νλαί ἐλε Κἰπσάονα ὁἡ Οοά (ον- 
δἰ «ἰδ, ϑέγηι., νοὶ. υἱῖ. 938. Η, Υπιϑπαν, 73ε 7 τω 
Δαίμνο οΥ̓Ἡ λὲ Κἰπσάονι οὐ Οοα, ϑρνγηι,, υο]. ἰϊ. 91: 
Ξ, ΒοῦύΆΝ, θη {λὲ Ναΐίηνο οΓ ἰδ ΟΠ λγίκαι οἰέ σον 
ἤίδο., νοὶ. ἰὶ. 359 ; 1. Ηοτρκν, ᾿ἰσλίοοιδηοεκε ἶκδοκ 
ἐαὶ ἰο Τύωε οϊσίονι, ὅϑόγτη., 8141 “. ὌΟΡΞΟΝ, «]οῃ 
ἐπ ἰδὲ Ποὶν Ο΄οιί Πῖδο., 162. δΑμκϑ όστεε, ΤῬ4 
Κίηρ ἴονι ὁ. Θοῦ, πη ἰλ6 Πὲκρεηβαίίον οὐ “Μ 

ἱ, βδθγτη., νοὶ. ἰἰ, 818 : ΒΙΒΗΟΡ ΞΡ κυ, ϑογη. 
Ἡρονζα, το]. ἱ, 36 : Φοην ἵῪενν. 73» Ναξωγε 6’ 
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ἥγυο Μοῖς Ἄβόγηι., υοὶ, Ὦδ, 182. 1. Β. 5. Ολπ- 
ΨΊΤΗΙΝ, 7΄ς δναληιϊἐοαὶ ϑ'νείοηι πὶ ἐ(8 Ογρεγαΐἑοηϑ 
ὃη λα ἐρωοϊϊοοίειαὶ ᾿ασιιξδε, Βανιρίοη, Τιροίωγοι, 218. 
Τ, δ΄ ΊΟΗτ, ψοὺ ἐπ ἐλ6 Ηοὶν Ολοεί, ΤΑδοίοσν, νο]. 111, 
408. ΦΟῊΝ ΟΔΈΝΟΝΒ, γὼ οἰἐσίοη, ὅδέηι,, νο]. ἰἰ, 
ἱδ, Β. Ρ. Βσυονισομ, 77Ὺὲ ιιοσατά απᾶὰ ϑρὶγιἐμαὶ 
Ολμαγασίον οΓ ἐδιε Κεισάοηι οΓ Οοά, ϑδνηι,, νοὶ. ἰϊ, 
δδ4: ΒΙΒΗῸΡ ΦΕΒΒ, δεγηι., 11; Ἡ, ὙΟΟΡΎΓΆΒΡ, 
ἄμαγδ, δο., 461, Β, ΜΟΝΤΘΟΟΜΕΒΥ, 1726 εἰ χες 
Ῥὲσιυθδά α8 ἐλ6 Απσάοπι οΥὙ ἐλ6 ϑριγὶ, Οοά 
δίανι, 118.---ὦ. Ε. ΗΕ 

ὈΞΔΑΡ. χυ. 1-4. 

160 08 ὈθαΡ ὑπὸ ᾿ΠΗΡΙΩΔΥ οὗἨ [86 ποδὶ πὶϊδουϊ 
Ῥἰοαδίηρ; Οὔὐγϑοῖνοβ; [ὉῸΓ ἰὼ ἰμϊ8: 1. θὥ76. βϑοῖς ἴὸ 
ἴθαδα Οὰγ ποίρι ον ἴον ;᾽ϊ8 σοοά, ἴ0 οαἰβοδίδοι ; 2. 
6 δογοίῃ οἤοοβα Οἶγίδὺ 85 οὺυὖῦ ραϊίοση, σὴο αἱὰ 

ὨΟϊΣ ρίοδβο Ὠϊπιβοὶ ἢ (νογθ. 1--4).---ΕὉΥ σδῦ ΡΌΡΡΟΒΘ 
δου ὰ {Π6 βίγοηρ 886 ἴΠΠ6 ἱπβστηϊν οἵ ἴῃ6 το ὃ 
1. Τὸ μυμῦ] ἰν 86]; 2. ΤῸ ρἴθαβα ἢἷ8 ποίσῃ θοῦ ; 
8. Τὸ ἰιηϊιαῖο ΟἸγῖβὶ (νθτϑ. 1--4).-- -Οπ ρ] οδαίην ΟὐΥ- 
ϑοῖνοθ. 1. [ἴῃ π|ὰῦ 8 118 στουηῃὰ ἢ α. Ϊῃ ἃ πιδηΒ 
τοραγάϊηρς δΐβ υἱονϑ 88 ἴ[Ὡ6 πηοϑῖ οοτγθοῖ ; ὁ. Ηἰβ 
οἤἴογιβ ἃ8 ἴῃς Ὀδδῖ: ο, ΗΒ ΝΟΓΩΒ 88 {6 ᾿ϊδβαϑὶ . α, 
Ηἰβ ἀθθὰβ 88 ἴΠ τηοδὶ βΡΌΑΪΥ ; 6, Αηά, ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΙΥ, 
ὈΠΏΒΟΙΓ 8. ἰηβιιγραββ Ὁ] 6. 2. Ηον ἷβ 1ῦ βον ἢ α. 
Ιὴ τη6 βθνθγθ δομιδπχηλίίοη οὗ ἴμ6 σϑὰκ: ὁ. ἴῃ ἴπι- 
τιοάοσγαϊα 86] ἔργιῖβο.; 6. ἢ ργοίθημουβ ΤΙ ΔΏΠΟΙΒ ἰἢ 
βοοίθγ. 8. ΗῸΝ ἴδ ἴὸ ἴοὸ Ὀ6 ογθγοοιηθ ὃ α. ΒΥ αἴ8- 
οἰρ! πὸ ἰῃ Ὀοασίηρ ἴῃΠ6 ἰμβγγη 168 οὗὨἨ 1116 νϑακ Ὀτοι!- 
τϑῇ ; ὅ. ΒΥ δὴ μοηῃοδβὺ οὔογι ἴο ρ]θαϑὸ Οὐγ πϑὶβῆροῦ 
ον ἢἷθ ροοά, ἴο οαἰβοδέϊοῃ (ουτρ. 1 Οον. χ. ὅδ), 6. 
ΒΥ « Ὀοϊονίηρ Ἰοοῖς δὶ Ομ γίθι, σῆο ἀϊά ποῖ ρΐθαβϑ 
πἰηβοῖῦ, Ὀὰῦ Ὀοτα 6 τϑργοδοθοβ οἵ Ηΐ8 Θηθιΐθδ 
ἡψέει 1-4).--Τ186 Ὀϊοβδίηρ οὗἨ ἴπΠ6 Ηοΐγ βογίρίιγεβ 
ὉΡ Οοὐγ ἰπ ΝΡ τη8 (τον. 4).--- ΤΠ ΗΟΪγ Βογρίυγο 

ἃ [ουπίαίη οὗὁἨ ὨΟΡΘ (γογ. 4).---ΕΧΔΠΊΡ] 68. οὗ ραιίθῃοθ 
Δα οοαπέοτγί, ν ὨΐοΒ [Π6 δοΥίρίυγοθ ργοϑθης ἴ0 18 [ὉΓ 
ΔΘ Θηΐηρ ἰογουῦβ ὨΟΡΘ: 1. Ετοὰ {86 Ο]Ἱὰ Τεβῖδ- 
πιρηῦ ; 2. τοι ἴῃ Νὸν Τοβίδιθηῦ (ΥοΣ, 4). 

ΕοΟΒ : Βροαγίηρ [6 πῆγαν οὗὨ (ἴἶ6 οὰκ ἰ8 8ῃ 
Ἔχογοῖβα οὗ πηϑοὶς ἰονα, προ ποῖ τῃοὺ ᾿ἰρΉ ΠΥ οβίθουηβ 
Ὠΐταὰ ὙΠῸ 18 θα, πὸὺ που] δθοκ ἴο οἴδηρα ἢΐπὶ ἴῃ 
8 τουρῇ, γομοηθηΐ ΔΉΠΟΥ. ΤῸ ρἴθηβθ ουγβοῖνοβ, 
ΠΙΘΆῺΒ [0 δοῦ δοοογαϊηρ ἴ0 ΟἿ ΟὟ νἱονα, τ ΠΟΙΠΟΣ 
ΔηΟῦ ον “Δη Ὀ6 οὔδηάοα αἱ (ἤθλ ΟΥ ποῦ; ΟΥ̓ ἴο 80 
σοηαυοσί Οὐγβοῖνοβ 88 ἰΓ γὸ ποῦθ ἰὼ (6 ποῦ] ὉΣ 
ΟἿΓ ΟὟΤΩ Β8Κ6 ΔΙΟη6, δηὰ ποὺ αἷἰβδὸ Ὁ" Οὐ ᾿ΘᾺΚ 
Ὀτοι δον 8 Βαῖκ6 (ν γβ. 2 δηὰ 8). 

ΘΕΒΙΑΟΗ: Τη6 Αροβιϊα ἤθγο βοῖ8 ἃρ ΟἸγὶβὲ οὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 88 ἃ ραίίογῃ, υυΐῦ 88 ἃ πηοίΐνο, ἀηα ἴΠ6 ᾿ἰνὶην 
Αὐἴποῦ δηὰ ΕἸ πίβῆον οὐὁἁἨἁ οὔν 11{6 οἱ αἰ 0 {νοτ. 8). 

ΗΕΌΒΝΕΚ: ΤῊ γρϑϑοὴ ΝΥ ἃ ἴηϑη 4068 ποῖ ρἶδ68 
ἢΪΠΊ861 ὑπάοὺ τοβιγαϊηΐ, 18 ρ᾽θαβυγ τὶτἢ Ὠἰπ)Β6 
δηὰ {}}}8 ὨΪΠΘΓΒ 81} ρϑδοθ, ἀθβίγουβ ἐπ 6 ρόγτῃ οἵ ἴονθ 
ἴη ΓΠ6 Ὠθατγῖ, ἀηα 8 ἃ ὑγοοῦ οὗ Βρί τ] ΘΔ ΠΘΒΑ, 
ργου ἶοθ, δηὰ ἃ οοττρὶ ποτὶ, Ηδ ἷἰβ οὶ βίγοῃρ 
ΨΌῸῸ σαηηοῦ ὈΘΆΓΡ ὙΠῊ ΟἴΠΘΓΒ πρᾶν Ὠΐπ), ΠΟΥ ἰοϊογεῖθ 
ἐμ οἷν ορίΐοηβ (νον. 21).--ΤΠ6 ΒΙΌΪ6 18 ἢ[Π6 ΟἾΪῪ τοδὶ 
Δηὰ ἱποχῃδυβο Ὁ] 6 ὈΟΘΟΚ οἵ οοπΐοτε : Ῥαὰὶ βαϊὰ (18 
ὀνθῃ ψηθη {ΠῸγῸ 88 ὨΟΙΕΐπρ ἸΔΟΓΘ ἔμδη δα ΟἹὰ 
Τοβίλπιθηί.---ΤῊς ΒΙΌΪ6 ἰβ ποῖ ΣΘΓΟΙΥ ἃ δοοΐ (ὁ δὲ 
γοαά, Ὀινῦ ο 6 ἰξυεά [τηῖολιὲ [686-, δοπάογη Τοδεδιολ.,Ἵ, 
Συζῃον, νο]. ν., ρρ. 1707 (νϑν. 4). 

[}Ὰππενὺ ΤΆΥ ΟΝ : ΤΏΘγο ἰβ οοπιογὶ βοδιογθὰ ὑρ 
δηὰ ἄοτη τὨτοιυσπουῦ [μ6 ΠΟΙ͂ ὈοΟΙΚ, δηᾶ ηοὶ οδϑὶ 
411 ἴπ αὶ Ἰυταρ ὕο. “οὔ οτ, Βν βοαγοπίηρ ἰῦ Πρ πα, 
ΜῸ ΤΩΔΥ͂ ΟΓΑῪ ΟἿ ΘΟΠΒΟΪδοη οὖν οὖς 1. αὶ: 2. 
Βορε; 8. ΤῊΣ ἱπα π τσ οὗὨἨ τὸ ϑρίγῖο : 4. ῬΓΑΥ͂ΘΡ ; 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙΝ, 1-ΧΥ͂. 4. λἀῶι 

ὅ. Τ.6 ϑαογὰπιθηίβ.---ΒΟΈΚΙΤῚ : ΤΠ6 τθαῖ οπὰ ἴοι 
πῆ ἴ06 ΗΟΙΥ δογίρίυσοβ τοῦθ ἩΣ 6η, Μψὰβ ἐδ6 
ἱπξοτχαὶηρ οὗ ον ἡπαρτηθηΐβ, ἂὲ ἃ ἴπὸ αἰγθουύϊηρ οἱ 
ΟἿΣ ῥγϑοίΐοθ, (ῃδῖ, ὈΥ τ16 δχδηρ]θθ ΒΓ τὸ ἢπὸ 
τΏθτο οὗ ἴδ6 ραίίοποθ οὗ ΠΟΙΥ͂ Τη6 ἢ ὑπο 5 ΠΥΡᾺ 
διὰ οἵ Οο(᾽ 8 γε]ϊονίὶηρ δὰ ουταίοτγιπρ τπθηὶ 'π {Βεἷν 
ἀἰβίγθθβθβ, νγ6 πιῖρσς Πᾶν ὮΟρΡΘ, οὐμβάθηοθ, Δηα ΔΒΒῸΣ 
ΔΘ, δαὶ αοα Μ}} 4180 οοτηξυτὶ δὰ γο] ον ὰ8 Ὁη 06 
186 116 ῬΓΘΒΒΌΓΟΒ δα Ὀυγάθηδ. 

[ΗπΝΕΥ : ΟἸγῖδὺ Ὀογα ἐπ6 συλ οἔἩὨ βίῃ, δῃηὰ ε}ιε 
ΘΌΣΒΘ [ὉΓ ἰδ; Ἧ6 ἅτ ΟὨ]Υ͂ Οδ]]6ὰ ἴο ὈΘΔΡ ἃ 11{|16 οἱ 
186 ἰτουῦ]α οὗ [, Ης Ὀοτα [ἢ8 ργοβυσωρίιουβ β' 8 
οὗ πα πίοκορὰ: γ͵ὸ ὥΓΘ. 0116 ΟΠΪΥ ἴο Ὀδδᾶν ἴδ6 ἴῃ. 
βυτη 68 οὗὨ 16 ν θα ]ς.-- ΘΓ ΔΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ {Π|Πηρ8 ὕ0 ὯΘ 
Ἰρασῃθὰ ουῦ οὗ δογίμιατο: τΓ[6 Ὀθδὲ ᾿δαγαὶηρ ἰδ ὑπ6ῖ 
ΜΠ ἸΟἢ. ἰβΒ ἀγάπῃ ἔγοπι ὑπαὶ ἐουπίδίη. ἸΤΠΟΒΟ ΔΓ τηυθὶ 
Ἰρᾶσῃοὰ ἰῃαὶ ΔΓΘ τποϑὺ στ ἴῃ (6 δογίμίαγοθ. ΑΔ 8 
τηϊηἰβίουβ, ΝΘ πθθα μοῖρ, ποὺ ΟἿΪΥ ἰο γοὶ] ἀῶ ἐμὲ 
ϑίοῃο, Ὀαὶ (0 ἀγα ουΐ {Π|0 Νδῖθυ; [ῸΓ ἴῃ ὨΙΔΩΥ͂ οίϑιθα 
186 611 ἰ8 ἄθερ. Ῥχγδϑοῖίοδὶ οὐϑογναιΟὉ8 ἃγθ Ὠοῖν 
ΘΟΘΒΒΑΣῪ (Ὦδη ΟΥΟἰ6 8] ΘΧΡΟΒΙ Π]0ΏΒ. 

[ΞΟΟΤΤ: ΜΔΩΥ νϑηΐαγα ἰθΐο Ρ]δ0θ8 δὰ ὑροὴ δὺ 
το δραϊμϑὲ πο ΤΠ6ὶΡ οὐ σΟὨβοΐθῃοα γονο]ῇδ ; 
Ὀδόδυβο 6 Ὺ ἅτ ἱμαυσρα ὈΥ̓ ἱποἸπδύΐο, οὐ δι ΝΟ] - 
Θηθὰ ὈΥ͂ [06 Θχιτρὶο οὗ ἴπο86 ΨὮΟ, ΟΠ ΒΟΙῚ6 Δοοουπῖ, 
αν οὐδ θὰ ἴπ6 τορυϊθ!οη οὗ ρίουβ πιὰ. Βαϊ 
ΦΠΙΘΥ͂ ἀῦὸ οοῃἀομῃηηθα [Ὁ ἱπαυ]ρίηρ (ΒΘ πιβο]νὸ5 ἢ δ᾽ 
ἀουθῖβα! 886. [Ιῃ οτάθὺ ἰο0 ΘΠ])ΟΥ͂ ἔΓθθάοπι ἔγομ 86}1- ᾿ἰ 
οομάοιηηαίίοῃ, γ͵ῪἋ τηυδῦ ἢᾶγα: 1. Α βουηὰ παρ. 
τηθηῦ: 2. Α 8016 Ποαγί ; 8. Α ᾿Ῥθθοῦ σοηβείθθοο : 
4, αθίτιλ] 86) ἀθηϊαὶ. 

[ΒΟΒΕΚῚ Ηλι, : δ] δηὐοΐμα ἔπ 6 ᾿σγϑοιΐοο οὐ [ὉΓ 
Ὀδάγαηςθ, οὐ ἴπ6 στουπάὰ οὗἩ {Π6 οὐπδοῤοριέοιιδτι688 ΟἹ 
1ῃ6 Ῥαγο8 οοπουγηθα, οἱ ἔΠ)6 δϑβυϊηρίϊοη ποῖ ω"}} 
οὗ τμοἷγ σοπογαὶ βἰποογίν, Ὀυΐ οὔ τποῖν Ὀοΐηρ Θαμδ]ν 
δοιπαϊοα, ἴῃ [Π6 ὙΟΥΥ͂ ΡΑΓΙΠοΙ γα ἴῃ ΠΐΟἢ ὑΠ6Ὺ αἱξ- 
ἔογοα, ΌΥ͂ 8᾽ὴ υπηξείρτιοα τοβρθοὶ ἰο {86 δ Ποῦ Υ οὗ 
Ονδὲ ̓  πα 828 6 ὑσροϑ ἴῃ6 Βϑη)8 ΘΟ; ΒΙ ἀθγΆ [0 ΟἹ] 
τ Πἰσἢ 1[Π6 ἰο]ογαϊίοη οὐ ὑοῦ ραγίΐοβ γϑϑῖθα, ᾿ὑ πιὰαὶ 
ἢλνα ἱποϊυάορα ἃ δοηιείλένισ ὙΠΟ ψγὰ8 Ὀἱηαΐηρ οἢ ἴδ ὸ 
δοπβοίθηοθ, Ὑπαῖθνοῦ ΝὰΒ ἢΪ8 ρὈγίναϊθ Ἰυαριιθηῦ ΟἿ᾽ 
[Π6 ροΐηπιδβ ἰῃ ἀοθαῖθ. Τι6 Φον τα 88 τσοὶ Ὀουπὰ 
ἴο ἰοϊογαῖθ ἴ86 Θοηι]6, 88 [86 Οδῃν ας ἴο ἰΟ]Ἰογαῖο {116 
δεν. 

[Ηηονροε : Τὴο ἀθεῖγθ ἴο ρ]θαβθ οἴδϑγα βίου ὰ ὃε 
βου αἰγοοῖϊθα, δηα βργίηρ ἔγουῃ τεῦ τοοίϊνοα, Ὅς 
Βῃουϊὰ ποῦ ρ]6δθα ὕπο ἰὼ (ποὶς ΟὟ ἰπμ͵ΌΓΥ, ΠΟΥ 
ἴγοῖὰ {π᾿ τὶϑῃ τὸ βϑθουγο μοῖρ ἔβνουῦ  Ὀὰὺϊ Τὺγ {ποὶρ 
βοοά, (δαῖ ΠΟΥ͂ ΠΠΔΥ͂ Ὀ6 οἀϊδοα.-- ΒΑΆΝΕΒ: ΟΠ γῖβι 
ΜΠ ΠἸΡῚΥ ΤὭΓΟτν δἰ γωβ Υ Ὀοΐπνθθη ἴΠ6 β' πεν ἡπα Ουυ, 
[0 ἰηϊογοορῖ, 88 ἰζ ΘΓ, ΟΡ Βῖη8, δπὰ (0 "ραν {{6 
οἴδβοιῖβ οὗ πο ἴῃ ΗΒ οι ρθσβοῃ. ἢδθ βιοοὰ 6. 
ὕνϑθϑῃ ὺὑ8 διὰ αοὰ : δηὰ Ὀοίἢ 18:6 ΓΘρΡΙΌΒΟΠ ΘΒ δ) 1}1}6 
Ὀἰνίμο αἰβρίσαδυγο ἀπθ ἴο ἴπθπὶ πιο οἡ ΗΪδβ βιογρὰ 
ῬΟΥΓΒΟΠ, ἀπα ῥγοαποδθα [Π6 ΒΟΥΓΟῊΒ οὗἩἨ [6 διοποσῃθῃξ, 
--Ηἰβ Ὀἱτῖον Ἀροῃν ἴῃ 116 χαγάθηῃ δηὰ οὔ ἴΠ8 σΓΟΉΆ. 
Φόϑὺ5 ἴΠ8 Βῃοποιὶ Ηἰἶ8 Ἰονο οὗ αοά ἰη Ὀορΐπρ' νἱ ἶηᾷ 
ἴο ὈΘΑΓ ἴΠ6 γοργοδοῦθ8 αἰπιθα αὐ Ἠΐτ, δηὰ Ηἰβ Ἰονς 
Οὗ πηθῇ ἴῃ Ὀοΐηρ υἰ Πρ ἴὸ ὁπάυτο [6 βυβοτίηρε 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 δίοπο [ὉΓ {Π686 ὙΟΓΥῪ ΟἹ ΘΒ. 

[Πομιμξτιολι, ΠΙΤΕΒΑΤΌΒΕ ὁπ νεγῦ, 4: ΒΙΞΒΟΡ 
ΓΑΤΙΜΕΠ, βεγηιοης οΥ ἰδλο Ῥιουσὰ, Βονῖξ, νοὶ. 1. 69 ; 
βουοα δεγηιοηα, 7διά,, νοὶ. 1. 86; ΒΙΒΗΟΡ ῬΑΤΕΙΟΚ, 
Τῆς ὕε ὁ) ἐλε Ηοὶν ϑογίρίινγος (Ποπάοπ, 1618); 
Ὗ. οττον, ὅϑογηη. (1722). Φοην ΟαὕὝὙΞΒΕ, δέγι. 
(1724); διίεροδιιϊοηδ 70. Πεααίπρ ἰδὲ ϑογιμίμγοα, 
ῬΙΤΜΑΝ ὕγοπι ΟΒΤΕΑΎΨΑΙ,Ό, 12. Οὐανεε, νο]. 1. 1δ; ἃ 
ΒΡΑΙΣΒΕΟΕΡ, ενοίαίἑοη 27 α Κἰίμιγο διὲνιίο ὅτι Ἰδἄς 
δϑογίρέωγονκ, απ Αὐσιργστιί ΚΟΥ ΟὐπαγοΥί ατεἰ ἔιιλφησα, 
ϑέγτη., 947. Ἰπόμὰβ Αραάαμ, Ἡγονζα, υο]. ἰἰϊ. 884; 
Η. Ῥπαρκε, ΤᾺ Αιϊμονέέῳ, Εἰχοοίέενιοο, «πρὶ ὅ71ε ὁ) 



482 ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

(δε Ἡοῖν ϑονὰρμἔωνοα, Οὐ ἴδε Οοἴϊεοία, νοὶ. ἷ. 94. | Κ0γ Οοπιζονί, βογηιον ον βυδυΐζίεσεε,͵ ἂο., τοὶ. ἢ 
οην Ἠεσεττ, 75. Τιΐηρε Ἡγίηει Αὐογαίέηια 707} 48. Ε΄. Ἐ. Τύϑον, 7Τλε Βἰδβαὶτισε ρῷι ]ηρογίδῃορε 9} 
"Ὁ ϑαγηΐησ, ὅενσι., νοΐ, ἷν. 209: 7,6 ἢ να ἐλς Ἡρειίδη Ῥογά 9.7 Οοά, ἤ.) 110, Ακτηῦὰ 
“ιμάνψέης ἰδλ6 Ηοϊη ϑογέρέμγεδ ιοἱἱδ΄ αίΐδονιοο, ἢ ἰα.., 1 ΒΟΒΕΕΤΕ, 7Ὧε ὕει οΥΓἿὙ Θοαἷς Ἡγογά, Ῥίαἑᾳ βϑγτηοσια, 
γοΙ. ἷν. 297; 7). Ῥαΐίετιοδ, ἐλ6 Οὐπιΐογί, απὰ Πορε 1 νοὶ. ἱ. 12; ὦ. . Βονάνυβον, 7.6 Ῥαΐξίδηοε ἀπά (Ὀμι. 
ἐο δὲ δε: ἰυδί ὕγοηι ἐλε Ηοίν ϑογέρίμγεδ, 1δὲά,, νο}]. [ 7ογἱ ὁ ἐλε Ηοὶψ δεογέριιγεα, Α.  ΑΊΒοΝν, ϑώ βρη ἐδ 
ἷν. 246: ΕΒ. ἴ,.. Οοττον, ϑέμαν οΟΥ ΔῈ ϑονερίωγεν, νοὶ]. ἱ. 36; 7. ἀλεβετι, Ολτγίδέ ϑρεαζιησ ἐπ }[υἷν 
ὅϑενηι.) 816. Ἃ. Μασρόνλιρ, 73:6 βεγίρίωνεα. Ῥίαΐη 1 Βογἐρίνγε. Ολνδί οὐ Βαγνίλ, ἃο., νοὶ. 1. 80: ΒΙΞΒῸΡ 
βουηιοηδ, 24: Ο. ΟἸβυνκδτονε, Ποὶν ϑογέρίμγο. ἔαγα- ] Μερικυ, 136 Οἰά 7εδίανιεπί ἐπ ἐδ ᾿ἰείαἰϊοπ ἐο ἐδε 
τοὶ Θογηιοη, 16ὅ ; ΘΟ, ΚΕ. Οτκια, βσγηιοπδ 790. Αα. ] Νειο, ϑόγηπ., 121. Ιβαλὸ γι μα, Τῆς ϑονἐρίμσ ον 
νον ἄο. 80; Τ. ΒΟΎΤΟΙΕΒ, 7.6 ϑοργέρέμγοι Οἶυεη 1 Βεαγίπ Ἡδέέπεδε, ὅόνηι,, νοὶ, ἷ. 12.--Φ. Ε. Η.] 

βιχτε ΒΕΟΤΙΟΝ .--- ᾿σλουίαξέον, ἐο ὡπαπέπιξέν ὁπ ἐλα ρατί ὁ αἷ ἐλδ πεϑριδονε ο77 ἐλς ΟἈωγοΐ, ἐο ἐλδ Ῥυαόθε 
Ὁ Ὁ ΌΕΙΘΕς θα ἘΔ ὑτοδες ὉΠ ΟΟΣ εἰσλααο ΠΡ ΕΣ Ὁ, Ολνῖδέ λα δοιὰ ὕεμε απὰ Θεπξὶ 

ἴγοποο 10 ἔλα ἀδείμαίέον 7) αἰΐ παίδοπε ἰο σίογεγν Θοά, εὐεπ ἀοοογάϊπρ ἰο ἐλ6 Οἰά Τεείατιε 
ἠαλναβε, ὠονὸν (ἡ ἐλὴδς Κονιαπ Ολνίείέαπδ ἰο απ πηιοαδμταδῖε λορε ἐπ γορανὰ ἰο ἰλέδ, αοουγάϊπς ἐο ἐλεὰ 

ἵπσ. 
δε} 

σπμρ. ΧΥ͂. δ-18. 

Νον [80 Θοᾶ οὗ ραϊΐοποθ δπᾶ οοπβοϊδίίϊομ [δοταΐοσι] ργαπῦ γοὺ ἴο Ὀ6 |1Κθ- 
ταϊηἀοα [οἵ {Ππ8 Βδῖηθ ταὶη] οὔθ ὑονγασαὰ ἃποῖθπον Ἀοοογάϊηρ ἴὸ ΓΟ γδῦ Φδβαβ: 
ΤΗηδῦ γ8 ΠΠΔΥ ψὶΓἢ ὁπ6 τηϊπᾶ απ οπθ τοι [τ } ΟΠη6 ΔΟΟΟΓα Υ6 ΤΩΔΥῪ 1 ὉΠ6 
τη0Ὰ}} σ]ουν οὔ, ονθη 186 ΕΔΙΠΘΓ ον, {πὸ αοἂ 8δπηὰ ΤῊ ΕΠ οὗ οὐὔγ 1ιοτὰ 
658 ΟἾγιδι. ὙΥΘΘΓΘΙΌΓΘ τοοοῖνθ γ6 Οη6 8ποΐ θυ, 848 ΟἸ γῖβῦ δἷβο τϑοοϊνθα ὰ5 
Πγοα]» ἴο {Π6 ρίογυ οὗ Θοά" ον [Εο1] 1 βαὺῪ {μδῦ «7}68118 [πιεῖ Τε υε]" 

σίβῦ τνδϑ [πϑὺἢ Ὀθθη τη] " 8 τοἰηἰδῦθυ οὐὕἩ ὉΠ6 οἰγοιπιοϊβίοη ἔοτ [86 γα [1ῸΓ 
[86 β88Κ8 οὗ αοἂ᾽β γα }}} οἵ αοά, ἴο [ἴῃ ογᾶδγ τ οοηῆγτῃ ὕἢ6 ῬΓοτηἶβ08 φιασΐο 

9 ππΐο [6 ἔλίπουβ : Απᾶ [Πα 116 Θῃ.168 τϊρσηῦ ρον αοα ἴοτ λὲβθ ΤΏΘΓΟΥ͂ ; 88 
10 18 τυτιτύθη, 

ΕῸΓ (18 οδῦδβο 1 ψ1}} οοηἕδββ [σῖνο [ΠΔ}Κ8] ὕο {π66 διποηρ [86 ΘηΏ1]68, 
Απᾶ Ββἷπρ απῦο ΠΥ Π8Π|6. 

10,11 Αμπᾶ δρδίη Ἰ Βα 1ἢ,͵ Βλ6]οἷοθ, γ ἀθῃῖ]θβ, τυ ἢἷβ ρθορὶθ. Απᾶ δρβΐῃ," 
Ῥγαῖβο ἴῃ [ωοτὰ, 411 γε ἀἀθ}Ὲ}68 ; 
Απὰ ᾿δυᾶ " Ὠΐπ), 8411 γ6 Ρθορὶο. 

12 Απᾶ δρϑβίη, Εἰβαῖδβ [18812}]} ἐρηβ," 
ΤΊΘγο 588}} Ὀς 8 γοοῦ οὗἉὨ “6886, 
Απᾶ ἢ6 1ῃδΐ 88}8}} τῖβο [τἰ8β6.}]}7 ἴο γοῖριι οὐϑὺ [16 ΘΘη 1168 : 
Ιὴ Ὠἷπ 8}4}} [Π6 ΘΠ 1168 τραβύ [Πορο]. 

ι3 Νον [πᾶ πη8γ0] 16 αοᾶ οὗ Βορε Η]] γοὺ ψΊ 411} ΟΥ δῃᾷ ρϑϑοθ ᾿" ἴῃ Ὀϑ θυ ηρ, 
(δῦ γ0 ΤΩΔΥ Δροππηᾶ ἴῃ Βορϑ, ἱῃσουρῇ [ἐν, ἰη7 [Π6 ρονονῦ οὐ 1ῆ6 ΗοΙΥ ΘΠοβί. 

ΟΣ. Θ᾽ ϑὁι 

ἘΕΧΤΟΌΑΙ, 

} Ψας. θ.--[Οη (80 ἵπο δῆωρωνν εαἴνθῃ δθονο, 866 {{|6 α σ. Νοίες. 
5. Ψογ. 7.--ἰΤΠῚ Ὸ Κεο., τίτ Β, Ὅ!,. . ἡμᾶς; Ν. Α. Ο. 5 8, ΕΓ Τ,,, τοραί γουδῖίοπβ δηᾶ ΏΔΗΥ ἰδέθποτα : ὑμᾶς. 41} 

πιοάοστῃ οὐϊΐοτβ δἀορὶ {πὸ Ἰαϊῖασ. Βοδίδθα ἐπ ΟΥ̓ΕΣΉΒΟΙτηΐτις Μ{. κπρροσέ, ἴμπογα ἰδ [Π6 ΟὯΔ] τϑδϑϑεχι, ἰμδὲ ὄμδς 
τας ἐμ τομάς ὁὨίοτ 85 ἃ σογχοοῦ ρμἴοδ8, αἷησα (Π6 Τϑίδσζοτιοοθ 8 ὑπἀουθῖθαν ἐο Ὀοτὴ «Το 8} δὰ αοπεο ΘΟ τα 866 

Θ . Νοίφε. 
8 οι. 7.--ἰ[Ρἃ6 ΖΦ »ο.., οχ ὙΥῪ ἱπευδιοίοσπί δ ΒοΥίΥ. οταὶ ἢ τὸ Ὀθίοσο Θ εοῦ ; ἱπεογι οᾷ ἰῃ Ν. Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. 6. 
4 Ψο:. 8.--ἰΠποίοηα οὗ γάρ, ψηΐοἢ 18 Τουπᾶὰ ἰῃ ᾿. Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ., νοτπὶ 5 δῃὰ ἰαίποσα. ἐῆυ “2 “ς. (0 Το, δ ἃ 

τ ὐκύκυν ΤΟλὰΒ: δέ. ΤῊΘ ἰαιίοῦ γοϑαϊηρ Ῥσοῦ Ὁ ΔΓΟΒ6 ἔγοπι ἃ ταϊ πη ἀρογοίβπαάϊΐπο οὐ [86 σοπῃμοοίίοῃ (Λ)ίοτ ἢ), οἱ Ὀδοδτ θα 
δάγῳ ἷβ 80 δοπιτο ψΠῈ Ῥπαὶ {έοσεῦ): 6 ὌΌΓΙΩΟΣΙ 8 ΠΟῪ βΌΠΟΓΑΙΠὮ βαἀορίοα (ἔγτοπι Οτοδῦθος ἕο ΤΎΘρΘΙ ἰ6 6). 
ῬΒΔΠΡΡὶ ἘΠ} Κα ἃ ἀδοαϊκί νη ἰπὰρο 8. 1}}6 

8. “ογ. 8.--[}. Εἰ, ϑυγίας το τείσαϑς Ἀεο., ἰπδοτὶ Ἰησοῦν Ὀοίοτα Χριστόν. δκοῖὴθ δυίῃηοτγί οα (ἰποϊυμάϊπσ ὙῸ]καῖδ), 
ἴον Χρ. ; οζηἰϊοὰ ἴῃ δ. Α. Β, Ο., ἐκέδποσβ ; τοὐϑοίεὰ ὈΚ Τα ΠΊΛΈΣΙ, ποπάοτῆ, Ὦ,.: Ῥοιο, ΑἸοτὰ, ΤΊ|ν.6 νατδήοσ ἐδ 
᾿πρλλλολῦ μεν ἀϑοϊάοαϊν ἀρηίησξ 1ξ. ταρ κῖτρ ἢ ἱπίοτροϊδτίο οχίσοπιϑῖν Ῥσοῦ δ Ὁ]6. Ὧν. ἴδδμο τ ἔμ6 σοπηδοίίοι ἔκτοῦ 

οταϊβπίοῃ. 
5 Ψογ, 8.-ἶἰδΝ Α. ΟἹ ὯΒ, 1... τὴν ἔπε : γεαγενῷῶσθαι; υἰμς μων ὃν ἢ Ὕεῖτο, ΡΗΣΡΡὶ, Μόγον, ΑἸίοι ἃ, 

Β. σ΄. 1. Ἑ. : γενέσθαι, νἀοριοα ὃν Το ἢ ἀπὰ ΤΊΟμΟ]].8. ΤΏ ἤοσιγεν ἰφ 0 ὍὯο ρτοίοτγγοᾶ, Ὧ56 [0 γε- ΝΒὄ Ῥ 
ἔς ᾿ο οτηϊ(οἃ δηὰ ἐΐπο Ἰδίίοσ σα σῃ Βανὸ Ὅθοι θυ Ὀε πο 85 ἃ Θοττοοξίος 
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ἡ Υοαι 10.-Ετοῖ 89 ΤΧΧ,, Ὁουί. χαχί!. 42, ΤῊΘ ΗΘΌΓΟΝ ἰασί ἰ8: ἸΏΣ ὈΝἿΔ ἈΣΔΓῚ, Ηοταῖγ, Ξροίοε, Ο γε "αν 
Νονε, Ηΐε ρεορίδ. 1 18 πιο ὨΘΟΘΘΘΘΣΥ, ἰπὶ οσὰθς [0 ἀοίθπα ἔδθ ταπάθσίῃᾳ οἱ 186 1, Χ., ἴο δΌΡΡοθο ἐμαί ἔμογ σοδὰ ὩΦΨ ἘΦ 
οἕΣ 83" οὐ 85 “Ὧδὲ (Δ πουρὴ ἐδ 1αδὲ μδ8 Ὁθθῃ οῃπὰ), ΤΈΘΥ οου]ὰ Βπιὰ ἘΒῸ 56:86 ΒΟΥ πιάνο δἀορίοὰ ἐπ ἰμ6 Ἡθϑῦσον 
τεχὲ δε [ξ εἰδιιὰδ, ὉῚ εἴζυρ!ν τοροαϊς ἰδ9 ἱπιρογαίένο (πὶ ἐδουραθ) Ὀοΐοτο ἸὩΦ. 806 ῬΒΙΙΡρὶ ἐπ ίοοο, ασιὰ Ἡδηβδίθπνοσα 
ΟὩ Ῥεα. χυΪ]ὶ, 50. 

8 Μα;. 1ἴ.--ἰ|Β. Ὁ. Β. τϑαϑὰ λέγει ; οτηἰϊ θὰ ἱὰ . Α. Ο. 1ω, ἔδίμοσθ, ΣῈ τῶϑ δϑϑδὲὶν ἱγιδοσίοαὰ ἔγοτα νοσ. 10. 1. ΘΟ ΣΣΒΤ ΠΝ 
δάορίο ἔξ, Ὀαὶ {{ ἰδ ΘΣΔῚῪ το] οἱοὲ.--- ΤῊ: ογάοσ οὗ [δ8 Κεο.: τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη ἰ8 ΟΙΘΟΝΣ 8. ΘΟΣΣΘΟΙ͂ΣΟΣ 
τὸ ΘΟΒΕΌΤΗΙ Ὑὑἴ [09 ΩΧΧ. δ. Α.ἕ 8. Ὁ., ψαυϊᾳιῖο, βγγίδο, ὅθ. : 5. τ. ὅθ. τὸν κύριον. 80 , Εἰθοδποιάοσί 

Ττορο]168, 
9 γας. 11].--[Ὡ. Α. Β. ὦ. : ἐπαινεσάτωσαν. 80 [560] ΣΆ: Ώ, ΤΙΘΟΒομάοτγῆ, , θὲ Ὑοῖίο, ΑἸέοσὰ, 

ἴδιο. ΚΚες., Ἐ. ΘΣΒΙΟΣΒ : ἐπαινόσατε (80 ΣΧ, ΔἸἸΠπου ἢ ἴδ ΜΗΒ, τνϑδιγ). 
ΜόονοΣ, τῆρὰ τοτὲ, 

ΙμρΥ̓́ Ῥαδέρμι δάορία ἴμο ἰδίίοσ, Ὀθϊ Ὧο ἰδ ἃ 
φοῃθοευδεϊνο 88 τ τὰ 480 Ζεοορία. 

6 Ψα;. 13.--ἰ ἘΧΧ. (168. χὶ, 10) ἐδ 0] οσοὰ στο. 1 αὐδοχδ βοσηον αὶ ἔσοσο ἔθ ΗἩοῦσαν, στ οὶ τοδάθ. 

9 Ἴ ὨΣῚΝ ΟἿΩΡ Ὅ29 ἼὮΦ ὯΝ ἼΞῚ Ὁ ΜΗΓΙΓῚ ΟΝ ΓΤ, 
εΑύδεΑΙ ν : “ Δηὰ ἵπ ίλαιί ὅαν εἐλαὶ! ἐδε τοοὶ 4 “ὥεξεε τοπιοἡ (18) διαπα δοὲ ὉΡ) δὲ )07 α εἰρπαὶ ἰο ἰδε πώμονπε; ὑπο Ἡη 
ελαῖ ἰδὲ Θεμέϊϊ δα ἐεεῖ᾽" (Ὁ. γε Αἰοχδθᾶθγ). Βυΐϊ {86 ἤρα ΟΣΙΥ ον παρ τ ἰπΐο ἃ ἕοστω 1|6}} εαἰέθὰ ἴο ἐδο ἈΡοδί!ο᾽ 

Ὑ ον. 12.--{8. 6. τοδὰ : πληφορήσαι ὑμᾶς πάσῃ ᾷ καὶ εἰρήνῃ. 8ο Β.. ἐπβοΣέξηρ, ἐν Ὀσίοσα ἐδ ἀδίξνοθ. δὲ. Α. ( 
ὭΡΙ : σληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ τον τν: δοοδρίθα ὉΥ τασδὶ ϑάϊίοτβ.--Ἑ.ἢ 

᾿ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΣΙ, αοά, ονϑὲὴ ἴῃ Ἐαίδμοσ, ἄς. Το Ε. ', ἰθυε 

ΤΏ νοϑϊνο ἀοδιπηδιίοι οὗ 6 ΟἸτδέδδη ΟΠυτοὴ 
εἰ ΒοΙη6. 

γον. ὅ. Νονν ἰδο αοὰἀ οὗ ῬΑ δοσο, δα. [ὁ 
δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς, κιτιλ. “Αοἄ, πᾷθο 
86 (Π6 δίδουν οὗ ρμαϊίθηοο," ἂς. 80 ἨΗοάρο, Μογοσ, 
δηὰ τηοϑῦ, [1ἴΠ6γ: “ ϑογίρέωγα σνδάεηι αοοεῖ, 86. 
σταίἑα ἀοπαΐ, ἐα ἐοεεί." Οὐτωρ. Οα]νίη οα 
16 ρμαϊίοῃοθ οἵ ἔδο ΟἹ ιγἰϑύδη. 86 Ἧ εἴθ, Μογοσ, 
ΔΩ ΟἴΔΘΓΒ, ὑπάογβιαπα ὮΥ ὑπομονή, σοπδίαριον. 
Ἡοάᾶρο ἰδῖκθβ οονϑοίαξίοη ΔΒ ἴΠ6 ΒοῦΓΟΟ ΟΥ̓ Ὀϑιϊθῃ66. 
--Ε᾿ ἀοὰ ἰ8 ἐπὸ σοιωτηοῃ, ἱποσχβαυβε 0]6 βοῦγοο οὗ 
811 (6 τιδίυτοὰ ραϊίοποο οὗ ἴ)6 Νὸν Τοβίδιηθεί, δηὰ 
Οὗ 41} (09 ῬτΘΡΑΓΔΙΟΕΥ οοϊηξοτὶ οὗ ἴπ6 ΟἹ Τοδία.- 
τοθηΐ δα ἰὲ ἰ8 ἔγοιῃ Ηΐτὰ ὑπαὶ δ᾽ ἑονυοῦθ τηυδὲ ἀ6- 
τἷνο (00 γνἱ᾽ οὗἩἨὨ θείης Οὗ ἴῃ:6 βδσὴϑ ζσηὐπι ἃ οὴθ 
τουυασὰ δηοῖμοσ δοοοχάϊηρ ἴο ΟἸχίπι ὅὕοδια 
(μοὶ δοοογαΐηρ (0 ΗΪΒ ὀσχϑιρ!θ δηὰ Μ|11 τηθγοῖυ, Ὀαὶ 
δοοοταϊπρ ἰο Ηΐδ8 βρὶγὶ0)." 

γεν. 6. ἔξ '8 ΟὨΪΥ ἴῃ 88 ῥϑίἢ οὐἁἨ 80} υτη  ]αιοη 
Καὶ ΠΟΥ͂ 8}}8}} δῃηὰ οδῃ διίδαΐη ἐὸ {πὸ ρ]οσίοιιβ ὙΑΥ͂ 
οὗἁ ρ]ογ ἔγίηρ [6 Θοᾶ διὰ Εδΐμος οἵ οὐγ [ογὰ ο᾽εθμδ 
Ολνὶδί.---ϊτν τὯῸ ᾿δ8 ρ᾽οτβοα ὕεδια ας Ολγέδί, αἴνοῦ 
αἰ τὶβὲ ραβδδοὰ ἱμβγουρῇ (ῃ6 «}εδιδεοαν οὗ Πυτῃ ]αἴζοη, 
δηὰ πῇοπὶ ἴδον ρον ν᾽ πῃ (Π6 δηἰοἱραίίοη ἰμδὺ Η6 
ὙΠ} σἸουὶ ν᾽ (ἤθιη σῖοἢ Βΐτη, δ Ἠδ 88 αἰγοδαν ρμίοσγί- 
Βοὰ ἰποπ πῃ Ηΐβ. 706 ἰθιτὴβ Ολγίδέ ὕόδωβ δυὰ 
ἴοι ΟΥγίδί ἃτὸ Ὦδγο γονογϑοὰ πὶ ΤΟΙ ΑΓ ΔΌΪΘ 
δουΐθῃθ88 δηὰ οὔροι.--- Ὁ ἢ ομθ δοοοχᾶ, ὁμοϑυ- 
μαδὸν, ἷἰθ ποὺ οχρίαϊηοαὰ ὮΥ (6 ρῆγαβο: Ὁ 
ὁὩ6 τηουϊ [ἐν ἑνὲ στόματι), Ὀὰὺ 1πΠ6 ΓΌΤΤΩΘΡ 
ἴα ἴΠ6 βοῦγοο οὗ π6 Ἰδίϊοσ, 86 Μουοῦ ἢδ8 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ 
οὈθοσυθᾶ, ἀρηϊπϑὶ Ἐοίοθο. [“ἼὕἴΠοη αοὰ ἰβ 80 
ῥταΐϊθοὰ {παῦ ἴΠ6 δβᾶπι6 τηοορῦ ἱπηρο6}8 ΟΥ̓ΘΟΡΥ ΟὯ6 (0 
ἴΠ6 58Ππ|6 υὐΐοτβηοα οὗ ργαΐβο, ἴθ ρασιγ ἴθο ἑηρς ἰ8 
Ὀαηΐβηθα, δπὰ ἀσκαι νον ὃ Ὧδ8 ἔουηὰ [18 τηυδὺ βαογοὰ 
ΘΧΡΓΟββίου ᾽᾿ (Μ6γ6γ).--- Ε.] 

Το αοὰἃ εαπα ἘαῖμοΣ οὗ οὖσ Τιοχὰ ϑβαξ 
Ομτίοὶ [τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυ- 
ρέον 1.5: Ἰησοῦ Χριστοῦ.) Ἠο ἰδ ποῖ οἱ] γ 
ἴπ0 Ἑαΐποσ, Ὀὰϊ ἴῃς Θοά, οὗ ΟἸ τι, ἴθ ἴπῸ Βὶρῇ- 
θδὲ βρθϑοὶδο βοῆβε (ἐπ8 Οτοιίίαβ [Βοηροὶ, Βοίοδα, 
Ἐτίίσρομο, Φοποιι], δὰ οἴδογθ, ἰπ ορροβίου ἰο Μογ- 
εὴὶ Οομρ. ΕΡΏ. ἱ, 17. 

9 τὰ ἐπῖα δοοοῦὰδ ἐπ νἦονν οὗ Ὧσ. Ηοάμεδ. “ ΤῊΘ ὁΧ- 
ἐὸ ὃ» ᾿ἐκοοναϊπ θα, ἄοθα Ὡοϊ Ὦ6ΤΟ ΓΟΙῸΣ ἴ0 ΠΟΙ ΒΙΥ 

οὔ ορ!ηΐον, πὶ (0 ΒΆΓΣΙΠΟΙΥ͂ οὗ 766] πρ ; δοα ομαρα, νὴὶ. δ; 
κι, 3." 6 οοῃίοχὶ ἔλυοῦβ ἐπίϑ υ τ ἀοσίἀοᾶϊν.--Μ' 
ἐδἱ πἰση “1ἢ9 ἜΧΕΤΟΡΙΒ οὗ ΟὨγὶδὲ (νὰν. 8) ἰδ βὲἢ]}} 6 της 
ἐδοῦχσπι ;"" πὲ 11 ἴδ ΟΘΡΊΔΙΏΪ ποῖ ἐηο ὁχοϊμεῖγο οθ6. ΤῈ6 
ψαῖὺ δῴη [5 νὰ τὰ Ἡ]]δἸσεῖο ἴοστα [0 δοίη.--Ἔ.] 

ΟΠ 6, ἀἰθοοπηοοίίηρ “ οὗ οὖν [ογὰ ΦΔοδὺβ ΟἸγίδι 
ἔγοτῃ “"" Θοὰ,᾽" 850 Ῥε γοίίο, ῬΒρρΙ, Μαγου, βιυδσι. 
εὔδιον δηὰ ὙΠΠΚίηϑου. Ηοάρο, ΤΒοΪθοι, δπὰ ΑἹ- 
ἔοτὰ, Ἰοᾶνο ἴπ6 ᾳυοραύοῃ υπαροϊαοα, [{ νου]ὰ δι οι) 
ἐμαὶ ΟἰΠΡΙ ΥἱοῪ 18 δἀπιββὶ Ὁ]6 ρτϑσηση δία! ; καὶ 
ἷ8 οἴἴδθηῃ υϑοὰ ομοχοροιϊολ!γ, ουεπ, δηὰ {06 δγίϊο}ε 
(βἰαπαΐπρ Ὀδίογο θεοῦ ΟὨ]Υ) ΤΩΔΥ ἸΠΘΡΟΙΥ Ὀἷπα [86 
ἅνο ὕθυτηβ, “ αοἀ ᾽ δηὰ “Βδίῃον οὗ ΘΟ" γίϑι ᾽" (Μ νοῦ). 
Αὖὐ [6 Ββδιὴθ ἰΐπηθ, [86 ΔΡίῖ0]6 »ιέᾳλέ Ὀ6 Ἰοοκοα [ῸΣ 
Ὀοέογα πατέρα, σοῖο καὶ δχρ)οαῖῖνθ. Νον 9 
ΠΘΓΘ ΒΥ ἀοοσιίτΐηδ] ΟΠ ΠΟῸ Υ͂ Οσςαβίοποα ὈΥ δἰ} Σ 
νον. ΤῈ6 ΟὨΪΥ ΓΟΘΒΟῚ ἴῃ ΙΤΩΥ̓ ΟὟ Γυϊπὰ [ὉΓ ῥχὸ- 
ἔοσσίηρ (6 ἱπιογργοϊδιίοη οὗ [86 Ε. Υ͂. 8, (Πδι τῃοδὸ 
ὀσχοροῖθϑ, ὙΠΟ το σηοϑὶ ἀδἰσαίθ ἴῃ {Ποἷρ ρϑγοοριΐοιϑ 
ηΝ ΕΥΡΙΠΠΆΘΟΝΙ αυοδιίοῃβ, δαορὶ ἰδ. β6θ Μογεν ἐν 
000.--- 

γεν. ; ὙΜποσοίοσο χϑοοίνθ γὙ͵ὸὸ οὔθ δῃοΐῃποι 
7: προσλαμβάνεσϑε ἀλλήλους]. 1 τῇν 
Ὠὐθηδῖνο β6η86. Ἀπ οχμογίδιίοη ἴ0 Ὀοΐὰ ῥϑγιΐος, 

8150 τϑοοοϊνϑὰ γοῦ [καϑὸὺὼς καὶ 
ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς. 7εχί. 
μαὶ Νοίε 1 ἘΤπΙ8 8 Ἰηογο ἀ6βΒη 6 }}7 Θχρ)δἰποὰ ἰῃ 
ΥΟΣΒ. 8 ἀῃὰ 9. 

Το ἴδ6 οὗ αΟοὰ [εἰς δόξαν τοῖ Βῖοῖγ 
Θεοῦ. 866 7εχίμαὶ λοίε ".]ὴ ΤῊΪ8 τηυβὲ 6 ταΐοττοὰ 
ἴο ΟἸτβι 5 γοοορίου οὗ ἔποσι, δηὰ ποῖ 0 ἐδ 8 Θχῇοσ. 
ἰϑεἴοη : γϑοεῖυε ψὸ Οδ αποίλεν, δοοογάΐηρ ὑο ΟἾγγβοι- 
ἰοτα, δηῃὰ οἴβεσβ" 71λαέ Θοά πιὶρλί δὲ σίογὶ εα. 
Νοὶ ἐνιηιοαϊαίεῖν, ἴῃ ονάδν (πδὺ 6 ΤΙΩΔΥ͂ εἶ ον 
Ὀἰνίπο βίον πῃ ΟἸ τίδὶ (ατοιυβ, Βοσζα, ἀπά οἵδ οῦθ), 
ΔΙ Πουρἢ ἐπ ρ]ογβοδίϊΐοῃ οὐ Οαοα 8}}8}} οοπαϊεὶ ἴῃ 
τηδῖ, ΑΒ {π6 βο] κῃ πι ΠἸδίοι οὐὗὁἨ ΟἾὨ δὶ, τ τᾶς 
Ῥγουθὰ ὈΡΥ Ηἰἷε τροοϊνίηρ πη ἰπίο ΗΪ8 [6]]Ο τ Β ἢ}, 
ἰεὰ τὸ {πΠ6 ρ]ονϊβολίίοη οὗ αοἀ (866 Φομῃ χνὶϊ.), 5ὸ 
4180, δοοογαΐηρ ἴἢο {56 ργονίουβ στ γβθ, 8}}4}} [ἢ 6 βαῖης 
οσοπάυοι οἵ 86 18 0]0 οἡ ἴΠπ6 οὗ Ομ γβιΐϊδης 
ἴᾶνὸ ἴΠ6 βδη6 οὔδοί. Βυΐ ὮΟῪ 888 ΟἩγὶδὶ γοοοϊνοὰ 
8 ἰηΐο Ηΐβ [6] ἢ ΑἸΒΊΤΟΡ: 

ον, 8. ΕἘῸΣ 1 δὰν [λέγω γάρ. ὅε9 7δεξι. 
μαὶ Νοίε ..1ὺ ἸΤῃ Αροβθ ΠΟῪ δχρ] δὶπβ ποῦν ΟἸ τίει 
γοοοϊγοα ἰδθ ΨΦ 6 8 ΟἸγιβυϊδηβ δὰ Οθἷ]6 ΟἾὶα- 
ἴδηβ ἰηΐο ζ6]]ονβμΐρ τὶ Ὠἰτηβε] ,.-- αὶ ΟἿἸχ δὶ 

φὉσ. δίς δὰ ΒΟΘΣΩΒ ἴο ῬΓΘΙῸΣ ῥβ οἴδος σοΐίόσομοο, πο ϊϊε 
χε. ἴατι Τεδὶ σ κάρτα ΟῚ ἦὰ δῖο ΔΙΣΕΒΟΣ τοι κα. ὮΣ. 
Ἡοᾶκο ἄοδε ἢ 9 ὙἘῚῸ0 ἢ τοι τ! Ἐ᾽ ἮΒ δδορία. ὑμᾶς ν᾽ 
ἣ ἂφ: ὈμπῚ δηγα ἰδὲ, 17 Ἐ}6 ΤΟΤΤΩΘΣ 0 (γὸ Σοδόϊης, 
δ] ἐπ ““ἀχῃοσγίίηρβ ἐδο ΟσὨ 16 οοηνοῦίδ ἴῶ ΤΌΣ ΌΔΑΤΟ ἢ“ Ὁ 

ἰονασὰ {ποῦν δὲ Ῥτγοΐῃσοῃ." ἘΠῚ6 τ᾽ θῖν ἰδ τοὐοσίοά 
τοοϑὶ οὗὁὨ 19 Ἰαίοσ οοτα θοδ ἴοσ ὈΟΓὮ ναχεθη δΓΘ  ἀ- 
ἀγοβαδϑθᾶ, 86 6 οοῃίοχί βῇονα. τοῦό ῬδΌ] οὗ δὰ λον ὯΝ 
Θομίδ98 τΒΟΏ 6 δῆγα ὑμεῖς, πα ποοὰ οί Ὠο]ἃ ἐδηΐ δε 
ΔΊ γε 866 ἰΐ ἔπι ἰΐο δο;66.--Ἐ.1 

το. 



«}4 

[Χριστόν. 8660 7οχίμαὶ Νοίο "1 Ἰδο τοδὰϊ 
ΟἈνδί, 88 ἃ ἀοδίχηδίοη οἵ ἀοα δ ὅθι), ἰῃ Υἱὸν ο 
186 ἱποιγηδίίοῃ, ἴῃ (μ}8 νον Ηθ δῖ Ὀθθα πρδᾶθ 
ἃ ταϊηϊδῖοχσ οὐ 1:6 οἱγτουτηοϊκίου [διάκονον 
γιγενῆσϑαι περιτομῆς. 866 7οχίωμαί Νοίε 5. 
ὕτ. προ, ἴῃ μἷ8 δγηδι ἰοχὺ οὗ ἐπ νϑγϑο, ἴῃ 8 
Θσρ αἕμ8 1}18 ρΏΓαΒΟ: “ ἔγοσῃ ἃ ἰσθμόν, Ὀ᾿᾽ ν᾽ η6-Πυπιδῃ, 
ἰάθα] Ροιηΐ οὗ νίονν, τϑοονίηρ ὑπ6 δον ἰηΐο ΗΪ8 [6]- 
ἰονσϑηϊρ, ὮΥ ϑυδταϊϊης [εἰπι86 1 (ο οἰγτουτηοίδιοιι.᾽)-- 
Β.}] Ηἰ5 ἐοπογθῖθ ἱπολγηϑίίοῃ 48 ἃ Φον, ἴῃ ππΐοἢ 
Ηω ὑυῤοδιηθ 8υήθοϊς ἴ0 ἴῃ6 ον δ ἰὰν (866 Ῥ}]. ἰΐ. 
ἢ: ΘᾺ]. ἵν. 4), πιυβὶ Ὀ6 αἰδοϊηριίδηοα ἔγομη Ηΐ8 ἰη- 
οἀγηδτΐοη ἰῃ [ἢ6 ΤΏΡ σΘΠΘτα Β6η86. ΒΥ (Πΐ8 ΓΘ 8Ώ8, 
ΗΘ, 28 16 ποδυϑην βίτοηρ, Οπ6, ἐπγουρῇ γΟἸΠΙΑΓΥ 
ἴον οηϊογθὰ ἰπίο (ἢ6 [ὉΠ] ονϑιΐρ οὐ ἴλ6 ἰηβηΐ 6} γ 
ὙΓΟΔΚΚ ἴῃ ὈΟΤῺ ἃ Βυμηδη αηὰ ἸορᾺ] β6η86, ἃπα δοσογά- 
ἸΏ ΡΥ γοοοϊνοαὰ πο πὶ ἰηΐο ΗΪ5 [6] οσβηΐρ. [10 βθοπιδ 
ἔαγεϑιοπθα τὸ τοραρὰ ἐδδ οἰγομηιοὶδίοπ Ὦθτθ (τἰτἢ 
Μογογ [με ρρι, Ηοαρθ], ἀπὰ οἰ μθγ8) 88 δῃ δὐβϑιγαοῖ 
ἴάοα ἴον ἐδα οἱγσιεπιοίδοα.  ἸΤῃ6 οἰγουμπηοϊδίοη ἀ6- 
Ὠοΐοβ ἴΠ6 ἰΑῪ ; δηα 828 Ηδ ἔθ 6] Ὀδοδηθ ἃ Πἰ ἰδοῦ 
ΟΥ̓ τ᾽Ὁ86 ἰανγ, Η6 4180 Ὀθοδπλ6 8 τηϊηἰδίογίηρ οοΙηραμΐοῃ 
οὗ τ1ῃ6 Φονβ, Μαῖϊ, χχ. 28. ΤὨοτγοίοτο ἴῦ 8 ποῖ ὑπ 6 
Ειθοσγαῖῖς “πομπὸν οὗἩ ἴῃ6 Φ6 098 ̓" πῇηϊοῖ ἰ8 Θιηρῃδ- 
εἰχθὰ ποῦ (Μογθῦ) [ῬΆΪΠρΡΡῚ], Ὀὰς τἴ6 δοπάθβοθῃ- 
βίου ἴυ βοῦν ἴπθιη. [80 Ηοάρο, “ιάκονον ἰβ 'π 
οι ρῃδίῖο ροβίτίομ. 6 νἱ 07 οὗ [6 δι ΡΠ 858 [Δ ΚΘἢ 
ὉΥ ΜΈΟΥΟΥ 86ΡΠ)8 οοηγηοαὰ Ὁγ ψθδὶ [οἰϊονγθ, ΜΙ] Οἢ 
8δο6ῖ8 ἔογ ἢ δὴ δἀνδηΐαρο οὗἁὨ ἴΠ6 Δεν 8.---Β.] 

ΕῸΣ ἴῃ Βα ῖσθ οὗ σοὐδ π ἰσχυϊῃ [ὑπὲρ ἀλη- 
ϑείας Θεοῦ. δι» δε δαΐε 97 ἐπδ ἐγ μεδ ζωίπεδκ οὗ 
Θοι, ἴῃ. ογάϑν ἴο ᾿υ8ι}}}7 δὰ ἴὼ ργονυα ἰδ ΟΥ̓ πηθδῃ8 
ΟΥ̓ νὰ ΔΒ] πηϑηὶ οὐὗὁἨ ΚΓπ6 Ῥγοι) θα οὗ (86 Ο]ὰ Ταβίδ- 
ταϑηΐ.--Β.} Τα υπαουθύθα]ν ΒΘΘ 8 ἴυ ΟΧΡΤΟΒΒ (ἢ 6 
δαναιίασα οὗ ἰῃ6 Φονα; Ὀαΐ ἰΐ αἶδο ἰμαϊσαΐοβ ὑΠΟΙΡ 
Ῥου]ουϑ οοπάϊτίοη. Ηΐ8 οοπαδβοοηβίοη δὰ ἃ ὑνο- 
[οἱ ἃ σι80 : ΟΟἀ 8 ΠΙΘΓΟΥ͂, δὰ Ηἶδ8 ῥγοιηΐβοθ γοϑίΐηρ, 
ὕροη ἰξ. Ῥεϊηοὶρία!γ, Ηΐ8 τοῦ ὑοοῖ [πὸ ργθοα- 
ἀθποο; Ὀὰὺΐ ΠἰΒιον ἝΆΠΠΥ, 0}}6 ρτοπηβα ργοοοάθὰ. ΤΠ 
ρας [Ὁ] 1688 οὗ αοα δά ἴο Ὀ6 864]68 - δ τηυδὶ σοη- 
ἢγπὶ τ Ὀτογηΐβο8 σίνθη ἴὸ ἴΠ6 ἔδίογβ ὈΥ͂ 18] πρ 
ἴηι, Ὠούέονοῦ πηϊοτυπλῖο ὑπ6 σοπαϊζίοιι ΟΥ̓ ([Π6 ροδβ- 
ψε ὙΠ ; τπυδὲ οοηδττῃ ΤΠ 6 πὶ ἰῇ ἃ ΜᾺ βΒΠΑΙΥ γα], ἴου, 
Ἀ8 δ 0 ἢ); 86816 ἃ ὈτΤΟΠ)ΐβ68, ὑπ  ν 80}}} οοπείηιθ ἰῃ ἴογοθ, 
ΔΟΟΟΡα Πρ ἴὼ ΟἴΆΡ. Χὶ., Θβρθϑοίδ !ῦ ἴο Ὀθ᾽ΐονθτθ (866 2 
Οὐν, ἰ. 20; Βον. {ϊ,. 14). 

γεν. 9. Διὰ ἰμαὶ [μὸ Θ ϑῃῖ:195, ἄοθ. [τὰ δὲ 
ἔϑνη ὑπὲρ ἐλέοις δοξάσαι τὸν Θεόν. 
ΟἸιγίϑε μὰ ἴο τϑοϑῖνθ ἐηὴ9 Ψθ δ, δοῖϊηρ, 88. 8 τηϊηίβιον 
ἴο ἑθδ6πὶ [Ὠτουρὶ Ηἶδ τΠΟ]6 18 . δπὰ Ἦσ δή ἴο οοη- 
βη6 ἰπιϑοὶ᾽ το ἰϑύοτγῖ 1 Ἰαοῦθ διηοης τἤθη), ποῦ 80 
ΠΟ Ὀθοδυθ6 [ΠΟΥ ΟΓΘ ὙΟΓΙΠΥ οὗὨ ἱΐ, 88. ἴὸ (]Η͂] 
ἐἶν6 ργοιηΐβοθ σίνθη ἴ0 ἴΠ6 ἔαλί!οτα, Βαϊ [Π6 Οοπε]68 
ΘΓ ΠΟΥ͂ [ἢ ΟὈ]θοὶ οὐὗ ἱΌΟΡΙΥ απτηθτγὶ θὰ ππρΓΟΥ. 
Το Ὁϑουρἢῦ ὑπαὶ ΟἸγϑι ἢ88 τοαἀθοπηθα (Π6 Οδαι 68 
πιθοῦ ΡαΓΟ ΤΏΘΤΟΥ, πηΐϊο ἢ} 8 ποῦ γαοῦ ἢ ΒιΟΥΙΟΑ]ΪΥ͂ 
Ρἰθαχοὰ τὸ ἴθ (ον (Π6 ργοπιῖβοϑ ἴῃ τΠ6 ΟἹά Τ68- 
ζλπιθηξ ἴῃ γοϊδύϊοη ἴο 86 Οδη 08 τ γΘ ποῖ ρ᾽θάμοβ 
ἴο τῃ6 ἀΘμ 1168 ὉΠ πλ86} 168), ΠΟΥ͂ ρ43868 ἰπηπγοαίαιο}ν 
ΟΥΟΡ ἰηΐο ἴπ6 γοργοβοηϊδιίΐου οὗ ἴπ6 μοὶ (Ππαὶ (ἢ 6 
Οδ πη 1168 Πα 6 ΔΙΡΟΔΩΥ͂ οΟμ6 τὸ μ] ον γ᾽ Οοὰ 85 Ὀρ]ΐον- 
ΘΙΒ, ἰῃ ἩΒΙΘΝ ἴον ΠΒαΥο δὴ δαἀνδηίαρθ ὁπ ὑποὶγ βἰάθ 
αἰθο. Τῆι τηθαπΐιρ οὗὐ ὑπὲρ ἐλέους ἴθ, (μδ΄ τηογ- 
ΟΥ̓͂ Θου]Ἱὰ ηοὺ Παρ Βα βίγίηρ 861} ἴον [18 οὕσῃ βδΐῖζο, 
ὉΥ τοἀοιηριίίοη. ΤὴΠῸ δοξάσαι [88 ὈΘΘη [ΓΔΠη8- 
ἰειοὰ ὉΥ ύοκοτι [06 εἴα, Ποάψο, ΑἸΓογα], δηά 

Φ(ΤΗΐδ τί ον οδπ ΒΟΛΤΟΘΙΥ͂ Ὀ6 ἀοοπηοὰ “Τἀσ.οζοϊομοὰ,"» 
πΒδῺ ἰΐ ἰδ 60ὺ τον διισσθείθα Ὁγ ἴῃ απο ησαὶθ, ἔϑνη 
(νοῦ. 9), δηὰ θη ῬΗῺ] 80 Γγοα αν τιϑοα ἐδ ἴϑσιῃ ἴῃ ἐμ 8 
τ μ να οἶδρ. ἰἰϊ. 20; 64]. ἢ, 7 Ὁ ; ἘΡΏὮ. 11. 1; 60]. 
1, .π' 

ΤῊ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑῦΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. : 

ΟΙὮΟΙΒ: λαυό ἔπ ΌὉγΥ Κό!ϊπον [Οαϊνίη, ΤΟ 
ἰχ0Κ], δὰ ῬμΠρρὶ : φίογῳ. ΜΟΥΘΡ οΚΒ 
{18 μοΐηϊ, Ρ. ὅ17." ΤΏΘ δογίϑί δᾶγβ, αἱ δὶ] δυδηβδ, 
ἐμδὶ [ΠΟΥ δᾶνα αεοϊάδαϊν ἴο κίον εν ἀοἀά. 

ἙΠῸῚ ᾿λΐα οδδοῖ εἰνο ᾿ματῖκα ἴο [8 96, 
ἄο. [τὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοε, κιτ... 
γοργθαιΐηι ἔγοιῃ πὸ ΟΣ, ὁσχοορῦ ἐμὰ κύριε ἰ8 οὗλα 
ἰθὰ εῦρθ.0 ΟἿ ἐδὸ σνογὺ, 866 οἰιαρ. χὶν. Ἢ ἀντὶ τῳ 
.--ΑΚΑ ΜΟΥ ΔΡΟΩ͂Ρ ΒΆγ8: “Τῆς Ὠἰϊδβιογίοαὶ βυ᾽ ϑοὶ 
οὗ ἰὴ6 ραββαρο, ἠαυϊά, ἰδ [6 ἴγρο οὗ Οὐγίέδί, δηῤ 
{Π6 ἰαῦον (μοῦ {}|6 ἀση]ε ΟΠ βιίδη, νῖῖὰ Εὐ Ζβοῦο : 
ΠΟΡ [{᾽᾿Ἰ6 οοἸ!θοιῖνα ἴθγιῃ ἴοσ [Π6 (ἀθη}}}]6 δροβί!οβ, υὶῶι 
Βοίοδο:; ΠΟΓ ΔΗΥ͂ ΓΩΘΕΒΟΉΡῸΡ ΟΥ̓ δ] γδίίου [0 (δ6 
ποτὶ, πὶ ῬΒΙΙΡΡὶ) 8 ἰπογοίογε, ἰῃ Ῥδ0}} Β 86 Ώμθ, 
86 ριορθιοϑὶ βαδ͵οοῦ; ΟἾγὶδὸ ῥτοπιΐβοβ δὶ ΗῈ 
Μ|}} σἱογι ἕν αοἀ διγοὴρ [6 αδη 168 (ϑυττοιπαάθα ὮΣ 
Ὀοονίηρ ΟδῃἘ1168) ἰὸς ΒΪΒ ΤΏΘΤΟΥ (διὰ τοῦτο ΞΞ 
ὑπὲρ ἐλέους). Βαϊ εμ)ῖ8. 18 {}|0 ρΙαϑιΐο ἀεβογίριίοη οὗ 
Εἰουιγίηρ, οὐ ἴΓ86 ρᾶγῖ οὗἨ τ6 66 1}168 ἐποπιϑοῖνρα, 
ὙΠΟ ἴδ κοθ ρῥίδοθ ἰὴ ἴΠπ6 Πδηὴ6 οἵ ἰῃ6 ἴογὰ Φοθυδ, 
δπὰ ᾿ῃτουρῇ Ηΐπ (ΟἹ. ᾿11, 117). 

γεν, 10. ἙἩο)]οίοθ, γὸ Οδϑεϊῖθα, τυὐἱῖι ἱδ 
Ῥϑορὶθ [Εὐφράνθϑητε ἔϑνη μετὰ τοῦ λαοῖ 
αὐτοῦ. 866 7εχέμαϊ Δοίε Ἷ, ἴον ἴ6 Ηδῦτον ἰοχὶ. 
--Ε θουϊ. χχχίὶ. 48. Ἐτγοιὰ ἴῃ6ὸ ΧΧ σΒῖο ἢ 
τοϑὰϑ μετὰ τοῦ λαοῖ; αὐτοῦ ἴον ὭΣ, ““ΡΓΟΒΔΌΪ 
[οἸοπίηρ δηοῖδον γοιΐηρ: ἼὩΣΤΣς ; "Ὁ Μεέγος. Οὐ 
ἴΠ6 ἱπηροββι ὉΠ οὐἁἨ υπἱπάἀογβιμπάϊηρ, ὉΣΥ Οοίτπῃ, τΠ6 
βίηρίο ὑγἰ 65 οἵἨ Ἰβγδοὶ, νῆϊο 6 Τ οἴτθ6 ἀοθϑ, οοΡ. 
ΤΠΟΪυοΚ, Ρ. 180, [Α180 ῬΕΠΠΙρρὶ, τῇοδα σϑιλν Κα ΟΝ 
τ ἷθ οἰἰδίομ ἃγὸ υπυθυ8}}ν [.]} δηὰ να] μὉ]ο.--- .] 
Ἀοοογαΐηρσ τῸὸ ἔπε ὑμποοογαῖίο ἰάθα, (Π6 ἀοθηϊοοῃθ : 
γόοῖοα ἰο ἠῇτδ Ῥεορίο, οΥἡ ταῖῃογ, νναζὲ ἐκ ρμεορίε 
γελοῖος ( ΠΛ), γε Οοηδίοδ, ἀπὰ γνελοῖσα ιομὰ δὼ 
Ῥεορδ, ἀτιοαηΐ ἴ0 (Π6 8αῖη6 {Πΐπρ. 

γεν. 11. Ῥσχαὶβϑο 8 ᾿ιοχὰ ; Ρβ. οχνϊΐ. 1. [Ἂη 
ὀχδοῖ οἰταϊϊοη ἔοι ἴΠἢ6 υΧΧ. ὅος 7» χίμαέ Δ οέει 
δ δηᾶ ", πονγενϑγ.-- ἢ. Αἱ ῬΓΟΡΏΟΟΥ οΥ̓ [6 υπῖνογ- 
Βὰὶ βρτγοδα οὗὨ βαεϊνιιίοιι. 

γεν. 12. Αμὰ «δμραΐῃ. Ἱπβαΐϊδῃ κβαϊϊ. [ς866 
7Τυχέμαί Νοίε 3.1 [τ οἴΔρ. χὶ. 10: Ασοοταΐηρ ἴο [86 
ΩΧΧ,, σοι, πονγανον, ἤἢδ8 τταπεϊαῖθαὰ ὑπ 6 οΥἰ σμ δ] 
τοχί 80 ἤγϑοϊν {πδὺ ἴῃ 6 ὑποίο ἃ ἀοπιϊπίοη οὗἉ 16 Ἡδβϑῖδη 
8. Ἰηαϊσαϊοαά, οἢ [Π6 ὁπ παηῆ, ονὸῦ {πῸ Δονγβ (63 {Π6 
τοοὶ οὗ 6886), δη, οη ἴΠ6 οἴποτγ, οὐ ἴ6 θη} 168. 

Α τοοῖ οὗ ὕοαδο [ἡ ῥίζα τοῦ ᾽]εσσα ]. 
5366 88. χὶ. 1. ΤῊ ἔγϑὸ οἵ {π6 γοναὶ ἤουβα οἵ θαυ 
Ὀαΐηρ οσυϊ ἀονῃ, τ[Π6 Μοββί ἢ ἄγοϑο γον ἴπ6 τοοί οἵ 
1Π6 ᾿οῦδο, πῇ ἢ 18 δΥμο  ἰχοὰ ΟΥ̓ Λ.586. [πῃ δ πὶρῆ- 
ΘΓ 86η86, ΟἸτῖδὶ πνὰ8 ἰηἀοοα εἰτὸ ΠΟΙῪ γοοῖ οὗὨ ΜὍ688ο, 
δηα οἵἁὨ [6 Ὠου86 οὗἩ θανία ἰύβο] 

᾿ {186 αοτίαί ἰηθηΐήνο δοξάσαι ᾿᾽86 οοσαδίομϑα δΒοτὴθ 
Ἰσοῦἷο βιλοῦς (δ ΠυΥΔΙΩτ Δ. ΠΑ, 

1. Τὸ Ὦλα ὈρΘη ἐβίκοη 45 ἀομοηῃάσῃξ ὁ ἈΠ ΤΟΣ. 8). 89 
οι, Ρ. δΙ1, ἜΙΟΥ ΑἸ δογὰ, ο Ὕοἰΐο, Ῥρὶ; Ὀυϊ ἴῃ 
ἀϊβογοηΐῦ βοηθ08 : (4.} 1 δὴν τπαὶ [ἢ Θ6η{Π16. ἣν. ῃχαϊβοὰ 
αοὰ (δὲ ἐποὶσς οοπνογείου). 850 Αἰδογὰ, Ἠοά“ο. Ὑοείο. 
Βυΐ {πὲ ἰ6 ῬΟΓὮ ΘΟΠΙΣΑΤΥ ἴο ἔνθ ὑληρὸ τὶ ἢ [86 ποχίδέ ἰη θη ΐ- 
εἶνο, Αηὰ ἱπίσοδηοοδ α ἐπουρσῃξ τπδὲ ἄοοϑ Ὡοέ βϑοσὰ [9 Ὀοϊοης 
ΒΟΡΟ Ὡδίυγα!γ. (δ.}1 δΑΥ 188 ἘΠ ΘΘπ 1168 ουσλί ἰω ἔτι 
αοὰ (σα γίη, ῬΒἰρρΡὶ, Το κ). Βυϊ ΉΤΟ ἰδ πὸ ἰα65 εν 
οΟὈΙσαξίίοη ἱπέσγοδιιορα ἱπ τόν. 8 ΜὩΙΟῊ ἱδ οἱ ἴο τ ΐκ, 
() 1 βὰν (αὶ [80 ΟοΠἘ1165 Ὀγδῖδο (ἰπἀοδοϊίοιν). 80 Ψ σιαε, 

ἰϊδεοῦθ. Βαΐξ ἴο (δία ἐῆθτΟ δῖ ρυδιωτηα θοαὶ οὔὟἿ 
Βοαίάθ5 ἐμ ΐἷ8, 41} {ἤθκθ ἱψόοῖγο δὴ πόῦτσΘ ἐ υἱὸν οἵ ἢ : 
ἀοροηάθποο οὗἨὨ [6 ἱηδηγο. 

5. ΤΉ κἰπιρ! οδί, πηοϑὲ παίασηϊ νἱον, ἰδ ἐπδὶ οὗὨ ἐῆο ΒΕ... 
Μόνοσ, ὅο. 6 ἱπδηΐϊ να κἰδη δα ποχὲ ἰ0 ἃ οἶδτδο π δ σα 
δ οτο ἰδ 4190 Βἢ ποσὶδί ἰηδηϊεῖνο (β ὥσαι) ; ἰξ ἰ6 ἐβοτσοίοσο 
οοδγάϊπαίι' πὶ ἐπὶβ, ἀοροπαϊτις 8180 οὴ εἰς τύ, (που 

πα ἔπ 6 Ἰθόγο γοπλοΐθ Ὁ : ἴ ᾿τἮΔ τηδὴβ ὃ 
Ῥ, ὅτο., ἰῃ ογχάοῦ ἰο οομῆστῃ ἴῃ 6 Ῥγοταΐλθα, δηἃ δα 8 

τΘμΌϊ: ΟὗἮἁ ἐδίν, δαὶ ἐδ9 Θοπιΐϊοα τοῖβδὲ ργαίφο Οὐ ὕος μ 
ΤΩΘΙΟΥ͂.-- 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ͂. δ-18. 
ὅσὰν τἷἦὦν οὐ ἀπιδεῖν "πι δον 

γόον. 18. Απὰ δν ὑπο αοἃ οὗ Βορθ. α 
Ἤταπὰ ἀοδοτὶρίίου οὗ ἀοἀ δοτθ, ΟΡ [86 ΟὈ͵θοῖ ἰδ 
ἐο τουνηὰ τὴ6 Βοτηδη ΟἾ ΓΙ βιῖδ 8 ἴ0 Ἰοδὰ ἃ [6 ἴῃ Ρ61- 
(δοῦ δοοοτάδῃοθ τ ὑμοῖν ἀρίγθσβαὶ οι ησ, Τὸ ἐμὲθ 
αἰθὸ Ὀοϊοηρβ [86 ἀπὶν οὗἨ Ἰοοϊκίῃρ; ΘΟὨβἀΘΏΥ πὰ 
ΟτΉ ΟΡ τὸ ἴπ6 αϑα οὗὨἩἨ Βορθ, ἴμο9 αοὰ οὗἁ {δαὶ 
τυ γ6 οἵ βαϊναιίοη ἩΔΟὮ ἰδ 80 ἰῃβδη ον τοῦ, ὈοὶὮ 
ΟΧΙΘΠΒΥΘΙΥ δηὰ ἰη θη γοὶγ. 

Μιὰ 4} δ Υ διὰ ὑϑδοθ. Ἐτγοπῃ ἰδαΐ ΠΟΡΘ, 
ιἰ,6. ἰχμοδῦ ΡΟΒΘΙΌ]9 ονδη 6 168], ϑανίηρ ἰογ, 8.}4}} 
Βρείωρ ; ἴπὸ τϑβαϊὶ οὗ [δὲ8 8.})8}} ὈΘ {Π6 τἱοιθδῦ τηθϑ8- 
Ὁν6 οὗ ρΡβϑδοθ, δῃὰ ἰδ ΒΔΓΙΠΟΠΥ͂ ΔΠἃ ὉΠΑΗΪΪΥ οὗ 
ἔλῃ, ΤῊΐ8 8}1}8}} ἴδια ρδοο ἐξ Ὀοϊέονίωρ (πισ- 
τεύειν, ἴτ ἰβ ποῖ ὈΥ ὑπρο] θῇ, οὐ ὈΥ̓͂ Δυγἀρίηρ οὐν 
(αἰτἢ, ἴμᾶὺ [6 ὉΠΙῪ οἵ ΟὨἸ σι βιϊδηϊεν βῃου]ὰ Ὁ6 
ΒΟ), δηα Δοοογαϊηρ)ν τ(Π666 το βρίτυ8] ὈΪΘΕ8- 
ἴῃρβ 884}} ουδὺ ῥγοάϊοθ ἃ υἱοῦ Πορθ, ποὺ ἴῃ ΒΌΣΩΔΗ 
ΡΟΜΘΣ δηὰ δοοοτήϊηρ 0 ἃ ἢυτηδῃ τηθάϑυῖα, Ὀυΐ ἐπ 
[9 ἱππαγὰ τηϑαϑυστο δηὰ αἀϊνίης ὑμοῦσοσ οὗ 19 
Ἐσον αδοεὶ." 

ΤὨογοίογο [86 γοϑ] ζαίίοη οὐ Ὦορθ βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 
αιγίσοη ἴῸΓ ὈΥ {86 δἰὰ οὐ ΘδΥ ΒΥ δηὰ ὄυθὴ ΠΟΥ Δ] 
ῬΟΥΟΣΒ : ΟὯ6 ΒΒοροτὰ δηά οὔθ ἔοΪά 1 Αοσοτγάϊυρ ἰο 
Οτούυ5, [π6 οηὰᾶ οὐἉ ἐπ ΠΟρΡΘ ἰ8 ΠΑΓΤΠΟῺΩΥ ; δοοογαϊηρ 
(ὁ ΤΠΟΙθοΙς, [86 ᾿ητηοαΐαῖο οηὰ ἷ8 {Π6 στδοίουϑ μ᾽ 8 
οὗ Οοἀ᾽ Κίησάοιη ; πὮ}]6 ἴῃ6 υἱ]πηαῖθ ομα 8 {Π 6 
γεέσπιωπ σίογα, ἩἨομονοῦ, ἴμθγ 1168 ᾿υεῦ Ὀούπθρῃ 
ἴΠ686 ἴΠ6 οπαὰ ψὨϊοὮ ἴη6 ΑΡΟΒΌ]6 ὮΟΓΟ πα ἴῃ νἱϑν-- 
[Παὶ ὈΥ τὸ δἱὰ οὗ ἐδ ο ΟΒιγοῖ αἱ Εοιηθ, ἴῃ (μοὶ ἴ6]- 
Ἰονθΐρ πὶ Ῥααϊ, 411 πδιϊοηβ 8Π4}} Ὀ6 Ὀγουρπῦ, ὈΥ 
ἴα βρτοϑδὰ οὗ ζδϊτῃ, ἴἰο ρἰοτν αοα ; ΕΡΏ. ἱ. 18 ΕΓ, 

ῬΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. Τ|6 κτοαΐ στουῃάβ οὗ {Ππ| ργοίουπα δηὰ ροζ- 
(δεῖ ΠΑΤΤΏΟΩΥ Δη ἃ ὈΠΔΉΏΪΪΥ οὐ ΟὨ τί βδη8. α. Θοὰ 
ἃ5 16 ἀοὰ οἵ Ῥαίΐοποθ δηὰ οομηΐοτὶ - ὑπδὴ 8, 88 {Π8 
Θοὰ οὗ (ὴ6 ἱπῆπὶῖ8 ΡΟΣ οὗ ραβαῖνο δῃὰ δοίϊνο ἰόν: 
ὅ. ΤΏα ραϊίογη, [86 δρὶ γι, [86 ρονοῦ, απὰ {πὸ τοῦς 
οὔ Ομγῖβε : ο. 76 ἀθδῖρῃ ὑπᾶὶ ΟἸ γι βιίδηβ, ὈῪ Ὀεΐηρ 
{Πκοταϊπα θα, ἀπά Ὦν αἰμΐηρ αὖ σμὀδίαπέ αἱ [61] ἢ 
πῃ αοὰ πὰ ἴῃ ΟἸγτίβὲ (48 ογθαϊθὰ δπὰ γϑαθοϑιηθά), 
δῃουϊὰ Βηὰ 4180 ἴῃ:6 σέδ σαὶ ξ6 1] ΟΘΕΪρΡ ΟΥ̓ ΠΑΤΙΠΟΏΥ 
δηα Ὁπδηϊἶγ. 

9, ΤΏ υηΐνονῦβαὶ [6] βἷρ ἱπίο το ΟΠ γὶδὶ 
88 οηϊογοα πῖϊ ΠΌΓΩΔΗΪΥ, δηαὰ ὑἢ6 βροοΐαὶ ἔθ! ]ον- 
διΐρ ἴῃ ποῦ Ηδ ἢ88 ρ]οαροα Ὠἰτη86) ἴο (86 Φ6:8, 
οοηϑδέϊιυίο 6 Ὀδδβῖβ (ῸΓ [Ὧ6 τηοϑὲ βρϑοΐδὶ δηὰ τγρδὶ 
(Ὁ]οπϑΐρ ἰηΐο πος! Ηδ, Τπγουρ Ηΐβ στδοθ, [88 
οπητογοὰ πὰ Ὀοϊΐονοσα, Βυῦ ἰν 18 ἃ στίονσουβ οἴδῃοα 
[0 τοίυϑθ σοτωτηπηΐοι ψἱἢ Πΐτα τῃοτὰ ΟΠ γὶδῦ, ὈΥ [86 
πἰΐπο88 οὗ (Δ δηὰ οἵ δοηίοβδίοη, ἢ858 οοπηστη πίη, 
ΟΣ ἴο δον ἀρ δῃἃ ργαϊυαΐοθ ὨΘΑΓΥ͂ ἰη θγοοῦσδο τὶ τἢ 
ἰοθ6 πῇοπι ἀοά, ἴῃ Ομ τὶδί, ἄθοβ πουίῃν οὐ ΗἰΪβ 
(ΟἸ]ονσβ!ρ. []εν, 7 ϑϑϑὴϑ ἴο ὈΘ ἃ αὐοέμηπ Ὠγοδαπδ 
(ον τἢδί ἰβ ἰθυτηθα "ὀρ οομηηθπΐοῃ."-- 

δ. Οὐ {Π6 πη 6818: Οἶγίδέ οεδωδ δῃὰ .7681:8 
Ολγῖεί, βο6 ἴ:9 ἔἴχεσ. ΝΝοίεδ. 

4, Τὺ ἰβ 4180 οἶθαγ ἴθτθ (866 γϑΡ, 8) {πα 6 πηυδὶ 

ΦΊΙΜΙΥοΣ τοποτ : ἐπ υἱγίμε 4,7) ἐδλε (Ἰγοσϊκέτι Κ) Ῥοῖοεν οἵ 
τὰ. 20,, Ολοεί. Οὐκ Ε. Το, υϑν 80 δρὲ, 'β Ασὶ 
ατπήοττππυΐο ἔπη 19 ἐτοδέτησης οἴ το ἐπιρλα ΟὩ ἐν, υἢείς 
ἢ ταυάοτο ἰλγοισὴ ἴπ την οαθο., ΤῈ Ἰδαῖον σουΐθίουιβ ἢδνο 
ὃν.  ἰ ἰδ ἴο 6 ἀοπτοα ἩΒΟΙΠΟΥ ἔν ΟΥΘΣ 888 8 βίσ οἵ 
[παι ταϊ οι ΐαὶ ζοτοθ. ΤὴΘ ῬΟΟΌΪΠΑΡ τηϑαηΐῃᾳ,, ἔπ, ΑἸ ΤΑΥ͂Θ τὸ- 
ΒΑΔΙΠΒ ἢ 11. ΚοῸ ΒεΤΘ, ἐπ ὀεϊ ἑουίησ, ἵη (δὲ Ῥοιοαν 97) [λε Ηοῖν 
Θλοεί; ἰκι6 ἴΌΣΙΩΘΥ Οαργοθαί δ {Π6 τεδηεοίἐυο, ἀσὰ {Π6 ἸΔΊΟΙΣ, 
986 οὐγνοίνυε τόθ ηδ, γοῖ [ἢ ΤΌΣΟΣ 868 (οτέβ 186 αἰδῖιι, ἐπ 
ΨΈΣΟΣ (σἱδιιδίρκοῖνι) ὉΠΟΥ͂ ΒΓῸ, δηᾶ πο δέξο 8Ὼ ἱη ποσΚέης 
Βοπον. “ὉτὰΡ. ΕΠ ρρΡὶ.--Ἐ.: 
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αἰ συΐδη Ὀοδνοοη ἴΠ6 ἑάδαΐ ἱποαγηδίΐοη οὐ Ομ γίαί 
ἴῃ ᾿ἰιθ61 ἢ, δπὰ Ηΐβ σομογοίθ ἱποδγηδίίοῃ ἰῃ Φυάδαφίβτη, 
δηά, ΘΠΘΓΑΪΥ, ἴῃ [86 (Όττ Οὗ ἃ βοσυδῃΐ. 

ὅ. αοἂ ἱδ ἴϑθο ἰπ Ηἰΐβ ζτδοθ, διὰ τοῦ αἷδο Ὀρυῃὰ 
ἷπ Ηἰ5 ἐγυῃ, ἴον Ηθ δβ Ὀουπὰ ᾿ἰτηβο} ̓  το Ηἰΐδβ ργομι- 
βε8, Βυὺΐ ἐπὶβ ΟὈΪ χαϊΐοπ '8 {116 ἐἰεμεβι βΊοῖν οἵ Ηὶε 
ἔγθοάομῃ. Ηΐβ γα Ὁ] 688 Πδὰ ἴο δε βίγ Ηΐβ σοσὰ, 
Ὀυΐϊ Ηΐδβ ΤΏΘΓΟΥ δὰ ἰο ϑαιϑίν [86 10. 

6. Τὸ σίομοβ ε" ἰῃ6 ΟἸ]ά Τοβίδιμθπϊς ἰῃ Ῥγοσηΐδθδ 
ἴον (6 ὅονβ, δηὰ :-ἢ6 ἰρἢ δἷτ οὗἁὨ [686 ΡΓΟΣΩΪΒ6Β" 
ἃ νοῦ]α οὗ παίϊοῃβ ὑγαϊβίημ [86 [οτὰ. 

ἡ. Τ86 Θοὰ οὗἉ »αέξέδποε, σοπιζονέ, ἦορό. ΑἹ] βυοὶ! 
(ΟΣΤΊῺΒ ἀοῆμα αοα ἴο Ὀ6 ἱπῆπῖϊο, δπὰ ἱμδηΐϊθ 88 ἃ 
Ἰουμπ δίῃ, 88 βϑ οοσησηυηϊοδηρ 16, δηα δυο Ὠοῖγρ6 
οὗ ἴδ. 8.0 αἷβὸ 18 186 Ηοὶγ ϑρὶτῖϊ ἀοῆποα 88 {Π6 
βρίτιῦ οΥ̓ (τυ, ἃς, δα 186 Ὀθδυϊ αι] γοσδτκ οὗ 
αοείδοι, Ὀοϊον, Βυὺ [86 ἰρμοδὺ (Βΐηρ ἴῸΣ ΜΠ] οὮ Μὰ 
οΔῃ ργαΐβο αοά, δοοοσαϊηρ ἴὸ σϑν, 6, ἰβ Ηΐβ Ὀθίπρ (86 
αοά δηὰ Ἐδίποῦ οὗἩ ουῦ ογὰ “6508 ΟἸ γἰϑί, Νοῖ ΟὨΥ͂ 
'ἴ6 Ηο Ηἰβ ΕλίθοΡ ἴῃ [86 Βροϑοϊῆς β6ῆβθ, Ὀυΐϊ αἷδοὸ ΗΒ 
Θοὰ; ἴῖδ6 μἱοτίουθ αοα οἵ Ηΐβ σοηῃδϑοϊουιιβηθϑβ διὰ 
116 8 86 ἔγὰθ αοα ἴῃ ρεγέβοι γενοϊδίώοῃ, δ! ΘΟ ηΒ6- 
αυθηὴν 88}}4}} Ὀθοοσηθ οὖν αοἀ ἐἰγουρὰ Ηΐμ. 

8. Οἠ ἰδ6 ἀεονοϊοριηοθηῖ οὗ ἤορα, πιξπΐῃ 86 
ΒΡἤΘΓΟ οὗἉ (δἰ, πο ΟΥ̓ Δ ΡῬ6δοθ, δῃᾶ, ὈΥ Ἰηθ8ῃ8 
οὗ ρϑδοθ, ἰπῖο δὴ ΕΘΥ γίομοσ ὮΟρθ, 866 ἴῃς δχεσ. 
ΜΝοίοδ. Τὰ ἰβ ΟὨΪΥ͂ ἰὼ {Π|8 ὙΒΆΥ ὑπᾶὶ ἸΤΟΏΪΟΒ ΟΠ Ὀδ 
οοπἀποιοα ἷπ [Π6 ῬΟΥ͂Σ οὗ ἴΠ6 Βοὶγ ΟΒοβῖ, δῃὰ ποὶ 
τὶν 0Π6 τηοάθτῃ δυιδθοο οἵ αἰζοιρίηρ {Π|6πῈ ου(δ᾽ 46 
[{Π6 Βρῆ6Γο οὗἁ ἔῃ, ὈΘγοΙα 411} ογθθαβ, δῃὰ τὶ {Πς 
ΤΠΘΟΓΣΥ οἵ υποοηϑοΐουβ ΟἸ ΓΒ δηἶ, ΟΥ σοὶ Με ἰδ ς 
νἱοἸθηῦ πηθαΒυΓοΒ ΟἹ ἰῃ6 Μίάα]6 Αρθβ. ΤΏ Αροβίὶδ 
ΒΑΥ͂Β: 7π| ἐδ μοιοῦν ΟΥ̓ ἰλ6 Ἠοίν Ολοεί. 

ἨΟΜΙΠΧΈΤΙΟΑΣ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψον δὴ δηὰ Οδης]θ ΟΠ τί βιίδηβ βου ἃ ἀστοο οσ 
ΟὨγίβυ Β βαῖζθ, ΝΟ [88 γϑοοϊνϑα ποῖ ὈΟΙΠ.---ΟἸ τ 8- 
(ἴδῃ ὨΆΓΤΩΟΠΥ. 1. 10 σοΙηθ8 ἔγοιῃ ἴῃ αοἀ οὗ ρΡρᾶ- 
εἰθῃοα δηὰ οοπιίοτε ; ὥ. 10 ἰβ δῃαρϑα δοοοτάϊηρ ἴῸὸ 
1.6 ρμαϊζοτῃ δηὰ Μ}}} οὗ Φαδιβ ΟἸγίϑι ; 8, 10 ὀχργϑβθ- 
68 ᾿ἴ8617 ἴῃ ΠατΙοηΐΟυΒ ῥγαῖβο οἵ αοα, ἰδε Δι ον οἵ 
ΟὟΓ [ογτὰ ΨΦοβὺβ ΟἸ γβὲ {(νϑγϑ. ὅ, 6).---α' Παυηο ου8 
Δ Πα ἔγαϊθγδὶ οἰβροβίοη ἰ8β ἃ ϑοῦυγος οὗὨ [86 ἰογοῦβ 
ρὈγαΐβα οὗ Θοά, νι ϊοῖ 18 ποὺ αἰδιυγοεα ὈΥ͂ ἃ ἀϊβοογά- 
δηῦ ποῖθ (ν6ΓΕ. δ, θ).---Κ(΄6δυ8 ΟἸτίβὺ ἃ τηϊπίβίον οὔ {116 
οἰγουτηεϊδίοη. 1. ΏΥ ἢ ον ἴΠπῸ ἰγυΐῃ οἵὗἨ Θοά, ἴο 
οοηθτηι ῃ6 ΡγομλΒθ. 2. ον ἢ ἴῃ οδράΐοηςα ἴὸ 
{π6 Ὠϊνίηθ ἴανν, ἴον ἔγθοϑάοπι ἔγοσῃ 86 ἰδῖν (ν 6 Γ, 8).--- 
Ἐοοοῖνα οη6 βῃοίπον, 838 ΟἸγίδὶ 4180 γοορὶνρα ὑ8, ἴο 
ἴῃ ρίογτγ οἵ αοά. ἘνογΥ τρΐῃρ ἴο ΘΟοἀ ̓ ΒΒ ρίοσυ, δπὰ 
ποῖ ἴο οὔὺν οση (γον. 7).-- - 6. Ῥγαΐίϑα οἵ Θοὰ ουΐ οἵ 
[80 τηοιἢ οὗὐἠ Οφη168: 1. ἘΒιΔὈ] 18] ιοὰ ἴῃ Οοα᾽ε 
ΤΩΘΓΟΥ͂ : 3. Βοδβουπαϊηρ ἴῃ ΤΩΘΔΗΥ͂ ἰοΟησιιο8: ὃ. Α8.- 
οοηαΐηρ ἴο Ὠδαάνθη (νον. 9)...--οαἶδ τοοτοῦ ἰονασὰ 
16 ΟΘμΏ 168: 1. Ῥγοβοηῦ ἔγοιῃ ἔμ6 Ὀσρὶπηΐηρ; 23. 
Πεοοϊαγοὰ ὈΥ͂ 1.6 ῥτορῃοίβ: 8. Μαηίξοβίθα ἰι, ΟἾγὶδὲ 
(νεγβ. 9-18). ες. 18 ἰθ δὴ δρριοργίαϊβ ἰοχὺὶ δπὰ 
[Ὠ6η6 ἴον δα ἄγοβδβοβ Οἡ ΟσοδβίοΒ οΟὗἁὨ σΟὨ ΒΤ 0} ΟΣ 
τολυτΐαρο. 

5ΤΆΚΚΕ: ἴῃ ΟἸγῖϑι, ΒοῸ}8 ἀγὸ ποῦ 80 τυ οἢ ἰδδ 
(ἀοὰ τοοοῖνοβ ἴθοηη, [δὲ 88. τϑη Ποοσὰ ρο]ὰ δπὰ αἱ]. 
ΥΟΣ, ῬΟΔΥΪΒ δηὰ (ΘΙηΒ ; 188. χἱ. 4 (νοῦ. 7)..--Μοι,. 
ΨῈΠΝ: Ραΐδησθ ἀοθβ ἠοῦ ἱπόγθαδβα ἷπ {86 ρσαγάθῃ οὗ 
παίθρο, Ὀυὺ ἰτ ἰἴ8Β Οοἀ δ οαἷδ δῃηὰ ρσυδοθ: ἀοὰ ἰδ ἐπ 6 
ΓΘα] Μαβίθυ γῆο ἐραῖδε ἵΐ (νον, δ)... Βοοδῦδβο Οἰιγίαὶ 
8. ἃ τοοῖ, Η6 τηυϑὲ νοροῖϊδίο, Ὀϊοοια, δὰ Ὀγίηρ ἔοσιδ 
ἥππὺ ἰῃ ὃ (γον. 19). 

Οξδίλση : Οοὰ ἰδ ὑπ6 εουγορ οὗ 8]} ροοά Κδίηρᾷ 
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βηἃ βἰποα Ηδ οὶ ΠΊΘΓΟΙΥ [88 (Π6πὶ, Ὀπὺ [ΏΘΥ δῖὸ ΗΪ8 
Γθαὶ Θϑθ6Π06 : βἷποο Ηδ ἀο68 ποὺ Ὦδνο ἰονε δηὰ οἤ"- 
Ὠϊροίδησο, Ὀὰξ ἐδ δοίιδ}}ν ἴον δῃηὰ οιἴηηϊροίοποθ 
Τποιβοῖνοθ, 80 οδῃ Ηαδ Ὀ6 ἀοηοῃηιϊπαιοα δοοογαϊηρ [0 
ΟΥΘΥΥ φἰογίουβ δισίδυϊο δηὰ οἰ ποῖ ΗΘ ῬΟΒΘΘΒΘ6Ά. 
ΤῊ δανβηίϊασο πἢϊοἢ τὸ ἀΘΏ 168 ᾿πουσῃῦ ᾿Πδὲ ΤΠΘΥ 
Ῥοεθθοβοα ἴῃ τἰιοΐν ροϊ γυμοΐβιῃ, τ Ὼ ὍΠΟΥ, ἴῸΣ ΘΧϑπ- 
ΡΙ6, ποιβῃϊρροά ἃ ἀθὶιγ οὐ ἱγυιῃ, οὐὗἨἁ ὨοΡρ6, ἄσ., ͵8 
Ῥοβϑοϑβϑὰ ἰῇ ἃ το υοῖ τογο οογίδὶ δηα οβὔδονθ γὰῦ 
ὈΥ ἴλ6 Ὀοϊϊονίηρς ΟἸ γιϑάδη, θη Ὠ6 ρατγοοῖνοϑ, ἰπ 8 
Υὶϊα] τηδηηθν, ἴΠαὶΡ (Π6 ἰτσὰθ Θοα ἰΒ Εἰπ86} ρϑγβοῃδὶ 
δ  ΓᾺ] 688, ἤορς, δηὰ Ἰονο, διὰ ἴ88 ΒΑ8 41} [Π686 
ΠΟΡΗΣ }υβῖ δβ  Ηδ μαὰ ποιῃίηρ οἶβο ὰὲ (Ποτὰ 
γοΡ. ὅ). 

ΠΥ ΘΘΝΣ ΤῊΝ ᾿ΔΓΙΏΟΩΥ οὗ διοαγίβ ἰ8 πὸ τοδὶ 
ΒΟῸ] δηὰ ΡΟΙ͂ΘΡ οὗ πουγβιἷρ (νου, 6).--- ΟἸτῖδὲ ἴ8. 106 
δϑηῖγο οὗ [6 ΗΟΙΪΥ ϑοτίρίυγεβ (νον. 8).---- Ο τῖϑι '8 [86 
Ὀοηὰ οὗ 41] παίϊοῃβϑ (νϑγ. 12).---αοα αἴοιθ 8. [ἢ6 
δογ06 οὗ 4}} ἴδ δηὰ Ὀ]αβαίηρ ἰῃ ἴῃ6 Ομυ οι. ΤῈΘ 
ΓΑΘΙΏΒ 18 ΤΑῚ ὉΠ, 88. 08:6 ΟΥΘΓ ΠΘῊ ΔρΡΡΙΟΡρτίδιοη οὗ βᾶγ- 
ἵῃ Ὀϊοϑδίηρσβ; ἤτομι (8 αγίϑοθ ὑμῈ δη)ουπθηὶ οἵ 
ῥθδο6 δηὰ οὗ 4]1] Ὁ] βεθὰ ἰογβ-- δὴ ΟΥ̓ΘΙΗ͂ΟΥ οὗὨ ἢορε. 
Βυὶ ΘΥΘΡῪ ἰπίηρς ἰΒ Ὀτουριιῦ τὸ ρᾶβϑα ὈΥ με Ηοὶγ 
Βρίτι (νον, " 

Βηββεβ: Τὴθ ϑβογιρίιυγοθθβ δ ἃ Ὀοοῖ οἵ ραϊΐθησθ 
δηὰ οοπιίοτιὶ (νοῦ, ὅ.)---ΕὙΘΓΥ ὑπηρ πΒ]οἢ 8. ὑγὰ8 
ἦν ἴη (18 116, 18. ἃ ἰογοῖδϑίθ οἵ ἐμ6 ἸΟΥ οἵ οἴθγῃαὶ 
1[0-τοὴοὗ νᾳῦ ἴθ τΔ6 οτὰ δηὰ Ηΐ πογὰ, 7ΟΥ ἰῃ δὶ Ηΐβ 
Ὁ]οδδίηρΒ, Ὑο πιο ὈΟΥ δηὰ βοὺϊ ΠΔΡΡΥ͂, ἄς. 
«νον ΑΙ ἔσθ ρόδοθ ἴῃ 1ηἷ8 ποσ]ὰ οὗ οοηϊθηίίου δηὰ 
δηχίθεν, 18 ἃ ὈΓΟ ΠΩ ΠΑΡΥ͂ Θηὐ ογμηθηΐ οὗ [06 ρβϑᾶσε ἴῃ 
(π6 Κίηραοαι οὗὨ φίοτγ. 

ΒΘΟΗΓΕΚΙΚΕΜΆΘΗΚΕ: ΤῊΘ Πἰμυἰ ἰαςος ἰπ ἴΠ6 ἸΔΌΟΙΒ 
οὗ οὔὖὖἍΝ ϑανίουν εἰσηβοι , πῆθη πὸ Ἰοοῖς δὺ ΗἿθ ρϑύβοῃ, 
δηὰ {Π1|0 στοαῖον [γοϑάομῃ δπἃ οχραπαίοῃ ἰῃ (6 Ἰαοτβ 
οὔ Ηΐ8 αἰδβοῖρ]98. 1. Ττγοδίηθηξς. 2. Αρρ|]ϊοδίίοη 
(νετβ. 8, 9). 

γοῖδ, 4-18, Τητε ῬΕΚΙΟΟΡΕ 70» ἐλ6 βεοοπά 8μη- 
αν ἐπ Αἀυδηί.-τϑοησντΖ: Οα τη6 ΚΘ η 688 οὗὨ ΟἸιγίδι 
δῃὰ Ηἰβ γοἀροιηθά οὔθϑ. 1. ἴῃ σπῇηδὺ γοβροοῖ [μὰ Μ 
Ομγίϑυ Ὀδοοιηθ ᾿ἰκ 8} 2. Ιῃ πῇῇδὺ ταβροοῖ δῃοιυϊὰ 
6 Ὀθοοη6 [ἴκὸ ΟἸγῖθ ἢ α. ἴῃ ραθθιοθ δηὰ Ὠνπη}}- 
ἰγ: ὁ. Ιὰ ἴπὸ τοβροϑοῖ πὰ ἴον πὶ πϊοῦ Ηδς 
ἐγοαῦθα 4} πιθὴ ; σ. ἴὰ {116 [ον] ἔα ἢ δηὰ ρϑδοοζυὶ 
ἢορο νὲϊῃ ποῦ δ ονογίδπια {Π6 πογὶὰ.---Ί ΕΜΕΒ : 
ὙΥδδῦ ᾿πὰϑ80 [Π6γῸ Ὀ6 Δπιοηρ ΟἸιγὶ Δ η8, ἴπ ὁτάάθν (παῖ 
(6 ΟΠυτοὶϊ οὐὗἨ ΟἸγϑὺ Τὰν βίδπα ὃ'᾽' 1. Οὐδ ἔσουπάε- 
ἰοῦ ἢ 2. Α ἰιατηοιΐοιβ που: 8. Α σοτϊημπηοη 
Ὀοπα.- -ΒΕΑΝΌΤ: ΤῸ ᾿Πδὺ ἀ068 ἴΠ6 βοδϑοη οὗ Αἀ- 
γοηΐ οχίιοτ 08} 1. ΤῸ τ᾿ ἰπἀυϑιγ! ΟὉΒ Οχδηλΐηδιῖοη 
Οὗ πῆδῦ 85 661) Ἡγϊζίθη : 2. Τὸ π6 Ὁπδηϊηουϑ 
Ρτγαΐβα οὐ (οά, {}ὸ ΕΔ ον οὐ οὖν Ἰογὰ Ζ26808 ΟΠ τίβι, 
ἴοτ 411 εἰἸᾶὶ ᾿Ὰ8 Ὀθοὴ δἰγεδαγ (811. : 8. ΤῸ δὴ 
αἰϊοπίίνο τα τἰρ ἴον ἴῃ ἔυϊαγα οοπιΐηρς οὗ ΘοάΒ 
Κίπράοιῃ.---Ηξύβχκα: Τῇ ὑη}} οὗἨ (πο ΟὨ τ βιΐδῃ 
σπυανοῆ. 1. ἴπ πῆδλὺ ἀοοθβ ἰξ οοπβὶθε ῦ}Ρ 2. αὶ 
Ὀΐϊηὰβ 8 το ἰὺ ἢ--ἼΤὰ ΒΙΌ]9 (86 Ὀοπά οὔ ἴΠπ6 ΟἸ γἶβ- 
κἰαη ΟἸυγοι. 1. Ῥτοοῦ: [0 ἰ9 ἔῃ Ὀοπά, α. 1η ἰαίϊτῃ, 
ον ἴῃ ἀοοιτίπο; ὁ. ἴπ [16 ΠΟΙΪΥ 8686, ΟΣ ἰῃ ἰονα : 6. 
ἴῃ πουβηϊο ; ὦ. ἴῃ ἀαὶΐγ 16. 2, Αρρ]ϊοδίΐοη. α. Α 
᾿ΔΙΩΏρ ἀραϊηδὺ ἀρδρίβίηρ π6 ΒΙΌ]6, δῃἃ δὴ δάτηο- 
Ὠϊιἰοη ἴ0 τηδἰηἰαίη ἰζ8 ΔΌΪΠΟΓΙΥ: ὃ. Α ἀἰϊδβοιηϊηδιίοη 
οὗ ἰΐϑ υ86: 6. ΟἿΡ ΟΥ̓́Π ΡΓΟΡΘΡ 186 οὗ ἱϊ.--Τ6 ΒΙΌΪΘ, 9σέονοο, 
1π6ὸ ἐγθήβυῦσο οὗ [86 ΘΥ̓ΔΏΡΟ]οΑ] ΟΠ Γοἢ.---ΤΊ ἴπ- [419: 5. 
σψαρ ὉΠΠῸΥ οὗἁὨ ὕγυο ΟΠ τ βιϊδηϑ δηλϊὰ οαὐναγὰ ἀϊνογδίγ,  βϑόγηη., 167: Ἧ. Μλβον, 724 

[Βυκκιττ: ΤῊ ΟΠ βεϊαη Β ΠορΘ: 1. Θοὰ ἰδ ἴϊ8 
οὐδοῦ, παπᾶ ᾿ὉΠπογοίογ ἴῃ δἷπ οὐ ἀθϑραὶνγ ἰ8 πγοϑδὶ υῃ-, οὔ ἐδ Οἱ 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΙΪ, ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΟΜΑΝΗ͂. 

Ῥϑδοθ ἴῃ δοϊϊονίη, δύο τοοϊθὰ ἴῃ ἰδ (Ἰτ εἰ ἀπ 
ἰιϑατῖ, τῆγοιρῖ 116 ρύντ Γ οὗ (6 ΗΟΙΥ αμδοει---ἰμαὶ 
ἷν, τῆγουρη ἴπ6 βαποι ἔγίηρσ ἰηδυθηοοδ οὗ ἴ86 Ηοὶν 
ΑἸνοβῦ---τοη! ητθηΐης {{|ὼ αν ογβίμ μα ΐηρ, ἰπθοἰξυῖης 18Κ5 
π|}}, το γίπσ τὸ αοοοηδβ, δηὰ γοαυοὶηρ 4} "ῃ6 
ΤΌΘ] ουΒ ρον οτΒ δὰ ἔλου 168 ΟΥ̓ ἴ1Π6 560} ἴῃ εὐη- 
ΘύσΓΓοΩοΘ Ἐπ ΟΡ ΘηἀοΑνΟΓΆ ὑηθογ (Π6 ρΟΥΘΣι ηἴ 
κηα ἀουμπίοη οἵ γϑββοι ἢ τοὶ σοι. 

[ΒΕνεΥ : ΤῊ τοοιοα οἵ ἔαϊπ 8: 1. Τὸ Ξιῖξκ 
Ομ εῖδὲ ἃ8 056 ῬΓῸ ἴο υ8 0 Ὁ ἃ ϑανίουγ: 3. ἀν, 
βηάϊηρ Ηΐπ 60}6 ἀπὰ ν ἢ Πρ ἴῸ βᾶνθ, ἴδῃ ἴο (τυ 
ἴῃ Ηΐη. ΤΈΘΥ τὺ Κῆον Ηΐὰ Ἡ1 ἰγυβὶ 'π Ηΐιπη. 
Ου, 8 δοοϊκίηρς Ηΐτ ἰβ (ῃς εἴθοιϊ ΟΥ̓ ἃ ἴγυδὺ ἴῃ Ηΐπι, 
βοϑκίηρ Ηἰΐπὶ ΟΥ̓ ΡΓΆΥΟΡ δὰ ρυγδυδηλ ΘηἀοαΥΟΓΒ. 
Ττυσῖ, ἰδ [πΠ6 τπηοῖδον ; ἀΠ]σοηοθ ἰῃ [6 υϑ6 ΟΥ̓ Πηθ8ῃ8, 
[86 ἀδυρμῖον.---Ὑ δὴ ἰ6 Ἰαϊὰ ομέ ἀροὴ ΟἸ τ βιδη8 ἰθ 
Ὀαζ 11{|16 Θοτιραγϑα πὶ τ δὶ ἷβ Ἰαϊὰ μρ ἴον {Π|61|.-.-- 
ΘοΟΡΡΒΙΡΟΕ : Νοιπΐηρ οδη [ὈγηΪΒῃ 80 οδἰπη ἃ Ρέδ0θΘ 
διὰ 80 8.0] 126 ἃ ἰογ 88 ΟἿ γί βιϊδῃ ᾿006.--Τ δι ἰθ {Π1|9 
πλοϑῦ ὨΔΡΡΥ δηὰ ρογίουβ οἰγουπηβίδῃοα ἴῃ 186 δἰϑίίυῃ 
ψῃΐϊοῃ Ῥγονίάθησα ΤΔΥ Πᾶνα δββίρηθα υ8, ΝὨϊοἢ γίνε 
8 ἴῃ6 χτοαῖθϑὲ ορρογίυητεν οὗ δβργοδάϊηρ ὑπ6 ΒυΏΟΥ 
Οὗ 80 ἀθδὺρ ἃ πδῖηθ, δπὰ οὔ ργοβοηϊίηρ ρῥγαΐβοβ ἀπ 
βογυΐοοδ ἴὸ αοὰ Τγουρὰ Ηΐηι. 

Κοιιοσκ, ϑογηιοη οπ ἔλα ραΐζϊεποο οΥΓ Οοά. 
Ι. ΤῸΘ παἴυτο οὗἉ (Π18 ραιϊΐθησθ, ΟΣ 8] ον 688 ἴ0 ΔΏΡῸΣ 
ἘΣ 1 ἴδ ἃ τηοἀϊβοδοῃ οὗ {π6 Ὀϊνὶπο 688; 
2.} 10 ἰδ ποὺ {πὸ τϑβυὶ οὗἨ ἱζπόγαποα ; (8.) [Ὁ ἰβ ποὶ 
[ἢ τοβυὶ οὗ ἱπροίεηοθ ; (4.) [0 ἰβ ποῦ ἔΠ6 τϑϑυ! οὗ 
ἃ ΘΟμηΐνθΠη06 αἱ δἷῃ, ΟΓ 8 γοβοϊ υἱοη ἴο βαον ἰὑ τὴ 
᾿πρυπὶτ : (δ.) Βαϊ ἰτ 8 χεουπάρα οὐ (Π6 ονουαϑῖ- 
ἴῃς οογοηδηΐ, δηα ἴΠ6 Ὀ]οοὰ οὗἨ Φεδβυ8. 11. ϑοπὶς οἵ 
ἔπ πιοϑὲ {ϊΠΠαϑιγίοιδ τηϑηϊδδιδιίοηβ οὗ ἴ. Π]Ι. ΤῊ 
ΓΘΗΒΟΏΒ ὙΠΥ σα Θχογοίϑοβ ἰΐ : (1.) Ηθ ἰθ ραιίεπι 
Ὀδοαι86 οὔ Ηἰβ8 Ὀδπϊρηΐν ; (2 ΙὼῺ οὔάον {παῖ ε}ι9 
Ρογίδοιίοιι τᾶν ὃὕ6 σοτβοὰ ; (8). ἴῃ σοηβοάιθποθ 
ΟΥ̓ {πΠ6 ργάγοιβ οὗ ρἱοῦϑ δῃοθϑῖογβ; (4.) Βοολυβε {{ΠπῸ 
σπορὰ ἀγο οἴθηῃ πιχοα πίῃ (π6 ρυἷουθ, δπὰ ΠΘΑΡΥ 
τοϊαιθαὰ ἴο ἵπποι: (ὅ.) ΤῊ6 πυῦον οἵ Ηΐδβ οἰδεῖ ἰν 
ποῦ γοῖ οομρ]οἰαὰ : (6.) 16 τηραδυγο οὗἉ {86 5ἴη85 οὗ 
[6 νἱοκοὰ ἷ8 ποὶ γοῖ Β|]6οὰ ὺὑρ. (7.) ΤΊμδι δἰνιποῖϑ 
[ΑΥ̓͂ Ὀ6 Ὀτουρὶς ἴο ταραηΐδηοα ; (8.) ΤΑΣ βἴπινογα 
ΝὮΟ σοηίπηιι6 ἱπιροηϊτεηϊ ΣΤ ΝΥ δἱ ἰαϑὲ 6 πὶῖποῦϊ ὁχ- 
οὐδ; (9.) ΤΊναι ΗΪ8 ρον Γ ΠΑ Ὁ ἀἰδρίαγοὰ ; (10.} 
ΤῊαὶ Ηδ Ἰπδὺ οὀχογοῖβο ἴπ6 ἐὑγυϑὶ οἵ ΗἸ8 βοσυδηίβ ἴῃ 
Ηΐὰ. ἹΥ͂. ΤΊιο οὔδοίβ ὑπαὶ Γη)6 Ὀδ]ἸοΥ ἀπὰ ἔπον]- 
οήρα οὗ ἰξ βῃουϊὰ ργοάυσε ροῖ Οὐ ἤοϑγῖδ δηὰ Ἰϊνὸς; 
ἐ Βοοδυδα οὗ Θο( δ ραίϊθποθ χα 8..ιου]ὰ ἰονὸ Ηϊιν : 
9.) Ὑγε βθουϊὰ τοροηὶ; (8.) ἯΘ βῃουϊὰ ἱπηϊτηῖα 
Ηΐπι : (4.) Ηἰΐἷβ φῬαϊίθηοε δῃουϊὰ θ6 οὖν οδομηζυτγῖ ; 
(δ.) 76 δου! ὰ χτίοντθ δὲ [8:68 γθργοδοῖεβ δηὰ ἰηβι} 
οαϑὲ ὕὑροὴ Θοὰ. 

[Βομιρξτισαι, ΓΠΙΤΈΒΑΤΟΒΕ ὁπ τενγ. 18: ΗτοΗ 
Βιν νι να, γον, οἱ. ᾿ἰϊ, 249: Ἐ. υὐσλβ, 70υ, δὲ «-, 
απά Ἡορα, ἰδὲ Ολνὶδίαης ογτέδοπ ἤδεγε, ϑεῦνν 
(1709), νοὶ. ἰΐ. 119. ΒιβηοΡ Μοόοξξ, Εχοείέρηον οὐ 
ἐλε Ολγνίδέαπ Κα σίοπ, δόντι. νο]. 11, 291, ΦΑΜῈΒ 
ὕπαια, ὅϑεγρι., γο]. ἰΐ. 865: Φ. Ποῦδον, «7οῳΨ ἐη 886. 
ἰουίπσ, Πέδο., 184. ὨΑΝΙΕΙ͂, ΒΚ ΞυΡκΚΕυ τ  (ἰς Αἰ), 
11,..ς γι δίδ οοπδοίαηδ ἀρ ἰα οὶ, βεγτα., υοἱ. 11}, 828 
Ἐ. Μοββ, λ᾽αίεγε απα Ομαϊἐ βοαίδοι 97 ΟἈτίδίίωη 
Ηορε, δογτι., νοὶ. νἱ. 82 ; Ῥπισκ, Ῥδαδδ 97 ὦρμ- 

ΠΡ, απάὰ Ἠοῖΐν ον, Βονγὰ 8ι, 85δ.., νοὶ]. ἰ. 
ΟΡ Εν, 77 Βεὶηρ οΥΓὙ ἐλὲ Ἡοῖν Ολιεί͵ 

δοΐβ ΟἹ ἰΐδ6 δένῖνε 
ἐϑρίνη, Ἡδονᾶδ, νοὶ. ἵν. 147. Η, Ησντεκ, 76 Βείἑοή 

α ϑδοιιγοο ΟΥ̓ ον απ δαοε, ὅϑεγπι 
ΓΘΆΞΟΠΆΡΪΘ : [ὉΓ ὙΓΠΥ Βου]ὰ ΔΏΥ ἀοβραὶν οὗὅὨ Ηΐδ8 πηογ- | (1796), τοὶ. ἱ, 221]. Πάσιρ βάν, Ῥγδοηί Ἡαρρὶ 
ΟΥ̓ ΠΟ 18 ἐπὸ Οοά οὗ ἴορθ, γγῆο οοιηπηδη 8 ὰ8 ἴο  πδκὲ οΥἹ Βείξουεγε, δὲδο., 401. ΡΥ. ΟἸΝΡΙΝ, ϑέγπιονδ, 
ὍοΡΘ ἦτ Ηἰ5 τη ΣΟΥ, πὰ ἰδκοθ ρ]θήϑιρα ἴῃ ἰὮδπι μα] 166: Ο. ϑιψκον, 7Ὺ6 οίψ ΟΠοδί ἐλὸ .1 μίδον ὁ} 
δο οὐ ἃ. ΤΏ Κτλοθ οὗ ορο, ᾿οχοῖπον πὶιἢ ἴον αηὰ  Πορο. Ἰογζα, γο]. χν. δὅξ: Ο. Π᾽ Ὅτιν, «ψ απ 
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Ῥραοο ἐπ Βοϊϊουίπρ, νοὶ. ἱ, 886: Ὑ. Βιλοκιευ, Προ, Ῥίαϊηι βονηι,, τοὶ. ἴ(. 80; Η. Θοοννσα, 72 
ϑοτγῖρι, Τρασλεέτρ, 968, ὍΓ. ΘκκεικΥ, νον απὰ Ῥεαοδ γουπρ Δίατι ἐπ Κοϊρίοις ΤΠ θισμλείοι, ων ϑίεγηι 
ὧᾷῳ δοϊωοιασ, "Ῥμωρλὶ ϑεγηῆι., 41. Ἐς Βικκοουε, ᾿ 8ῦ.---ὦ. Ε. 1Ζ.] 

ΒΕΈΟΘΟΟΝΡ ὈΙΥΙΒΙΟΝ. 

{ῈῈ ΟΑἸΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΞΤΙΕ ΤῸ Α ὈΝΙΨΕΈΒΒΑΙ, ΑΡΟΒΤΙΚΕΒΗΙΡ, ΑΝῸ ΗΒ ΟΟΝΕΕΟΟΕΝΊ 

ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝ ΟΗΌΒΟῊ, ΑΒ ΤῊῈΕ ΡΟΙΝῚ ΟΕ ῬΕΡΑΒΤΌΒΕ ἘΟᾺ ΒΙᾺ 

ΠΝΙΥΕΒΒΑΙ, ΑΡΟΞΝΤΙΕΒΗΙΡ ΙΝ ΤῊῈΕ ὙΕΒΞΊ. 

σπαἊρ. ΧΥ͂. 114-88. 

ιΙ4{ ΑπᾶΙ τηγ86]} 8180 ἅτ ρογβυδαϑα οἵ γου, τὴν Ὀτοίμγοη, [ΝῸΝ 1 ἃπιὶ ροσβυδαθα͵ 
ΤΑΥ͂ ὈΓΟΓ ΠΤ , Οὐ Θἢ 1 ἐμέ ΝΣ ΘΟΠΟΘΙΪΠΡ' γου, [ῃδ΄ γὸ 8'8ο [γοῦγβο γ 68] 8.6 ]} 
οὗ ροοάποβα, ἢ] 6 ἃ ἢ 4}1} Κπον]οᾶρα, Ὁ]6 8180 ἴο Δαπηοπἶβὴ ΟἹ6 δῃούοΓ." 

16 Νονυθιῖῃθίθββ, Ὀγθίθγρη, 1 μᾶν τυϊτίθη 186 τηοτ ὈΟΪΪγ ἀπῖο γου [Πονροϊύ, 1 
ᾶνθ νυϊιῦθη ποτ ὈΟ]αΪγ ̓  πηΐο γου, Ὀγευῃγθη]} ἡ ἴῃ Βοπ6 βοτῦ [πηθϑΒυΓ6], 88 Ρυῦ- 

16 {ἰπρ γοὰ ἴῃ πιἰπᾶ, Ὀδόδιβ οὗ 186 σγβοὸ Πδὺ 8 ρίνθῃ ἴο πι|ὲὸ οὗ αοά, Τηδὶ 1 
Βῃου]α Ὀ6 [Π6 [47 τηϊπί βίου οὐ 9 6βὰ8 Ομ γδὺ [ΟΠ γβῦ 6888]  ἴο 186 (θη [1168, πι]η: 
ἰβύθυϊημ [86 ρο5ρ6] οὗ αοἄ, {πδύ 186 οδουίηρ ἂρ [οδοτιίηρ] οὐ Ὁ86 Οφοπί}168 τοὶρηῦ 

11 ὯΘ6 ΒΟΓΘΡΙΔΌΙΕ, ΠῚ βαηου Ποα ὉΥ [ἐν, πη] 186 Ηοὶγν ὃ οδῦ. [ᾶνθ {μϑυθίογο 
ὙΠΟΤΘΟΐ 1 ΤΩΔῪ ΡἼΟΓΥ [1 ᾶνο {ΠογοίουΘ ΠΩ ἀντ ἢ τὨγοῦρἣ 9688 ΟὨγτβῦ [Ἰὴ 

18 ΟΠ γῖβυ “68118] ἴῃ ἰμοβα ὑϊηρθ σοι ρογίδίῃ ἴοὸ αοα. ΕῸΓ 1 Ψ1}} ποῦ ἄλγε ἴο 
ΒΡΘΔΚ ΟΥ̓ ΔηΥ οὗἩἉΪΠοΒα (Ὠΐηρβ σοῦ ΟἸγσὶδὶ Βα ποῦ πτγουρδῦ [αἰ ποῦ σου] ὈΥ 
[του ἢ] τχ6, ἰο 8 Κα (86 ἀθϑῃ 65. οὈοαϊοηὺ [πὰ οὐ6Γ ἴο 1.16 ορϑάϊθποθ οἵ {ῃ6 

10 (ἀϑῃ.11685], Ὁ σψοσα δηᾶ ἀθοᾶ, ΤὨσουσῃ πριν [1 ὉΠ6 Ρόνσοῦ Οὗ] β'ρῃβ δῃὰὲ 
ΟΠ ΘΙ, ΟΥ̓ [10] πΠ9 ρονοιν οὗ [η6 βριτὶ οἵ αοα ἼΡΙ ΡΣ]; 80 {Ππ8ὺ᾽ ἔτοτῃ 
δ ουτιβαί οι, πα τουπα δθουῦ τπηΐο [88 ΔΓ 88] ΠΙντιοῦμη, πᾶν [Ὰ]]Υ ργθϑοῇῃθα {116 

20 ροβροὶ οὐ Οτὶβί, [1 Ὑ88, 80 ᾶνε 1 βιτνοᾶ [Ὑοὺ οἡ Π18 χΊβ6 πηδκῖηρ 1 ΤῊΥ 
ΔΩ Ὀ᾽ 1087" ὕο ῥγθδοὴ 106 ροδρδὶ, ποῦ ψθνα ΟἸγῖδὺ 88 [4|Γγθ8 4 0] παπηθα, Ἰεβὶ 1] 

21 βῃου!α [[πα Ιτοῖρηι πο] Ὀμ11ἃ ροῃ 8ποῖθο ὨΔ ἢ Β Ἰουπαδίοη : Βυῖ 88 1ἰῦ 15 
τ τύθῃ, 

Το ὑβοὰ 6 88 ποῖ βροίκθϑῃ οὗ ἴθ [ΤΈΘΥ ἴο πο πὸ (16 ]ΏρΒ οἵὗὨ Πίῃι 
6816] 88}8]] 566 : ᾿ 

Αμπᾶ {Π6Υ {Ππδύ ανα ποῦ ποϑγὰ 588}} ππαἀογβίβδηά. 
22 ΕὟΡ ὙΏΙΟΝ οϑιιβο 480 1 αν Ὀθθὴ τη} [1ῸΓ [Π6 ταοβῖ ΡΆΠ] 1. ΗΪπαοτρα Ττγοτὴ 
28 οοτΐηρ 0. γου. Βαΐ ΠΟΥ͂ Βανίηρ ΠΟ ΠΌΤ [Π0 Τηογ6 μανὶηρ] Ρ͵866 ᾿π (656 ρΑγΐβ, 

δὰ αν ηρ ἃ ργοδῖ ἀθεῖγο [Π686 ἸΏΔΗΥ͂ γϑᾶγβ [Πᾶνἱηρ ἴΠ686 ἸΠΔΏΥ Υ6818 ἃ ἸΟΠρΡΊΠρ:] 
24 ἴο Θομη8 υῃΐο γοὰ: ὙΥΠΘΠΒΟΘΥΘΓ [86 Πα ἸουΓΠΟΥ ἱπίο ὥραϊη, 1 Ψ011]] ΘοπΊ0 ἴο 

γοὰ [πὰ 1 ψ}11] Θοπη ἴο γοῦ]:᾽" ἔον "ἡ 1 ἰτυδῖ ἴο0 Β66 γὙο 1 ΤΩΥ͂ ]ΟΙΓΠΘΥ [88] 
Ῥδβε (ῃτουρἢ], ἀμ ἴο Ὀ6 Ὀτουρἢῦ ΟἹ ΠΥ ΨΑΥ͂ {ΠῚ 1Που ναγὰ [0 Ὀ6 βρηῦ Του γᾶν 
ὉΠ10Π6}} Ὀγ ἢ γοῦ, ᾿ἢ ἢν 1 Ὅ6 ϑοπιονδῦ [1ῃ βοῖῃθ τηθ881106} Π]]6α 11} ὙΟᾺΓ 
ἀμ ἀν 

αἴ πο 1 ρῸ υπῖο Φογαβδίθαι ἴο τ βίου [τηϊηἰβίγἢρ] ὑπο [06 8818. 
26 Εον ἴ Πα ρ]οδβοᾶ {ποτὰ οὗ Μδοθάοηΐα δηᾶ Αοπαῖὶα [Μδοθαοηΐδ δηα Αομϑὶδ 

ἘΡΗΕ ἴι γσοοα] ἴο τιᾶκθ 8 οογΐδίη οοπίτὶ θαύϊοη ῸΓ [6 ροοῦ [διιοηρ 186] βαϊηΐα 
41] ΜὨΪΟΝ δγὸ αἱ ΔΦογυβαίθσιη. [0 ἢ. Ρ]Θϑβθᾶ {]πὶ νῦν [ΕῸΣΥ ΤΠΘῪ Τπουρλῦ ἴΐ 

Βοοῦ]); δπηᾶ {πεῖν ἀθοίογαε ὉΠ6Υ ᾶγθ. ΕὟὉΓ 1Ὁ 1πΠ6 ΟἸθῃΈ1168 Ὦδλνο ὈΘΘη πηϑᾶθ ΡΆΥ- 
ἴδ κοῦ οὐ [νὰ βῃδγθᾶ 11] τ οἷν βρ᾽ τἰῦαλὶ τΠΐπιρβ, [μοῖν ἀπὰς ἰδ [ΠΟῪ οὐο 10] 4180 

25. ἴο τηϊη ἰδίου ὑηΐοὸ ὑπο πὶ ἴῃ ΟΑΓΠΑ] (Πησα, Ὑ θη Τῃογοίοτο 1 Ὦϑνα ρου ογπιρα {Π]ν, 
δια ἤδνο βοδίθα [{. .., βοουσοὰ] ἴο {ῃθπὶ {818 ἔγιιϊῦ, 1 1} οοτηθ [ταῖμγ] ἢ Ὅν ψῸ" 

29 [τἀγευρὰ γοὺς αἱγ} τιἴο ϑρδίη.. Απᾶ 1 81 881} {πλΔἴ,  ΏΘΗ 1 ΘοΙηθ ἀπο γου. 1 εἰνα]: 



» 

.8Ὁ ΤῊΕ ἘΡΙΠΤΙ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῈΕ ΒΟΜΑΝυ, 

20 

31 

9 
38 

9 ἱ 

Θοπ16 ἷπ {Π6 Φ]π688 οὐἨ ἴμ6 ὈΪοββίπρ οἵ {Π6 ΤΡ τῶ οὗ τῃ6 ρΌΒΡ617" οἱ 
ΟἸγῖβί, Νον 1 Ὀδβθθοῦ γοῦ, Ὀγοΐμγθα,," ἕο ὑπ [μογὰ “6βὰ8 ΟἸγίϑιβ βΆΚα [0] 
Οὐ Τογά Φ6βὰ8 ΟἸγῖβ0], ἀηἃ ἔογ [Ὀγ] 86 Ἰονὸ οὗἩ ἴ86 ϑρίγιῦ, ὑμαῦ γε [Ὁ᾽0} κὐνε 
τοροῖμον 1 τη6 ἴῃ ψλμῦ Ἶ ῬΓΆΥΘΓΒ ἴο Θοᾶ [ὉΓ ἴΏ8 ; Ἰηδῦ 1 πιδὺ 6 ἀο] ᾿νογοῦ 
ἔγοηι ὉὩθλ {Π8ῖ. ἀο ποῖ Ὀοϊίονα [116 ἀἸβουθαϊθη}] ἴῃ Φ υᾶθ8 ; Δῃα ὑπϑῦ ΠΥ ΒΕΓΤῚσΘ 
[τπιληἱβυγαι οι] ΒΟ .7 λαυὰ [18] ἔον ΨΦθγβδθη τδῪ Ὀ6 δοσαρίθα οἵ ἴργονυθ 
Δοοθρίδ 016 ἴο] [110 βαϊηΐβ ; Τηϑῦ 1 ΤΩΔΥ ὐπὸ απο γοῦ ψἱ [1] ἸΟΥ ὈΥ [86 νἹ]}} 
οὗ ἀοᾶ,"" ἀπὰ Ἰαδυ σι ἢ γοὰ Ὀ6 τοίγοθϑα." Νον (86 αοα οὗ ροδοθ δέ ν᾽] 
γοῦ 811. Ατηθη. ἦ ᾿ 

ἘΕΧΤΌΔΙ,. 

1 Ψαν. 14.--[Ἰπϑιϑϑὰ οὗ ἀλλύλους (δὲ. Α. Β. 6. Ὁ. Ἐ δἀορίοὰ ὮΥ͂ τηοὰοΣΏ οὐΐδοχα ΠΘΒΘΣΑΙΥ, ἄλλους ἰδ Ζουπιὶ [πὰ ἴω.. 
ΘΌΓΗΙνΟΣ, ὙΈΣΕΗΟ ἃηὰ ΦἸΠΟΓΒ. ΑΒ 85 αἱίοσδίίοη ἴο βίγα πὶ [06 Βι286, ΟΥ̓ 81) ΘΥΤῸΣ οὗ ἐδ ἰσαηδοσίθοσ, 1 ἷἰθ 
Υ ποοουμίοα (0Υ. 6 Ἰ᾿ὲκί οὗ συτεῖνοα σίνοσι Ὁν Ὦσ. Ἠοᾶσο μαᾶδ δτ|6 ἴο ἐὴθ συρροτί οἵὗὨ ἐπΐρ τοδάξερ,-- ἘΠ καί ἰε 

ε|80 οτοϊ θὰ, αὐὰ ἀλλήλους ῥΡυΐ ὈΟΪΌΣΟ δννάμενοι, ἴῃ δοτὴθ δυο 0686. ΤΏθθο ἃσο οὐδ θῃε γ οσετοσξοπε, ἴο ἀνοὶᾷ 
γοροδῖδ' αὶ καί ἴον ἔδο ἰεὐτὰ ΕΣ. 6 ᾿ 

3 ΨοΥ 1ὅ.--ἰΑ. Β. : τολμηροτέρως. ἘΤΙΘΌΕΙΥ 8 κἴοδϑ, βίου ἐδ δά ἡθοιὲνθ ἐδ υδοὰ δάνοσ Ὀΐδ1}ν, 
4 Ὑαος, 16.-ἶχι, Α. Β. Ος, ὁπηῖε ἀδελφοί ἐ ταϊοοϊοά ΡΝ 

1,., Ψαυϊκαῖο, ὅσ,  πἀορέίρα Ἐ᾿ ῬΗΪρρὶ, 6 ἐν 
ἴον ὉΥ ἐπθ Ἰηϊθεσρίζοιι ἔμ6 τογά τηδὰθ ἰὼ (86 οοπτϑοί 

σὨπδην, Τἡδοδοπάδοχί ἐλὰς νων τα ὁ ἱβ υπὰ ἰπ διδ, Ὁ. Ἐ, 
οἔίθ, ΜογοΣ; Γϑυβθο ; Ὀγδοϊκοξιοα ὉΥ͂ ἀμοσά. ΤῈθ οπιλδαίοτι ὁαστι Ὀ6 δοσουποὰ 

ἶσα, ὙὮ11|6 ἔποσθ ἰ8 ὯῸ βορὰ ΤΟΒΘΟᾺ 7ὉΓ ἐΐ8 ἰπδογείου, δῦ ἐΐρ 
ΚΟΒΌΣΏΘΤΙΘΒ8. 

4 ον. 16. --[2εο., Ὁ. Τ,., βοτὴθ νϑγείΐομιϑ δῃὰ ἤνέθοσθ : Ἰησοῦ Χριστοῦ. δὲ. Α. Β. Ο., Ἐ-: Χριστοῦ ησοῦ; 50 
ΤΑοῦσηληη, Τἰθοποηαοτγῇ, ΑἸήογτὰ, ὙγΘΩ61165.---Τ 9 βϑ1ὴθ ογάοσ ἰδ Του ἃ 1 ν6 7. 17, οἱ ἴῃ: 9 ΘΌΪΒΟΣΙΥ οὗ 41} ΜΆ38., Ὀυΐ ἐδ8 
Ἑ. Υ. ἢπ8 Ἰσϑῃβροβοά, 85 ἰξ ἴοο ἔγϑαι θην ἀο68. 

δ ἌΣ, 17 --ἰΒ, Ο. 1). ΕΒ, α., ἀπΠὰ βυπλθ οὐυὐγαῖνοα: τὴν καύχησιν; 80 ΤΑοδβτηηΏσι, Τί ϑοβοπάοτί, Ὅς οἰ. δἸογὰ, 
Ττοβο1165, ἴδιο. Οτη θὰ ἱπ 189 7260., δὲ. Α. 1.90) ὉΥ ῬΆΠΙΡΡΙ. ΤΏΘ δ.ί: 0196 ποῦ Ὀοΐϊηρ πρὰαγαίοοῦ, ἐξ τῶ οερί[1δὰ.-- 
Ἡοι!οϑ νῖν δραείλι "0. 

6 Ψαν, 17. {ἔξω ες. οτα δ τόν; ὉὈπὶ (9 ΜΒΒ. 84]1 ἰῃηδοσὶ ἰ!. 
1 Ψᾳ:. 19.--[(1} ΤῊο ἢ ες. (στ δὲ. 3. 1.) ἰπβοχίβϑ Θεοῦ αἴοσ πνεύματος. 8.00 τυοεῖ δσυγεῖνοβ, ΒΟΙΒΘ Ὑϑγδῖοσιβ, δὰ, 

ἰϑῖθογμ, Βυὶ ἰὲ 15 ἀοΐοπἀρὰ ὕὉν πο ογίἴ6 8] οαϊίον οὗ (ἢὯ6 ῥγοδοὴξ ἅἄδυ. ῬὨ ΠΡ), το 18 ροσθαρα [Π9 τποϑὲ οοαπβοσταῦτε 
οὗ οὐ ἶοΒ, ἢ γοδροοὺ ἰο 16 Κε' ἐρία, ΟὨΪΥ νίϑδοθα ἐμὲ γοαάϊηρ Ὀδαϊάθ [26 ΟἿΘ τὰ ιἰἸΙοηδὰ ποχῖ. (2.}) Α. Ο. Ὠ} 3, ΒΕ. 
πλοϑῖ Ὑογβίου!β δηἃ [ΛΊΠΟΙΒ: πνεύματος ἐγ τ: 80 Οτίοβιιοα, ᾿ϑοβιαδηη, βολο]κ, ΤΊ ομϑηάοτῇ (θἃ. 1, Ὡοῖ κα 100 
Ηοᾶᾳσεα, ῬὨΣρρὶ, 0)6ὸ Ῥ;οιέο, Υοσαβπνοσίῃ, 
λέογοτῦ, απᾶ ἴαηρο. ΤῺΘ τόϑδοη υτροὰ ἴῃ ἴανον οὗ (8.), ψ ΒΔῸἢ Ἠ85 80 |1{{1|6 ΜΒ, βΌΡρογί, ἱβ [89 

τόρ. } 168. (8.) Β., Ῥοεϊαρίῃμβ, ανὸ πνεύματος ΟὨΪγ. 580 ΒΟΒοῃδο 
αἰαὶ συ ἐν οὗ ποοοππί!α 

(ον ἱξ οὐδβογτίθο, δηὰ {6 ον: ἐστι ΙΔ ιοὴ ἴο ΘΧΡΙΔΙῺ ἰΐ ΠΥ ἁγίον οΥ Θεοῦ. Βυΐ ἐμὶδ 13 ΠΕΤΑ͂ ἃ δυδιοίοηξ γούϑοσι. 
ὩΡ Ὑτορο  οδ, (δ 6 τλοδὲ σδγοία! οὗ φαϊίοτα, θδρϑοΐδὶν αὐοτὶ ἰμδογιΐηρ [Π 6 ἸΟΏΖΟΙ οὗ πο σοδάσημβ. δἀορίβ (2.), δπὰ 

ΑἸοτὰ Ῥὺ18 1Ὁ ἐπ Ὀχαοϊτοίδ. 

οἴδμεον νατγίδίιοπα, 41} οὗὁὨἨ τϑιο Ἰπαἰοαίθ ἐμαὶ .6 οΥΓαῖπα] τθα ἀΐπς 38 006 ΟΟΟΠΒΙΟὨἾ ΒΜ Β,ΆΤΩΤΩᾺ 
ΘΓ. 20.-τἰν. 4. Ὁ. ὯΝ 5.Τ,.. : φελοτειμούμενον, Β8Ἐ. Ὦ)", Ε᾿ (λοδιηδηῃ, ΤΎΘμ61108) : ΨΟΟΠΜΘθΝ αἰ: ΤΏΘΓΘ ἴγὸ 

Ὄ. Ἡθδορ {Π16 
θγηὶ τοδά! τ ἰ8 βΘΏΘΓΑΙΠΥ ἀὐδορίοά, απὰ ἴπθ οἴδοτ οοπβίἀοσχοὰ αὶ στμπιτηδί 081} σοΓΓ ΟΠ ΟΠ.--ἌΠ6 Εἰ. ', δὴ ὡὐθβῳ οι δ1ΊΟ Σιν, 
Ὀυξῃ ΟἹ ποοοιιτιῦ οὗ [16 ῬΑΣΊΟΙΡ 8] ἴοστη, οοινηθοϊίης (18 νοῦϑα τι 8 [6 ρσοοθά την οπ6, δι) ἴῃ οτοῦ ἴο κ οὔὺ ἴ[δὸ ἴοτοδ 
οὗ φιλοτ. Το στουϊπΐοη οἵ ΕἾνε ἀτρ. ΟἸ ΟΥΎΤΩΘΕ 15 “ΠΟ οᾶ. πιμίοιδ (Αὐλον. ΒΙ0]6 ὕπίοι) Ἶ5 Οδ)θσίλοπ Ὀ]6 ἰῃ ἃ Ῥοραιϊὰσ 
νογβίοη. ὭΣ. ἸΑΣΙβῸ : ϑῸ αὖεν. ὅκα το εε ΓᾺΡ Εἰιγεπδαςνε λαίέε; Βιμ εο, ἰλαὶ 1 Ἀεια εἰ 7» α τεαῦσν ἡ ἄρηωσ. ΤΏ} αἶτοθ 
πῸ οχδοῖ ἔοτοϑ οὗ [86 νϑεῦ. ὅθε ἴῃς δἴχεσ. Νοίεξ. 

9 γεν. 21.- -(ΑὮ οχδοῖ οἰϊαοη ἔγοτῃ ἴμ6 υχΧ,, ἴβα. 11ϊ. 156. ὙΤΏΘ ἩοΌγενν γοϑάβ: 58" δ πὸ πΘΌ Ν ἜΝ Ἵ3 
Ἀ)2 ἼΔΤῚ ἸΣ Ὁ 9. Ὁ ἼΩΝ. Ὑ80 Ε- Υ͂. (1Ξι. 11]. 16) μῖνοθ δὰ βοουγηΐθ τοπάθσίηρ. ΤΙ ΤΧΧ. δὰ δ, πίει ϑυδδαίεπι 
ατουπὰ ἰν {8 οοιοχὶ : περὶ αὐτοῦ, τοίοττίπρ ἴ0 “ΤΩΥ͂ Βογσυδῃῖϊ᾽ (νοσ. 13 

19 Ψ ον. 22.-Ἠθ8Β. Ὦ. Ε-., Τδοῦσρασσι : πολλάκις, Ὑ ὨΪΟΣ 8 ὈΓΟΡΔΌΪΥ ἃ ρἴοθα, δὲ. Α. Ο. 1..: τὰ πολλά. 80 ΤΊ δοδοι- 
ἀοτί, ῬμΔΙΡΡΙ, Μογοτ, 6 γοείθ, ΑἸογὰ, Τσθμθὶ 88. 

ΘΓ. 34.--ἰο,, πὶτ 5, Τὰ, ᾿ὩΒΟΣΙ6 ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς. Οτηϊἰοὰ ἴῃ δ, Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ., ΣΏΔΗΥ ντοταΐοσιΣ δηὰ 
δθμϑυ; το᾽οοῦθα ΟΥ̓ Οτ βοῦς, ᾿ομτηθησι, Μουοτ, ἘΠ ρΡΡὶ, ΑἸήογὰ, Ττοροῖϊοα, Ὑἰβοβοιάογί μλ8 δἀορίοα Πα Αἰ γθὸν: 
ἴῃ οα. 2: 0)ὸ  οἰίο Ῥγοΐοτγη ἴὉ ; 1ϑηρθ δὰορίβ 11. 1ἴ ἷἰβ ὈοίΐοΥ ἴο Γαδ βίτιοθ, ΟἹ ἸΩΒ ΠΥ͂ Δοοοι ἴθ, ἰδ ἴα {Π6 1685 ΑἸ δῖσιι 

Θ τοδάϊιω, δηᾶ ᾿ἐχοὶγ τὸ Ὀ6 δἀ ἀρᾶ.--- ἘΠ} 8 γ6Δ] οτἰοα] ἀἰ Βα ἐν 1168 ἴῃ τιοδίϊοῃ ΓΟ ΡΟΟΙ κα γάρ (866 ηοίς 13), 
13 Ψον, 24.--. Α. Β. ὦ. Ὁ. ἴα ἰμβοτῖ γάρ. Οπ͵ηζοι! ἴῃ Ἐς, γϑΓβο8 δπὰ ἔβίμποτα. Ἐ8Π6 τὴὶ οὕ αυξῃοτί θα ἴοσ τῃ.6 

ΟΠ βηῖ Ὁ. ΤῸ ΤῊ ἢ [16 ΒΆΤη6 88 ἰ8 (86 οὁ686 οὗ ἐΐα Ῥτυοοὰϊΐ οὶ νησί (ἤσποα Ὧν. ΗἨᾶρο θβΆγα τηοπὶ οὗ ἔποθο απ μοτἰοα 
οτῃΐδ γάρ): πὲ ὑμ6ὸ ΜΆ, δι ΒΟΥ ἰ8 894 ἀοοίἀοαϊν ἰν ἔανοῦ οὗ, Ἀ5 ἰῦ ἰν ἀραϊησὲ ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς. ΤῊΘ οὐἀϊίοτο 

τί αἰ ἴον: 
Α ἴον ὶ, Ῥοσγάθποσθα, ΤΊΘμκο 1.8, Σάλπρο, τοΐϑὶ ἱἰὲ. ΟΥΘΣ [ὨΙῚ 

ΘΒ ΌΔΟΝ απὰ πὲδ (ΟἸ] οσσογα, ΡηΪ ρρὶ, οάμο ἘΡΡΑΣ ΠΤ γέ λε: τ τ ΠΠΒΕΠΙΝ Ἷ ΒΕ ας τεπὸ 
ΤΟΑ͂ΘῺ ΘΑΥΪν Ὁποαὶ βθοινβ, ἢ. 6 

π᾿ 016 ἀϊϑραῖθιϊ ρθθαρῈ ττὰβ οτἱρίπαὶ, ὑπ ΘαΥΥ ἰηβοσίθα, απἃ ἐμ π ῬΑΓΕΔΙΥ οογτϑοῖθα. μὰ ᾿θαυϊπρ' δ Τί ἐς νὸσν 
ἈῸΝ ἐπ ΡΓΟΌΘΌΪΘ, δ'ποοῦ (Πἷβ γοδαϊηρ 15 80 ΘΠ ου]: Ὀθ5ϊ1 65, ΠΟΘ 18. πὸ ουὐἹάθμιοθ τ δίρσυυ στ παρροτεϊηρ ἰϊ. ἡ 1ὍΓ Οὐ δ. 

πση 0 88κ0, Σο]οσὺ . ΓΔΟΒ τάδ Ρυ18 ΤΌΤ ἐλπίζω ἴο ἐμπλησθῶ 'π ῬΑΥοπ θα 8, ΘΟ ὨΘΟΙΐ, ρ΄ Οἴοϑοῖν πὶ τσ. 25: Ἀαϊ 
[818 οὐπηθοίζοι ἰ8 ἈΠῚκθ]ν.-ἼἘῸ τϑαᾶοσ ολῃ ουπαθ! Ἀέογον, ῬΒΠΙΡΡΙ, δπὰ ογίτἴἰοαὶ οάϊογθ, οὐ τἴπὸ ἡ οὶ αποκέδῃ. Α 
δα ΓΟ] σοππϊἀογχεῖῖοιι οὗ τὴ 6 οαδὲ πὴ 618 τὴϑθ ἴο σοῖδ! ἢ γάρ, Ρυδθης ἃ Ῥοτγίοα ΟΥ οοἴοῃ (3: ἰη Ε. .) αὔτ Σπανίαν: ἴο 
βοοθρΐ ἂπ δηδοοϊ α[ΠΟΏ. ΟΥ ΕΟ ΟΣΤΕΙΝ δηὰ ἴο ἕαϊκο 16 ρῬαυγ οὶ Ρ]6 5 οὐὗἁ νοσ, 25 δι σου. ΤΊ ἰ8 ἐπ 6 τηοῦΐ ἀεζοιϑὴ 016 ροοϊτίοι, 

Ά Ὀμὶ ΤΣ ΟΡ ΓΘΆΒΟΏΝ σα ποῦ ἀρὰ Ὦογα. 8.6 ἴΠ 6 ΡΑΓΠΒΡΉΓΆΒΘ Ίη [Π6 Ἐχ»Ο. Λο!»«. 
15 ΨοΥ, 24.-ἰ ες. ἢ δὶ Α. Οὐ Π..: ὑφ᾽ ὑμῶν; Β. (ἀπὸ) Ὁ. Ε΄. : ἀφ᾽ ὑμῶν. ΤῊΘ ἔογπιοῦ ἰ8 δἀορίοα ὈΥ ῬὨΠΡρὶ, 

ἜνοροΙ 65; 1Π6 Ἰαῖΐονῦ ὈὉν Τλοδτηδησι, Τἰβομοπάοτί, Μόνον, 1)9  οἴνο, ΑἸοτά, ἴσησο, 
4 Ψογ. 28.--ἰΑ πελεύσομιαι, Γισίὶ ῥγοροοὶ, αὶ τ ἃ ρα πατν Γοίοσθησθ ἴο ὕπα Ῥοϊπὶ οὗὁὨ ἀορασγίυτο (ἀπό), Ὀπὶ Τ0]]ονϑὰ 

ν εἰς, ἰδ ροϊπίϑ ἴο (9 Τρ ίημ αἱ φαοι. ΝοΙΐθοΣ σηπι (Ε. Τ.) ποτ ρ0 (Απιλοῦ. Β101]6 σΐου) οσδοῖϊν πιϑοίδ ἐμ οὔδο. 
πείωρη, ἴὰ 1Π18 6.86, ἰΒ ῬΟΘῸ ΑΓ ΔΡΡτοργίαϊο ; τος Γ ἔγοόστη “τ Βα] ον δηὰ ρῸ ἰο ϑραίῃ. 80 Εἶνο Αὔρ. ΟἹογρυτηαειι.--!ε 
ἰκθονΒ οὗ [0 θαυ πρᾶ δυϊ ΠΟΥ8 μᾶῦο ὈσΘὴ ἔγο οἷν τπι8οἃ ἴῃ 08 δοο]ΟΏ, 

16 Ψον. 29.-[ΤὩῸ ποτγὰθ τοῦ εναγγελίον τοῦ (ἰῃηϑοχίοα Ὀοίοτο Χριστοῦ, τπ δὲδι 1. Χες., γοΥβ ΟὯ5 δηὰ ἘΠ 618) δΓὸ ΠΟ 
οοπηίογυα ἃ ρῆοεβ. ΤΟΥ͂ ἀχὸ ποῖ ἰουπὰ ἰῃ δ᾽. ἅ. Β. (. Ὁ Ἐς, ασγϑ τοὐοοίοὰ Ὁ ἴηθ Τριῃ ἤιίμοσε, διὰ ὉΥ 8411 τασάδϑετ 
ΟΥ̓[158] οαἰϊίοῦα, 4150 ῬΉΔΙ  Ροἱ τ΄ ἃ Ηοάρθ, πτῖὰο τὸ Ἰθϑδὶ ἀϊβροπϑα ἴο γιτν ἔγοτα ἴ.6 26. οἷα. 

16 ΨΥ. 80.--ἰΒ. οταῖίβΒ ἀδελφοί, πη ἐΠπ1ὸ ναγίϑεομα 1 Ῥοβίοα. ἀσὸ Ὡυτλθτοῦβ. ΑἸοσὰ δοοοσά πρὶν Ὠχδοΐίκεῖδ ἧς : 
Ὀαι 1 ἴκ γοοοὶνοᾶ ταοβῖ οαὐἰίζοτε τοῦ αποδὶΐοπι 

11. Ψοτγ, 80.--[Ὁἡ. Ἐ΄. Ο. ἱπθρογὶ ὑμῶν (πἰτ ΠΥ βότὴθ οαλιΐομδ οὗὁἩ [Π6 ψυ]βαίθλ. Α οοτσϑθοῖ δῖοθβ, ἤθΩοΘ ἴδ 6 ΤΏοΓΕ 
δ. «Οἱ τι 5τι8. 

28 ΨΥ, 81.--τΒ. Ὁ}, Εἰ α. τοδή ἜΡΙΣ Βυΐ δ΄ Α.Ο. Ὧ3 5. Τι., τροϑὺ σουβίου 5 ἴνοσ δεακονία, ἩὨΐοΝ ἐα αὐορίος 
ΟΥ̓́ΤΩ! τ ᾿ΛῖοΣ οα! ἴοτβ, 80. Τἡβομομάοτί, Μόνος, ΡΆΠΙΡΙ, Ττορθ}]9 5, ΘΟ Βταθη Ῥγοΐουβ [86 ἴΌΓΠΔΘΓ, τ οἢ, ΒΟΎΤΘΥ ΟΣ, δϑόπιὶ 
ΠΕΣ ΛΒ. καυδιϊλϊοὰ 48. δὴ οχρίδηδἕοη.--Οἱ [ὴ6 δ δοϊποτίίν, ἡ εἰς Ἴερ. ἰδ ἴο ὕὈ6 φγοίαιτοὰ ἰὸ ἢ ἐν Ἵ 

τητὰν}).Ψ 
1, 32, -ἰΤηβίοδα οὗ [η6 ποὶ]σκιϑίαῖποα δηδ ροπΟΙΑΙΪΥ γοοοϊνοὰ Θεοῦ (Κεο. Ν᾿, Α.Ο 1903. 1... πιοκὲ νοταίυμθ απ 

[ΔΊ Π 6 γ8}, ψὸ ἤπια κυρίον ᾿Ιησοῦ (.), Χ ὃ Ἰησοῦ (Ὁ. Ε.). Ἰησοῦ Χριστοῦ (νΝ}.). 189 υποία! κυϊποΣὶ ν ἰδ ἀθοί εἶνε 
Βοείάθ8, ῬαῈ] 8] ΤᾺΥΒ ΒΑΥ8: θέλημα Θεοῦ. παντοῦ Χριστοῦ ἴβο. Μίονυτ, πᾷ οἰ ΒΟΓΗῚ. 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΥ͂, 14-38. 
παππππππ, ὦ ἀππαπνα. 

ΒΕΔ ἂσὸ Ἰουπὰ 
οὐ οίδυάϊησ [86 γψαχγίδίοσ, 

ἐνε Α. 6. (Ὁ. Ἐ.)1..,, διὰ ἘΟΎΣΗΣ, ΠᾺ ὄρος, 
Ὧ86. 

31. Ψα;. δ3.--[Α. Ε΄ α΄. οὐ ᾿Αμήν; ζυυπὰ ἐπ δὲ. Β, Ο. Ὁ). 14, νοσβίοσιβ διὰ ἰδίμοσθ. Βυδοζοιί ϑαἃ Ὁ ΤΎορθ]1.α, Ὀμὶ 

80 Ψᾳ;:. γεοῖπην μευ ξυρα τος δυιὰ Τδοδοπάοτί ομιἱὲ καὶ σνυναναπαύσωμαι ὑμῖν, οἱ ἰδ ΕΣ ΒΟΤΗΥ οὗ Β. Ἴδε 
ΤῊ νασίδ γιοὰ 
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ΔΙῸ ὐὸ ὉΥ Μογοσ, Ὦθ Ἧ7Ὑο ἘΡΛΡΒΙ ὙΤΟΒΟΙεε 
τ οῖνο ΤῸ. ἱπδοσεοιι Ἡμπίορ νου! ὰ 708} } 08 ἰὴ τ 06 3 

μὸς αἰ τοοοῖνθα, ΤΈΟ πνοχὰ ἰδ ΔΙ ΨΘΥΒ ΟΡΘΙ ἰ0 ΒΟΙΏΘ ατιδρἑοίοη, 88 ἃ ᾿Σϊαυ κίοαὶ δὰάϊ ἴηι, αὐ ἐμ6 σῖοδθ οὗ ἃ Ὀσποάϊοτοςι 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Το [Ὁ] πίη δοοϊΐοι ᾿ἰ8 ἰθστηθὰ δὴ ρίίοσιιδα ὉῪ 
, ἘΒο! υοἷκ δηὰ Μογορ, Βυῦ {μΐ8 νἱϑὴν ἀοθ8 ποῖ οοττο- 

᾿ Βροπὰ πὶ (6 ρυγροβα δηὰ οομβισυοιίοη οὐὨ [16 
Ἐρίδι]!6, Τῇ ΑΡροβῇὶθ ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏ68 ἴο ἴῃς ᾿αδὺ ἀδδβίρτι 
οἵ πἷ8 Ερίβις, νη οὶ ἴδ, ἴῸ τῶδκο Βοπιθ ἴπα ρῥτϊποὶ- 
ῬΒ] δι 0 [ῸΓ ἈΪΒ ΙΩΪΒΒΙΟΏΔΤῪ ἰΔΌΟΓΘ ἴῃ ἴθ ὟΝ 6ϑὶ, 
ὥρα Βοβοίϊ, 2.ν ὐπιογδνὶς, ν. 814, ἀπὰ θἰβοπογο. 

ϑωπιριατν.--Α. Τὴ6 Αροβίϊε οὀχρίδίπδ, δἰιηοδὶ 
ΔΡΟΪορ ΘΙ ΑΙ ]γ, ὑπαὶ ἷ8 δ ἀγοϑαίορ (πὸ Βοσηδῃδ Μὰ8 
[86 τοβαυὶὺ οὗ Π18 681} τ0 πιδκα ἴΠ6 (ὐν πι}168, Ἰ ργίθϑυΥ 
ἰδθοσ, δῇ δοοορίβδ]6 οἴἶετίηρ ἴο Οοὰ : δῃὰ δα μῖνϑϑ 
ἰπίοστηδίοη γοβροοιϊίϊηρ ἴῃ 6 ΖΘΏΘΓΑΙ οοτηρ οἰίίοη οἵἨ δἰδ 
ποῦκ ἴῃ {πὸ Εδβὶ (10 ΠΙγτίου τα), δηὰ {16 τοβυ 8 οὗ 
6 5816 : γοΙβ, 14--190. 

Β. Μὰ ρνὲπεὶρίε, τοὶ ἴο ἰηνδᾶὰθ ἴῃ6 βρῇβϑγδ οὗ 
[86 ἰαῦοῦ οἷ᾽ οἴμονβ (ςοηάποῦ τ[ῃ6 ΥΟΣΥ͂ Ορροδβῖῖθ οὗ 
ὑΠδὺ οἵ 8}} βοοίαγ 658). Τὴ6 οοπβραυοηῦ ἱπρϑαϊμ 18 
ἴ0 8 οοῃΐηρ ἴο ομμθ, γθγε Ο γἰβιϊδα Ομ τορὰ- 
ΠΙΟΏΒ Δἰγθδαυ οχίϑι. Τα ἀρβῖτα, τῃδὺ πουθνι 6 1688 
ΔΡΟΒΘ ἴῃ ΠΘΓΠΊΟΠΥ͂ ὙΠ [118 ΘΑ] ηρ;, 0 ἴΑΚ6 [ἢ}18 βίβρ. 
Ηβ ᾿Ἰοβίἑδίοι ποῖ Ὀοΐης (ΠΥ τοιηονϑὰ, μ6. ἀθβοσὶ 88 
18 ἰπιθπαραὰ νιδὶὶ ἴο Ἐομὸ 88 ἃ βοὐουγῃ ἴο μαὶπ 
ΒιΣρΌρΙ) ον ἢ8. ἔυγίμοῦ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ἴοῸ ϑραΐη--οἰλιαῦ ἰ8, 
ἴο ἴῃ ᾿ἱμνῖ9 ΟΥ̓ ἴΠ6 ὮΤ εδῇ ; ἀου 1658 ἴῃ 106 Ἔχρθο- 
τατῖοι τὉΠαὶ ἴπ6 ΟἸυγοῖ Ν1]} ποϊσοτηθ πη, δῃὰ οομη- 
οὐἶῦ ᾿180} ἴὸ Ὠἷβ ἀἰγθοιζοῃ : σϑγβ, 20-- 34, 

Ο. Το ἰδϑὺ ᾿ϊπάγαησα ἔγοιη Π1Β ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο Βοπηα. 
ΤΙιΘ τηθηϊοη οὗ (Ππὸ σΟἸ] δου οἢΒ 8 ὑγοοῦ οὗ ἢΪ8 Ἰονα 
ἴον Ὀοονίηρ [ΒΡ 6! ἢτ68, δὴ Θχργοδβίοη οὐ [86 Ῥγορθῦ 
ουπάυοῖ οἱ θη Ομ γι βιΐδηβ ᾿ονασὰ ον 8 ΟἾ Γ8- 
ιἰδὴ8Β. Α ἔμυγίμον δπηοιυιηοοιηθαὺ οὗὁὨ ἢΐδ ἰΟΌΓΠΘΥ 
Δδγουρὶ Βομηδ, βηὰ οὐ ἢἷβ υἱβὶϊ, ἰη τῃ6 βρίγῖς οὔ 
Δροβίο 081] τοβηοιηθηῖ, Α γυγεδοάϊηρ τείθσθμοθ τὸ 
(Π6 οὐϑιίγυκίηρ, ποδί ΠΥ οὗ [6 ἀπο νοῦ πη Δυάθα, 
ἍἋ ἃ τοαυθαῦ ὑμαῦ 86 Ἐοπιδὴ ΟἨ τ βιϊδηβ βῃου]ὰ 
ΤΑΥ͂ [ὉΓ [86 ΕΠ ΕἸπθηΐ οὐὁὨ [ἷ8 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ οοτηΐης ἴο 
κἼ6Π ; ΥΟΙΒ. 8δὅ--88. 

Α. Ψάγθ. 14-10.---τΓο οὐ. 14. Ἐϊνϑῃ 1 σου βοϊ; 
“ἕὑτὸς ἐγώ, οἴδρ. Υἷξ, 256. Ηδ Ἠϊπιβο] ἢ, ἐλ δαηῖε, 
ὙΠῸ δΔ8 δαπιοηϊβῃθα ἴῃ θσῃ, πῶ 4180 (8 σοῃηνίοίίοῃ. 
ΤΉυΒ ἢθ ἴβ ποῖ ἰπ δ Π6βἷ8 0 οέλεγς (Τ ΠΟ] ΟΚ)," 
“ὖ 6, κα ἐδ6 πᾶ ρεγδιαάοα, ἰΒ ἴῃ δ Π 6818 ἴ0 δὲ 
“απιονπέέίοι. ἸΤῊΪΒ ἴα ἰανογοὰ ὈΥ 1Π6 [Ὁ] ον πρὶ νΟΓΒ6. 
αὐϊύζοομο, 9 Ὑοιία, ῬΗΣ ρρὶ [ϑιααγὶ, ΑἸΠΟΓγα], οχ- 
ῥἰ αἷτι βἰτ]αυ]γ. 

[ἴὲ αἷβο ψουσβοϊΙνϑβ, καὶ αὐτοὶ. “ὙΈ:Ε.- 
ουΐ ΔηΥ͂ Θχῃογίδιοι οὗ τηΐπο " (ΑἸΓοΓα).---ἢ.7- τ τθ 
(11 οὐ χοοάπθαβ [μεστοί ἐστε ἀγαϑω- 
“ὕνης}. ἴῃ [86 οτοροίηρ βοοῦίοη ἐδ ἀγαῶόν 
ΝᾺΒ ἴ0 6 υὑΠπαογβροοα ρδγι οι Υ]ν οὐὁἨ Πυπι ἑν απὰ 
οἰ ἀουγίηρσ ἰόντα, 6δϑ ἴπ6 Κκογοηοίθ οὐ ΟἾ τίβυβ ἴρ6]- 
6 ; ΔΟΟΟΡΟΪΌΡΙΥ, ἰδ τηῦβῦ 4150 ἤοτο Ὀ6 σοηϑίτισα 8ἃ8 
« Βυθβίαπεῖνο, (Νογοῦ: “ ΤΏδι γὰ ΔΓ 8]80 οὗ γουγ- 

5 ΓΝ ενος (ο]Ἱονοὰ Ὁ Ἠοάρμο ἴῃ ᾿αδὲ οἀξίου) Ὡμᾶογ- 
10 τοϑδῃ : “1 οὗ ἴὴ ,. τΙΓΠουϊ 106 ᾿ΟΕΌΙΩΟῺΥ οΥ̓ 

Δ οτε᾽ Ηδσ ὕγαοδ ἴπ9 ΘΠ Π 8515 Ἡ Βΐοἢ Ὧ6 ἐμίηϊς σοϑίϑ οἢ 
«αὶ αὐτός. Ἥοτο 186 τηρθηΐηρ δαὶ βυρροσίθα Ὁγ Ὦτ. 
ἴδτισο, ἐδ6 ἴοστη σου! ἃ Ὁ6 κεὺν αὐτός. Βπὶ τἴ06 νἱον οὗ 
 ε. κο ΤΟΈΤΟΡΡΟΤΟΣ θεῖ {ἢ αὖ Δ ΚΘ ΟΥ̓ ἐῃ6 ΒΆΠῚΘ 
“τρτοδδίοη, ΡΡ. 249, 244. Ἡρποο πὸ δἰΐοσ "1 σουβοὶΐ 81Μ0" 
ἰηῖο οῦεη 7 πιψεε Γ (βο Ῥ͵ΐνο Απρ. ΟἸθερυσηι "), πχ6: }ὲ} 
-πὐορὴ αἴἋ εἰν πὰ ἀ»γ,»1}».--Ἔ. ἢ 

Β6Ϊν6Β ΥΟΓΥ ΘΧοο θοῦ Ρ600]6.) [Ηοάρο: “ ΕῺ}} οὗ 
ἰκκίπὰ διὰ οθυς δίοσυ (6 ΕἸ ΡΒ ; οὗ, ἰακίης ἀγαϑω- 
σύνη ἴῃ ἰἴ8 πὶ! 6 Β6η86, {1} οὗ νἱγίι δ, οὐ θχοθ! ]θηοο,᾽" 
ΤῊΪΒ Ἰαϑὲ 18 δαυρίοι, ΔΡΡΑΓγΘΙΥ, ἔγοπη Μίογοι ̓  ἰν ᾿Φ 
80 ΙΔ 88 ἴο Βθθ ὑ το0 ΘΟ Ρ] πο ὨίΔνν.--- Ε.] 
Ὅτ 411} χπουϊοῦκο [1 νώσεως. ἯΞ« το. 

2θοὺ 186 δγίίοϊθ, νυ ΐο 18 ἐουῃὰ ΟὨΪΥ ἴῃ κα. Β.-- 
ΤῊΘ ΑΡροβι]θ γνϑῦὺ ἩΠΠΉΖΙΥ τοίου τἢ6 γνῶσις ΡδΣ. 
υἱοῦ ΡΥ ἴο {Π6 υπίνογβαὶ ἀθβιπαιϊίοη οὗἩ ΟΠ γιϑιϊμητιν 
οΟΏΡ. Ερὶι. ἴ.---Ααἀπιοιΐδῃ, νουϑετεῖν. διγίοαν, 
ἴο αἰγοοὶ ψῖν ἢ} ὈτγοΟΙΒΘΥΪΥ [θα] ΐηρ. Τὸ 86ι τὸ Ὠεδγὶ 
τῖρῃῦ ἰβ ποῖ ἃ δυμηδη δῇμὶγ; Ὀσὺ τ] ἴῃ ἰνεωνι [8 
ΡΓΟΡΘΓΡΙΥ ἀϊδβροβθα, [86 νοῖς (ΟΥ Θνθμ ἴΠ6 686) οἷν 
6 ῥἰδορὰ γῆι. 

γεν. 1ὅ. [Πἔουθοὶς 1 Βανθ ττὶϊῖθῃ τηοτθ 
ῬοΙάν υμΐο νοι, τολμηρότερον δὲ ἔγρατα 
ὑμῖν). ΤῈ δα)θοῖϊνο ἰβ υϑοὰ βανθγθΐδ!!γ. Μενεγ 
ἰηδῖβῖίβ ὕρὸρ ὑδι9 ΘΟΙΡΑΓΑΌΥΕ 86η86. [Τη6 νογὺ 
ἔγραψα ἴδ ἴ86 ορίδίοΙ ΑΓ δογίϑῦ, 7 λαὺυε τογίζεν ; 
Βοησὸ ἴΠ|ὸ Απιορ, ΒΙ0]6 ὕίοι, 1 τογοέδὶ 18. ἃ βϑἰανβ)ν 
ΤΟ]οσηρ οὗ [Π6 τῦὶ]ο ΠΟ τοῦκοβ ἴπ6 ασγθοκ δου’ 
οαυϊναϊοηΐ τὸ ἐδ6 ΕἸ ρ 8} ραβὺ ἴθπβθο. ΤῊ ἀυίπονα 
οὗ τη δὺ γογβίου ὑῃξογ ΠΔΙΘΙΥ ἰρῆογο 4}} ὀχοθρίβομδ. 
--Βιοΐδσϑη, ἀδελφοί. 866 Ζ7εχίιαὶ ΛΙοίε ὅ.--- ἸῺ 
ΒΟΙΏΘ ΙῃΘαΒυγΘ, ἀπὸ μέρους. Τιδ αὐ}. 
ἔγραψα: 1 λαῦθ γεν δοίαϊν ἐπ »ίαλσεκ (βο 8 
Ὑνεῖτο, Μογοῦ, ΓαΏΒΕ): ποῖ ἰῇ δανοῦὺ: 7 δωνε 
εογεζέοτι δογηεειολι ἐ ἰοο δοίαΐψ (ῬεΒμϊῖο, ατγοιίυδ, Ηοάχψε). 
Ηρηοθ ἐπ Εἰ. Υ, ἀοθβ ποῖ ΘΟΏΨΘΥ [Π6 τηθδῃΐῃς οὐἱ- 
τ 00}γ.---Η.1 ΤΏΘ Ὀο]άη6 88 σομῃδίβιβ ἴῃ 118 Βανίηρ 
ΒΡΟΚΘΠ ἰὸ ἔμοῖ 82 ἴὸ δΐἷβ οὐ οἰ υγοι, ΔΙ Πουρ ἢ 6 
8. ποῖ, Βί ΓΙ ΟΌΥ βρϑδακίηρ, (5. ἐουμάσν, δηὰ γοίοσβ, ἔοι 
{116 πηοϑὺ ραγῖ, ἴο οἰιδρ. χὶν. δ᾿ ΜΟΥΘΓ Θηυμηογαίοβ, 
ἴῺ ΡΓΕΙΈΓΘΠΟΟ, ἃ ΠΏΠΌΘΓ ΟΥ͂ ΟἾΠΘΓΡ ῬάΒδα 68 : οὮΔΡ. 
νἱ. 12 Δὲ, ἃς, [νἱϊϊ. 9. χὶ, 117 ΕΣ ; χὶϊ, 8: χίϊ, 8 δ᾽; 
χὶν. 8 ᾧ, 10, 18, 1δ, 20 : χν. 1.--ΑΕ.Ξ' 

Δὲ νυὶϊ γοῦ ἐπ σηϊμᾶ. Ηδ σδη ΒΑῪ ὑδὶβ ἰὴ 
8 ζΘΠΘΓᾺΙ 86η86 Οὗ" ἴ86 Ο γἰβιίδη βίαια οὗ ἀδυθὶορ- 
τηθηῖ, π]ΟΝ Ἠ6 ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ ἰπ ΤΏ 6η), διὰ, ἱπ ἃ 
ΒρΘοἶΔ] β6η86, ΜΠ) γοίογθηοθ ἴὸ Πὶβ ἸΏΔΩΥ γί η 8. ἴῃ 
Βοπιθ, ῇηΟ ΜΟΥ ηοΐ ΟὨΪΥ ἷβ ἀἰβοῖρ] 68, θὰ 4180 ἢΐβ 
ὨΘΙΡΘΓΒ. 

Βοοδυδο οὗ ἴπ9 βιδϑοθ, ἃς. [διὰ τὴν χά- 
ἐν, κατ Ὑ86 [Ὁ]ονίηρ, νοῦϑα δχρ᾽δίηβ (ῃ6 8688 

ἴῃ το) Π6 ἸΏΘ8ἢ8 (8. Βοοδῦβα δἷ8 τ διὰ 
ΕτδοῖοιΒ 68]} ᾿πηρ6]8 Ὠΐπὶ ἴο ρῸὸ ἔδλν Ὀθγοπα οιῃθ, 6 
τηυϑί 'τϑι οἵ 4]}} ἀγγαηρο πηδυουβ ΡΟΥΘ ΟΌΥ τ ἐΠ ΘΙ η. 
[16 οοιηποι ἰπ οτργοίδιίίοη : “ ΜΥ δροβίοὶ!ϊς οδῆοθ 
γᾺ5 ἴΠ6 ρτουπα δηὰ γΘΆΒΟῚ Οὗ Ὺ ὑὈοΪΠ688,᾽) ἀοθε 
Ὡυΐ Θχοϊιία (6 ΒρΘ6614] τγοίθγθηςθ βυρμοδίθα Ὁ Ὦγ. 
[,Δηρ6.--Β.] 

γον. 16. Τα 1 βῃοιυἹᾶ ὍΘ ἃ σχηϊηΐεῖθυ [εἰς 
τὸ εἶναὶ μὲ λειτουργόν. Τδ6 ρυχφροβα οὗ ἰδ6 
ὅτϑοο ρίνϑη [0 Ὠΐτη.---ΕΙ) Τηθ λειτουργός ἀδποῖθα, 
ποὺ ΟΠΪΥ δοοοταϊΐηρ ἴο (Ππ 6 ἰτητηοαΐαία οομποοῦοι, Ὀαΐ 
8180 δοοογάϊηρ ἴο (ἢ 6 οδασδοῖον οὗ {Ππ6 πῦο]6 Ἐρίδβεῖα, 
ἴΠ6 τοὐηΐβίον ἴῃ Ρυ0]}}. πουβηΐρ ; Μόυον : (86 4αογὶ 
,Ποῖπο ρυίοκί ; ΗΘΌ. ν᾽}, 2. ῬΗ]]. 11. 11. 

Ομσίβι ϑεβυβ [Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τπθ 
γολαϊηρ ΒΘθὴ8 ποὺ δοοοσάδηι ἩΠῊῸ [ἢ 6 οοηίοχι, 
βίποθ ἴῃ ῥγίθβιν βουνΐσο ἀπάον (ητίβι, ἐλε Ατηρ, ἷε 
τοί[οιτοὰ ἰ0.-.] ἘΒεῖοπθ: ΟἸγίαι ἰκ ἦἰς. οὔοτϊπι, 
Ὀτγοῖρσῆι, Βὔοκοτί, νΟΥῪ ργοροῦϊν, κατὰ: ΟἸιτῖδυ γε 
{πη6 Δ] σ᾽- γίρα! ; ἀθλϊηνε 0} Μονον πίγδηρο)ν 
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ἄγζοϑ, ὑἰὰὶ ἐπὲι ἱν μοῦ δῃ ἰάϑι οὗ δι, θυὺ οὗ 
ἐδ ΕΡίδβι16 ἴο 6 Ηφῦτοσθ. [00 οἴϊα, Μογοτ, 
Ἐτίισθομο, δηὰ ῬὮΕΣΠρΡΡΙ, υΐπὶς ἢμᾶὶ ΟἸγίϑὺ ἷἰ8β τϑργθ- 
θθῃϊοα ΠοΓδ ἃ8 Ηθδὰ ἐμὰ Κίηρ οὗ 86 ΟΒατοῖ, πῃΐοῃ 
8 ῬΘγθΔΡΒ ργοίδι0]6.---Β.] 

ἹΜΙηἰκοχίηρ (858 ἃ ῥχὶϑβὶ ἴῃ) [8:8 βζΟΒΡΘ] οὗ 
οὰἃ [ἑερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Θεοῦ. ῬοΥίοΓγηγίηρ ἃ ὈΥΘΒΌ οὐοα τ] ΓΘίδγο ἢ Θ 
(ο [86 ψυδβρεὶ.--“Β. Ἐχρ]δπαιίοῃβ: 1. ΤῊΘ ζοβροὶ 
ἰδ (Ὡς οἴδελγίηρ (μὰ δε 2. Τὴ οῇῆοθ οὗ [86 ρο8- 
ΡῈ] ἷἰβ ἷβ ῥυίθβε  Υ οβῖος (Εγαβηνιθ, ΤὨοϊαοῖς, δτ6.). 
Α5 [86 ἰΔν Ὑ͵δὲ8 [1160 4518 οὗὐἨ (86 ΟἹ Τοβιμτηθηΐ σις 
ἔωδ, 80 ἴΠ:6 ζΌΒΡΘΙΪ 8 ἴῃ6 Ὀαβ818 οὗἩ ἴῃ6 Νοιν Τοδίδιλθηῦ 
σμέίως͵ Ἡδηοδ ὑΠ0 τηθδηΐηρ ἰδ: Εχρ]αἰηΐηρ,, 88 τηΐῃ- 
ἰδιγβῶῦ ἴὸ 6 ΗἰρῃῬγίοδβι, Ομ σῖβε, [6 ζόβροϑὶ ἴῃ 18 
ἰϊναγρίσδὶ πδγδοῖθσ, δηὰ ὑγδηδέογιηϊηρ' (λ6 Κηονϊθαρο 
οἵ αἀοἀ οοπιαϊηρα ἰῃ [Π6 5080Ρ6)] ἰῃΐο Θνβηοὶ ἶοα] ργαὶβθ 
ὉΓ ἀοἀ (ἐπδηκ-οὔἴἶεϊηρ) ; θΘ60 ομδρ. ἱ. 21. [Α εἰϊγμὶ 
το βοδίίοη 18 προβϑαγυ, ἱΓ ΟἸσίδὺ Ὀ6 τοργοϑοηιϊθα 
ὮθΓΘ 848 Κίηρ, ϑιϊυβς “ Δαηιὲπέδίγαηδ δου. τ σοίϊιρτι 
α ὲο πιΐδειιπι ἠονιληῖδιωα, δοφιιθ πιδηἐδίεγδο υοἷωξ 
εαοογαοίδο ἐμησοηδ."--- Ν 

ΤΠῸ οἴοχίηρ οὗ ἴ0 Οϑηῖοα [ἡ προσ- 
φορὰ τῶν ἐϑνῶν. Δαοηϊῶνο οἵ ΡΡΟΕΙΜΟΒῚ} 
Νοὺ ἴΓ86 οδετίπρ πῃ ΐοι ἔη6 Ομ 68 Ὀγίηρ, Ὀὰὶ νης 
(86 ἀΘη11168 [ΠΘιηβοῖνϑβ ἀγα (Ὀυγη οίετί 8). 

Βοίηρ βδυοιβϑὰ ἴῃ ἴθ Εἴοῖν δοκεῖ [ἡ.γγε- 
ασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. Ἔν ΒοΘΙῺ8 ἴ0 
6 ἱπηβὲγυπιοηΐαὶ, δΔηἃ γοῖ ΤΔΥ ΜΟ6Ρ}} ἱπαάϊοδῖο {86 616- 
πηϑηΐ ἴῃ τ ἢ [ΠΘΥ ΜΟΓΘ βαποιδοα, μυγὶβοα.---Ἐ] 
ἴῃ [16 γϑὰὶ Νεν Τοβίδηγϊοπὶ ᾿ποᾶὰδ, ποῦ 1ῃ ἐδ ΤΊΘΓΕΪῪ 
ὑγρίοδὶ 86η86 ΟΓ΄ [86 οοῃβϑογβθοη ἴῃ [86 ἔδιηρ] 6." 

γεν. 17.Ό|1 βανὸ ἰδμβοσϑέοσχθ σῶν Ῥοαδδίέηᾳ ἐπ 
ΟὨτίπι ὕοβυβ [ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν 
Χριστῶ Ἰησοῦ. 880 Τοχίμαί Νοίο ".} 6 ἰαϊκα 
ἔχω 88 ΘΙΠρΡδίϊο, πὰ ἴῃ οονηροίίοι πὶνῆ ἐΠ6 ποραὰ8 
Ολ δέ σεεα. Ἠΐϊβ δἱογγίηρ ({Π δοὺ [18616) ἴῃ ἷδ 
στθαῦ οδ] Πἶησ, Π6, 88. {Π|| πιϊηίβίος. οἵ ΟἸγῖβὲ, ΠΟ] 8 
ΜΒ [ὴ6 Ὀουπα5 ΟΥ̓ [Π6 [6] ἷρ διὰ Ξρίγιῦ οὗΓ; 
Ομγῖϑε, [Ε{8 ἱποί θη δ} ΟρρΟβο8 ΔῺΥ δβυβρίοΐοη οὗ 
.18 φἰογγίησς ἰτηβοὶβ, Ὀὰδ (ἢ6 ταὶ Θρμαϑὶβ ἀ0685 
ποῖ τοδί οὐ ἰῃϊβ. ἢ  οἴΐθ, ΑἸέονὰ : “1 νϑῃηζαυγο ἴο 
Ὀοδδι.) 35ι, ποὺ ἀγορὴ ΟὨτίδβι (Ε, Υ͂,, βιαατῦ).---Ε.} 

Τὰ ἴποδο ιΐηρα υυίο ῥοσίδίῃ ἴο αἀοὰ [τὰ 
πρὸς τὸν Θεόν]. Δοοογαΐηρ ἴο ἐπ6 οοπίοχῖ, 
[6 ταβιογαϊϊοη οὐἁἉ ἴδ γθὰ] ποτβῃϊρ οὐ αοα ἴῃ ἐῃα 
ποῦ] ἰβ πηθαηῖ. [ῬἘΣ]Πρρὶ, ᾿ς Υεῖια, ΑἸέογὰ : “δ ν 
ΔΌΟΥΘ-Παιηθ ἃ ΒΔΟΘΓαΟᾺ] ΟΠ ΘΘ δηὰ τηἰπἰβίγγ."--Ε.] 
ΜΩΥ͂ΟΡ ΒΑΥ͂Β, ὨΟΟΥΟΓ: ὁ ΜΎΥ Ὀοδπίϊηρ 8 βοπιοίίηρς 
ὙΠΟ ὈΘΙΟΏσΒ ἴ0 τὴὸ ἴπ νἱσγῦαθ οὐ ΤΑΥ͂ σοηπροίίοη 
τὶ ΟἸ τίθει, ἰη τοϊδίίΐοη τὼ οὐδ ολι86.) Βοίομο : 
ΜῪΥ ρ᾽ονγγίπρ' οοῃβίβϑίβ ἰπ τὰῪ  ρ᾽ογγίηρ οὗἉ ΟἸτῖϑυ. [Ὁ ν.Ψ 
Ἠοάᾶρθο τηρηϊΐοπβ δηοίμοῦ: “1 μάνα οβδυίηρδ ἔον Θοὰ 
---ἰ δ.. ΘΘΠ0}16 οοηνεγίβ.᾽) Το [Ἀτ- ΤΠ α.---ΕΒ.] 

γον. 18. ΕἾΣΙ τὐἱ}} ποῖ ἄαγθ, ὅσ. [οὖ γὰρ 
τολμήσω, κιτ᾿λ]. Τὴ γάρ εχρ δίηϑ μον Πδ 
πιοδηῦ [Π6 ἰογθροίῃρ δχργοβϑίοηῃ ἰῃ νοῦ. 17. Βυϊΐ 
γον, 17 τοίουβ ἴὸ νοῦ. 16, ἴῃ ρῥιοοῦ ἴπαᾶῦ ἢ6 ΚΠΟνΒ 
[αὶ ἨΘ ἰβ ῥ]αοθα, 48. ἃ τηϊηϊϑῦδν, οοιηρί ον ἀπάθγ 
86 αἰτθοιίίΐοη δηὰ οροτγαίίοη οὗ [Π6 ϑρίτῖι οὐἨ Ομ τίβι, 
{6 ΠΙ ἢ -Ῥνίοθ. ΤὨυΒ Ῥαὺ] βρϑβίβ, δηὰ 8 Δοίιη 
ΡΟ ΚΘ ; ὰ τηοάδγη οὐ ἰοΐϑτη, ὁ ἰθ6 οἴπον παηά, 
ὈΟΪ]ν τπαϊ παῖ μα τη 6 σΟπίρανν --οἴῃαὶ Ῥαὰ οοττοςιθὰ 

κ 1 σογβο, ἰπεῖϑαᾶ οὗ δὰ" "οί (89 ἰάθα ἐδμς ἢ 6 
Ο υἴδ'ι το  αἰβίσν 18. ἃ Ῥτγίοβι ῃοοᾶ, υἰσίαδ!! ΟΡΌΡΟΘΟΒ ἴΐ. 
111 [ΓΠ6 ΑΡΟΒΙΪΟ Ἰηϊὰ οἰαίτα ἐο δοῖπμα] δηὰᾶ 5 κα] βποογάοίβὶ 
δλτς ἰοῦ, [Ὁ ἴβ ΥΘΡΥ͂ ἈΠΊΙΚΟΙῪ ἐδαὺ Π6 του]ὰ Βανὸ Κορὲ 186 
δἰἷ!., 50 σΟΠΕίΔΏΓΥ οὐ οὗ πἰρμὲ [ἢ ἷα ἘΡ᾿βΈ165. [ΓὩ [ἢ ΐξ 
ρΆπισο, πὸ θη σ ἰδ ἃ δατιγαῦνο οπθ [86 Ῥχίοσεν ἕπο- 
{πὶ ἦι 8180 Βχυταίνο. ὙῊΘ εἰἰθησο οὗ ἴὴ6 γοβὶ οὗ εἷῃ τὶς 
χη οὗ ἐκπο ! Υ ὑσονοϑ παὶ 18 τηοξ ὉΘ τουδτάρα ἐπ ἀποῖ ΒΟΙ 
πη 8 ᾿ ΣᾺ] βοῆδϑα, 8.66 οί». Ἅοίε 4.--Β} 

ΤῊΡ ΚΡΙΒΤΙΕ ΟΣ ΡΑΌΙ, Τὸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ. 
ΝῚ 

“πόνο “ππ 

[86 Εϊοηΐο ἔοττα οὗ ΟἸ γε, δὰ ἔπαὺ πο (“ ῥδοὺ 
ἀο.} Φοδὴ δραίῃ οογγθοῖοα Ῥδι}) ηΐδβηι.---Ἴ 6 οοπδίααι 
Ρυγροϑα γὃὲ8 ἴο 08]}} [86 ασμ 1168 ἴο ἐπα οὈθωΐθμοθ οἱ 
ἔα. ὙΤοΪύοκ, δηὰ οἴδογα, Β6γΘ δοορρὶ ἃ γοίθγειοι 
[0 ἴΠ6 ὀχρογίθῃοοθ νι ἢ δὰ μδὰ βυδογοα ἰὼ (ὐυε 
πὲ ἔγομλ 1 Φυἀαίαία, Βυϊ Πὶ8 ρυΓγροΘΟ ἰδ, ἴο δῆον 
ἴο 109 Βοιηδηβ ἔμδῖὶ ἢ ΘΟΙΏ6Β ἴοὼ ἴΠΘ6Π2. ΒΙΠΡΙΥ 88 ἐ1 
ἰπδίσιμηθηΐ οὗὨ ΟΠ γίδὶ, 

[1:6 Θπιρμαβίβ γοϑὲβ ὁα οὗ κατειργάσατο, 
ἀἰὰ ποῖ τσοσκ. Ηοάρο, ἰο]]οπίηρ ΤὨδοαοτοῖ, ἀηώ 
οὔμοσβ, ρἰδοθθ ἰὑ οἡ Ολγίδί, 8ὸο ἴπδὺ [ῃ6 δι τθεῖβ ᾿ὲ 
ὙΠ80 ἢ6 αἱά, οΥ οου]ὰ ἀο, οὗ Πὐπηθε} , Βωΐ ἰδ6 νον 
(Δ θη οὗ ἴΠῃ6 γ γθῈ ΟΥ̓ τοοϑὲ σοιμηθηίβθοῦβ ὙΠ] ἃ}. 
ῬΘΔΣ ἔγοιῃη Αἰξογα ΒΒ ρΆγαρῃγαβο ς “1 πᾶν γϑαΐ στουπα 
ἴον φἰογγίπρ (πὶ ἃ ἸΙομχί πλαῦο δηαὰ ΟὨγβείδη πηδηπου) : 
“ον 7 1οεἷ ποῖ (88. Βοπι6 (180 δροϑί]θβ 40) αἰέοιο ν"ψ-. 
8017 ἐο δρεαΐ ο7 αὴν 977 ἐλοες ἰλέτισε τολδολ (ὧν ἴοι 
ἐκείνων, ἃ) Ολιγῖδὲ αἰ ΝΟΥ τοογῖ ὃν τηὸ (Ὀαὺ ὈΥ δοιμν 
οἶδοῦ) ἐπ ογδν ἐο ἐὴε οδοωΐοποε (Β0 ] Θοϊίοι ἴ0 {116 
ξ08ρ6}) οὐ ἐλε Οοηπέίος ((ἰΘη, 88 1 186 βοηΐθῃηςθ ᾿ϑγοὸ 
πὰ τ06 εἰ τιηδνο ἴοστ, “1 π|ὶ|}} ΟὨΪΥ Ὀοδοὶ οὗ πνῆδί 
Οεῖβὺ [188 νοὶ Δ] Ὁ ἀοπ6 ὃν γι ᾿Ὀοταγα 6 οὈδαΐοῃςς 
οὗ 186 ἀφπῃι 168, 6 ῥγοοθϑᾶβ) ὃν ὡογαὰ απα ἀδεεα.᾽" 
ΤῊΪΒ Ἰαϑῦ ῬὮΓΔΒΘ ἰθ ἴ0 Ὀ6 οἰποα νῖϊ νον. 19.-- -Ε.] 

γεν. 190. ἴπ ἴδ) ροῖνοξ οὗ κβἰψηβϑ δῃηὰ τσοῦ» 
ἄοχβ [ἐν δυνάμει σημεέων καὶ τεράτων]. 
ΤιιὰΒ [06 ἔργον οὗ Ῥαὺὶ ἰβ ΘχρΙαἰηθϑά. Οὐώρ. [86 
Αοἱβ οὗ ἴ[λ6 Αροϑι}68.---Βὰῦϊ 6 τϑδυβ ΘΥΘΥΥ τπΐης, 
ΟΡ δηᾶ ψοτῖς, βίζηϑ δηὰ ΝΟΠάΘΓΒ, ἴῃ ἃ ΠΟΙ 80θ- 
οἷ] Β6η868 ([Π δἰ βῃ8 [ΠῸ πιΐγας]6 γοίδυβ ἴο [6 οοηιὶ 
τοηθνθα που]ά, δηὰ ἴῃ τέρας ἴο [Π6 Αἰ ΜΡ βν ἐδαμμμρν. 
10 οἸ]ὰ πονὶ ἃ) ἴο {86 μοτοῦ οὗ μ6 ϑρίγιῦ, 016 βρί γι. 
8] 16 πὰ πῃϊο ἴ80 Ηοὶγν ββρίγῖς Πὰ8 Ὀδοοόῖμθ ΟΠ 9 
ΥΥἶὉ}} ἢἷβ δρί τὶ." ΤΉΘΒ6 “ ΤΟΠΟΘΓΒ ᾽ ἀγῸ ἱπο ΘΠ .8}}} 
ἃ οοηϑγπιδίίοη οΟΥὗἁὨ ἴΠ6 δοοσουπίβ οὗἉ δἰ πιΐΐαγ ᾿ηροτὶ ἴῃ 
186 Αοἰβ οὗἩ [6 Αροβί!ϑθϑ, ἀπὰ αγὸ {ποῦ 8 ΨΟΥΥ υῃ- 
οομλξογίδ0}]6 ἴο Βδιγ, δῃηα οἰπο ΓΒ: σοι. 2 Οοτγ. χἱϊ. 
12. 

ἘΎΟΤΑ ϑοσχυδαΐθη. Αἴἴον {π6 ἱπύθηϑίν 688 οὗ 
δἷβ Ἰαῦογβ, 6 σοηθ8 ὕο ἐποὶνγ δχίθηβίνθμπθθθ. ΤῊΓΘΘ 
Ροϊηῖβ πυϑὲ Ὅ6 ποῖα οὐϑογυθὰ: (1.) Ετοπι Ψογαβα- 
ἴδῃ; (2.) κύκλῳ; (8.) Τὸ ΠΙγτίοιιπι. 4.5 ἴον (1. 
1η6 Αροβὲϊὸ ἢδ8 στορκοῃθα ἢΪ8 βία ἴῃ Ασα) δηὰ 
Βαιηδδοὺβϑ διηοηρ [ὶβ γοαγβ οἵ ἰηδιγυοίοη, ἀπ ἠοῖ 
ἈΙΠΟΠΩ Πἰ8 γΟΑΓβ 8 ἴθδομοσ. [το νῖϑα Φογυσα 6 πη, 
ΏΘΓΟ 6 ἤγβί θαϊογθα ὑρο 8. ἀρΟΒίΟΙ 0] ᾿ΜΌΟΓΆ, 
88 ηοῦ ΟὨΪΥ͂ ἴΠ6 ϑιαγιηρ.ροῖπν οὗὨ ὕὉΠ6 εἰπδίοη οὗ 4]} 
(Π|ὸ Δροβίϊθβθ, Ὀὰῦ ΘΘρΘΟΐΆ ΠΥ οὗ εἶπ (866 Αοἰϑ ἰχ. 28. 
29; χχὶϊ. 18.) 

Ἠουπᾶ δρουῖ [καὶ κύκλω] ΤῊΪϊ8 ἀοεβ ποῖ 
ΤηΘΆη ἴῃ δὴ αγὸ (ίτοπῃ Φογιιϑα]θπ) ὈΥ̓͂ ΤᾺΥ οὗἨ Αϑίαι 
Μίπον, Μαοθράοηΐα, αηὰ τγεθοθ, ο ΠΙγείοσυιη , ΤΊιρο- 
ἀοτοῖ, ΕἸαοῖιθ, πὰ οὐ 68), ὈπῚ τουπὰ δου: ᾧ ἢν 
ΜὨΐοι, ἱπαορα, ροϊηὶδ ἔογπληρ, ἃ. οἶΓο]6 σοῖο ἰῃῖο 
σοπαϊἀογαίοη, τΠουσὶν ἴηΠ6 Θχργοββίοῃ τηὰδὲ "οὶ ὃν 
ΡΓΟβθθα χϑοργὰρ Δ} ]ν. 

Α5 ἔδυ ἃ5 ΠΙντίουσα [μέχρι τοῦ; Ἰλλυρι- 

κοῦ]. ΤῊΘ Ἰδαῖον ὀχροϑίζογβ βΘΏΘΓΒΙΪΥ τοραγὰ ΠΙντὶ 
ΟἿΠῚ 88 [Π6 τΘγηΐπυϑ (866 ΤΠΟΪαΟΚ): θυ Μαγογ, ὁ 
[6 ΘΟΠΕΡΆΓΥ, 18 οὗὁἨ [Πη6 ορὶπίοῃ ὑπαὶ εΠ|8 νον δυῦ- 

ι θοῖ8 16 Αροβι]6 ἴὸ {ΠἸ6 βυβρὶοΐοη οὗ Ὀοδϑιϊηρ ; δῃὰ 

Φιβμουϊὰ πνεύματος Ὀ6 8006 88 ἴῃ οογτασί γοβά- 
ι ἧησ, ἔθ ῃ, οὗ οοΌΣΕΘ, πνεῦμα τὴν τΑῖζα ἱπ ἴδο βεοινηδ 
᾿ ΒΘΏ56 (8660 Ὁ. 2835); νοὶ (ΐβ ἴα πού δὐϑοί αἴοι Υ ὩὨΘΟΘΒΕΘῪΥ 
βίῃοθ ΜΟΥ͂ΡΟΣ σοϊουῦ [0 ΙΟΏΔΟΥ τοδάϊτς. διὰ αἱ [ἢ6 βῆσηι 

᾿ εἶτὴθ τοίου πνεύματος ἴο (86 Ἡοῖὶν βρίγὶϊ. Βυὶ ὅ8ο γοβάϊηρ 
! τῆεν οτος ἀγίουν ἰδτηογο Ῥσοῦιν ΘοΥγθοξ ; 3690 Τεσίμαι 
Δ’ Ἴ. --Π. 

᾿ς [22 ηεῖίο, ΒΒΠΙΡΡΙ, ΑἸήογά, απὰ οἔἴδιοτβ, λοῖπι 1} 8 πὶ 
“«Φ 0158} 6 .η.,᾽" [αἸκίηρ 1ἱ 48 -- απα ἰλε πειρλδονῆοοα. Τὶ ἄοσι 

ι βθθῖ ἐὸ 6 σοῃηθοίρα τ ἢ (ἢ 6 δίασιἱπυςΡοίηΐ, απὰ γοὶ Ὦτ 
| τ8ε: τ᾽ μεν ἰποϊα θα ἰμα ἱπέοτεαθάξδξδα Ἰουσπογίημα, ὅο 
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Ῥτοῦδοιν, ἐμοροίοξο, (πδὶ Β6 πιδὰθ δῃ Θχουγθίοῃ ἰηίο 
ἘΠΙγείουτα, ὁ“ ΡοΟΑΙΌΪΥ ἰὼ 106 ᾿ΟΌΓΠΘΥ παετταϊθαὰ ἴῃ 
Αὐὔοὐ χχ. 1-3.") Βυΐ μέχρε θαλάσσης τηθδη8 ἴ0 
ΕΟ βοὰ, ποῖ ἰηίο [86 8θοαᾶ. ἴῃ Αοὶβ χχ. 1-8 (ἤθγθ ἴθ 
ὯὮΔΟ [800 Οὗ ἃ ἰΟυΓΏΘΥ ΟΥ̓́ ἯΔΥ οὗ Μαοραοῃία δηὰ 
ἴϑγϑοοο ἴο ἴπο Ὑ οδὲ. 

ΙΖ Ἰᾶνο (ΠῚ ῥσχϑδομῃϑᾶ, πεπληρωχέναι. 
[{ὠ δια} γ : λαυς ἐωῤιίοά, Ὀὰῖ τ86 Ε.. Υ. ΘοΏνΟΥθ 
6 τηοϑπίηρ' αυὐϊΐ βοουγαῖθὶγ.----Ε.1] Νοῖ οομρ]οῖθ- 
ἘΥ ἀϊδομεγχοὰ [Π6 οδῆοθ υἵ 186 ροβρεὶ (Βοζα, Βϑηροὶ, 
διῃ ἃ ΟΥΠ6ΓΒ), Ὀὰϊ ΘΟΙΩΡ]Ο(ΕΙΥ ὁργεαά ἴ89 οβρθὶ. Τὴ 
Θιχρτοββίοη, ἐβογοΐογο, 4068 ποῖ τθϑῃ : δΟΟΟΙ} Βη6α 
ΦΥΟΙΥ͂ ὑδΐηρ πὶῖϊὰ 16 ροόβροὶ (μι 86 Ρ), οὐ, Ρϑυ θοῦ ν 
«ἐδοϊδυθὰ ἴδ ροδραὶ ζιεμδυδον Μεγας [Ρ. 
621] ἴον οἴμον ὀχρ᾽δηδίίοῃβ. ΤΤμὸ αἰ βῆου ΟὙ αἶβαρ- 
Ῥδδγ ᾿ἴ γὸ δρργϑοίΐδιβ ὑμ6 οἰγου πιΒίβῃ 68 δηα τηοιποα 
οἵ ἴδε ἀροβίῖοβ. ΤΈΘΥ πδὰ ὨοΠο ΣΡ ὄὔμπηθ ποῦ δἰ] ϊηρ 
Ὧο ῬοΓΐοτηη ΤηϊΒβί ΟΏΔΡΥ ΙΔΌΟΓ ἴῃ ΘΥΘΣῪ ΥἱΠ]δρῸ ; ΓΠ6Υ͂ 
πιηἀοτβιοοα ἐμοὶν σἈ]]}ηρ᾽ ἰπ ἃ ὉΠ συ ΥΒΆ}}} Ὠἰδίογο δηὰ 
Ἁγμδιλδο βΒ6η86, δηα, σΟΙΒΟαΌΘΏΙΥ, πη ΠΟῪ δδὰ 
ΟὩΟ6 οοπαυοΓοα ἴπ6 ἔογίγοββθθ, ΠΟῪ ᾿δὰ 4180 Θοἢ- 
αυογοὰ τ1Π6 Βυγγουηαΐηρ ΘΟΌΠΙΕΥ. 

Β, γίογβ. 20-34.--τὰοον. 80. Ὑὸοῖ οὐ ἴδΐ8 υῦὴδο 
ΞΩλκίη ἰδ τὰν διηρίϊέου [οὕτω δὲ φιλοτιυ- 
“οὐὔμενον. 866 7εαίμαὶ Νοία". ΤΏΘ γΟΓὉ ΙΏΘΔΠΒ: 
ἐο πιαζε ἰξ α ροῖϊπέ ο7 λοποῦ, ΑἸίογὰ ἐδπίηκβ, πον- 
Φνογ, [Παὺ ἰὑ ἰο868 ἴἴ8 ὈΓΪΠΊΔΓΥ τησαηΐηρ Πογο, ΝὮΟἢ 
ἷθ ἀουθιῖι)].---Ε.] 8.9 τς μοχίσομϑ. ΤῺ6 φιλο- 
τιμούμεψνον, 88 8 δοουβαῖίνο ἀορμοῃαθηῦ ΟἹ με, 
866 2 ΟοΥ. ΣΧ. 1ὅ. 

Ὗδ5 αἰσϑαὰν παιηϑὰ [ὅποι ὠνομάσϑη]. 
Ηδ8 Ὀδθὴ Ὡδγηθα δοοοσαΐηρ ἰ0 Ηΐβ δ1)6.--- ΤῊ 8 ὑγΊη- 
αἶρ!ὶ6 [ποθ τουδὶ ποῖ Ὀ6 ἀδοιηθα δὴ αἰϊοιηρὺ ἴυ 
δυοϊὰ ορροβίτοη (Βείομο, πὰ οἰ 6ΣΗ).---Ε.] γὰβ ἴῃ 
ΒΑΓΙΏΟΩΥ πὶ {Π6 ἰΔΌΟΓΒ ΟὗἨ [ΠῸ ἀροϑβί]8β ΘΥ̓θσΥ ΝὮΘΓΟ, 
ὈΘοΟδῦβα (ἰ6Υ Πα 0 ΑΥ̓͂ τ6 ἤυυπαδιίίοη, Βαϊ ἰξ Ὠδὰ 
Δ βραδεῖα] τηοδηϊης [ῸΓ αι ]---ἰ δῇ ἢΠ6 δα ἴ0 ΘΘ Δ} 188} 
{Π6 ΠΌΒΡΟΙ] ἴῃ 108 [1] δπὰ τηοϑὲ υῃΐνοσβαὶ αἰ διιβίοῃ, 
δηά {που η σοῦ] ποὺ οΟ] 6 νεῖ ἴῃ 6 οὔθ Ὡδίϊοη- 
ΔΙῚ αυΔ 1864, ᾿πουρῇ ονδηρο]  04}}}0 ἔγθθ, τη ΒΒ ΟΠΆΓΥ 
τηθίμοάβ οἵ ἴΠ6 ΟἴΟΓ δροβί!οβ (866 δ]. 11.).). ΤῊ 
Βυθθοααοηὶ βοι]οιηθηὶ οὗ Φομη ἴῃ ΕΡἤΘΒυΒ γγὰϑ ἴΠ6 
ῥόθυΪὶ οὗὨ ἃ 64]11 ἴο ἰΔΥ δὴ ἰάθαὶ δῃὰ πὑηϊ ἔγίηρ, Του παάδ- 
(ἴοῃ, ὈΥ̓͂ ΤΙΘΔῺΒ οὗ πο ονοῦ ὑμ6 ποῦ οὗ Ραιυ] 
δουὰ Ὀ6 οαγγίοα ξαγῖ μοῦ Τοτναγὰ ; Ὀοβίά6Β, ὑπ 6 ΙδΌΟΓΒ 
οἵ Φοβιὴ δηπιδγδοθα τϑιῦ Ομ ΓΟ 68. πο δ Δγίβθῃ 
αἴνον Ῥδὺ 8 ἸΔΌΟΤΒ ἰῃ (Παὺ τορίοη. 

γεν. 21. Βυὶ 65 ἐλ 5 τυίῖῖοσ. [866 7εχέμαϊ 
Νοίς 5. ᾿4λλά ἰπιίτοάμοοθ ἔμ6 ρμοδίνα Θχρ᾽δπαιίοη 
οὗ οὕτω, οκ ἰλὼΣ ιοἱδε; τοῖ πθοΓγα οἴμουβ δὰ 
Ῥτοδοδβοᾶ, Ὀαὺ δοουτάϊηρ [0 {8 τὰ ϊα οὗ ϑβογίρίυγα. 
--Ὕῳ,.] Ιμὲ. Ἰ1ἰϊ. 16, δοοογαΐϊηρ ἰο ἴ186 υΧΧ, Μογεοῦ 
ΒΑΥΒ [μαὲ (ἢ 6 δι 7θοὲ 8 (86 (Π6ΓῈ τη θη οη6α) ᾿ ἐπα, 
ποῖ ἴπ6 παίέοηδ, Νοὶ δἱ 4]}, θνϑὴ ἰζ (6 βυδήθοῦ δ 
Ὑἱ ΟἸΘΏΙΥ γοηΐ βυπον ἰηΐο ἔπὸ ραγίβ. Τῇ ὑηΐν ον. 
ΒΑ] πη ρα]86 οὗ [Π6 ρΟΒΡΟΙΪ [0 μῸ ἔδλγιθεῦ δηὰ ἔδγῦθοῦ 
ἰητο ΘΥΘΡΥ ἰδῃμα, νγ8 δγεδαυ Ἔχργοϑϑοα ἢ ῬγορἤθοΥ. 

γεγ. 22. ΕΟΣ τυίοῦ; οδυ20 δἷ5ὸ 1 ᾶνϑ Ὀθθῃ 
ἔοσΣ [86 πιοβὶ ρασχὲ πἰυμἀδοχγοὰ [διὸ καὶ ἐνε- 
ἐμ οᾶς να ἐἰᾺ τὰ πολλα]. Βοοδυδο Π6 δαὰ ἴ[ο 
ΒΆΤΓΥ ΟἹ Ὦὲδ ΓᾺΒΒΙΟΠΑΓΡΥ ἸΔΌΟΓΑ ΠΟ ΠΟΓῸ δηἃ ΠΟῪ 
ἔπογο ἴῃ πο Εαδί. Αοοοναϊηρ ἴο Μογοῦ, Ῥαὺ] που]ὰ 
ΒΑ: ΒΥ [Π1Ὶ8 ἸΏΘΔῺΒ 1 αν ὈθΘῃ Ὠἰηἀογοα ἴῃ τηοδὶ 
ἔἐα8ε8 (τὰ πολλά), Ὀσθίάθ8 οἵπον ἱπβίδῃοθβ. ὕ}η- 
ἀουδιθαϊγ ἴπ6 Αροβὲϊο ποῦγα 4180 οἶος ἰηβίδῃμοοθ οὗ 
δίῃ σϑηοθ : 866 1 ΤΊοΒ6. ἰἱ 18." 

9 [ῬΗΔΙρΡΡΙ, Ἡοάμο, απὰ οὐμογα, δᾶορί ἐδπΐ8 υἱὸν οὗὨ τὸ 
οφλλά Δ88 -- ρίεγμμεσιιδ, 70ν ἰδε πιοδί μαγί---ἰ. 6.,), {π19 τδὲ 
[06 ρὑεΐμοίραὶ τοδιο. ΑἸζοσὰ 90]]1οννα βοδοιί δὰ ΠΝ οΙο, 
σἷν υπδογαιδηᾷ ἰὸ ἴ0 ΤΠΟΔΏ : (λέδέ πάη ἐΐπιο8-- ἕ. ο.. 80 ΟΥἿΘΏ. 

γον. 28. ΝῸ τοχϑθ Βανίῃρᾳ ῥἷδοο [μηκέτ 
τόπον ἔχων] Μογοτ, ζο]οπίωρς [κυ0Π6Γ : τραοσα, 
δορά. [ῬὨΠΙΡΡΙ, 6 Ῥοἰο, ΑἸοσὰ : οφρρογίωπέίῃ͵ 
οὐοαλίοη.---Β.}] Βυῖ 1Π6 ΑΡροΒι]6 Β Β0ὺρ6 νῶϑ οοῃαΐ. 
Ἐοποα ὉΥ ἃ δἰδημάϊηρ ρΡ]δοθ, ἃ ΘΟ ΣᾺ] ροϊπξ δῃὰ μοῖε 
ἦς 18 ταοδί παῖυγαὶ ἴὸ (Βἰηὶς οὗ βυςὴ ἃ ρίδοο, ΤΠο. 
ποῖ : ““ ΤῺΘ δροβϑὶϊθβ νοῦ δοουβίοῃῃχθα ἴὸ ΟΔΓΓῪ Ὁ 
ΤΩΪΒΒΙ ΟΠΔΓΣΎ ἰδΌογ ἴῃ ἴΠ6 τορίγορο]  ΐδῃ οὐξὶοθ, ᾿οανίηρ 
ἴ)6 ἔωγίποῦ οχιθηβίοη οὗ {116 βόσρ6ὶ ὑὸ 126 ομυγοθ α 
οδιδϊβμθὰ τθθγθ, δὴ ἐδμογοίοσοθ, δον 811, ἰ0 ἰοὺ (86 
»ασαπὲ τοτηδῖῃ ΠΟΔΊ 6ῃ.᾽ 

γον. 34. θυδοονοσ. ΤΏς ὡς ἄν [ἰπδιοδα 
οἵ ἐάν (Κες.).---Ε.]: ἐλ φλβρηρ ει τρὴν ̓αμεν Σπα- 
γέαν]͵. ὕδασι! Τοα] 16 ΙὈοτῖα ὈΥ ἴἰδ6 ὕτθοκβ Ὑᾶ86 
Ἐοτηδὰ ἰϊΐδραηία. Ασοοοτγαΐῃρ ἴ0ὸ Μογον, (8 Ρ]δῃ 
ἔον 8 ᾿ΟΌΓΠΘΥ τῖᾶ8 ποὺ [118]16ἃ ; δοοοτγαΐϊηρ ἰο 7}ιο- 
Ἰυοἰς, 186 αυοδίοη ἀθρθηὰβ οὰ ΒΘ οΣ τὸ δοοορῖ 8 
βοοομπα Βοπιδῃ οδρ ϊν! Υ, δπα 118 ἀρσαΐῃ οἢ {π6 δτὶ- 
ἄθηοα οὗ ΟἸθθθὴβ Βοιηδηΐυβ, 886 ἴῃ6 7» ἐγοάμοίἑοη 
ἴο ἐμΐβ Ἐρίβι1]6 [βρϑοΐδ!!ν Ὧν. β΄. θ᾽ 5 ποῖθ ὁ; ῥ. 
117, 88. ΜΜ6}} 28 ἴῃ ἠπέγοασμοίδοη, ἴὸ [Π|6 Ῥαβίοσα ΕΡρἰδ. 
1166, Νοαπάοσγ, ἱ., Ὁ. δ2δ: ὙΜΊοθοΙον, Ολγοπ. αἷρὲ 
αροδί. Ζεϊίαἰέεγα, 1. Εἰχομγθ. ΑΒ ἃ σμαγοῖ δΙσοδασς 
οχίβίβ ἰῃ Εοιμο, ΔἸ ΠουμᾺ ποί οβυδὈ 8 ῃ θὰ ὈΥ Δῃ ΔρΟΒ. 
116. ΓὍ6 ΑΡοβῖ]6 οδῃῃοὶ ἀρβίριδίο ΒΟΙΠῚΘ 88 Πὶβ ῥτίη. 
αἷρα! οὐἦοοὶ Ὀοέογο βοπιθ δὰ χϑὶ ᾿ΐπὶ ἴῃ ἐδ }8 το: 
Βροοῖ , Ὀυῦ 88 δηῃοίθῃϊ ϑραϊῃ δι γδοθα τἴῃ6 ᾿ΠΟ]Ὸ 
Ῥγγθῆθδηῃ ρῥϑηΐηδυΐα, ἰδ υπαοιυθίθαν 88 ἴυγ [86 
Αροβί!α 1806 801} συγ Ὁ βἰψεΐδοσμοα οὗ ἃ ϑγτῦο] οὗ 
(δὲ ψῃο]6 ὕοδὺ οχιοπαΐϊῃρ Ὀογομὰ Ποηθ. ΤῸ Πίσω, 
ϑραΐῃ τηϑδης ἔπ 6 Ἦ δβίοσῃ νου]. Βαϊ ϑραϊῃ ἰι86 1} 
ΑΒ ἃ ΡΓΌΡΘΟΡ ΟὈ͵θοῖ, ὈδοδΔΌΒΟ ἴΠΘΓΘ ἴὴ6 ἐνψο ρῥγο] πΐ- 
ὨΔΓῪ ΘΟ αἰ 0:8 ΟΥ̓ ΓΩΪΒΘΙΟΠΔΓΡΥ͂ ᾿ΔΌΟΥ ΔΙΓΟΒαΥ ὑχίβιθα : 
δονβ ἀπὰ δονίδιι βυπαροριιθ8, δηὰ Ογθοΐδη δὰ Βο- 
τη Οἰν ]ΠἸχαιϊίοη. [1 ἀο68 οὶ [Ὁ]]ΟΥ, 88 Μϑυοὺ δΌρ- 
ῬΟΒβεβ, ἐπὶ Ῥϑὰϊ ζΆΎ6 ὉΡ εἶ ρἴδῃ οἵ βοΐπρ 0 ϑραίῃ 
δον γοοοϊνίην [86 ΠΟΎΒ, ἴῃ 118 ταὶ ραν, οἡ [ἢ 6 
δβίδϊβ οὗ {ΠπῚῺρΒ ἴπ ἴΠ6 Εδβὲ, δηὰ ἐπουρηὺ Ομ οΗ͂ν οὗ ἃ 
γείεγπ ; ῬῊΪ]. 1. 24. 

τ} οοσὴθ ἴὸ γου. Τηΐα οἴδυβα ἰβ το πο 
ὉΥ ὃγτ. [δηρο. ὅ'ϑε 7εαχέναϊ Λ᾽οίόε 1 πὰ ἢ, Βο͵θοί- 
ἵπρ ἴδ, 6 ΡΑΓΔΡΉΓΣΗΒΟ : Βυῦ ΠΟῪ 1 ἢανὸ ΠῸ ἸΟΏΡῈΓ ἃ 
οϑηἴγαὶ ροϊηῦ ἴοΓ ΙΑΌΟΡ ἴῃ ἴπ686 ραγίβ, δπὰ (88 ἷ δῃ) 
Ββϑοκίηρ ἴο Ὀδρίῃ ΙΔ ΌΟΓ ἰῃ 186 ὀχίγοιπθ Ἦ 68.) 1 δᾶνς 
Βεαά ἃ ἀφβῖγα ἴο 866 γοῦ [ὉΓ ΤΩΔΩΥ ὙΘΑΣΒ 116 ΟἿ ΣΟῪ 
ὍΑΥ ἴο0 Ξραίῃ, Εὸν (πον ἰπδΐ (6 Γ6 8 δοὴβθ δορο οὗ 
ΤΩΥ͂ δίδυιΐης ἴον ὥραϊῃ, δῃηἃ δ8 γοῦ δὸ (86 ΟΠ γί βύδη 
σὨυΡΟΝ ποαγοϑὺ ὑμδὲ γορίομ) 1 ἰγυδὶ, δτ0..---Ε.] 

Απὰ ἴο Ὀθ ποιὶ ἐοχυναζὰ (οῃ ΤΥ ᾿ουγπογ) 
τλῖμοσ ὃν γοὺ [καὲ ἀφ᾽ ὑμῶν προπεμφ- 
ϑῆναι. ΤΕ ἀπὸ ἀδῃοίεβ ποῖ τῃθγοὶν ὁν ἐλοηι, 
Ὀυΐ γγοηι ἐΐοηι, 88 ἃ ὨΘῊῪ ροΐπὶ οὗἩ ἀδρατγίυτο.-- Ε.} 
ΤΏΘ οχργοβδίοη προπέμφῳ. ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΟΧΡΓΘΒΒ68 ἃ 
ΤΟΔῚ] δἰζοπάδποθ, δυο 88 ῬαῸΪ σΘΠΏΘΓΔΙῪΥ τγαοοΐϊνοα 
ἤγοτη 86 ὉπΌγοῖ 8 (ὉΡ [ἷ8 [γον ἸοῦγοΥ, Ὀυὺ 4180 
16 ἔγομαὶν [ὌΓΓΠσ’ Δη66 οὗὨ [8 ᾿ΟΓΏΘΥ, οὐ Ἔνθ [ἢ 6 
ἔρθη αὶγ αἰδυγϊαβίοη ; Αοίβ χχΐ. 8.-ἴῷ ΒΟΙῺΘ Ση688- 
Ὅτο [ἀπὸ μέρους. Θτοίυδ: “Δοπ φηαηίιη 
ΥΕΣΓΕΜ, δεα φιιατιζιῖν, 110Ὲ811.-.-.}] ΑἹ Οχργθαβῖοι 
οἴ {86 ἰρὶι τοραγὰ 'ῃ ψηϊοἢ 6 Π6]α τὶν (6]ο νυ βἢΡ. 
«-ΕἸΠοὰ͵ ἐμ πλησϑῦ, ὉΥ Ββρί τ ζ8] δβαεϊαίίοη. 

Ο. Ὑονβ, 2ὅ- 833. - ον, 26. Βυξ τοὺν 1 κο. 
ΗΘ 8 118 πον οὔἕοΐαὶ Εἰπάγαηοθ 88 (6 Ϊ881.--- 

ὃ, διακονῶν. Ῥναβοηΐ ραγιοεῖρίο, 
ποί {πΠ6 διίαγα : Π6 ἸΟΌΓΩΘΥ Β ρατὶ οὗ (Π6 τοὐπὶ Εἴ ΣΎ, 
[6 Ὑ0]6 δοιΐοῃ ἷ8 δἰγεδαῦ Ὀθρῃη. ΤῊΪΒ ἰ8 ἰοβὲ εἰρε! 
οὗ ἰπ 89 Ε. Υ.; Ατηογ, Β[0]6 ὑπΐου : “1 ἀπὶ μοΐπρ 

Βιαδσῖ 06116 δείσπείοη ο «αἴ δ ἰηἀϊοκίϊρ ἘΠ 9 προρθαὶ Ὁ}1}19 
οἵ Ηἱκ οομοίιις ἈΠ Πατίο.--Ἔ.) 



442 ΤῊῈΕ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝδ, 

10 Φογυβαίοπιη ὑο τηϊηίϊβεον, ἰδ θύθ τθογο οὈ]οοϊίίου. [ἐπ6 Ομ νδεϊαῃ βρί τὶς, 80 δδ ἴο ϑιηῦγδοα ἴῃ ἰῷ υπῖνοῦ 
8019.--Β.}] Οἱ ἴδ6 οΟἸ]οοοπ πιο οῃθα, 866 2 Οογ. Βα} } γ (86 ὁπέϊρο [κϊηριοιη οὗἠἨ Οοά, π]νο οδῃ ΣΑΙ 
ἷχ. 1, 2; Αςῷ χχῖν. 17. Ογίρϑθη ἰδ οὐ 1.16 ὁρίῃϊοη | (ου' 81} αἴδεϊγβ οὔ (8 Κίηχάοιι δῃὰ 1ΐδ δὐπνἰηϊδιταῖοτα, 
δὲ 6 πϑῃδαὰ ἴο Ὀσίηρ (Πὲ8 ΘΟ] Θοϊοη. Βομ)6 ἴο 186 | δῃὰ οὐεγήονβ ἔΠπ6 ΜῈΟ]6 Θδγί. 
Βοαγίβ οὗ ἐΠ6 Βοιηδῃ8 ἴοο" Ηδ Πδὰ (ἰπγ6 ϑῃηουρ} Σ γοὺσ ὑσάγοσβ. Οοαὰ. Ὁ. Ε. [Ε΄ 6.] δὰὰ ἐὴθ 
5801}1 ἔογ τΪ8. ῬΓΟΡΟΡ ρἴοβθ ὑμῶν; ἝὉ]. ἰν. 12, [866 7εχέί εἱ 

ον. 26. Εἰοσ Μίδοοδουτα ἀμὰ Δοδμαία ἰμουσϊ  λίοία ἧ, 10 18 ποὺ χζοηυΐπθ, ἱπουρ οοττοοῖ,--Ε.] 
ἐ κοοὰ [εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ γεν. 81. [16 αἰπδοροάϊθηῖ, ἀ πειϑούντωι. 
«Ἷχαΐα. Ὅν. [δῆρα : τοεγὰ )ου μἰΐῳ υὐϊπσ. Τρ | Εἶδον μπδοἰευΐπσ (Ε. Ν., Βοάρε, )ε ἤ ειΐθ. κειὸ 
δῦονοΘ τοηἀουίηρ ἰδ ῬΟΥΠΔΡΒ ΒΟΆΓΟΘΙΥ δίγοηρ ϑηοιρῇ, [ ΟἸΠΒΟΓΒ) ΟΥ αἰδοδεάϊφηέ (ΡὨΣ ΡΡΙὶ, δὰ οἱδιοσε). Τμδὲε 
Ὀυὺ ἰ8 ἰδκθη ἴγτομι ἰαΐθυ γουϊβίοπβ [0 βοθ)8 Ὀδδὶ ἴὸ [ ἴν͵ο ἰάθαϑ ἃγα ἱπυϊ πηγαί ]ν γοϊδιθα ἰὴ ἐμ Νοὸν Τοεῖα. 
ΡΓΘΘΘΙ͂Θ 1Π6 Ρογβοηϊδοδσιίίου οὐὔἵ τῃ86 οΥρίπα!].---.} 1 παϑηΐ, Ὀαζ [Π6 Ἰκέϊον βθθῖηβ ἴῃ Ῥτοιπίποπὶ οὴ6 ἤθΓυ, 
[6 τρδηϑιδξίοι : ἐλὸν λαῦυε ιοϊδλεά, ἀο68 ποῖ δἱ 4}} ἀο | --ΕἾ Τιθ Αροβίϊθ ἀδβοῦῖϊ δ ἴΠ6 υπθο]ονίπρς ὅπ 
υδεῖοα ἴο πα εὐδοκ. 88 ἀϊθϑουεοαϊοηί, ἸΤηοβα πόγο, ἰὴ ἃ βρθϑοίδὶ ἐθιβο, 

Α οοχίδίῃ οουϊσί αϊου [κοινωνίαν τινά.  τοῦο]8 ἀραϊηβὶ ἴ)6 Μοββίδῃι, γῇο γοΐιβεὰ ἱμὸ οὔυ- 
ἴλίογα!υ, ἃ οογίαϊῃ οοπμηληΐοη ΟΓ ραγιἰοὶραὔοη, Α5 | ἀΐθῃποθ οἵ ἔδιη.-- ν πη πχαϊἑου [ἡ ὁὀναχο- 
ὑδοὰ ἰθγὸ οὗ ἃ οοηἰγ δαϊίοι, “ Λοπεϑία εἰ φιε ἰαίδα ] νέα μου]. Μέγοῦ: ΜΥ τοηδογίηρ οὗ βεογνίοε ἀ6- 
»έεπα α ρεἰϊαίδο" (Βειβ6)}).---Ε.7 ΑΘ. τἈΠ6 ϑγιοῦοὶ | βἰχπιϑα ἴον Ψεγυβαϊθη)."--- [Ν᾽ Ῥσόνθ δοοθρίδὈ]9. 
δΔηά ἐχργϑθβίοη οὗ ἴΠ8 κοινωνία, ἰὺ ἰΒ ἰϊ861 κοινωνία.  ΟΥἨ τινῖβ Βα δὰ ἀουθιδ, ἀπὰ πὴ σοοὰ τεϑβου." Υοἱ 
Το Ἰἰαΐον ρἰνίηρ οὗὨ δἰτωαγ, δηὰ μαγιϊσυϊαῦὶΥ (δαὶ οΥ͂ ] 8 δα 68: ἴο [86 παἰπῖ.--- Ε.] 
16 ΜΙάα1]6 Αἰεβ, 88 ποῖ ἱκρρὶ {1}}8 πηϑαπίηρ ἰῇ υἱϑῖν. γεν. 82. Ταὶς Ζ τᾶν οὔθ τπηῖοὸ σοῦ ἐπ 
Τινά Βοίνθηβ [6 ἴὈτοθ. ΜΘΥΘΓ ΒΑΥΒ: " ΤΏΘΓΘ ἷβΒ Π0  οΥ [ἕνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς. 1π 
δαυγίμον ἴγδοα ἴῃ ἴΠ6 Ερίδβιϊο οὗ Ῥαϑὺὶ] οἵ [ῃ6 οοπιηυ- [ 0Ὁἢ6 δἰθπημοηὶ οὗ 7ον ;Σ ἴ06 ΘΙΏρ δϑῖὶβ γοϑίβ ὁ [19 
εἰν οἵὗἨ μουάβ. γγὔὲ τοῖσι δαὰ : Τβοσο ἰβ πὸ ἴγβοα Ϊ ρῃΓη96.-.-Ε.}] ΑΒ ἱζ δα δὰ, ἰο ἃ οδγίδίη εἼχίθῃϊξ, 
ἔγοτα ἴ86 οὐυϊδοὶ οὗ ἃ 1608}}" οδιτίϑαὰ οὔ σοιητηυ τ  ἐογθθούϊησβ ὑπαὶ 6 τηϊσῃς οομλθ ἴο ἔδοῖι ἴῃ βδα οἷγ- 
οὗ μοοάϑ!] ΟὈΠ ΒίΔΏςΘΒ, 88 ἃ σδρινο, 

γεν. 21. [Εἰοσ ἴμλον ᾿μουρὩὶ ἐξ κοοὰ, εὐ δό- Απὰ τῶν υυἱῖλ γψοὺ 06 γχοίγοβῃϑὰ. 8Βγ 
κῆσαν γάρ. ἴθ γάρ ἰαϊτοάποοθβ δ ΘΧρίδηδ- | Βρ᾽ ἰδ] ἰπίογοηδηρο. [ΑἸογὰ : “ Τ|δὶ ΜΘ ΤΩΔῪ τηῦ- 
εἰοη οἵ εὐδόκησαν (νον. 36). ΤΏ οἴδυδβθ ἷἰβ Ξξξόζ 70» (0 8}}} γϑίγοϑιι, ΟὝγΒΕΪ γἝΒ ; 1 δθδὺ ΤΥ ἀδηρθτβ δηὰ ἀθ- 
ἐλοὸν ἰμουσλέ ἰέ σοοά δεὶπο ἰλοὶγ αρδίογ8.---Β. ]--- [ ἰνογβηοθα, γοὰ δον γοῦν δηχίθιϊθβ [ὉῸΓ π|6.᾽ ὅ66 
ἴῃ ερίτίϊιαὶ τΐπα. Α δἰλϊοιηθηῖ οὗὨ [86 σδυλο οὗ [ 7εχίμαὶ λοίο ᾽".---.] 
(Π6 ρτοργίοιγ οὗ τ[μὶ8 τ 6 Υ ἴῃ ὑθιηροῦαὶ πιδίογα.-- γεν. 383, Νου ἴ9 Ποὰ οὗ Ρθδοθ. [1 ἰβ υϑῦγ 
[1ο πιίηΐπῖογ, λειτουργῆσαι. Τπο βρυγαῦνα [ παΐαγαὶ [ῸΓ Ὠΐμὰ ἰθγα ἴὸ 64}} Θοά ἰπθ αοὰ οΥ͂ ρϑδοε, 
Ὀγίθβου ϑογνίοθ 18 5411}} ἴῃ ταϊηα, ἀπά ἰο ἰΐ Ὀδϊομσβ ἴῃ 6 | ἷπ ΘΟηβοαῦθηο6 οἵ δὲδ σοηβίοῖβ δπὰ ἐλεὶν αἰ ἤδυθῃοθβ. 
ῬγνΠοβο δηὰ ἀυγ οὗ ῥγονϊ ἀΐηρ ἴοῦ [06 ροοῦ βαίῃϊβ, ἰ ἀγούυβ δοοθρίδ ἴῃ6 Ἰαϊῦοσ δίοῃε Μουοσ, ἴῃ 6 ἴογ- 

'ο, ΓΠΘΏ, οαπποῖ Ὀ6 ΟΠ Υβ0 8 ῥγίθϑίὶ, 80 Ἰοῃρ 88 1 Ἰ|Ὸ Ὁ δίοῃβ;; ΡΠ ρρί, 186 ρεδοθ οὗ σγεοοῃο δέος : 
ΝΘ αν ΟἸ γί ροον τῖξ 8 "--Ἐ.7-Ἴῆ ΟΑΣΏΔΙ  ΕΥΙ ΌΣΟΙ, δαϊναίΐου ἴῃ ἃ βζῬΘΠΟΓΑΙ 8686; ἸΤμοϊυοῖ, 

ΤῊΣ σαρκικά ἀδῃοίθ, ἴῃ ἃ ζΘΠΟΓΑΙ ἰάσᾳ, | “ αἰ ἤδγθης ΟσοΒΒΙΟΙΒ : ̓ 866 οἤδρ. χνΐ. 20; ΡΆ]]. ἱν. 
ἐχίογπαὶ (ἱηρΒ; σάρξ ἷβ [Ὧ6 Ἔχίθγπαὶ, τηδίοτίαὶ, δηὰ [9 .; 1 ΤΏ 688. νυ. 28 : ΗςὉ. σχἱϊΐ, 20. 
βηΐνο βἰαθ οἵ Ὠιμηδη 116, οὗ 116 ἴῃ σϑηθσαὶ, Οοη- 
οἰυδίοη α »ια)οτὶ αὐ πιΐπιλ. 

γον. 28. Αμπᾶ μαᾶνϑ βϑοουχϑοὰ ἴο ἰδϑι). ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 
Σφραγέξεσϑαι. [ἰοΡ [ταδιρίπαὶ ΤΡΡΘΠΙΒΕΊ. 
“4 ΤΟΥ δηὰ ἔδι  }}γ ργοβογνοα ἴὸ ἀοϊ νον υρ. 70 1. Οη ἰδ6 κροεὶ ἱτπρογίδμοο οὗἉ (δΐβ βοοιΐοῃ, 806 
[18 ὈΘΙΟΏ ΡΒ δἰδὸ ἤδγὸ ἔπε []] βρί γί] τηϑϑηΐηρ δηὰ | ἔμ πέγοαάμοίίοπ, ἴῃ6 «Αγγαησονιθπέ, ἀπὰ τῃ6 ἀμ: 
οἴδοι, ϑβιγαηρα νον : ἤγλδη 7 λαυς δγοισλέ οὐυεν ἰο ] πιαῦψ. 
ἐΐσηι λα πιοπόν, δεαίο (Ἐταβιηυβ, πὰ οὐμβογθ). 81] ἢ. Ου τοῦ. 14. Τῇο οδυσοὶ οὗ (δαὶ ἀδγ δἱ 
ΙΏΟΤΟ Βίγβηρο : ἤγλεη 7 λαῦε δαγεὶψ εὔοοίεα, ιοὐδλι ἰσί- Ὶ Βοτηθ, οοπιραγοὰ πὴ παὶ οὗἨὨ {86 ργοβϑϑηῖϊ ἀδυ. 
(δον απῷὦ δοαί͵ (Ὺδδ ὈΥΟΡΟΡ ἀδἰξυενν ο7᾽ ἐλοὶν οοἰϊεοίἑοτι. 8. Οἠ νοῦ. 1ὅ. Τὴ βθηβα οὗ ἴῃ οΔ]}ξΠπρ ἀπὰ 6 
10 ΤΩΔῪ ὯὈ6 ἔδπαῖ, ΟΥ̓ Βρα]  ηρ, ἴῃ6 ΑΡροϑβι]6Ὲ δ] 68 ἴὸ | ἀὍΓΥ οὗἁὨ {Π6 οΑΠ Πρ οπθοϊάθη. Τηὴ6 ΑΡροβιϊο᾽Β βθῦϑθ 
[86 υϑυδὶ τηείμοὰ οἵ (6 ποτ] .«ἵπ (π6 πηαπαρθιηθηΐ | οἵἁ [8 μτεδὲ δ] ηρ. 
οἵ ΠιοηοΥ͂ ΔΒΆΪΓΘ, 48, Ὁ δχδιῃρ]θ, ἱῃ ῬὨΪ]. ἱν. 1. 4, ἀταπὰ νἱον οἵ (6 ςομγνογβίοη οὐ ἴῃ6 ὙΠ 0]6 
Μεγοῦ: γουοβοα ἴον ; τπδὺ ἴθ, σοτγοδογαῖοα μ8 τῃ6 ποτὰ, Απ οὔδγίηρ ἰπ τ οι (Π6 πδιϊοηβ ἀρ οεγοὰ 
ἔγαϊε τἱροπθά ἔογ ῃθπὶι.-- [1Ἴ15 ἐτυΐϊ͵ τὸν» χαρ- ἴο αοά, ΟἸιγῖϑι, δδ τς Ηἰς-Ῥγίοδὶ, μὰ8 Ὀγουσῃῦ ἃ 
πὸν τοῦτον: ἱ. ὁ.. [86 ἀπιουηῖ ΟΥἩἁ ἢἦ86 οοἸ]δοιίοη. [ ρΓΟρ᾿ ἰδίΟΥΥ βϑογῆοὺ : ΠΟΥ͂ ἴ86 τιΐηἰδῦογα, 88 δι} 00. 
ΤΏοΓΟ 860 18 0 Ὀ6 ὯῸ Γοίδγθποο νυ [86 ἔγυλι οὗ ἰονὲ [ αἰπαῖθ ῃτγίβϑίϑ, πιυϑὲ ργθϑεπὶ (86 {πᾶπηὶς--οἰδετίης διὰ 
ΟΥ̓ (ἈΠ, 801} 1688 οἵὗἨ Ῥδ}}᾽8 δοιίνίιγ.--- ΒΕ] Ὀυγη οἴὔοτίης. Βυΐ υἱιαῖ ἃ βοῦγοθ οὐ πογβϑιινὴῆρ, διὰ 

γον. 29. Απᾶ 1 κου, δος. [οἶδα δέ, κιτιλ.  οὗἨ τῃ6 οἸεναιίοη δηὰ ρυτγδοιώοῃ ΟΥ̓ πονεηΐρ, ἢδ9 
8θ6 7επίμαί Λοίε .] Α ἰοχὶ ΔρΡΙ] ΟΔ0]6 ἴῃ τϑην  Ργοσθθι θα ἔγοτῃ [86 πιϊηϊϑύθτίαὶ βουνίοθ οἱ Ῥϑῃὶ ἴῃ 
ὙΔΥΘ ἴον ἰη 8181] 610} ΒΟΥΓΏΟΠΒ. Ὀοῖ δλη οχίθηϑίνο δηὰ ᾿πιθηβὶνο γοϑρϑοῖ: ΠΏ δ 8, 

γεν. 806. Νοῦν 1 Ὀοβοϑο ψου. Τη6 Αροβ- ἰ ον γ “ΟΝ ΟΣΒ, ὨΥΤΏΠΒ, ῬιΆγοΓα, ἐδειταὶβ νἱτπουϊ 
168 πΟΠαΘΓΡ] ργοβθηϊλιηθηΐ οὐ πρδὶ 6 Π88 ἴ0 6χ- [ ὨυΠΊ ΘΓ, ἀπὰ ργαϊϑηρς θη οβ (τογβ. 10, 11). ΤΊ 
Ῥογίοποο ἴῃ ΦογΓΌΒΑΙ Ια ; 866 Αοίϑ χχ. 22 : χχὶ. 10 (᾿ ΔΏΓΙΡΏΟΩΥ οὗ ῥγαϊδίηρ ἀδϑῃιϊθβ (νον. 11) γτοβροῃὰβ ἴὸ 

Ἐν οὖἦΎν Τ᾿ωοχὰ ὕοδι5 ΟἸγίδῖ.Ό “νά, 5866 σῇάρ. ᾿ ἴδ στο! ]ϊηρ ἰηϊοπαιίοη οὐ ἴ6 Αμοδθ (νον. 1ὺλ, 
Χὶϊ, 1.-ἘΒ-.. ἴδ Ἰονθ οὗ ἴδ ϑδρίτίῖ. Μογογ: 
Τὰο ἴον εβεοιθά ὈΥ ἴπ6 ΗΟΙΥ ϑρίγίῖ, Αδ {8 ἷἰβ ᾿ ἢ [710 οχίδίοθμοθ οἵὁὈ 8 δοοϊπεβη ὈΘέγθο ῬΔῺ] δοιὰ ἴ86 
γε! Γ-νϊάθηί, Ῥαὰ] πιθάῃβ ἃ Ιουθ δχίθμάϊηρβ [861 πῆι 0 ἢ δοίάσπι ἐτοτὰ τὰς ἘΙΣΕρ τὸ Ὑπ ΘΙ τίαμο κα ξ τὰς τὸν 

ι οὗὨ 189 Αροκβέῖϊθβ Βαὶ “Βὲβ ὉΥ͂ πὸ τιϑδὴβ ἐσῃρ]δοα οἰ ἃ 
Φ ΓΑ πιοδῖ βται ΓΟ ΘΒΒΌτ ΡΙΙΟΣ 6 ἰδ δὲ οὗ Βομοιῖ, τὲ παπὲ οὗὨ ΠΏΠ Ἀσποπρ ᾿δ6 ροσίϊοα ροσΟ ΔΙ ν, οὐ ἀ στο 

Βῖι660 οΟἸ]οοίοὩ8 Τεσο ἴο τίΐπ ἕβνον, δπὰ ρὑγοίοος Ὠἷπι ἀὐχῖπε ἱ Ἶ6. 866 Ισιρο᾿ Β ΟΌπερι. Θαϊαξία . 40, δ3; Τιἰρδν- 
δι ΒΒΒΘΙΙΕ ἐπ 180 οχίγοπιο οεί. ϑοοίἀ θὰ] πηΡρΘΌΝηΘ ἰ ζοῖ, δον νων τίδίίοσι ἐδ. Ῥρ. 485 Χ' δι Καὶ δά εὶς 
--- ΤΘΘ.-- 



ΟΠΑΡΤΕΒ 

.Β : Τὴ (ἰ86 Ὀοαυθ Ὁ] πτί ἐὰ ψθὴ τρι ι86 1:8» 
ΝΣ 8.6 ΟὨΪΥῪ ρῥγίοδϊποοά πο ὈΘΙοΩρΒ ἴοὸ ἴδ6 
Οἰτϑυδη πιϊηϊσιγγ. [0 8 οὶ τμεἷν οὔῆοθ 10 τωδῖϑ 
διοῃοιηρηὺ ἔοι δίῃ, οὕ 10 ΟἸῸΓ ἃ ργορὶ ἰδίου βδοσῖβος 
ἴο ἀοὰ, Ὀυϊ, ὈΥ τΠ6 Ρεθδοβίηρ οἱ {16 ζόβροὶ, ἴο Ὀγίησς 
πθῃ, ὈΥ ἴμ6 ἰηῆυδηος οἱ [80 ΗΟΪΥ ρίγιῖ, ἰὺ σϑεγ 
"ΘΙ ΒΘΙΥῈ3. 85 8 ᾿ἱνίης βδουῆοο, ΒΟΙΥ δηὰ δοοορίδοῖθ 
ιὸ συνά." Οοιρ. Ομ νΐη.---Ε. 

ὅ ῬΔυΪ Β Γρἰββί ΟΠΔΣΥ ΒΡΏΘΓΌ. ὅθε δθ [76 ἴῃ ἴλ8 
ἐνείν »ἀμοίίοτι. 

8. Ῥαυ}᾽5 ρτϊποῖρὶθ ἴῃ σγϑῦ. 20. ἃ ργὶμοὶρ]θ οὗ 
ξομυΐῃθ οἰ Γ ΟΠ 688. ἰὼ οοηΐγαδὶ ΠῚ ΒΙΘΓΆΓΟΙΪΟΔΙ 
διὰ βοοίαγῖδι ργορεζαηάίβη. [ΤῈ6 ἴθστὰ ὑξεὰ ὉΥ͂ 
1.6 Αροδϑῖὶθ Ὀδθιοημδβ 0 ἴ6 δρθθγα οὗ σοΐποῦ ΤΏΟΓΆ]8, 
[0 “ἃ ροΐμλ οἵ ΒΟΟΣ," ἱπάοϑαὰ, Ὑοῦ ἴῃ ρῥγίποῖρὶε 18 
ποῖ υμἱπηροτίδηῖ, Μϑῃ ΤΩΔῪ Ὀ6 ΟἸ γα ἰδβ, δια ἀΪδ8- 

ἰς, θὰ οἱ Ολγέεέέαη σεπίξεηιονι, ΟΣ τη ἢ. ΡοΒ- 
βοαδοὰ οἱ ἐμαὶ ἀοἰϊοδῖθ βθηβο οἵ ργορσίου πὶΐο ΠῸ 
τα ]6 8 δ ἱπιραγῖ. Βοδίἀϑϑ, οὔὐοι οδογίβ δὶ ργοβαὶ γῖ- 
ἴῃς ΞΘΏΘΓΑΙΥ ἱσῆογο [Π6 Θβϑθῃ δὶ ζτδοθ οἵἁ ()"γὶβ- 
υδηγ : δυσαλ ἶγ, βοὶ δ Ὀποχδίίου, οἰαεγ. Ηδ νῦῇο 
ἰμβίβίβ ΟἹ. αἰ βϑί μ᾽ Οοσί8 διροὴς ΟἸ ΓΙ διδ ΡΘΟΡΪΘ, 
ἰβ ΠΘΟΘΒΘΆΓΙΥ ὉΠΟΒΑΓ ΔὉ]6. ϑδϑοῖβ ψΏΟΘΘ πιαΐῃ οἤογίδ 
ΓΘ ἷἴ) [18 ΟΠ ΒΏποὶ, Μ}Π ποῖ ὍΘ σοἸοὈγαϊοα ἴῸΣ [(ῃ0 
{πεν οἵ ΕἸ ΠΒΗΝΤ, Μοτγϑονον, ΟἸ σίβδη οἰ ο8 

γ0 80 ἔα ἰπίοτιηοα ἴπ6 που], ἰδὲ ὉΠΡΟΑΪΥ τη Θἢ 
τοοορηΐζα [86 ΠαΟΘβϑιῪ οὗὨ ““ ΒΟΒΟΓΒΌΪΘ ᾽7 οοηάποῦ ἴῃ 
Οἰιεϊβείδη πογκογα, δὰ οδ}) ΒΏΘΟΣ δὲ ἴΐ6 ὉΠΒΘΟΠΙΪΥ 
4“ ροιῃμοίἑοηβ ᾽) οὗἨ τυςἢ (Ππαὶ ἴθ σ8}16ὰ μίουβ Ζϑϑὶ. 
Ταΐδ ἀοθδ ποῖ ργουϑ ἱμαὺ [Π6 πον] ΒΒ δβῆδε οἵ ὨΟΠΟΡ 
δ πἰχθοῦ ὕμδὴ ἐΠπᾶὺ οὐἠἨ (6 ΟὨαγοῖ, Ὀὰὺ ἴπᾶὶ 186 
διδηάαγαὰ οἵ βϑοϊδγίδῃ ῥγοβθο  γυδῖ8β ἰ8 ἴδ ἴοο ἸΟΥ͂. 
ΤΠ 6 τπῆδη ο8 6 ἃ ΣΘΟΘΙΟΌΒ τη ϊββΙ ΟΠΔΤΎ δηὰ οὶ ὈΘ 
8 Ὠ)θἀα]οθοιηθ ργοραρδῃάϊΐβι, ἰ8 ουἀθηῦ ΤΤΟτ ἴἰ 6 ΟΔ86 
οὗ )}}8 ΑΡοΒι]6.---Ε, 
“ἢ. Οἱ νοῦ, 28. 6 Τδογουρ ἀγπδυηΐοαὶ υἱοῦ 

ἩΠιἰοἢ (Π6 δροβι]εβ δὰ οὗἉ ἴῃ σοῦ], ἰδ τοβοοιοὰ 
ΘΥΘῺ ἴῃ (παρ (πογουρὮ! Υ αγμδηΐοὰὶ ΒΒ: ΟἼΔΓῪ 
τηθῖδοά, δοοοταΐης ἴὸ νοῦ ΠΟΥ δοπαυογοὰ τἢ6 
σδρίϊδ] δηὰ σϑηΐγαὶ ροϊῃίδ οὗ 16 δῃηοίϊθηὶ που]ὰ, 

8. ὕοτβ. 268ὩΗ. ΤΏο ἰάθδ οἵ 16] οὐβΐρ ἴῃ ἰζ5 Δ}] 
Ὀηΐϊνογβα!γ. Τῆ6 βδογθὰ τηϑὶποὰ ἰῃ 16 τηδῖθῦ οἵ 
οΟἸἸοοἰΐοηΒ: (1.) ΑὮ δβαϊρσητηθης Οὗ γϑδϑοπδ (ἀθνί- 
οΥΕ); (2.) γοϊαν δγίμοδβ ; (8.) Αὐυϊμοῃιοειίου ; (4.) 
Οοηῃθοιίοη 1 [09 Ρυγροβοβ οὗ σΟοα δ Κἰηράομι. 

9. ϑραΐη, 88 [Π6 σαργοβοηίδενο οὗ ΕἼδμοο, Βυϊ οἴη, 
ΟοτΏΔΏΥ, δπὰ ϑβοληάϊηανία, [πὰ οἵ Απιοτίοβ, ἴοο 1 
Ἐογ ἴσοπι ἴ6 ποὶρῃθογμοοῦ οἵ ὑπ6 Ρ]1]ὰγβ οἵ Ηργου- 
Ιοα, ἰονρὰ πο ῬαῸ}᾽ Β ΠιΙΒΒΙ ΟΠΔΓΥ 264] 16 εἶπα, ἔπ 6 
γΟΥΖΟΓ 8816 ἀ τῆο αἰβοονογθὰ (8 ὩΠΘῊῪ ποΥ]α.---Ἐ. 
Ηοπ ἀοοβ ἴδ τωδιῖοῦ βίδῃα ΠΟῪ ἢ Ῥμὰὺὶ ἰῃτουρ 
Βοτὴθ ἴὸ ϑβϑραϊ-- ἢ! Ὧ88 ἀρδίηῃ ὈΘΟΟΙ6 ἃ ργοδρθοῖ 
οὗ τὴ6 ργοβοῃΐ ἀδὺ, ΟΥὁ 8 ρμίωηι ἀφιλαεγίαηι. [Ἐτοπὶ 
Βραΐη ἴὸ Εοτηθ ϑϑϑῖῃβ ἴΠ6 Π ΚΟΙΘΣ οουΣΒ6 ; γοῖ, τ ΠΘΓΘ 
βραΐηῃ 88 Ἰοῃρ Βα! μὸν βαῃὰ, ΒΟῊΝ βίγοηρ ἷἰβ ἔπε τὰ] ὶ 
οὗ οῃνε !|--Ε.] 

10. Ου δ Αροβι]θβ χγϑαὺ δηιοἱραϊοη, 866 86 
Ἐἔχεσ. ΝΝοίεε. 

11. Ῥγαυοῦ ἃ πγοϑι ηρ δηᾶὰ βισίνίηρ. ἤδθθ 1Π6 
ἰἤβίοιυ οὗ Φηςοῦ δὲ Φαῦ οι. Τ86 Ιβγϑο 68 --Ξ ἀοα δ 
Μαγγίογα. ΟΠ γίδια ηΒ αἱ ΕΟΘ τοῦδ ΠΟῪ ἢ6]ρ [86 
ΑΡροβίῖίο ἰο ἔρις δραϊηδὲ ἰΠ6 βοῃθῆ)θδ οὗ ἀορθηογδῖθ 
ψδιτίογϑ οὗ ἀοα, 

12. Τὴ. Οοά οΓΓ᾽ Ῥϑαθθ.0 ΑΒ δι ἱπβηΐΐζε βουγοθ 
Χ φῬοδοθ, δ. ἵΓ ρϑδοθ ἰΐβ6} 7 οοπβιϊαϊοὰ Ηΐβ αἰνϊηϊν. 
βο (πὸ ἰουε οὗ ἐλ6 ϑρέγὶξ ; τις πῇο]ο ρὶ τις πο ἴῃ 
ΟἩ γι ϑυϊδη! ἰδ ρουγοαὰ οὖξ οΥον ἴΠ6 ϑδσί!, υδὲ 6 
Ροχαγάϑα 48 αὶ Ὀγοαὶῃ οὗ ἴον διὰ οὗ βργίῃρ Ἄχ δὶ ηρ 
ὉΥΟΡ ἴδ 6 Θδτίῃ. 

18. Απποη. 8,466 [86 ἱμοσίοοῃδ, (Π6 Οὐποογάδῃοθο, 
δὰ Π9 Οδἰοο  ἴϑτηβ. Α.180 [Π6 οοποϊυδίοη οὗ οὔδρ. χνὶ. 

ΧΥ, 14-δσ. 448 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΛΟΤΊΟΑΣ, 

ΟΒΔΡ. χυ. 14-83. 

ΤῊ6 μοοὰ ὑρθυ 0 ὙὨϊο ῬδῸ] ρμῖνεβ ἴ0 τὩν 
Ομ τβύϊδηβ δὖ Βοιηθ (νενγ. 14).---ΤῊς ΑΡροβοἾΒ 08}} ὡ 
16 Αροβῇε (ὁ ἴὸ ἀθηῶ]οβ. 1. τοι σοι αἰ ᾿ς 
Τοοοῖνο ὐ Ετοιῃ Οοα, Ὑ0Ὸ ρῆνο διὰ (9 στδου 
(οοτορ. οἶἴδρ. ἱ. δ. χὶϊ. ὃ; Θαϊ. ἰ. 15). 3. Βον Ἰΐα 
ἢδ6 τορδγὰ 1) Α8 ἃ ῥγίθβοΥ δρ] ογνξηῦ ἢ) ἔπε 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ οὗ ἴΠ6 ΝΕ Τοδίδιηθυῖ. 8, ὮΥΠαὺ Ὀ]εδε- 
ἰὴρ αἰὰ (6 ἀογῖνο ἄόοσω ἢ Ηδ Ὀτουρμὺ ἰ8ὸ (Ἰεπε εν 
ἴο οὐδάΐοπος ἴο [Π6 γοβρεὶ. 4. ΒΥ νι μδὶ σ]ὲ αἰὰ }}Ὲ 
δα μυϊηἰδίον ἰὉ 7) ΤῸ ῥγϑδοὺ [86 κΚοβρθὶ ΟὨΪΥ “ΟΣ 1ἰ 
ΑΒ ποῖ γοῖ ΚΠΟΝΠ (νοτθ. 14--21).--- 0 Ῥτοοϊϑπι» 
ἤοω οὗ ἴϊ6 φοβρϑὶ γοραγύθαὰ δ8 ἃ ῥγίεευ Υ βουνΐοο 
(νον. 16)..--ΤῊ 8. ἴδβὶς οὗ [816 τρἰββίομαγν ἴ0 {86 ᾿ιθὰ»- 
ἴΠ6η. 1}. δὶ ἰ8 ἰ}) Τὸ μαμιηϊδίογ [06 φοβρεϊ 
διηοι ἰμ6 Ὠοδίμοῃ ἰδδι ἴθ, 0 ἀθοίασθ ᾿ὺ 1} 
Ῥυΐθβο οοπδοοσιου, ἀθνούοη, δὰ ραϊζισθ. 2. 
μαι ββου]ὰ ὑὕ6 ἰτ8 οοπδίδηϊ οπβὰ ἢ 7Ὸ ἰδῦοσ ἴδιαι 
186 ΘΔ, ΏΘἢ ΤΩΔΥῪ ὯΘ 8ῃ οἰογίηρ, α. ΔΟΟΘΘΡΙΔΌΪΘ ἴ0 
αοά: ὃ. βαποιβοαά ὈΥ (6 Ηοὶγ Ομοεῖ (νογβ. 1δ, 16). 
--Τὰο τοδὶ Ὀθαυθ 1 δὰ Ὀθθὲ ΘΊΟΥΥ 18, θη ἮΘ 
Οδη ,ἼΟΥΥ οὗ ϑοινίης ἀαοα (νεσ. 17).- -ΤῈ. τἷρδι 
ΤΩΘΒΠ8 [ὉΣ σοῃνοσβίοῃ (νογα, 18, 19).--- δῦ} 8 ψτθαὶ 
86]ὰ οὗ Ἰαῦον (νεσ. 19).--- 86. 27 δί ΤῊ ἸΒΒΊΟΠΔΣΥ Βρίνε τα 
ΔΙ ΘΟ. ἴμ6 ἀδμς 68 (νοσ, 1θ).--- τοι Εδβὶ τὸ  ἐδιὶ 1 
Τιαῦ 88 16 οοῦγΒα οὗ [86 ρΌΒρΕ] ἰῃ ἴΠ6 γι ρογίοα 
οὗ 16 ΟὨγτίβιϊβῃ Ομυγοῖ. Βυι ἰζ ἢδΔ8 βυθθοα 0} 
οοὴ6 ἴ0 ΡῈ ἤοὸῃ) Ῥεοβῦ ἴὸ Ἐδβὶ] (νεγ. 19..-Ἰὸ 
Ὀυϊ]ὰ οἢ δοίῃμοῦ 8} 8 ἰουπαδίΐοη, ἃ χοδῦὶς οἵ ἐθοῖδ. 
τὶ δηΐβη (γ 6. 20), ΟΟἸητΩΟΣ ΒΟΝΒΟΔΥΒ. 

ΤῊ Αροβιὶ]θ Ῥϑυ} 8 ρ]δὴβ [ὉΓ ἢΐ8 ἰδδὺ ἸΟυΓΠΘΥΒ. 
1. ΤΟΥ ὈθδΓ τ ϊίπο88 ἰ0 ἰδ οηἰοσργί βέηρ βρί γἰϊ, νηΐ ἢ 
οομεἰπυοα ἔγοβα ἴῃ ΟὨ σι βυϊδη ἰου ουθὴ ἴὸ Ὠΐβ οἱ ἂρ6 . 
2. Βυῖ ἰῃ6Ὺ διὸ δοοοιωρδηϊθα ὈΥ δηχίουβ (οὐ νυ 
ΝᾺ 18δῖ Ἰοδα δίτη ἰο γεαυφδὺ ἴμ6 ἱηιογοοβείοι οὗ 
ΟἰΠ ΓΒ (νογ8. 22-- 88)... ΟΠ τἰβιῖδι) οΟ] οι ΐοηθ, 1. Ηον 
ουδὲ γὸ τοραγὰ ἴποηὶ ἢ ΑΒ ἃ δουνίου γτοθαοιοα τὸ 
186 δ8δίηιβ : οἰτπογ, Ὀθοδυβο, α. βρί τυ] μ᾽ 8 αν 
Ὀ66η τοοοὶνρα ἴοι ἃ οογίδὶ πῃ αυδγίογ, Ὸ π ΐοὶι ΒῸΓ- 
νἷοο ἰπ ΘΠ ΒΟΥΙ ζοΟαδ 8 ἩΪΠΏΡΙΥ Βθον ; οτ, ὁ. 
Ὀδοδυδο ὈΣΟΙΒΟΕΪΥ ονο ΔἸ Δ γ8 ΓΟ ΌἾΓΟΒ ὑ8 10 ἀο χορώ 
ἴο ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τΩ8}, Ὀυῦ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἴο 1Πο8ὺ Μ͵ἘΠῸ ἃζτὸ οἱ ἴῃς 
Ὠουβθ οὶ ὰ οἵ δι (Ο 4]. νἱ. 10). 2. Ηονν πιεῖ ΠΟΥ͂ 
Ὀ6 [Δ ΚΘ Ὁ} α. [ἴῃ δβυοῖ ἃ ὝΔΥ ἐπδῖ ΠΟ πιυγαὶ 60Π|- 
ρυϊδίοῃ Ὀ6 Θχογοϊβοα : ὄὅ. Βαϊ βὸ (πδῖ 4}} ρίνογβ ὅδ 
Ὀγίης τΒοἷν οἰδβ πὴ] ΠΡῚΥ (το γβ. 26δ--28).-- ΟἿΪΥ ἘΘ 
ΠΟ σδη ΒΑΥ, ὙῚ) Ῥ80}, “1 δὴν ΕΌΓΟ {Ὁ 81, πθοη 1 
6ΟΠπῚ6 ἀπο γου, 1 88}}8}} οοσὴθ ἴῃ {πὲ {{᾿πΠολ8 οὐὁ {Π|6 
Ὀϊεβαίηρ οὗ ὕΠ6 ζοβροὶ υἵ ΟΙτῖδι,᾽") τδπ ΟΠ ΙΘΟΓΙΌΠΥ τὸ- 
Βρομα ἴοὸ ἃ ἐδ]} ὕο ἤγοδοῖὶ ἴο ἈΠΟΙΠΘΡ ςΟὨρστορβδοη 

(σον, 29).---  Π6 [Ὁ] 688 οὗ ἴ):6 ὈΪοΒδίτς οἱ ἴῃς ψοβροὶ 
οὗ ΟἸγίβί., [1 σοπβίδιϑ : 1. [π υἀποοῃνογῖθ μϑορὶθ 
Ὀοΐηρς ΜΟῺ ἴο {|| Κἰηρήοπι οὗ ἀοὰ : 2. [πὶ οοηνοτγιοα 
Ῥθορία Ὀαεΐηρς ἐυγι οτοὰ πὰ Κποπ]οάρι, ἔπιεν, ἐπα 

 ΒοΙ ἴπθ88 (νογ, 29).--ΤῊς ΑΡροβι!θβΒ τοσυθαι 0. {16 
ἰηϊοτγοθαβίοη οὗ ἐπα ΟἸνυγοὶ αὖ Βοιηθ ἴῃ κα Ὀ6}.}{, 
1. ΔΜοίέυοδ ; Τη6 ΟΠΓΟΣ βμου]α ἰπιοσοθ δ [0 μὰ : 
α. ἕον ἴΠ6 [ογὰ Φοαυβ ΟἹ γιβυ Β κα Κ6 ---ἰ δῦ ἰπὶ, ΓῸΓ {Π|9 
Βαῖζα οὗὕἩ τὴῆοε Το ΒΒ ΠΟποΥ ὁ. ΕΣ ἰδ6 ἰοτὸ οἵ {6 
δὶ τ τειθδὺ ἷα, οἢ δοοουσῃῦ οὗὨ [πΠ6 (ταΐοσηδὶ {ἘἸΠ10Ἐ- 

Ι ϑὶρ οὔξοιεὰ Ὀγ 1η|6 Ηοὶν Οἰιοβῖ θοίνοθη (Π6 Αροϑ- 
116 δῃὰ ἴ06 Οτοῖ. 2. 7ἦῪε οδγοοί ὁ ἰλε ἱπίδγοι- 
! δίοπ : α. Οἡ ἴΠ6 ὧη6 Ὠδῃᾶ, [ῃ6 ἀδ]  γοσαῆςς Οἵ 1)ιὸ 
ἈΡοδῦα ἤοσῃ ἴμ6 ὈΠΌΘ]ΘνΟΣΒ ἰῃ Φυᾶδα; ὁ. ΤῊ 
Ι ἔλθη ν τοοορύοι οἵ ᾿ἷβ βοσνὶοο οὗ ἰονα (1Π6 «0]]δο: 
] εἰοἢ) ὈΥ ἴθ βαϊηϊβ ἱποσο. ὃ, 7}: αἀεεϊγοά τεχηί: 
α. ξ Π6 δῃουϊὰ οοπης ἴο πιο 'ἴῃ βροβὸθ ὁ από 

ι πυχῆς Ὀ6 τοίγοβῃθα τὴ} τἰῃ6 ΟΠ υγοῦ ἰῃ Βομδ (νοδν 
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80.--329).-«͵ΙΒοὸ Οοὰ οὗὨ ραξίσηῃόο δηὰ οοτηίοτι ἰδ ἃ ἀοὰ 
οὗ μορθ, δηὰ ἴμ6 αοἂ οὗ Ὦορα ἰ8 ἃ ἀοἀἂ οὗ ροδοο 
γος, 82 ; ΘοΡ. γτϑτϑ. ὅ, 18). 

{στῆκκ : Οὐ συογβ. 14, 1ὅ: Τρΐδ ἱα, ἰπουρὰ γου 
ἀο ποὲ ποϑᾶ ΓᾺΥ Ἡγίζϊηρ, γοῖ 1 δὴ ὑγροῦ ὈΥ ΤΥ 
οδῖοο, ποι 1 παῦθ ὉΥ ο( δ στβοα, ἰο ἰθδοῖ δηὰ ἴὸ 
ϑὐπηοηΐδῆι ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 οὗ γοι. 

Ξελεκε : Β]οβδοὰ 6 (6 Ἰαπὰ πρϊοῖ ἰδ [1 οἵ [86 
ξοδροὶ οὗὨ Ογίδι  Τῇδὶ ἰδ πόσο ἴμδῃ ἰζ ἰδ ποῦ ἢ}]} 
οἵ μοϊ]ὰ διὰ εἰἶϊνονς (νϑν. 19).---ἢο ποὶ γϑῆονυο ἔγομι 
ΟηΘ οΪἷδοθ 0 δποίπον τ μοῦϊ ῃΘορθϑὶΥ πὰ ἃ ροοὰ 
Θῦ86 : ΓΟΙΠλΔΙη ἴῃ ὙΟῸΓ ΘΟΙΠΙΓΥ, δηα ᾿ἱνθ ΠΟΙ ΘΒΕΥ͂ 
(νον. 28).--- ΗΠκρικασε: Νοιΐοα ἐμαὶ Ῥδὺ]} γὶ}} ποὶ 
Ὀυϊ!ὰ οἷν ΔΩΥ ΟἾΒΘΡ τηδπ 5 ἰοιπἀδίίου : Ὀὰϊ ΠΟῊ ἰἴϊ ἰδ 
ΒΟΙΐηρ ΠΟΘ ἰη ἐμ6 ΟΠυγοῖ οΓ ὁΠ6 ἴο ἰδῖκθ τι δῃ- 
οἶμον ἷ8 χοοά ρστουπά, Ομ νίβε, ὈΥ οἷδτοοσίηρ, οχοῖῖ 
ἴῃ βυκρίοΐοη, δῃἃ Οἴμ6Ρ ἔογπιβ οἵἨ πίοκθάπϑβϑ (νοι, 
30).---'Ἡ Πδὺ ἀο68 ἴον ἴον ΟἸγίδέ ηοὶ ἀο7 Ὑγδῖ δ 
ουγηοῦ ἴο Βοπιο δηὰ ὥραϊη ἢ) ἘΕτγϊοηὰ, δγὸ χοῦ ποὶ 
δΔη οὔδίοϊα! βυσοοϑδοῦ οὗ Ῥαι], ἃ ραδίονγ, δῃὰ ἃ βῃθρ- 
μβογὰ οὗἉὨ βου] ῦ ΗΟΙ͂ ΤΩΔΩΥ τηΐϊ68 ἀοΟ γοὺ ΑΥΘ ἴο 
ἔο οἡ [Π6 ΜΑΥ̓ ἴΟ {π6 ργϑδοβίηρ ϑιδιίίοηβ, [0 βοδοοὶ, 
ΟΥ ἴπ6 ρυΐναίθ ἤουβο οὗ οὔθ οἵ γοὺγ μβδᾶγοῦβ᾽"ὴ ΗΟΥ 
οἴδῃ, δῃηὰ ΠΟῪ πὶηρὶγ, ἀο γοὺ ταδῖκο ἰΠπθ νἱδὶϊ ἢ 
γογ, 934.).---ΟΥΑγίηρ ἰ8 (6 88π)6 88 Βρδιίπρν. [1 ἴδ 
πιοαῖον ἰδῦον ἴἤδη ρἱουρίηρσ, Βαὶ μον ἰμα δ ΓΘΠΟΥ 
ἀο γοῦ τορεγὰ ἰὶ 1 (νοῦ. 80.) 

ΞΡΕΜΕΕ, Οὐ γνοῦ. 39: δυοῖι οομβάσποο οὗ [{|6 
ΡΓΘδΟΙΘΡ ἰῃ [86 [6] οἸὐβαΐρ οὗἁ μἰβ Βοοὶς οὔθοίδ τουοῖ 
βοοά, ἔον ἰῦ ργονθβ ἰΙοσγθο. Α σνδηὶϊ οὗ οοηβάθηοθ, οἢ 
{Π6 Οἴποῦ Βαπά, ἀδϑίγογβ πιθοῦ οἀϊβοδιίοη.--Τὸ τῃ6 
τηϊἰϑίογίδὶ οὗοθ ἰῃόσο ὈΘΙοηρ : 1. Τοδοπίπρ ; 2. 
Οάτο ἴον (6 ροοῦ ; 8. Αὐἀπιοηϊίοη οὗὨ [86 ὨΘΑΓΘΓΒ [0 
ῬΓΑΥΟΡ (νοσα, 14--33).---Ηδ ἰδ ποὶ ὙΟΡΟΠΥ ἴο Ὀ6 ἰπ 
ΟἸ ἰδὲ 8 ἰηράοτῃ δηὰ ἰο δηΐου ἰΐ, νο ἀοθδ ποῦ ἀδ}}γ 
ῬΓΑΥ͂ [παΐ ᾿ξ ΤΑΥ͂ Ὀ6 οχίοη δα (τοῦ. 80). 

ἀπκιλοη : Ῥδὰὶ ταῦ ἢ π.86] 88 ἃ ῬΠΘΣ ψ}ι0, 
ΟΥ̓͂ ἔπ ρτγοδοπίηρ οὗὁἨ ἐῃθ ροδροὶ, ργθραγθθ δῃηα ῥγθ- 
τἰδοι ἰο αοὰ ἔδο οοτλίηρ οὗὐ ἰδ6 πίνοϊα ΘθΘῃἘ}]6 
πουϊὰ. 

Ηκσύβνεε : Ῥδὺ}  βο]οϊζυθ ἰὰν : 1. ἴη {86 οΠοΘ 
ἭΝ ΟΝ Ἠ͵ὰ8 σίνϑη τὸ Πῖπι, τὶ ἢ ἢ ἢ δἰ8ὸ γοοοϊνοα 
δίγοηρίῃ ; 2. [ἢ (Π6 ΠΟΙῪ ἴον Ὑῃΐοἢ Β6 δὰ. Ὑ ΠΘΓΘ 
ὈΟΓῈ οὗ τῃ6πη6 οχίβί, δἀγαοηἑθίοηβ ἃΓῸ ΠΘΥΟΣ ΝΏΟΪΙΥ 
(τυ 1685 (νον. 1δ).--τῷ πιϊπίθιοῦ τγῆο ἰβ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ ἃ 
ῬΓΟΔΟΙΟΡ, ὈΘΟΟΠΙΘᾺ ἃ (ΔἸΚΟΡ; Ὀαὶ, τονόγϑοῖγ, ἴῃ 8 
ρΓγίοβυ αἰνουαὰ αἰ σαυβ Ὀ6 ἃ ργϑδοι ον, οὐ οἶδα ἢ υ1]}} 
Ὅ6 τηργοὶν ἃ Φαράμοδβα ὈοηΖα (νοῦ. 16).--ΟἘ γι 8 
ἴονθ ἸΑΒ τοραγὰ [Ὸγ ἴῃς γίρι8 οἵ οἴβοτβ (νον. 20).-- 
Τῆς πίρμοθς βοῦνίοο οὐἁὨἨ παϊβδίομαγῖθβ ἰδ, παῖ ΓΠΘΥ͂ 
τυϑὺ Ὀορίη ἴτοπλ [86 ΥΟΡΥ͂ βίδιῖ, ἀπὰ ἰδοῦ τῖτ {Π6 
τουχίν πιαῖογῖα] (νον. 21).-- -ΤῊΘ οἤδηρο ἰῃ [6 αἰγο]ὸ 
οἵ ορογαιϊίοη.--Ἴὸ ἰΟΌΓΠΘΥΒ οὐἨ [πΠ6 ΑΡροϑί!οϑ, συ ς ἢ 
ΟΡ Ὠοῖν, δουπάδηϊ ἰη Ὀ]οβδίης, δηὰ {0}} οὗ βυβτ- 
ἱπρ (τον. 34).--ϑορί γί] ὈδηοΐδοίΟΥΒ ἀΓ6 ἔπ 6 Πίρἢαϑί, 
δῃὰ τῃουρῇ ὈΘΙΏΡΟΡῺΙ Ὀϊοϑϑίηρβ σδηηοί ρΡΘΡΙΘΟΙΟΥ τγο- 
αυΐτα (ποεῖν βρὶ γα] Ὀοποβίβθ, τὸ βΒῃοῦ]αὰ πουονῦπο θβδ 
ΓΟΡΗΑΥ ὄνθη ὙΠ τΠὸπὶ (νόγὰ, 26, 37).---ΟὨγιϑιϊα πα 
9ῃου]ὰ ποῦ 60πΠῚ6 ΘΙΏΡΙΥ ἴο ϑδοῦ οὔδογ, Ὀὰ0 ἢ 
δρ᾽ τἰτυ4] ὈΪ]οβδίιιρα (ναγ. 29).--ἼὯθ ρόνον οὗὨ Οηγίδβ- 
εἷδη ἰανογοθββϑίοη (τον, 30). 

Βεϑθκπ: Τὴ. ΑΡροϑβι16᾽8 οἰ οἶα] 864] ἰ0 1π6 ΕἸ ἰδ8- 
(16 το ἴ1πΠ6 Βοπηδῃ9 (γοτβ. 14--38)..- ΤῸ Ῥυγα 8δ.γὶ- 
βοΐα! τνοβϑοὶ 8 πὸ ρόβρεὶ οἵ Οοἂ; (86 Αδημ]οδ, 
ὑτοῦρῆς ΌΥ (αἰνὰ ἴῃ {μ]8 σϑϑϑοὶ, ὉΣΘ δὴ δοοθρίδθ!ο 
οἴεγίηρ, βαποιίβοὰ ὮὉΥ [6 ΗΟΙΥ ϑρίγιῖ, ο 8. [86 
"αοτίδοίαὶ ὅγο ἔγοιῃ ἤθανθῃ (1 Ῥοίου ἱ. 13), νὮῸ ὁ0Ώ- 
ἔπαθα [6 ὨΟΪΥ Ὀσσηΐηρ ὈΥ πος Ομρίϑὶ δαῃοίὶ. 

ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑ ΙΪ, ΤῸ ΤῊΞΚ ΒΟΜΑΝδ. 

βοὰ δἰτιθοϊ ἔος ἃ Ὀυτης οὔτίην ἴοΣ 61} (τες. 16).- 
ἈΑΠέναοίες ἴῃ ἰμοσηθοῖνθα δ 50 ρυγυοῖ οὗ στ : ὃ! 
88 εἶστιθ οὗ [Π6 το] Οπεῖδι, (μ6 τιΐγδοῖθ οὗ ἴθ ε Αγ ϑ. 
1168 ἱτωρτίπιὶ ἃ βοδὶ Ὁροὴ πον ἀοοιτίπο [0Γ ἴδ 6 0 οἵ 
ὈΘ]ΐονοτβ δπὰ ὉΥ ἴΠ6 ἡυὰρτηοπὲ οἴ ἁηθεϊΐονοσ (τ τα 
18, 19). 9 ῖ οὗ (ἢ ἰδ ἔουκθς Ὁ δεΐπι σις 
ῬΓΆΥΒ, βοοΐῃρ δῃὰ δοϊΐηρ (06 ορροβίϊθ οὗ ἰ[νΐ8 ἴομε, 
δηὰ βοοεκίηρ [6 οομποοδὶοα δος οἵ Οοά, πθο ἰδ σὰ 
οὗ Βορ6 (νοῦ, 80).---Οοα ρίνεοβ ρϑδοθ ΘΥΘΥΥΝΟΓῈ δηα 
ἴῺ ΘΥΘΡΥ͂ ΓΩΔΏΒΟΡ (2 ΤΏΘΒ8. [Ϊ1, 16) : Ῥοδοθθ ἴῃ Ὀε]ϊον- 
ἰηρ οἡ Ηΐβ χγϑοθ (οῇδρ. ν. 1), ρεδοθ ἴῃ τγϑ δα Οἢ 
186 ἴονο οὗ Ηἰδ ρφονογηγηθηΐ (οἶδρ. ΥἹἱῖϊ, 28), ῥόβοθ 
ἴῃ [86 σονίδίΠ ἐπὶ Ομ εἰδὲ τοῖρτιβ οὐὸγ Ηΐ8 βῃθσωΐθθ 
ὑμῖν χνὶ. 29), διὰ ροδοὰ ἰῃ ἔΐο ἰόν οἵ 6 ὥϑρ τὴ! 
νογ, 88 
ΝΙΝ ΑΔ νὸ Βουῦος ἰΐο Θοὰ οὗ ροδοε, 

ὙΟΙΏ Ἧὸ ΒΟΕΥΘ : 88 ΜθΘὶ ἰονγθ πο Ῥείποο οὗ ρθδοοϑ, ἴῃ 
ποιὰ τὸ ὈΘΙΪαν6 : 88 ἯΘ δορα ἴον [06 οομΐοτι οὗ 
186 ϑρίγῖϊ οἵ ρϑδοθ, διὰ δ8 πὸ Ἅσβοῦῖδῃ [0.6 δΌουεδε 
οὗ ἰδὲ μψοπροὶ οὗ ρΡ6806, ἰδὲ υ8 ῥσόϑοσγνο ἰΐ ψθοτο ἴὺ ἰδ, 
δηὰ Ῥυγβυθ ἰῦ ὙοτΘ ἰδ δΒ᾽686. ἔγοτη 8.--ΗΈΝΕΥ : ΤΏΟ 
Ὀ]οθοίηρ οὗἨ [86 ζοβθρθὶ ἰ8 1:6 ἔγθάϑαγε ποῖ τ Ὀδνς 
ἷῃ Θδγίπθηῃ σϑϑβο]8β. Ὑ ΠΘῺ Τα ἰδίουβ 86 [ὉΠ] ῥγο. 
Ρασγοὰ ἴο ρῖνο, ἀπεὶ ρϑορὶθ (ΠΥ ρτεραγθὰ ἴὸ γϑοοῖνο, 
τπῖ8 Ὀϊοββίην, ὈοΐΠ} ἀγα ὨΆΡΡΥ. ΜΔΩΥ ἰᾶνο [86 906. 
Ρ6] ψγῆο ναὸ ποῖ (86 Ὀϊοββίης οἵ ἴΠ6 ρΌΒρεϊ, δῃὰ 80 
ΒΟΥ Πᾶνα ἰδ ἰη νεΐη, Τῆι χοεροὶ πὶ] ποῖ ῥτγοῆῖ, υῃ- 
1688 αοἃἂ ὈΪ]688 ἰδ οἱ 8: ἀπὰ ἴϊ 8 οὐν ἀμ τ0 παῖ 
ὕροη Ηΐπι ἔον ἐμαὶ Ὀ]οϑδίηρ, πὰ ἴον 116 ζ]Π688 οἵ ἴδ 

[ὈΟΡΌΒΙΡΟΚ: [οὐ ἃ8 δάογο ἔμο αοὰ οἵ μτδσε 
δη ρόδσο, ποὺ ποῦῖκϑ [Π6 τηοβὲ ἱπιρογίδῃι θη δ Ὁγ 
τοοῖμοάβ πηι βουρηὺ οὗὨ ὈΥ̓͂ 08; δῃηὰ ᾿οῖ υ8 Ὀ6 ΥΕΓῪ 
οϑυϊζίουβ ἐμαὶ τὸ ἀο Ὠοῖ' γα} } υάμο {παὶ Ηδ Ἰιδῖὰ 
Γοὐϊοοῖθὰ ον ῥγΆγοτβ, Ὀδοδυβο ΜῈ 40 Ὠοΐ 866 ἴῃθιρ 
ΔηΒΝΓοὰ ἴῃ ἐδαὺ ραγίϊου δῦ ὙΘΥ πΠΐοἢ τσ ὨαΥθ 
ὈΘΘῺ ΠΊΟΓΟ ΔρτΤΘΟΔΌΪῈ (0 ΟἿΓ ΟὟ ἩΪΒΏ6Β.---Ο, ΑἈΚΕ : 
Βονασο οἵ οομὐθημίοηβ ἰπ τοὶ ρίοη ; ἰξ γοῦ αἶδβριῖθ 
ουμοθγηΐῃρ ΔῺΥ ΟΥ̓ ἰἰ8 ἀοοίτίποβ, οὶ ἷἰξ Ὀ6 ἴο Βπὰ ουἱϊ 
τγαἢ, ἠοῖ ἴ0 δυρροτὶ ἃ ργεοοποοίνοα δηὰ ρροδεϊδῦ- 
᾿Ἰἰδῃθα ορἱπίοη. Αγνοϊὰ 41} ρο]θπλῖοαὶ μοαὶ δῃηὰ σϑδῃ- 
οοΥ; ἔπο86 ῥγοῦθ [86 δῦβθηοθ οὗἉ 186 γοϊϊ σίου οὗ 
ΟἸγίαι. ὙΥμδίονον ἀοθβ ποῖ ἰοδὰ γοὺ ἴο ἴονε οἱ 
Πα Ιηλη ΤΏΟΓΟ, ἰ8 τηοϑὺ δδϑΌγοα Υ ἴσο ὈΘηθηΙ. 
ΤΏ ΟΘοὰ οἵ ρθδοθ ἰβ ἴδ 6 δαΐπον οὗ ΟἿ ΓΒΕ ΔΗ ; δπὰ 
ἴπ6 Ῥγΐποο οὔ ρόδο, (Π6 ρὑγίθδὶ δπὰ βδογίβος οὗ ἰΐ; 
τῃογοίογο ἴον ΟὯΘ δποίδον, δια ἰϑδᾶνθ ΟἹ σοηιθητίοη 
Ὀσίοτο 10 Ὀ6 τοοἀάϊοα πίἰ!. 

Ηοπαξ: ΑΒ οἱἱ ρουγοὰ οἡ τδίδγ ατηοοῖδει ἰΐ: 
βιιτίαοο δηὰ γοπάργα ἰὰ ἰγβηθραγθηῖ, 80 ἀοο8 Κίπάπειε 
οαἶπὶ (ἢ6 τηϊηβ ΟΥ̓ τηθῃ, δῃη Ῥγθρασε ἴπθῖ ἴογ {ἢ 6 
ΤΟΔΟΥ δηίτδῃοο οὗἁὨ ἐῃ6 ἰγυῃ. Βοβίθβ ἴ(μθ86 αὐδ]ῇ. 
ΘΔ Ε 028, ἰ6 τῆ δἀθηοηΐδβινθβ οἵ ΓΒ βῃουϊὰ Ὀ6 φη]οα 
ἴῃ ἴο δοῖ. ἴ{ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ {πα 8 Ε116 Θπου ὰ 
Τοβὲ οἡ δΐβ οδῆοΐαὶ δἰβδιΐοη : Ὀπλ ποτα βῃουϊὰ Ὀ6 δυ 
Ρονίουεγ οὗἉἍ βοπιο Κη ἀ---ΟΥ̓́ΔρΘ, ΘΧΟΘΙ]ΘΠο6, ΟΥ Κηον- 
εἀρο---ἴο χῖνε Ηἷβ δἀπιοπλθουδ ἀπ οἴἶδεοῖ.-ΒΑΈΚΕΒ: 
ΤΏ βυσορββ ΟΥ̓ ἃ τα ἰ βίον ἰ8 ἢοῦ [0 [ιΐ8 ΟΥ̓́ ὈΓαΐδοΒ, 
Ὀαΐ ἴον [6 ποποὸρ οἵ Θοά: ποῖ ΜΥ̓͂ μἷ8 8[}ς}}} οἵ 
ρονογ, Ὀυϊ ὉΥ͂ ἴῃ6 αἱὰ οἵ Ψεδ8ὺ8 ΟΠ γὶϑι.---Οοὐ τὴδν 
ἀϊδαρροῖπι ἃ8. ἴῃ ἰο ἴ6 τροᾶϑ ἰη σΐο τς 
Ῥύυγροβα ἴὸ ἀο ροοά: Ὀυὺὶ ἱΓ νὸ γϑδ}}ν ἀθαῖγθ ἷι, Ηδ 
Μ]1 Θη80]6 υ8 ἴο ἀο ἰξ ἰῃ Ηΐ8 οπῇ ἨΔΥ. [Ὁ ΤΩΔΥῪ ὯΦ 
Ὀοίίον ἴο ργϑδοῖ {π6 σοβροὶ ἰῃ Ὀοπαδ ἔπδη δὲ ἸΣΟΣΊΥ ; 
ἰς ἰδ Ὀοίίαῦ ἴο ἀο ἰξ ἴῃ 4 ρῥτγίβοῃ, δὴ τοὶ αἱ δ]], 
Βυηγδὴ πτοῖο ἴπὸ “ ΡΙΙρ τί 5 ῬτΓΟΡΤΟΒΒ ̓, ἴο βιουδὲ 
ἷδ ΠΟΔΥΥ͂ πουγδ ἀσπίς 8 ὑπγοῖνο γϑδγβ᾽ ογηοὶ ἱτηρείθ 
οὨμθπῖ, [6 δεοὰ δὲ ἸΙΡΟτΥ, ἢὯ6 φεοῦθονν 
πουἱὰ ποῖ πατο πετθο ἷς αἰ 4]}...ῳ0. Ε. ΕΗ] 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΥΪ. 1-20. ἀδὲ, 

ΤΗΙΒΡ Ι[Υ ηΙ͵2ΙΒΙΟΝ. 

ΓΗῈ ΟΟΜΜΕΝΡΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΟΜΡΑΝΊΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΠΡΕΚΒ ΙΝ Α ΒΕΒΙΕΒ ΟΕ ΒΑΓΌΤΑΤΙΟΝΒ 
ὙΠ ὙΒΙΟῊ 5 ΖΟΙΝῈΡ ἃ ΜΑΒΝΙΝΟ ΑΘΑΙΝΒΤ ΒΕΡΑΒΑΤΙΒΤΙΟ ΒΑΙΒΕ ΤΕΛΑΟΒΈΝΣ 
ΕΒ ΑΝῸ ΘΕΝΤΙΠΕΒ), ῊΡῸ ΘΟ ΒΙΝΘΕΒ ΑΝῸ ΕΥ̓ΕΝ ΡῬΕΒΤΆΟΥ ΒΟΜΕΒ ὈΕΒΤΙΝῚ 
ΑΝ ΗΒ ΑΡΟΒΤΌΠΜΙΟ ΜΙΒΒΙΟΝ. ὙΕῚ ΤῊΒ ΘΟ ΟΕ ΡΕΑΟῈ ΜΠ), ΒΗΘΕΤΙΥ͂ ΒΕΆΌΙΒΕ 
ΒΑΤΑΝ (ἸΑΙΕΤΙΟ ΑΝῸ ΡΑΘΑΝΊΒΤΙΟ ΕΕΕΟΒΒ) ὈΝΘΕΒ ΤΗΕΙΒ ΕΈΕΤ. 

ΟΕμΔρ. ΧΥ͂ΙΪ. 1--20. 

Α. Ῥδοῦϑ οὗ Οοχίθδ, 

Δ 1 οοιμπηρηᾶ υὑπίο γοῦ ῬῆΘΌΘ ΟἿἿ Αἰβίοσ, οι [70] 18 8 βογυϑηΐ πο ϑανιως 
4 οὗ 186 ομαγοἢ ΠΪ]ΟΘῺ ἷἰβ δῦ Οδῃοῆγοα: Τμδῦ γ6 σϑοοῖνο ΠΟ ἴῃ (ῃ6 1, οτ, 48 ὃ9- 

οομλθῃ βϑιηΐβ, δηα (Πδὺ γ8 δαβίβί ΘΓ ἴπ Ὑδίβοθνυθι ὈπβίΠ688 Βῆ6 δ} [τΏ8}ὺ ἢΆΥ6] 
ὨΘ64 οὗ γοὰ : [ὉΓ Βῃ6 [100] Βα ὈΘΘῊ 8 ΒιαΘΟΟΊΙΓΟΥ ΟὗὨ ΤΩΆΠΥ͂, 8ηα οὗ τηγ86}} 8180. 

ΒΒ. Βοεῦδῃ ἔδίϑηδδ. 

8,4 Οτοοῦ Ῥγίβο!]α [Ὀυγῖβ08] δῃὰ Ααυ1]8, ΤΥ ΠΘΙροτΒ ἱπ ΟἸτίβὶ Φοβυβ: ὙγὙ8Ὸ 
ἢδν6 [ὉΓ τὴν Ἰἰ8 414 ἄονγῃ {Πα ῖγ οὐ ΠΘΟΪΚΒ: πηῖο Ομ ποῦ ΟἿΪΥ [ σῖνο ἴῃ ϑηΪκα, 

δ Ὀπῦ 8180 ἢ [ῆ6. ΘὨυτΟΠο5 οὗὁἩἉ [86 (ἀρη1]6.8. 1 Κονῖβα σγοοῖ [δαζιῖ6} ἴῃ6 οι τοῖ 
τΠδῦ 18 ἱπ {Ποῦ μοῦβθὸ. ϑαϊυΐθ τὴν τν6}}-Ὀο]ονοα Ἐϊροποῖαβ, ψῆο 18 [86 Βγβίεγαἷτε 

ὁ οὗ Αοἰαδῖα [814] αηἱο ΟἸγδι. ἀτοϑοῦ [841016] Μαῦγ, ψῇο Ὀοβιίον θα τοὺ 
Ἴ ἸΔΌΟΌΓ ΟἿ τι8 ἴῳ τοῦ] ἡ ϑβα!ῦθ Απαγοιΐουβ δηα “υπῖδ [ὁγ, πη185].,} ΤῊΥ Κὶπε- 

ΤΏΘΏ, ΔΠ6Ὶ ΠῊΥ [6] ΟΥ-ῬΥΙΒΟΠΘΓΒ, ΠΟ ἅΓΘ ΟΥ̓́ ποῦθ δι ο Πρ" [6 Βροβίϊθβ, γῇ. αἰβὸ 
8 ὙΟΙΘ ἴῃ ΟἾγδῦ Ὀοίοσο τὯθ. Οτθοὶ Ι5ΈνῈ} ΑἸΩΡ 88, ΤΥ Ὀο]ονϑᾶ ἴῃ 186 [μογὰ, 
9 δα! Ὀτθδμα κρψν. Οοὐγ Παοῖροῦ ἴῃ ΟἸυϊβί, ἀπὰ βίδοῦυβ πὶν θοϊονοά. 

10 δα! Αρ61168 [186] δρργονϑᾶ ἰπ ΟἸγῖδ, ϑαϊαΐα {μθπὶ σοὶ [0] ἅττα οἵ 
11 Ατ᾽βίοθυ δ᾽ λοιμϑολοία [Π6 Βουβθῃοϊ ἃ οἵ Αὐἱδίοθα] 8]. ϑαϊαίο Ἡθγοάϊομ τ ν 

Ἰσηβιϑῃ. ατοοῦ [58]016] ὕπ6πὶ 1Πδὺ Ὀ6 οὗ {πΠ6 λοιιϑολοία οΥ̓ Νατοΐββιιβ, ν Ὠἰοὶν 
12 ΕΟ] ΔΙΘ ἴῃ 1ηΠ0 Τιογτᾷ. ϑα!αῦο ΤΥυρἤῆθηδ ἀπᾶ ΤΎΎρΡΒοβα, 80 ἰδθοιγ ἴῃ 186 

τὰ. ϑβαϊαυῖθ ἴπΠ6 Ὀοϊονοὰ Ῥδγβὶβ, ΉΔΟ [80] ἰαθουτγοα το ἴῃ 1ῃ6 Τιωυγὰ, 
18, 14 δαϊαΐο Ἐϊιῆιβ τὰ νας ἴῃ {86 Τιογά, δηα δὶβ ἸΟΠΘΓ 8πα τηπθ. δα]αῖθ 

᾿Αβυπογϊυβ, Ρη]θροη, ἨἩρτιηβ8, Ῥαϊγοῦδβ, Ηδγθβ [Πφϑγπλθϑ, Ῥαδίτοῦ 88, Ἠδντη88]." 
1δ δηὰ {μ6 Ὀγθίγοῃ ὑὨ1 ἢ ΕὝΤΟ 86. Ὑ]} τΠθὴ. δ! αῖο ῬΒΊ]οΙορτιβ, πὰ 40118, 

Νοίθυβ, δπᾶ ἢΪἷ8 βἰβίθσ, ἃπᾶὰ Οἴγιιρϑβ, δῃᾶ 411 86 βαϊηῖβ συ ῃοἢ [ὑπ 70] ἃγὸ τ ἢ 
16 ἴθ, ϑϑαϊαῦθ ὁῃ6 δηοίμοσ ψὶῦ ἃ ΠΟΙΥ ἰδ. ΤῈ [41] [86] Ομ τΟΒ6Β οὐ ΟἸσῖσϑι 

Βα] αὖθ γου. 
Οσ. ὙΜῈασηίηρ δραϊησί ἔμ)ϑοὸ ἰδοῦσα. 

17 Νοῦν 1 Ὀεοβοοοῖῦ γοῦ, Ὀτθίμγοη, [10] τηϑῦῖκ (Ποῖ ψῃΐϊοῦ [ΠΏ 086 Ψ 80] οδαβε 
αἰν βοηΒ δηὰ οβϑησοβ οοῃηίγασυ ἴο ὕΠ6 ἀοοίγϊπα [(6δο ίηρ]" τ Βΐοδ γα ἢδνο 

18. [ουέ 8 ν6} ἸΘΑτμΘα ; 8πη6 δνοϊα ἴβθθ. ΕὌΓ ΠΟῪ ἴδδῦὺ ἃγΘ ϑι6 ἢ} ΒΟΓσο ποῖ ΟἿΓ 
γὰ ΨΦ68ὰ8 [οπὲὶ 96 853]" ΟἩτβί, θαῦ {ποῖγοι ὈΘΙΥ; δπᾶ Ὁγ [{π6|Ὁ] ροοΐ 

19 νογὰβ δᾶ [Ἀ1Ὁ βρβθθοῖββ᾽" ἀθοθῖνθ 1π6 ᾿ιοϑυγίβ οὐἵ [6 βἴτηρῖθβ.1 ΕῸΓ γοῦγ οδι- 
ἀἴθποθ 'ἴβ οοπθ δχγολα υπίο 411 ηριεγι. 1 Ὧ1ὶ ρἷδα [τγϑ]οΐθ6] βδυθίοσθ οἷν γοιιτ 
ὈΘΒ41 [ονοῦ γοῦ]:  Ὀυΐ [ὁπ θῈ0] γοῦ 1 που πᾶν γοὰ τῖβα υπΐο [οοη. 

80 ὀσγηηρ] ὑπδὺ ΠΟ 8 ροοᾶ, Δπᾶ βίτωρ]θ [ΠϑΓΠ1]688] σοποθγηΐηρ ον]. Απὰ τἢδ 
Οοῦ οἵ ρμθᾶοθ 8118}} Ὀγαΐβ ϑαΐδπ ππᾶθτ γοῦν ἔθοῦ βῃοτίν, ΤὴΘ ρῖβϑοθ οὗ οἷι 
1,οτὰ Φοδὺβ ΟἸσίβὺ ὅ6 υἱἢ γοῦ, Αμμθα [οπὰὶ Ατηθη.] ἢ 

ΤΈΧΤΟΔΙ,. 

Ψοε. 8.--[1ποοδλὰ οἵὗἩ Πρίσκιλλαν ( ̓ο.. γϑτδίο8 δηὰ δι ἴθ6τ8), τὸ ὅπὰ Πρισέεαν ἴῃ Ἀὲ. Α. Β. 6. Ὦ. Ῥ. Τὰ, στ ττιτοι, 
[ “Ἢ ΤΙΏΙΤΟΣΘΑΙ γ᾽ τυοοῖνοα ΠΟΥ. 

ον, ἢ. -[Δνο., σἴπἢ Ὧ5 8.1, γογδίουδθ, διὰ {πέμο γα : «Ἀχαίας. Ν. Α, Β. Ὁ. ὮΣΙ, Ἐ,, τοοαδὶ γογαίουβ, [π" 
ΟΥ̓͂ ἴη6 ῬοβὨο, πη ἃ 4150 Ὀδοδῆθο ἐδ} ἰδ σα ἀτίβη ις Βέβοτο: ᾿Ασίας. ἢ. Ὕοε ἀοίιπᾶκ ἴΠ6 ΤΌΣΤΗΟΣ οἡ [26 Δ ΒοτΙ ἐν 



448 ΤΒῈΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΚ ΒΟΜΑΝΕ. 

δοτα 1 (ον. χυνὶ. 1δ, βότο ἘΠΕΡΆΒΟΒΕῊ οα])οὰ ἐμ δισυείγυϊία οὗ 4εολαία, τοῖα Βαγὸ οοσοδείοιιοα ἰδ6 «ὮΔηδο ἰου ἄσιας. 
Βι" [06 ῬγΓΟυΔΌΪΙΥ ἴθ ταίθπογ τἰναξ ἘΠ}9 ῬΗΣΘ]1]6) ραδοαβὸ πὲ ττίἐδῃ οἱ (86 τοδλιρίσι, δὰ τ 08 δορὶ ἑπίο ἔδα ἱεχὲ ; δϑὰ δὲ 
ἢ. ΕΡ 5.16 νῶδ γι ἐἴδι ἰὼ Δοδδία, [Ὁ αὐτοῦ 'ψἯῶῦ του τοίδίβοά. Τὴο τοϑϊωμ ᾿Ασέας ἐδ ποοορίοὲ ὮὉΥ τοοσὲ τιοῦσεδι 
οἐϊονθ ὅτι οοτηπιοωίδίοσεα. 

8 Ψογ. θ.--ἰες., 65. 1.. τογεΐοθβ διὰ ΤΑΊ μοσα: ἡμᾶς; Ὦ. Ε,: ἐν ὑμῖν ἃ. Α. Β. ΟἹ, νογείοα διὰ ἐβίμοιθ: ὑμώς 
ΤῊ τοδαϊτικ ἰαδὲ τηδη οιθα ἐδ κἀυρίδὰ ΒΥ Οτίοδθδον, Γκομτολησ, ΜΌΤΟΣ, Αὐτογὰ, Ττφοιΐδα; ἐπδὶ οὗ ἐμο ἥσε., ὉΥ͂ Ἢ ἰδοῦ» 
φηάοτί (θὰ. » 6 οῖϊο ἘΒΊΉΡΡΙ. παν δὰ ΤῺΘ ἰπίοσηδι ουὐἱάθηοοϑ ἱβ αἰἴγτοσ μὴν ἐπ ἰζ ίανοε βδο ἐδὸ Ἄλον νει 
σῇ Ὁ. Κι 1ι: Μαριάμ; Α. Β. Ο., Ῥοιμίίο: Μαρίαν. ΤῺ ἰδέξοι ἰφ ῥγϑίοστϑα ὉΥ ἱδιοδτρδσιῃ, ἢ τί (οὐ. Ὁ 
ἌΠΟΤΙ Τύσε ον 

᾿ Υ 7.--᾿ἰβδο τὴ. σευ. τὐρίον Ἡ ἐπὶ ὴ ποτε ἘΠ 
ΘΓ. 7.-ἰἨ πιο κι ἀροτί ἐα ἰΘ το ϊχυουα. [1 128 ῬΙΥ: προ ἴδ6 δρυϑίϊοδ, 86 ο ὩΌΠΙΌΘΓ, ΟΥ απὸ 

ἔδδὶ (Π0 δρουΐί ὁ: θα το ᾳ ὨΐμΒ τορυῖδ. Τῇ Ἰαείαγ 6 Υ͂ ἔγοίογση 9 8.60 ἔδ9 ἄσιρ. Νυίεε, ΕΣ 
4 νοῦ. Ἅ.--ν. ἃ. Β. εἍ,,. 3. Εν) τποδὲ γοσβίοτια, δικῖμὶπ ἴὴ6 υχάογΣ : Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν; ἀρτίῳ, κρῦν 1.1] 

᾿δοδηῦδην, Γ᾿ Βοποπίοσί, Μόγοσ, ἀπά ταοσέ ταοάογη οαϊέοταΒ. ΤῊδέ οἵ ἐμ Ἀν. Ὲ ΒΌΡΡογίϑὰ ὈὉγ 3. Ι,.., δοτθα Οτιοῖκ ᾿- “Ἵ 
Ἰ Ψογ, 18. ΓΘ ΔΘΙΈΒΟΣΙΥ ἴοτυ πᾶσαι ἰδ ΥΘΓΜΏΘΙΒΗΙ ΙΕ. δὲ. Α. Β. Ο. 1κ, τοοαῖ νογϑίουδβ δι ἃ ἐβμίασε), ΤΟ οὔδαὶοβ 

᾿ς ΦΡῸδ0 ἔγοϊα [86 αὐδδῖίοι! δἂό ἴ0 ἩΒΠΘΕὮΟΣ [06 ΑΡοαίὶθ οου!ὰ δβρϑθᾶ αἷλ ἴ)0 ΘΠΌΓγοΙ δα, 
8 Ψα;. 11.--[(0. ἐδυομ έν ἰι ᾿ΓΘΙοΣΘ 06 τὸ ἀοοέγί πε, 8666 οἴδΡ. ΣΧ. 17, ἢ. 212, δμ!ὰ [0 δνερ. ΔΙοίεε. 

Ἔἰνο Ἐποττῃ ὑδοῖ8] ΜΗΑ,, διὰ ἰδ οσαίϊίοὰ ἰπ ὁ 

10 Ννοτ. υὐὐπα δ Ἑ. οαἴξ καὶ εὐλογίας: ἴουῃὰ ἱῃ ἐξ. Α. Β. Ο., πιοδῖ νογοϊοδ. Ῥυοθανὶν οεαϊ θὰ ἤγο Ἐ82 
ἡγδιηδβογί Ὀο τ᾽ 8 παϊν ἐλ κίηρ ἐπ 9 σπὰ οὗὁὨ ἐπ ργενίουφ ποσὰ ον ἐϊιηΐ οὔ εὐλογέας. 8.0 τηοδοΓ οὐϊίοσα, 

᾿) Ψον. 19.- ἰἼὙ7θὸ Α ὁ. δε ; χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν, πρ 6} ἷἰΘ δυκ δἰποὰ ὈΥ 8 ΠΌΠΙΌΟΣ οἵἁ γαγαίοξιβ, δσιὰ δὶδι ; 14 
ογάεν ἰδ ἰουπὰ ἰπ Ὦ. Β'., πίοι οὐαὶ τό, βοψοῦοσ. δ). Α.ὄ Β. Ὁ. 1: ἐφ᾽ ὑμὲεν οὖν χαίρω; δἀορίοὰ ὉΥ ἤτοδἢ 
Τιομοοθογί, Μογοσ, ΑἸΐοσά, Ττομοιῖθα ἢ 6 οῖϊο δὰ Ῥμὶρρὶ γοϊδίῃ 6 ὑγΓάογ οὗ 1:6 Σξες. Βϑοίάδε ἐὩθ ΡΓΘ 
Ὁποία! δ Βογ ἐν, ἐξ ἰδ ῬΓΟΡΘΓΙΥ υγροά ἀραϊπεὶ [Π6 τοιάίηᾳ οὗὨ ἴῃ ἄξεο., ἔμας ἰδ κίνοι [89 τϑοσϑ δα] οξάδσ, ἤΘΠῸΘ 1} ΚΟΥ ὑο 
ὈΘ δὴ δἰἰδϑυδῶοιι, Ὦγχγ. Δηθο 081}6 1} ἃ οοΥζϑοὶ ὁΧ κἰοδα. : 

15 Ψας. 30.--Υ̓ο"᾽γο οὗ τ1ὴ9 υποίοὶ ΜΆ3. τοῖν ἵκ ΟΥ̓ ΤΌΡΡΟΓΕ ἴῃ ᾿Αμήν οὗ 1:6 3εο., φρο ἷ6 ΟῚ τοὐεοίρὰ ὮΚ 
1} οεἰ 681 οἀϊέξοτε.---ΑἸίοτὰ, ΤΊΘΒ61166, ἀπὰ οἴδοτα, Ὀτδοῖχοῖ Χριστοῦ, Ὑ ἰο Ὡοΐ ἔοαμὰ ἴῃ δ. Β.; Ὀπὶ ἐξ Θ661585 Ὀδαϊ ἕο 
ξφίκίη ἰι.---Ε.) 

ἘΧΕΟ Ροϊδιΐυοα, συοῖ δα ἀπάγοηΐουθ, δυπία, δηὰ Βογούϊΐοι ς- 
ὐοαιοοδδευοωεε, ΟΓ ΨΟΓΥῪ ὯΘΔΓ ἔτίοπάϑ, δὲ ΒΌΠΒ δὲιὰ ᾿ἷδ τηοΐποσ, Β6.- 

ϑιναηιαγυ.- τα. Οοπηπιθηἀδίίοπ οἵ ῬΒδθῦθ ἔθ δἰ ἀθ8, ἔμοσα ἃγθ ἔβοϑθ ΜΠΟπῚ ἔθ ἐδπ αἰϊδεϊησυαϊεῃ 89 
ἀδωοοῆθδα; υϑῖβ. 1, 3.---Β. Τιιθ βαϊυϊδιϊοηβ [0 Ὠὶδ αἰδοῖ ρ]68 ουηνουρα (πσουμη 8 ᾿πϑεγιπιθη δ! ἱῖς, οὐ 
Βοαικη ἔπεη δ δῃὰ οοτωραπίομδβ ἰπ (μοῖρ Ὠουβθμο ὰ | πο]! -Κπόνα ἡγίοπδ: Εροποῖαβ, Απαρ] δα, ϑβέβοῖ τα, 
οἰιΡοίνοβ, δὰ 16 ΘΟΕ ΠΙΘΠΒΉΟδΕ ἐπογοὶῃ ὀχργοθδβοὰ: Ἔ ΓΞ ετὶ ἥο ἼΡΡΕ ἐπρῆν δ ειραΝ ἀλλ ταεσύδηλα 
γΟΓΆ, 8-10.--.-Ὁ. ΤΥ δε; ἰπδὲὶ (4160 ἰδ γα, ὙΠῸ ᾿ 
ογϑαῖθ αἰδϑοηβίου. τῶν πόδας γοΓα, 1730. ᾿οΒαγοῖ ἴῃ ἐμ6 Βοῦδα οἵἨ Ααυΐϊα, κῃ ΔΒΒΟΙΛΌΪΥ δἱ [86 

ἴῃ 186 ΑΡροβι]ϑ᾿β βαϊυϊδιιοηβ [6 ἀοθ8 ποῦ πιδγοὶν ἈΟΡῪΝ οι ὀννλνν: ἐριέαπο δ ΤΡ Ἡρτυπειοίαλοι 
(δα οοχηίζαποο οὗ [τίθην γοἰδιίοβ ἰῃ ἃ γκοοὰ- ὅὉ [ὯΘ ὨΟι868 Ὁ οἰοαβ, “ὰ τ πὴ ᾿ ἜΚΡΗ 
πδίυτοὰ να, Ὀυΐ σϑίθορ ἀδοίσπβ, τῖτι ἃ εἰβιίποι ῬϑῃΐοπΒ. Ῥδγιδρθ ([π6 ὈΘΙ Ια σογΒ ἰῃ [Π6 ουβθῆο  ἀθ 
δϑοϊίοη οἵ μὶβ Ερίβεϊθ, πὰ ἰῃ 186 πτῖϑε δηὰ βίποογε, οἱ Αὐδέοθυ!υβ δηὰ οἵ Ναγοίβουβ ἰδ ἔοτπι ϑερδβγαῖε 
ἑοτα οἵἉ ἷ8 δα] αἰδιίουϑ, ἴ0 σα ζοη ἴῃ τ ΟΠ το δὲ ; ἀἰνδίοπβ οὐ {πὸ Οδιαγο. 
Ἐοιηθ ἴΠ6 σοῃϑοϊουδηθδθ (πὶ, ἴῃ ἰϊ8 ργϊηοὶραὶ 6]6- ' 
τοϑηῖϑ, ἰδ ἰθ ἱπαϊ θοῦ! Υ ἃ Ῥαυϊπθ οματοἢ---ἶ παι ἰδ, Α. οιβ. 1 διὰ 3.--α-ῖοτ. 1. 1 οοτιταφηῆ. 
Ο)0 ρριοργίαιθα ΟΥ̓ δένη ἰῇ ᾿ΐθ ἀηΐνοῦβα] οἰἴὔογιδ [Βοί᾿ δ ἰηιτοαποίίοι δηὰ ἃ οομηπηθηἀδίίοῃ ἀγὸ ἴτω- 
ὉσΏΡΝ, ὁπ, {816 ροΐαι, 88 ἐπέγοδωοίίον, ρ. 88, διὰ ΡΙθ4. Τῆι ἀοϑοτίρείοῃι οοπαῖϑια οὗ πὸ ρατίβ : ΕἾγδι, 
ὍΠ0 οοπϑιίγιοιίίοη οὗ (Π6 Ερίβ:]6. [ὲ ἰβ οπαγμοϊογίβως, 886 ἰΒ ἃ ϑἰϑίθτ, ΜΏ]οΝ ἰ8 1π6 ρθῆθγαὶ στουπὰ ἴον νοὶ 
ἐδαὶ Ααυΐα μὰ Ρυίβοι Πα βίαπὰ δὲ ἐπ μα οὐ τπο60 ὑοπαΐπρ ΠΕΡ; ἴπθη, πηογ βρθοίαι!ν, δῃ6 ἰ8 ἃ ἄδωουιν 
σὭοπι Πα μαϊαϊοδ Ὁ ᾿μοὶς βοι!δαθης ἰῃ ἘΡμθϑιβ 988) ἯΩΟ μαα ζα μία! ν ἀἰθοδαγροα ἰνοῦ ἄσιν (νος. 3). 
ΒΥ Βωά αἰνρομαν ργοραγοὰ ἴον δἷβ δοππθοιίου εἰθτο, [{|8 πᾶτιθ [8 ἀδγίνοα ἔγουι “νοῖβος, ῬὨαΌυΒ (4Ρ0]10), 
ἦαμι δὲ τΏΟΥ ΠΟῊ δὰ ἀοπθ ἰῃ Εοπιθ, δῃὰ δλογπδιὰ Ὀυῖ ἔπόῦο ἰδ ποϊΐησ ΓΡΙΩΆΓΚΔΌΪΘ ἴῃ (15, βίποοθ ᾿ὸ 

40 δικαίη ἰπ Βρβυβυβ 2 Τίπι. ἰν. 19. Απὰ βὸ ἰἴθγὸ τὸ ΘΠΤΔΟΙΟΘῪ μου] ὍΘ 88 {1116 γϑθοβι θὰ ἔθη, ἃ8 πον, 
ὨΣΛΩΥ͂ ΔΙΠΟΠΡ᾽ {Π| 068 βαϊαἰρα τ ῆΟ Πατα ργϑοθάβα μἰπι,, ἵμ ἴΠ|8 ΟΆ88 ΟΥ̓ ρΓΌΡΘΓ ΠΑΠΊ6Δ.---ἢ.} 866. 2 ον. ν. 
48 ᾿ΐδ πα νλ μια ΤΏΘ πίιοὶο Ὀοὰγ οἵ ἐο86 φτοοιθὰ 12. Ρμθῦθ ἴἰβ θυ} }Ἐ}[ ὗγυοζαγαθᾶ 848 ἴπ6 ὈΘΆΓΟΙ οὗ τῆς 

18. πιδὰθ ἃρ οὗ ἀϊδδγθιιι οἴδβββα. ϑΒοιῃθ ἀγθ πϑίρογβ, ΒΡίβι16. : 
ΟΥ̓ δὲ πα βϑί ΟΠΆΡΥ͂ ἰδῦοτ, πὶ αν ἰδυοσοὰ πὶ ὟμΟ ἰδ ἃ ἀθδοοῖιθεβ; διάχονος. θη ἴδε 
εἶπη, δηὰ ματὶ οὐ πβοπι βανθ ὀχσροβεὰ (μοπιθεῖνθ ἰο ἰρϑυτυϊομ οἱἠ ἀθδούπθθθθθ, οοῶρ. Ομιγοῖ Η]βίοτΥ 
ἀ τῷ ἴον Ηἰπὶ: Ῥείβοδ, Ααυΐα, Μαγυ, Απάτγοιΐοια, Δηἀ [86 Ῥαδβίογαι Ἐρίβι!οϑ, Μενοῦ Λιγηίβινοθ ἘΠ Βρ6- 

Φυηΐα, δηὰ ὕγθδηυβ. Α πὐυσπιῦον οὗ τῆθι δῦὸ ἢΐβ οἶδὶ ᾿ἰυθιδίαγα ου ρ. ὅ89. [Τ|ὸὲ πογὰ διακόνισσα 
ΟΟυῸΓΒ ἔΓΘα ΙΘΏΓΥ ἴῃ δῖον ὁσοϊοϑἰ διϊοα] ασοοκ. ΡΊητ, 

ὁ [Βοιᾶ: "ϑόοτηθ 8, τοκασάϊπαᾳ ἐπὶ ομδρίου δϑοου- ἰπ ἴδ6 σαἸο᾽γηϊθὰ Ἰοιίον ἴο ΤΑ Δη, διγὰ : “ Δίξοοπκα. 
[κίας Ἰοῖὶο Ἰβαῦ τὸ ἔδηα πρώ τὰ μέβμρηι ὑγρά ἦν μέλδὰ γίμην ογϑ αὶ, 65 ἀμαδε αποὶἰ ἐκ φια ΜΙΝΊΝΤΕΙΣ αἶρε. 
ὉΘΙΠΡΌΓΘΕΥΘ ἡδνο θὰ ὐδιώννθον ἄξιον Ἂς ἀν 8 δαμίμν, σμία “881 νεγ] οἱ μετ ἰοιποπία φιαγονοΝ 
θαι οι εὐ Ἀ μρὴ να ἔρέξα οἰγρεμέις (ο πο Νὴ Ταοὶγ ἀυτῖο8 ΜΈΓ, ἴ0 ἴἈΚ6 οαγὰ οἵ 116 εἶν, Ῥοοῦ, 
οἰπκίοη οἵὨ (μὲθ Ἐρίϑσι1]ι9ο. Ἡ ποθ Β6 Ὀοδίονγβ δρϑοὶδὶ ρϑί πα ἰῃΏ δηὰ βίγδη ρου ἰπ {6 δηλ] ροτιίοη οὔ τπ6 Οπαγοῖι. 
οχρ δἰ πίηρ ἱξ. Ὁ 1ι [6 μοβδὶ Ὁ] ἜΣ δ εὐ αυβου, ἴγοπι ἐύδα -« ΤῊΪ8 οἶοθ τγλϑ ἴῃ 6 πιογο ὨΘΘ ΠῚ] οη δοοοῦπὲ οὗ [6 
τατον σαα ΑΣΑ σα κο ανὴς ΤῈ ποι οἵ κατῆοα ἔποπα Τρία Βοραγαιΐο οὗὨ 16 Β6ΧυΒ δ τὐδῖ ἀΑΥ, ἜΒρΘΟΙΑῚῦ 
1.) Ῥαα]᾽ 5 Ῥόυβοπδὶ τϑαλγὰ ; (2.) Τὴ ἰὴ ρίδοθ 6 δοοοτὰβ διῃοῦς ἴ86 ατγϑεῖκβ ᾽᾿" (ϑο ἢ). ΜΟΥΕΡ γεΐοτϑ ἰοὸ Βὶη 
ποταθῶ ; (8.) Τὴ6 οοπεεϊ 0 οὗ ἴ6 Ἠοπιαὰ ΟΠυτοῖ : δδτα, ()ν»ὲσ. ἵ. Ρρ. 341-366. ϑοδόοῃσ, ὲ 

(} ΤῊΝ τόδε ἰπδύεπδθ. 5Ὲ. ἐκογίοαι 1Γ 80 ἸΒΔΌΥ ἰΓοπηε πιο. ὑἶνν ἃ, Αἰνολιίολ. Θεὐτάμελε, ᾿ϊ. Ῥρ. 108 δ᾽; 
Θγσορ, 

δου!ὰ νὸ ἰουῃά ἐπ ἃ οΒ τοῦ μ6 δὰ πόνον νἱαἰίϑὰ, (5.) ΤῊ ζῴ 
φούγίηκ πΆσαϑ σϑουΐνοὰ ἔγοτῃ "ιὖ8 ἔγίϑη!ν πισῃμεΐοσ, ἰΒ 8 ἔγῦ9 πουλίορδαά,, ἰἰϊ. ν, 868 : Νοδηάον, 2 α"- 
φ (δ δἰοτ}81 ἢ] ϑαδίηρ τ Πιὲσ ἢ ὈΘΙΟΏβ8 ἴο ἴλο050 8056 Ππδῖη08., ζωπσ, ἵ. Ὁ. 366 ΤῊ ᾿δϑὲ παπιθά δγρτοθ ἰμδὲ ἐς 

πτὶτσα ἰὰ 186 1ΑΣΡ᾽ 5 Βοοῖὶ οὗ 6. Εν ΕἸΥ ἰδοτὸ ον ξ - 
μηδ "οἵ ἸΏΔΩΥ Τίσὰ ογ αγοϑὶ ἰὼ τὨ19 Ἰ[δἰ---ἴονν οὗ τα ἐδ πὸ ' θαβοοῆθβδθβ πηυδὶ ποῖ Ὀ6 οοπίουπηοα πὴ} 186 χῆραι 
ΚΏΟν ΔΩΥ (δΐΠκ δανο ὙΠ ἰ8 Πότ ἱπίοὰ ; γοὺ ἔπ690 πατηϑ. Οὗ 1 Τίη. ν. 3-16. 856, ποπόνονῦ, [Δηρε᾿Β Οὐπηπὶ 
8 τἶν}}6 ἴβο509 οἵἉ 16 πα ΠΥ ἀπιὶ Βοπογοὰ μανὸ ὕξὸθ ἐμ ἰοοο. 'Δ ε ΤΩΔΥ διἰὶ : ὅι Βα “ροείοἰὲς ΟἈωνε,͵ 

ῬΏοδα, . Ενοῃ Ἡσξδοο δηὰ ἴένῃ μὶτο "ὸῸ δι] αχίθη θὰ ἘΠ π ἼΝδκ ΒΆΝ" 
1 δα5 ἄστιδ ἐο δὲϑ ἀἰαπὰδ ἀῃὰ δοηυ:ἑιΐαποδα ὦ. ἢ 185. ΒΕ ̓, αυτμα, καὸ ϑορα. 

τ ϑ μα τς ΠῈΣ ἜΡΟΝ ΣΡΥΒΈΣΕΤΗΙ ΠΟΛΎ ΘΑΡΟ βΆγ8 (3. Ῥαμί, ἴἰ, ν. 164): “ Επε τῶϑ Ἃε 
-- 



σΒΑΡΤΕῈΚ 

νον οὗἨ οοπδίἀθγαϊίου δὰ τϑα]ῖῃ, τΏῸ δοϊθα 88 
0η6 οὗ ἔθ ἀοδοοηθδβοᾶ οὗ Ὅἢ6 ΟΒιτοῖ, δὰ ἯὯ28 ΠΟῪ 
ἀθουϊ ἴ0 8ὲ}} ἴο Βοῃθ ὕροῦ Βοῖηβ ρῥεῖναϊθ ὈμΒΙΏΘ88, 
ΔΡΡιιΓΘΏΓΥ οοπηροϊοαὰ πιῖἢ ἃ ἰανβαϊῦ ἴῃ πο 8ἢ6 
ν 8. οηραροα." Ηδ δὐάβ: “836 οου!ὰ ῃοὶ (δοοροτα- 
ἴῃς τυ ῃἔἔδθθῖς ΠΙΒΏΏ6ΓΒ) ἤδνθ ὈΘΘῚ πιρηϊοηθὰ 88 δοῖ- 

ἢ [86 ἱπαορομάθηῦ τη μ ον ἀθβοῦῖθ6α, οἰτμον ἱ 
δος Ὀυθϑοαπαὰ Πα Ὀθθη νίῃρς οὐ ἰἢ 8ιι6 δα Ὀδθθῃ ὑῃ- 
ΑΙ τ οα.᾽"---Ε.} 

Οϑηθοῆσχθα. 76 Θαϑίθγη ϑβοδροσΐ οἱ οὐ ἢ 
(986 6 ΕΠΟΥΟΙορεραΪ48). 

γον. 2. ΤΒαῖ γὸ σϑοοῖνο δοὺ ἐπὶ ἴῃ Ὦοχὰ. 
δθθ βῃουϊὰ Ὀ6 γϑοοϊνοα σὶτ ΟἸιγίβυίδη ἰηΐογοϑὶ. το 
Αμὰ δαὶ γὸ αβδίδὶ μοῦ [καὶ παραστῆτε 
αὐτῆ. Ὑμ6 νϑγὺ ἰ8 ἔγθα ΘΠ} Ὁ υϑθα κ8 ἃ ἰ6ρᾺ} ὕβϑστω, 
ἤθη [88 σοπ͵θαοίαγο οὐ ΟΟμγΌΘαΓο, [Πδὺ ἢ6Ρ Ὀυβί 688 
αἱ Βυπιὸ νψγὰ8 οοπηθοίθα πίῃ ἃ ἰανβυ]!.--- Ε.}] [10 18 
ΒΑΡΑΪΥ͂ ργΟΌΔΌΪ6 ὑπαῦ [Π6 ΦΕΣῪ ΟἸ ΓΟ. οἰρ] ογοὰ 
ἠθδοοηθβαθθ [0 ἴγαύῦϑὶ ἰῃ ἴ86 αἰβοθάγρο οἵ οἰῆοίαὶ 
Ὀυπῖιθθα ; ἴἢ6 Ὀυδβίποβα οἵ ῬΏΘ 6 Β660Π18 0 δαῦα Ὀ6ΘῊ 
οὗ ἃ ρϑιβοῆλ) οἰιδγδοίοσ, 

[Εοὺ β89 ἴοο, καὶ γὰρ αὐτή. 8.4 λεγεεῖῇ 
αἰεο, ποῖ αὕτη (ἰμῖ8. 0η6).--Ε.}1 Τῇθ τϑάβοὴ ΜῈΥῪ 
[0 Βοπιδηβ βου !ὰ ΖΟΔΙΟΥΒΙΥ δυρροτὶ ΠΟΙ ἷῃ [6 ὺ 
8109 ἀοδὰ ποῦ [6 ἢ δὴ οἰῆοϊαὶ ς4}} ἴο Ἐοιῃο, Ὀὰϊ ἴμ 
Π6Γ Βουνίοοβ ἔοσ Π|6ὸ σῃυγοῦθθ δ᾽ Ποπλ6, δπὰ [Ὁγ (ἢ 6 
ἈΡΟΒι]6 ἰῃ ραγιίουϊασ. ]ΠΠροστάτις ἴδ ἃ ΒρΡΘΟΙΆΪΥ 
ΒοΠΟΡΑΌΪ ἀθϑίρηαιίοη,. [10 πιὰν τοῖον ἴ0 Π6Ρ ΟΠ οἶα] 
αἀυθύίαθ, ὈὰΣ ποῖ ΠΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ 80θ. ΤΏ6 ἰάθα ἰΐ ᾿ἱπηρ] 168 
8 οὗ βογνίοθ Ὀθβδίυνοα ὈΥ͂ ἃ Βυρογίοῦ οἡ ἰηξουίοῦϑ. -- 
Οὗ τυυβοὶέ αἷεο. “θη δηὰ πβογο, γὸ ΚΠΟΥ 
ποῖ, [ 8 ποὺ ᾿ΠρΓΟΌΔΌΪΟ ἐμδὺ 8} 6 ἸΏΔΥ ἤδῦθ ὈΘΘΏ, 
{κ γάϊα, ο6 ῃοθο ᾿ιοαγὶ {π6 Πογὰ ορομϑὰ δὐ [86 
βεϑὶ ργοδοβίηρ οἵ Ῥαϑὺ), δηὰ νῆοβθ ἤουβθ 8 δἰ8 
Ἰοάρίηρ; ; " ΑἸ ογὰ.--Ε.] 

Β. οιβ. 8-16.--τ]ζον, 8. Ῥχίβοι. [7Ἐ18 8 1} 6 
ἴθ8] ΠΆν6; δργἐβοϊζία ἰβ ἴπθ αἰπιϊπυῖῖνο, δοοογαϊηρ ἴῸ 
(86 οὐμλοΣ τηοᾶθ οὗὨ ἐοστηϊπς δυο Δρρο]]αϊί "8. 
“ΕΑ 8886. Ὀοϊοηροά, ᾿ἴκα ῬΠοδα, ἰο ἴ6 ποϊβθῃ 
ἯΠΟ ΝΌΓΘ ῥτοιηἰηθηξ Ὀοόδυβο οἵὨ ἵΠπ6 ΘΏΘΡΡῪ οἵἁὨ {]ϊοῖν 
[αι ἢ, δηθὰ ἀδβογσνθὰ ἴ[π6 ΠΟΒΟΡΌΪ6 ροβί ἴοη ὈΘίΌΓΘ 
(6 ὨΔΠ16 ΟΥ̓ ΘΓ Ὠυβοαπά, Ααυΐΐα (οοταρ. Αοἰϑ χυἱ]. 
2). ὅδε 2 Τίμα. ἵν, 190. [786 Τ[τεαυθηΐ βηθουβ δἰ 
Ῥαιὶ δοὺς Πΐθ νίθνγβ γοϑρθούηρ (Π6 ἔδπμδ]8 βὲχ πὰ 
ἐμοὶ ργογορδῦνοθθ πιΐρῃῦ Ὀ0 Βραγθὰ υ8, γο γα {ἢ Ϊ8 
ΟἰδΡΙΘΡ ΟΔΡΟΪΥ το, ΤηῸ ογάογ ἤθτο ἷἰ8 ἃ Β0- 
οἶθιιδ ΔΉΒΘΙ : ἴΠ6 ν᾽} 6᾽8 Ἡδιὴθ ἢγϑὶ, Ὀθοδυ86 806 ΤᾺ 8 
[ογοπιοϑῦ, πὸ ἀουδί, Τη6 βἰαπαδγα ἰδ, δυθν 41], οδ- 
Ῥδοίγ, ποὺ βϑοχ. Βοῖδι ἃγὸ οδ δα “ ΠΥ ΘΙ ρ6Γ8,᾽" δὰ 
ἐξ νουϊὰ δθοηι ἐμαὶ, ι8 ϑιοῖι, ΓΏΘΥ "σογο ὈΟΪῚ οηραροα 
ἴῃ βρί γί] ἸΔΌοτθ, τ ἢ ἢ ἴθγτα ἱποίϊιιθ8 νϑϑε ΠΟ Γα 
ἑΠδη ρυθ]ὶς ρτοδοβίηρ.-- -Β.] 

γεν. 4. Τοὶγ οὐ Ὡθοῖΐζα. Μίογον ἰγϑηβ᾽αίθβ 
6 ὑπέθηκαν ἸἰύΘΓΑΙΥ: πανὸ ἑἰαΐα ὠράδν, πιϊοῦ 
(Π6 Ἔχθου ἤθη ΒΒ ἄχ. Βυῖ ὑπ6Γγ6 88 Ὀδθῆ ΠΟ τηθη- 
(ἴοι παδὰθ ἴῃ Ῥαυ}ἶΒ ργουΐουθ Πίβίουυ οὗ ἴ[Π6 δὀχϑου- 
(ἸΟΠΟΙΒ ἃχο. ἔνοῃ Μουον Εἰ π86} ἀουδῖα ὙΠοΏΘΡ 
πὸ δῃου ϊα ἰαἶκα (6 Θχργοϑϑίοῃ ἴῃ [18 ϑχϑδοῦ συ ην. 
ϑίηοο Ῥαὺὶ τὰῶἃβ ἃ τη Ὁ Γ ΟΥἁ (ΠΟΙΡ (ΔΙ, ὑΠΘΥ͂ ΓΘ ΓΘ 
ΔΏΒΎΘΓΔΌΪΟ ἴον Εἶτα ἴῃ [Π6 ἰυγ}18 [δὲ ἀγοβα ἴῃ ΟοΥ- 
η1}}) ἀπὰ Ερδοβυθ (Αοἰβ χυΐ]. 12; χὶχ. 23).----Ὑ ναὶ 
ἐλαγ αἰὰ ἴον ὑΠ6 Αροβίϊο, τδϑ ἀοηθ [Ὁ 411 86 
ΟἸνατοῦο5 οὗ ἴ.6 Οϑῃί]ο8. 

γεν, ὅ. Τὐϊκουσίδο βαϊυῖο [6 οὔ ΣΟΣ δαὶ 15 
ίη ἰμοῖς μοῦδο [καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν 
ἐκκλησίαν] Ἰμ6 ἀοβηΐϊία, ρῥγοίοιῦρα οὗὁὨ δῃ Δρο8- 
1Ο0]1041 Ὠουβοδο]ά οἰγυτοῖ, [86 {γρ6 οΥ̓͂ {πὸ Ἰδίον ρϑγ- 
πῃ. Αὖ [Π6 δ8πι6 {ἰπ6, [6 δἰῃρ!α Πουβοῃο] ἃ ΘΒ υτοὶ- 
85 ἰῃ ΒοΙΔΘ ΔΙῸ δγοϑαν οοῃηηθοῖθα ὮὉΥ {π6 Ὀοπὰ οἵ 
ΡΟ ΒῃΐΡ ἰηῖο οὯ6 βρίγϊτι81 ουτοῦ, Αοοογάϊηργ, 

186 ουγοῦ ἴῃ ἴ6 Ὠου86 8 Δἰμηοδβὲ -- ἴῃ6 ἈΒΒΟΠΊΌΪΥ ἰδ 
8 οογίδίῃ ἤουβ6." ὙΒοΪυοΙ : “ἸῺ ἴδ6 τροίτοροϊία, 
ὙΔΪοἢ ΜὙΠ8 δ ἐῃδὺ {{πὴ6 δῦουϊ ἴουν τ 1168 ἴῃ οἰγουην 
ἔεγθησθ, τὸ γα σγ Γ6 ἢοΐ [688 ἴδῃ ἔνθ οἵ (μ6πὶ (σοσρ 
Κιδβι, ἰη ΠΙΚΘη᾿8 Ζεοίβολγὶ ΚΡ ἀὶδί. ΤἈδοίορίο, ὃ, 
24 ρασῖ, Ρ. 6δ).᾽" 

Ἑϊρομοῖυα. “ὉὨΚπονσι, 88 84}} (86 [0] ον ἢ 
ΟΠΘ68 ἴο τοῦ. 16. (Βιϊξὰβ τη  Ὀ6 Π6 βοὴ οἵ ϑἰπηοῃ 
Ματῖ χυ. 21.) Το Ἰοζθηὰβ οὗ (πὸ ΕΔΙΠΟΥΒ πηδᾶδ τῆς 
τηοϑὲ ΟΥ̓ ἰΒ6πὶ ΤργῦυτΒ πα Ὀΐβῆορθ, διὰ ἴπ6 ϑυρορρκδ 
οἵ Βογοίδϑυβ πΐβρ 8668 ἴΠ6 ᾿μοϑὲ οὗὨ [ἢ πὲ διηοης ἴμῸ 
ΒΘΥΘΗΝΥ αἰδοίρίθβ : ̓" ΜΟγΘν. 

ΤῊΘ Βτειταϊϊκ οὐ Αεία [ἀπαρχὴ τῆς 
᾿Ασίας. 860 7εχίμαὶί Νοία Ἶ. Δα Ῥγοσοπδωμίαγι 
ΤῊ6 γοδαϊηρ Δοἰιαΐα 'β 1688 δυϊῃθηϊοαδὶθα, δὰ ογο. 
δίθβ οἰ πουϊῖν, ἱπδδιουοσἢ 88, ἰὴ 1 ον. χυὶΐ. 1δ, 56. 
ΡὨΔΠα5Β 18 τηθηϊἱοηθὰ 848 {πὸ γβιοΐγυ! 5 οὐ Αοδδΐα 
Ου ἴδ6 βοϊυΐοῃ οὗἉὨ {μϊ6 αἰ Π σα Υ (ΌΥ δαρροδίηῃρ ἴῃ Δ! 
Ἐρθδηδίιβ ΝᾺΒ 8 ΤΩΘΙΏΌΘΡ οὗ ἐπ δουβοῃοα οἱ δίθ 
ΡΒΒηΔΑ, ΠΟΥ ἴῃ ΒΟΠ16), 806 ΤΒΟ]υοΚ, Ρ. 788.---ἰ Εἰ ἐς 
Χριστόν. Μεγοῦ, ῬὮΝΙΡΡΙ: ισζλ γόγεγθνοθ ἐς 
σλνδέ, Ὧς Ὑ͵εῖϊε, δηρο : 707 Ολγὲκι, ΤΠ6 τηθδιὶ 
ἴῃς ΟὈΙΟΟΒΙΥ ἰβ: γϑθ οοηγογίθά τὸ ΟἸτἶϑι.---Ε.] 
ΤΊ δτϑυ ἔγυϊ8, οσ ἴμοϑ ἤγβϑὲὶ οοηνογιθα, ψο γα ψθῆ. 
ΘΡΆΠΥ 1Π6 ὨδίυΓΑ] ἰοδάθγΒ οὗὨ [Π 6 ἱποῖρίθπὶ ΘΒ το 68. 

γεγ, 6. ἥασν. Νοῖ πῇόοῦὸ ἀθβη οὶ Κπονη. 
ΤΏΘΓΟ ἴα πὸ ποοὰ οὗ δχρίαἰηΐηρ ὑπαὶ τΠ6 τοδαϊηρ, 
ὀοδίοισοα πιμοὶ ἰαδον ἢ ὁπ τεκ, ἰ8β της ἢ ΤῊΟΓΘ παϊαγαὶ 
(8 ἴῃ6 ΟἾὮΘΓ, οη ψόμ, ἴον οἰβθνθοτα {ἰ6 ΑΡοΟϑβι]6 
ΔΙ ΑΥΒ ὈΓΪΠΩΒ ΟἿΣ ΡῬΓΟΤΩΪΠΘΗΝΥ [06 τοϊδιῖοηΒβ οὗἩἨ ἴδ 

ὯΔ Βα] υἱδὰ το διἰ8 οσὴ ἰαῦοσε.0 [866 7εχίμαὶ 
Νοίε ".---Ε.] 

γεν. ἢ. Διυὰάὰ Δυπία (ον διυπέα6). Τῆι ποτὰ 
[88 οἴδη Ὀθθη ἴδκθῃ, δα ΟΥ̓ Ομγυβοβίοπι [τοι] 
ΔΙΏΟΩΡ [6 τγοβῦ, 88 ἃ ἰδυλ πη 6 θυ, Φαπία ̓  ἰΐ θΘοιηδ 
ΤἸΊΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ὑπεῦ ἰΐ 18 ὁ υηΐδν, Δὲ ἀὈὈτον διίοη οὗ 
Φυπίδπαβ (866 ΤΠποίαοκ, Ρ. 789). [Π ἔδιιϊπίμα, ἰὲ ἐδ 
[Π6 καὶ οὗ [Π6 ΠΕ ΟΥ̓ δβἰδίθν οἵ Απάτγοῃΐοιβ: ἴῃ 6 
ΚΚεο. δοοθηῖβ ἴυ8: Ἰουνίαν, ποι ἰ)ϊοαῦθθ {πὸ 
Γοτηϊηἶηθ, Μοβὶ οάἀϊίογβ (ποῖ Το, 6 }65): Ἰουνιᾶν. 
0 '8. 88 ᾿τπ ροββί ὈΪ6 48 ἰὺ 18 ὉΠ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ τ0 ἀροίάα (86 
αυοϑίίοι, ἐπουρὶ ΜοΥοΡ τη Κ8 ὑπο δαἀάθαὰ ἀθβουὶρ- 
Ο]οη ἴανογβϑ {Π|6ὸ ΤηΔ ΒΟ. ἰη6 ΓὉΓΠ;.---Ε. 

Ἱν ᾿ἰηδσηθῃ. ΤῈ οσργοβδίοη σι" γγενεῖς 
8848 Ὀδ6οη υπαοτγοϊοοα ὈΥ̓͂ ΟἸΒΠδίιβοη, ἀπ οἴἤογβ, ἴῃ 
(86 ὈτΟΘὰΟΡ 86 η86 οἵ ζοϊ)οισ-οομπέγυνηθη ; ἀραϊπαὶ 
ψῃοἢ ἴθ 88 Ὀδοη τοιηδγκοα μπδῇ, ἰη ᾿Πδ΄ῦ φ686, ΟἹΉ- 
6ΓΒ ὑΠ8ῃ Φονίεῃ ΟΠ τ βιϊϑηΒβ παν τοοοῖνθα τῃ8 ἀοεὶρ- 

ἢν. Ἡοάρο συρχοδίδ ἐπαὶ, )ὧ5 ἃ δῃξΒ ΚοΥ, Ααυΐϊα 
μδὰ Ὀθίξοσ δοοοτησηοδαζίζοσιϑ ἴον βιο ἢ δ ΘΗΒΟΤΩ ΌΪΥῪ ΤΏ ΤΏΟΔΙ 
οὔ πὸ ΟἸ τ βίίαπα. 90 ΑἸοτὰ ἐπ ἴοθο, ὙΘΤΟ ἣθ αποίοϑ 
Φυδίΐῃ Μαγέντ᾽β βίδίοσωθι δ δΌουῦ ἔπ680 8ΑΡΘΙ Ὁ] Ϊθθ. ΟὖΣ- 
1ΑΙΏΪΥ ὕΠ6ΤῸ 18 πὸ ὙΔΣταΣΐ ΤῸΓ δυρροδίσισ τ΄ ΟἿἹΥ ἐδο 
ΠοΌΒΘΠΒοΙὰ βοσυδηΐδ, ἄτο.., 8.Ὸ τηοδηΐ.--ΤΊ 18 ΟἾΘΑΣ ἴδ. (ἢἨδ 
θεῖν ΟΒΌΓΟΣ τα (οιταϑά αϊὶθ 88 σΔποἢ ὕροῦ πο ΒΟΌΒΟΠοΙά 
τοῦ οὶ 88. ὌΡΟΠ (δεῖ οὗ [89 ἔορσυο. Νὸο ἕοσζῃ οὗ διῦσος 
ΒΟΥΘΓΏΤΩΘΩΙ ΒῃουΪ ἃ ἰρηοτγο τῆϊν, ποῦ οδη ΟΠ τ ΕΔ ΣΕΥ͂ παῖ 
{τ ῬγορτοΒ8 αἵ {πὸ ΘΧΡΘΙΉΒΟ οὗ [ὴ6 ἴμτηΐγ. Α8 186 το] σίου 
οὗ “9οὁ909 Ομ τίαι δι 5δηοιΒοᾶ ὨουΒΟΠο] ἃ τγοϊαίίουβ, πιὰ 616- 
ναϊοὰ {μόπὴ 41}, ον ἤὰσ ἰβ [Ὧ6 ΟΠ ΌΣΟὮ τοδρο 1 ὉΪ9 0 Γ ἐπα 
τ ΔῊ οα᾽ Δ 1 0}8 ΟΥ̓͂ τ ΟΓΕῚὶ κοι ἦπι βοοῖΐδὶ 61 Μααν ποῖ ἐὴΘ 
ΒΟ ΊΒΤΩΒ ἴῃ ἴδια 66, ῬὉγοὰα ὉΥ͂ βοοίβ Υἰ ) ὈΥΟΡΒΡΆΣ ἶσα, 
Βὸ (Δὲ ἰπίοσίοτο Ἡϊΐ ΔῊ ΓὨΐηρ ἧκίῃ ἰο {6806 Πού ο] 
ΘΠΏΣΟΝ ΘΒ, 88 [Ὁ Θχϑοῖβο α ἀοίουογαιϊηρ ἰηδασηοοῖ Ὅὺςς 
ἐδ ίδ!}ν 1 ἴα Ἰδοῦ ἴο σΘοηοοῖνο, [αὐ δὴν ΟΕ σ βε8)5 αἱ Ἐοσὰδ 
τοῦ ]Ἱὰ ἴΔγν ἐν ταὶ ἴοσ Ῥυβοα᾽ 5 δ] άγθι, ο ἄροον ἰἤθπι πὶ 
ὐβοιυας νι ἴο ΒΟΙὴθ6 ΟὟΠΟΣ δϑδοιγ. Ὑοί ἐμδὶ ἰθ ἃ τοοοβχίποὰ 
Ὅστῃ οἵὗἁὨ οοοϊοθὶπ 4168] (1 111 ποῖ βὰν ΟἈἩ γί εἰΐα 8) οἴοχί ἰδ 
[μο66 ἄγ ΄"--Ἢ.] 

Ἐ[ΤΒΘ τοσῦ κοπεᾷν, τ θη οἱ 70]]οδαὰ Ὁ λόγῳ͵, τοΐοτε 
ἴο Ῥγϑοίοαὶ δολν ἐν, οὐ ἴο Ῥτοδοδί:ρ ἀπὰ ἰϑαομίπρ. Ηθτγο 
ῬτΟΌΔΟΪ, βοπὶθ δοὶβ οὔ ψοπϑηὶν Εἰ πὰ ο88 δι.6. Ἰηϊϑηὰ οἂ, 
Βῃ ἢ λ6 Ῥατπὶ ποιὰ Ὀυ ΠΊΟΤΘ ἸἰΚοὶν ἴὸ πανο γοοοὶ νοῦ ἴΠ85 
16 ποθ Βοτηδλη ΟἸπγοῆ. 9206 ὁ 18᾽" 8. ΤΏΟΤΟ ῬΓΟΡΑΌΪν 
οοστοοί (ΠΔὴ “γου," ἘΒοαίᾶοα, τὩν δῃου! ἃ ῬῸΪ δὰὰ εἰιεὶ 
ἀοσθοείρεϊου. το 906 βὸ “7 2}} τιοσσῃι ἴο ὑΠαί Ο᾽ ὉΓγΟἢ 7ἅ-- 
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πδίοη, Ὀοδίἀο5 1:6 (ὮγοΘ {Πυ8 ἀοῃποιηϊηαίθοα. Ὦὃ τ. 
Βαυν ἤπᾶβ ἴῃ ἴΠ686 εἰ ϑιηθ Ὡοῦ ΟἾΪΥ ἃ τηδὲξ οἵ 6 
ἀΒΔΌΘὨτλοὐὮΥ ΟΥ̓ ΟὨΔΡ. χνὶ., Ὀὰϊ ὄνθὴ οἵ [6 υηΐαΐγ- 
ὯὨδ88 οὗ [Π6 δυΐδον, πιο, ὈΥ 118 δοιίΐοη, σου ]ὰ πᾶ κο 
ἴον ἴ106 Αροβϑίίθ ἐπ ἔδνογδῦϊε δρρϑᾶγϑηῆοο οὗ πανίηρ, 
βυδία! θὰ 8 ποτ ἰπεϊπιδῖθ γοϊδίίοη (ὁ ἴπ6 ΨΦον]βῃ- 
Ομγϊούδη ΟΠυροῦ ἰὰ ΒοΙμΕ. 

ἹΜῪ [ο]]ουυ-Ὀσίβοηοσβ [συναιχμαλώτους 
μου]. ἘΕὨΓΙΒΟΙ ῬΑΓΟΟΌΪΑΤΒ δῦ ποὺ Κκπότη. Βιυὶΐ 
88, δοοογάϊηρ ἴὸ Αοἰβ χχὶϊὶ, 16, 9 Αροβῦδ δὰ ἃ 
ΒΟρθον ἴῃ ΦοΓΌΒΑ]6 πὶ ΤΟ ἰοοὶς ἃ ἀθδρ ἰἱπιίογοβϑί ἴῃ 
ιιἷθ οαυ86, δΔηὰ 88 1 18 βαϊὰ οὗ Απάγοηΐϊουβ δηὰ Δυ- 
πἷδϑ, οὐ δυηία, {πᾶ ΤΠ6 Ὺ ψόγὸ Ὀσίογθ πΐτα ἴῃ ΟἩγίβι--- 
ἐὺ ἰΒ, ΓΟ Ὀ6] ΘΟ Υ ΓΒ--τθὸ ἰῦ 18 παῦυγα! 0 τλ]6 ἃ 
ἔτ ἔγοιη {π6 πϑιηθβ οὗ Απατοηίουβ, Φυηῖ48, ΟΓΥ 
Ὀδίτογ, Φυπίὰ διὰ Βογοάΐοῃ, ὅπὰ ἴ0ὸ ϑιρροβὸ {πὶ 
δ 686. 88 [Π6 ΘαυγΥ σοηνογίθα ἰκϊποηθη οἵ Ῥαὺυ], δὰ 
ΔΙΓΟΔΟΥ͂ Δ 6 ἀπ ἱπηρυραβίο ἴῃ Φογυβαϊθα ἀροη ἴῃ 6 
ἀποοηνογίοα Ῥαυ], ἀπὰ, δον ἢἰβ σοπγογβίου, ῃδὰ 
(Δ κοὴ δ ἰηΐογοθῦ ἴῃ Ὠΐπι ἴῃ δὶθ οαρνγ. ΤΉΘῃ, 
ἔΠ688 Ὑ6Γ6 Βρϑοία! νυ δααριοα, ᾿ἶκ6 Ααυΐα δηὰ Ῥυίδ- 
οἴ, 0 ῬΓΘΟΡαΓΟ [ῃ6 ΜΨΑΥ͂ ἴον ΐτπῃ ἰη Βοῖμθ. Τ8 
ΜΟΪ]ὰ α͵ϑὸ ρἶνο ἃ βἰρ]6 δσρ]δηδήοη ἴ0 ΔΙΏΟΩ 
189 δροβὶϊθβ, ἐν τοῖς ἀποστόλοις. ΤΠπὲγ 
ὍΘΓῸ ὨΖΉΪΥ τοβροοϊοα 88. Ὀθ θνοῦβ ἀηηρ [86 ΔΡ08- 
[168 ἰῃ Φογιβαίθιη. 330. αἷϑο Μουϑὺ: “ αἰδιϊηρυ  βηοα 
-αἰρδὶ ἴθ, τοοϑὲ ΠΟΠΟΓΒΌΪΥ Κη ἴο ἴΠ6 δροϑίϊθϑ. 
ΤΌυΣ Β6Ζα, τοι, δῃὰ τοϑὺ οἴποσβ; 6 Ὗ οἴἴε, 
ἘνίτΖϑοπο, δηὰ ῬΒ  ϊρρὶ. ΤΉΘΥ ἴδ ἴΠ6 τίρῦ στουπά, 
ἴον ἀπόστολος ἰδ πονοῦ υϑοὰ ὈΥ Ῥαμ] ἱπ ἴἢ6 Ὀγοδά ον 
ΒΘΏΞ6 (8 Αοἱβ χῖὶν. 4-14), δὰ ὑπογοΐογο οαηποῖ ὃΘ 
Θσχρ δἰηθα, τὰ Οτίροη, ΟἸγυβοβίοιω, [αΐμογ, Οδὶ- 
γί, ἄς., διὰ ἸΤΠοΙυοκ: απιοπρ [ἰ. 6... διηοηρ ἴΠ68 
ὨΌΘΡ Ο[] ἐλε «ΑΑροϑέίο..") 5 866 Μουοῦ ἴον ἢγ- 
ὈΟΙΠ 6868 ΓοΒρθοῦϊηρ; [Π οἷν ΘΟΠγΟΓΒΙΟΏ. 

γεγ. 8. Αιωρ] δα. Απ δοδτονϊδιΐοη οὗἨἠ Αἰη- 
Ἰϊἰαίοη.---[Βοϊονθᾶ ἐπ ἴ;9 Τιοχὰ, ““ δοίουεα ἐπι ἐδλα 

ἐγηας οΥ Ολνιδέίαη, ζεἰοιοιλὲρ ᾽" (ΑἸ[ογὰ).-..Ε.] 
γεν. 9. ὕτσρδηυβ--βίδορνβθ. ΤῈ ΑΡροβι]ο᾽β 

αἰδυϊποιοη 5 γοϑυ]ῦ τοι ἀ οσϑοῖ νίονν. 
γον. 10. Αρϑιῖϑθα. ΤὨΪΐβ [48 Ὀθθη σοπέουησοα 

(ΌΥ Οτίχζϑη, διὰ οὐϊθγϑ) Ὑὶῦ ἢ ΑΡΟ 5, αὶ πίτμουὶῖ 
ΔΗΥ στουηπὰ Ἡδαίονσου. [Ὁοιηρ. Βύυτγαςο, ϑαί,, Ἰ. 
ὅ. 100. ϑυρροβοά ἴἰο Ὀὸ 8 ἰγασάνδι, Ὀὰϊ [16 ΠΔΠῚ6 
ΔΒ ΟΘΟΙΏΠΊΟΙ ΔΙΏΘΠρ [Π|8 οἰαθ8 (Μονογ, ῬΙ Πρ). 
ΤΏΘΓΟ ἀγα γαγίου δ σοη]οοιΓοΒ θυ ἴη6 στουρίηρ οὗ 
ἔγοοάτηθῃ διὰ δ᾽ανθθ ἴῃ ἴΠ086 γογβ68.---ἢ. 

ΤῊΘ δρρτονοὰ [τὸν δόκιμον] Α ργοάϊ- 
οδίο οὗ ἰοϑιθα βιθδ Ἀβίπϑββ ἰπ (10}.---Ἴ  . ο ἂγὸ οὗ 
[89 Βουδοῃοϊᾶ οὗ Αυἱεΐϊορυϊυβ. Τινδὶ ἴβ, 116 
Οπυϊβιίδηβ ἰη ὉΠ 6 Ὠουδο ο] ὰ, ργοΔΌΪΥν βίαν οὐἁἨ Ατγὶβ- 
ΚΟ ]ὰ8. 8.6 {πῸ δα αἰθίοιδὶ ἐν κυρέω ἴῃ [Π6 Τ0]]ον- 
ἰησ νοσβο, [Α]ίογὰ ; “1 ἀοοβ ποῖ [Ὁ]οΥ ὉΠδὺ ΟἾΟΠΘΓ 
Αὐιϑιοθυ 8 οὐ Ναγοίβθυβ ποτ ἐλοηιβοίυεδ Ολτγὲδίϊατι. 
ΟὨἿΪΥ (Πο86 οἵ τῃοἰν γανπεα (τοὺς ἐκ τῶν) ἈΓ6 
ὮΘΓΘ δα]υνθα τὴοῸ ογο ἐν χυρέω; [ὉΓ Ὑ6 τησδῦ υἢ- 
ἀογβίαπα {18 Αἶθὸ δῇμοσ “ριστοβούλου."--Ε.] 

γεν. 11. Ναχοέββιιβ. ατγοὔυδβ, Νοδπάον, δηὰ 
οἴδιοτβ, πᾶν γοχζδγὰ θὰ Ὠΐπὶ 88 ἃ δοάπιδη οὗ ΟἸδυάϊα5 
(ϑιυρίοη., Οἰαμά. 28). [Τ ἷ5 [τοϑάπηδη, ΒΟ νοῦ, ΜΓ88 

9 [λῖο Ὁ : τυείολο εἰπα δεν πιίς Αροειεῖ, Ὑοἱ ΘνΘῸ 80 
ΒΕ δὴ Ἰοσαῃ 48 Ὧν. ογάβπογ δοορρίθ ἐδ νἱον οὗ 
Μογον ἀπὰ ἴδηρο. Λὴ δὺϊδ ἀοίθῃοο οὗ [ηΘ [688 γαβί γὶ εὐθὰ 
ὍὯδΟ οὗἩ τα ἰοῦ ἀπόστολος ὙΠ’ Ὲ ἕοπιπη ἱπ Γὐμηῦηοοξ, 
Θαικίϊαπε, ῬΡ. 92 ΗΓ 5111], 'π ΘΥνΟΥΥ ὁπ ψὮργο ῬΑῸ] ᾿κ65 
ἔδο ποτὰ, 1 σα ὈΘ6 Γοἰτγαᾶ ἴο οἱ Ποσθ ἔπη Ηἰταβ οὶ ἀπὰ [ἢ 
πεῖνα ΟΠἿΥ ΌΥ͂ οαἰδοῃτγορίθ, [πὰ 2 (ον, Υἱϊδ, 23, [6 δγίο)ο ἴδ 
ϑιηϊειοὰ, πὰ ἴπ6 πογὰ 85 ΟὈΥΪΟΌΑΙΥ πὸ οουοϑί αστῖ σαὶ β. 66. 
ΑἸοτὰ {π᾿ κ8 ἰὴ τοϑιυπίηρ δἀορῖθὰ ἡθονο " ψου]ὰ ΏΡΙΣ 
ἐμαὶ Ῥαὰ] δὰ ᾿ηοχὸ ἤγοᾳυθηΐ ἱπίοΣοοΌΓγΒο τι ἴπ6 οἷδοτ 
ἘρΟ  ο 8 ψὸ πον πε Ὧ6 Ππδὰ,)Ἔ Ὑοΐ μοῖν ξίζασισχο 
τ εν ΑΝ Δροπί]6 5" 8 ου)}ὰ γοαπέγο {ὲ8 σοΥ Εἰ βοπι οι Ι͂ΓΌτη 
δυὶ.-- 

διὰᾶδ χχΐῃθ 

Ι ἰηῖο ἐννα Οπαγοῖι. 

ΤῈῈ ἘΡΙΗΕΤΙΕ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῈῈ ΒΟΝΑΝΆΕ, 

Ρυὶ ἴο ἀοαίῃ ἵπο οὐ ἰὮγθο γϑᾶγβ Ὀδέοξε (πα Ἰδρίαεϊο 
ΝῺΒ Ἡττ6η. [Ὁ 18 ΡΟΒΘΙΌ]6 [δι [ὴ6 κπα!υϊδίοι ἱ» 
σα λταρς ἴο δΐβ ἔδυ υ, Κηοντῃ [08 δῇοσ 8 ἀθδὰ 

οΓ, 13, Ῥοχείβ. [Τ}6 πδῖο ἰβ ἀογίνοὰ [τῸΠ 
Ῥογβία, 88 [86 Ὡδίϊνθ σου θΥΣΎ οἵ (Π6 ὈΘΑΓΘΓ : ὃδὰϊΐ ἰὶ 
8 ποῖ Κ ἡ ἰδδὲ ἴξ ῶὼ8 ὈΟΓΩΘ ἴογ {18 ΣΘΆ80 ἦι 
τμὲβ ραγιςυἷδν ᾿πβίδηοο.--- πὶ} Κβι6 8 τῃ8 Ἄσδπαϊαὶν 
ἀἰδβεϊηρυϊθηοα ἔγομ [86 ἔπτο ἡπδῖ παιηθά. 

γον. 18. Ηυΐυκ. 866 Οὐριριεηπέαγν, ἠϊαγα, Ῥ. 
161.--- [δ οἴοδθσ. Α συϑευ δχργοβεῖνε ἀϊειϊποιίοθῃ. 
Νοῖ ΤΏΘΓΟΙ͂Υ “ αἰδοῖ ἴῃ ΟΠ γίϑυ,"" Ὀυὺ ἃ οῆυδβοη Τηδη, ἃ 
ἰϑεϊησυΐῃοα ΟΠ τβείδη (Ποάρμο).---Ε.]---Εἰ15 ταοῦμοχ 

[καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
ἐμοῦ. “ΜῊ τοοῖδοῦ ὈΥ πδίυγο, πένθ ὈΥ͂ πιδίοσιὶ 
Κἰηάηο88᾽ (Ὁ οὐυδίον διὰ Ἧ ἰ Πϑ0η).---Ε.]. Εογνι ἃ 
οσργοδϑίου οἵ σταίυδο ἴον (ἢ 6 δ) οΥθπὶ οὗ [το μα- 
Δ 2:1... 

γεν. 14. Ηΐθυτηδα. Τ|}8 σϑῦϑο δοηίαϊῃ5 ἃ πῦ- 
ΤΩΘΙῸ.Β ῥΤΟΌΡ, ὈΓΟΌΔΌΪ ἱπετηδίθὶν δββοςίαιθα, δηᾶ 
1688 Κηότῃ ἴο ἴ6 Αροβϑῖίθ. Ηδγπιδβ 88 Ὀθθη τὸ" 
ξαταοὰ ὈΥ Οτίζοῃ δῃὰ Εὐυβουΐυδ 88 [6 δυΐοῦ οὐ 186 
ποῖῖ : 'Ὃ ποιμήν. Βυῖ τπὲ8 δυῖῃον ὈδΙοη ΡΒ ἴυ ἴ[Π6 
τη α]9 οὐὁ τ6 βθοοηὰ δθηϊΌνΥ. --- 0 Ὀχοϑίῃγϑεα 
το δῖὸ ἱί ἴθ [τοὺς σὺν αὐτοῖς 
ἀδελφούς] ΤὨΪ8, 828. νοὶ] δ ἴΠ6 οχργοβϑίοη ἷπ 
γον. 16: Αἰ ἐδ δαὶπές ιὐλο αγὸ ιοξἐΐ, ἐλετη, ὯΔ8 Ὀδοπ 
ἀηαογβίοοα 88 γοίουγίηρ ἴο ἃ μουβοῇῃο]ὰ ουγοῦ. [ἢ- 
οἰἀδηῖαὶ ἈΥρυΐ 6568: (1.) ΟἸἩ γίδια) δβϑοσί ἀ[10}}8 (ὉΓ 
ΘΟΙΏΠΠΟΠ ὈμΒΊΠ6Β8 Ῥυγβυ τα, ἄς, (ΕτΖζϑοῃο, ῬΏΠΠ ρρὶλ 
(2.) Μιαβίομδαιν υτΐοηβ (Βοἰομ 6). [ΤῈ6 Ἰαίῦθι 18 ᾳυϊῦθ 
ἱρΡΓΟΌΔ016.-..Ε. 

γεν, 16. Φυαϊία. ῬτΟΌΔΟΌΙΥ ἴμ6 πιΐ οὗἁ ΡὨ οΪο. 
08; ἴον, ἰῃ νῇδὶ ΤΟ] ΟὟΒ, 86 18 αἰδεϊσυϊβηθα [ΤῸ τῸ 
[116 5ἰβίθν οὐ Νογθιβ. 

ψερ. 16. Ψι ἃ μοῖν Ἰκἷδα. Ἐν φιλήμ ατι 

ἁγίῳ, 1 ΤὨο88. ν. 26. Οὐρ. 1 Ῥεῖοῃ νυ. 14: ἐν 
φιλήματι ἀγώπης. “Τὰ ΤοΡιυ ]Δη, ἰν 8 [0.6 ὀξσι- 
ἐιωώη ρασϑ, ἴῃς [Γαΐθγηδὶ ἰκῖπβ αογ τΠ6 Βηϊβηρα 
ὈΓΔΥΘΡ ἴῃ ἴἢ6 ΔΒΒ6ΠΙ 1165 οὗ τὸ ΟἸ ΓΙ βυί ἢ8 18. τη 6ἢ- 
ιἰοποὰ ὃν Φυδιίη Μαγίνν (Μ. Αροὶ. 1. Ορ. 65); ΤΒο- 
ἴυςἷ.-- ΕῸν ΓαγιΠ 6 μάγου ΓΒ, δὸ6 Μογον δηὰ Ἦ 'πιν. 
Τα οοπίιυδησο οὗ Π||8 Οτίοινία] ΟΠ γβυδη συπίοια 
οἵ σοπηθοίίρ ἴΠ6 86] αἰδιίο δι τπ6 Κὶϑα δὲ 8ῃ ὁχ- 
ργοβϑϑίοη οὐἁ [6] ον ἷρ ἐπὰ οὗ σοιμπηθη ἔοβιίναϊα, 
Κποόνη ἴῃ [ἢ 6 ατοοκ οδιγοῖν (866 1κ6 νἱϊ. 4δ). 

ΑΙ] ἴ9 οβύσομοα [αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι. 
866 7εχέμαϊ Λοίο 1. Α8 Ῥαὺυ] [8 τπηρδὰθ Κπόνῃ ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΟΠΌΓΟΝ6Β [18 ἰηἰοπιίοη οὗ σοΐηῃρ ἴο Βοπιο, δηὰ 
Ὀδοδῦδα οὗὨ {8 Ορρογίαηδον αι) γοοοὶ νὰ ΤΠΔΗΥ͂ βαΐυ- 
ἰδ] 0η8 ἔογς Βοιλθ, 6 τοραγάθα ἰἰτηβο} Γ βυβλοϊοηιν 
ΜΑΤταηϊΘα ἴ0 ζτοοῖ βοπιθ ἴῃ ἴῃ6 πᾶπια οὗ 4]1 εἰ 
ΟΠυγο 68, ρΑΓΟ συ] ΤΥ οὗὁἨ ἴμο86 σ]ΐοῃ ἢ Ὠδὰ ει. 
᾿ἰβῃθα, Οτουίιϑ ἰπιλτβ [η6 Θχργρβϑῖοι τὸ {πὸ Οτγθοΐλη 
ΘὨΌΓΟΙ6Β : Οἴδοτθ, ἴῃ οἵπον παγ8. [ϑίυλγι, ΟἸξιδα. 
ΒΘ, ὑο ἢπ6 σδιγοί 68 ἴῃ Οογίη ἢ δηὰ υἱοὶ ; Βοη. 
85], ἴο ἴπο86 Π6 ἱνιὰ νἱβἰιοα.---Β.] 

Οσ. ονβ, 17-20.-ιῦνον, 17. ΝΟΥΣ 1 ὈΘΒΘΘΟΣ 
γου, Ὀσχοΐδσθῃ. Α παγηΐὶηρ δραϊηβὶ πόθο πὴς 
δϑιιβα αἰ ν᾽ βίοηβ δπὰ ναυίδηοοθ 8 ὙΘΓῪ ΓΟΡΟΥΙ͂Υ (ΟΠ. 
Ὠθοῖοα πὶ ἢ} 016 ΠΘΑΥ͂ δηὰ βοϊοπηη π᾿] πο ἴο ἴοι 
[86 ἀπίνογεαὶ ργοβεγναϊίοη οὐὗὁἨ υη Ὦἃὦ δηὰ ΔΡΤΩΟΠΥ͂ 
866. ἀἢ δπδίοροια Ἰπβίδηοα ἴῃ Ερῆ. νὶ. 10 δ' Τι 
βοοϊίΐοῃ ἱβ, ̓ ῃΠοοσθ, ΟΥ̓ ΠῸ Πη68Π8 “ δυρρίειπεμίαγῳ." 
85 Μογοῦ ᾿ο] 48 ἰδ τὸ 6. Οἱ ἴΠ6 ὠοπίγαΥ, ἴδ 8 οὔ. 
βοῦνϑα, ὈΥ͂ ὈοΪἢ ᾿ἰπὶ ἀπά Τμοϊυςοῖ, τπδὶ ἰξ ππΔΥ ὃὈε 
ἰπέοστοα δοπι ὑπ6 ροβίϊοη οὗ ἴ6 Αροβῆοἶβ πογάς 
(αι τἴπ6 σοποϊαπίοι), δὰ ἐπ οὶ Ὀγονίῖν, παῖ τὰ ἴμ]8βε 
ἘΘΆΘΙΘ 5 ποτ ἀοδιρηαῖθα ἤν 6 νοΐ μα (Ομ Θπέγϑηοε 

Ης ΑἸγτοδάν ΚΗΘ ἤϊαῖ τ Υ οχὶδε 
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οὐ, δηὰ (μιδὲ [867 ἱποτοαδοὰ Ὀοΐἢ ἰπιθηδί Ὁ διιὰ οχ- 
ἰϑιδίνοὶυ ἢ {πογοίοσθ 86 οουϊά---ὧδ 6 Βυ ΘΟΟΌΘΙΝΥ 
ἐϊὰ ἴῃ δἷ8 ἤλγον ϑὶ! δἀάροθβ δὲ Μιϊοίυβ, τ μθῶ δοίης; 
ϑυὶ ον ΕΡΒοβυθ---ογο ἀοβη (6]Υ ρῥγοάϊοὶ ὑποὶγ ρτθδ- 
ΒΠ06 'ῃ ΒΟΙη6. ΟἌΓΡΖΟΥ͂ [88 δα ἴῃ τὐἰπὰ [86 ἀϊπῆἔὌῶοτ- 
ΒΌΘΘΒ ἰπ ΟἰΔΡΘ. χῖν. ἀπὰ χυ. : ΟἹοσίουδ, δηὰ Οἴθ ΟΣ, 
6 ᾿ΘΑΓΙΥ ὨΘΑ 6} ἢ] ΟΘΟρηθσα. [ἢ Ὀοΐῃ, {16 ἰάοα 
δί Ομ γβιϊδη ἔλθ ἰθδοῦογδ ἰ8 δηςίηρ, Οἰδοτβ μβατὸ 
ἐοοϊάσαὰ [Ποτὰ ἴο Ὀ6 [ἐθογιποθ. ΤΏδὲ ἴμ6 Αροβέϊο, δἱ 
8}} ουθηΐβ, δὰ ἴῃ νίϑιν, Ὀεδί 68 {86 ἔπΐυγο δυαϊζιησ 
δηὰ Εϊοηϊ ἶς Ζοαϊοῖβ [Ὁ [86 ᾿ανν, (Π6 σηοβίοϊζίηρ 
διὰ δηιηοπ)ΐθη δρίτῖ8 Οὗ πα [Ὀἰὰτο, ἰ8 Ῥγονϑὰ οὔ 
Ἰοοκίηρ δ᾽ 186 αττδηροιηθηὶ ἴῸΣ [86 γοοδρίίοῃ οὗ ὈοΪὰ 
ἴμ656 ἰθηἀθῃοίθβ, νν ΒΙΟἢ 6, δοοογάϊηρσ (0 ΟἾΔΡΒ. χίν. 
δηἀ χν., πη ΘΒ. ΟΠΔΌΪΥ Του ἃ ΔΙγοδαΥ ἴῃ [86 ΟΒΌΓΟἢ. 
Δοοοταΐηρ ἴο δ Ὑεῖξε, [6 Κκἰπὰ ΟΥ̓ [αἴδε ἰθασθ θα 
Ὦ0ΓΘ τη ϑηοηθαὰ οδθηοῦ ὯΘ6 ΙΏΟΓΟ ΒροΟΙ 4}}γ ἀθίογ- 
ταἰηθα : δοοοσαΐηρ ἴὸ ΤΒοΟΪυοῖς, Ὑ}}} τοΐδγεποθ ἰὼ 
Ῥμὶ]. 111, 2, ὅο.., [ῃ6 ξΣοδ]οὶβ οὗ [πὸ δ! ΔΓ6 τηθϑῃῖ. 

[ΑἸέοτὰ βαγβ: “ὑμάσίπο ὃν ἰλε ἰδχέ ἰϊ561, τ 
ἴον τμδὲ [Π686 ὕβδοῦθτβ ἹΤΟΓΘ δἰ τ αν [0 ἔποβο ροΐηῖ- 
θα ουαἱ ἰῃ ῬΆΪ]. ἰἰΐ, 2, ἂς. : ὠπρτὶποὶρίϑα απὰ δεἰ δὴ 
Ῥεγβοηδ, δεαοίπρς οἰδετε 70Υ ἰλοὶγ οὔ ραΐη ; Ὑποίἢ- 
Θ᾽ Φυάδίζοσβ οὐ ποῖ, ἀ068 Ὡοῦ ΒΡΡΘΟΔΑΡ; Ὀυϊ ΘΟηδβὶ 6 Γ- 
ἰηρ [πδῦ [Π6 ρστοαῦ Ορροπϑηΐβ οὗ ἴδ Αροβὶ]θ ψϑσο οἵ 
816 Ῥαγυ, "8 ΤΩΔΥ͂ ΡΟΓΠΆΡΒ ἰπίδ ἔπαὶ ΠΟΥ 4180 Ὀ6- 
ἰοηχοά ἰοὸ 1 ."--Ε. 

Τὸ τὰκ [σχοπεῖν. ΤῸ ποίξοθ Θδγο]]ν ; 
υϑρὰ ἰη ῬΆὮΪ]. 11), 17, πὶ τοίθγοηοο ἴὸ [ἢο86 ὮΟ 
βου ϊὰ ὈΘ ἱπηϊίαϊοα ; τοσο ἰηΐθηβῖνο ἔμδη βλέπειν 
Μογοῦ).---Ε 1] Τῆΐβ, δὰ (6 ανοϊἀΐῃρ οὗ τ θτὰ, 
ΓΘᾺ] ὉΠ ΠΚΒ σοδη Ὀ6 τγοίοστοα ΟὨΪΥ ἴο ῥσγοβϑηΐ [8186 
(ΘΒ ΟΠ ΓΒ, ΜὨϊοῖ '8 ΥΘΥΥ͂ ὈΓΟΡΟΥΪ ορροδβοὰ ὉΥ Τῇο- 
Ἰυοῖ.-ἰ ὐνίπίοια αμὰ οἴϑῃοθε, τὰς διχοστα- 
σίας καὶ τὰ σκάνδαλα. ΤΠ δρίΐοϊοβ ροΐηϊ 
ἴο Κηονῃ αν βίομβ ἃπὰ βοδηάδ]β, ἩΒ θεν δὰ] γὸ- 
[ογγρὰ ἴο ΔΗΥ͂ ραυυ σΌ]ΔΡ ῬΘΓΒΟῺΒ ΟΥ ποῖ, Ὦγ, Ηοᾶάρο 
ΒΟΘΙῺΒ αἰδροβοὰ ἴὸ τοῖθν ὑπ6 ἢγβὺ πογὰ ἰὸ ἀοοίγί αὶ 
᾿αἰνίβίοηβ, ἐμ6 Ἰαϊίοτ ἴο0 τροσαὶ Οἤἴθῃο68: 80 Ἦ δυδίθῦ 
δῃα ὙΠ Κίηθοη. ῬὨΠΠρρὶ δηὰ ΜΟΥΟΣ βθθ ἴ0 γοίδι 
[06 βγϑί ἴοὸ αἰνβίοηβ, πούγονογ οσοδδίομθα, δὰ ἐπ 
ἰδίου ἴ Τοιηρίθιομβ ἰῸὸ ἀδραγὶ ἔγοιω ἴΠ6 φοβροὶ 
Ετουμὰ οὗὨ ἔα! ἢ δπὰ 116, ΤΌ οὈ]δοίίοῃ ἴο 109 ἔοτ- 
ΤΟΥ αἰβιποιίοη 18, ἐπαὶ [86 “ ἀἰνἼβίοπβ ᾿ πἰπιοὰ δῇ ἴῃ 
[6 Εἰ ρ᾽8110 σεγθ τρδὶ Π] οΟὗἨ δῇ δἰ ἶσ8] ταῦ [ΠΔη ἃ 
ἀοοιτί πα] οτὶρίη.--Οουΐχασν ἴο ἴδ ἰϑδομίωρ, 
παρὰ τὴν διδαχήν. ΟἹ ἴδ ρῥτοροβί οι, 866 
64]. 'ἴ. 8, [δησε ΒΒ ΟὈπιηι., Ὁ. 19θ.ὡ. Μοβὲ Οοιτηδῃ 
Θοτηπηθηϊδίοῦβ τὸ αἀἰβροβοᾶ ἴοὸ γεὐθοὶ δὲ ἰδαβδῦ ἴΠ6 οχ- 
οἰυδῖνα τρίθγθηοα ἴο ἀοοίσί πὶ ἱπβιγιοιίίοη. ΑΒ. ΟἿΡ 
ΕΏ ΡΠ 8 πορὰ ἀοοίγίπθ Βυρροβὶβ ἀοστηπαίξίς ἐλεοίοσν, 
ΝΘ δβυϊδιϊ(υἴ6 ἐδασλέπσ, πὨϊοῖ ἰποϊαάθ8 4} ἰηδβίσῃυο- 
ἔἴοη.---α οοτηηθπαδέίοῃ οὗ {Πποἷγ ὑθΒ ΟΠ ΘΓΒ ἰ8 ᾿τρ 6, 
ἩΠἔΘἢ Εἰπίδ αὖ {π6 ἰπάϊγοοι Ῥαυϊΐπα οὐχί οἵὨ [Π6 
Ομυτοῦ. ---Ανοϊὰ ἴμποια, ἐκκλίνατε ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν. ἸΤθοΓα [8 Π0 γοίδγοησα ἰὸ οἰ οἶα] Θχοοπιτηιηῖ- 
σϑιΐοπ, Ὀυΐ ἴ0 ρογβοηδὶ ἰγοαϊτηουϊ οὗ ΤΏ086 τὮΟ χταϊρεϊ 
ΟΥ ταΐσῃὶ ποῦ Ὀ6 ΘΌΓΟΝ ΤΩΘΙΩΌΘΓΒ.---Ε.} 

γεν. 18. βοσνθ ποῖ οὖς 1ιοχὰ ΟὨγίδὶ [τῷ 
κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν. 
ἤνο 7εγέμαί δοίε 5]. 8.66. οἴδρ. ἰϊ. 8, ῬΆΠ. 1], 19 ; 
ἃ ον. ἰΐ. 20. Ἑαπατίοΐδπι, ΟΥ̓ [08 σοπίαδίοη οὗ βρί τὶῦ- 
8Δ] Ἀηὰ οαγπαὶ δἴδοῦϊοπβ δηα πηοινϑθ, ἀθροπογαῖθβ 
[ηἴο αΐδσυνϑοὰ βϑηβυλ] ἴδπι. --- ΤΟΙΣ οὐσὰ Ὁ9]] 
[τῇ ἑαυτὴν κοιλέκ]ὕ. ΤΠΐδβ 18 ἃ ΒΥπιΌ0} οὗ (ἢ 
με] ἰπΐογοθι, βου ββμηθβα, βοηβυδιν, δηὰ οὐ {δοὶγ 
ἦπα. δἰπηῖηρ αἱ ἃ τῆϑγο ᾿ξ οὐ ρ᾽θαϑῦγ : οορ. 1 
ΤΊτη. νἱ. δ. Τα ἱ. 11. 

᾿Απὰ ὃν ἰδοίν ροοὰ τυοχὰκ δη ἃ ἔαὶσ βρϑϑοῦ- 
δὲ ἰδιὰ τῆς γυηστολογέας καὶ εὐλογέας. 
ρος Τοχίια! Νοίε 37. Οοπιρ. 3 ον. χὶ. 14. ΒΥ 
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πορὰβ (ΠΟῪ τορζοϑοὶ ἘὨϑιυβαῖνοθ ἴῃ ἃ ΓΟΒῚ 
᾿κς, δὰ ὈΥ βαιίογίηρ βρθθοῖβοα, {Π6ὲγ ποασοσθ, ἔοι 
δυσί μον ΡΑΣ ΟΌΪΑΓΒ, θ66 ΤΒοϊυοῖς, Ρ. 141. Μοίδιιςἢ 
ἑοῦ ὑπ ογβίαβαβ, ὈΥ εὐλογέα, τοὶ  χίουβ Ὀ]οββίηρβ δηὰ 
ῬΓΟΙΙΪΒ6Β ; ΤῸ Θχδιηρὶθ, ἴ[Π086 οὗὨ [16 το κθ. [Ποάρθ 
18 Κ68 6 τὸ Νογὰμβ 88 ΒΥὺποηγηοῦθβ. Μουεῦ ἐμ Κ8 
186 ὈΤΤΉΟΓ Ομδγδοίθεζοβ (ῃ9 ἕθηοῦ, δηὰ 1Π6 Ἰαϊῖον [9 
ϑζονηι, οἵ [μοῖς νογάβ. Χρηστ, 16 ἰουπα ΟὨΪΥ ἢ 6ΓΘ 
ἴῃ ἴῃ6 Νοὺν Τοβίδιηθηΐ, 6 υἱὸν ρσίνο ὉΥ τ 

6 8 αυϊύα 6:80 19.---Ε.] 
86 αἰτρ]θ [τὸν ἀκάκων. ΤΠ ὕῃν6γγ]. 

ΤΏοΒΟ τῆ, 88 ϑυοῖ, 68 Ὀ6 ΘΑΒΙῪ ἀοοοϊνοά. [ον 
ΤΩΒΗΥ͂ ΟΙΘ αδοΟΘΙΥ]ηρ δα ἀθοοϊνοα, ΔρΡρΟΔΙΒ ἔγοῃ. 
ῬΏΠ. 1, 1δ, ψυϊξίθη ἴγοα ΒΟΙΩΘ ἃ 6 γοδσθ δἴϊοσς 
ἡ πα 

γεν. 19. ΕἾῸΣ νοῦς οὐϑάΐθηθοο [ἡ γὰς 
ὑμῶν ὑπακοή] πο γάρ ἰδ οχρίαἰπεα ἰμ αἱ 
ἔδσθηϊ ἬΔΥΒ : 

1. 10 ᾿ρ] 168, ἱπαϊγθοῦν, ταῦ [ΠΟΥ 4180 δγὸ ποῖ 
γε ἔγοιω :μἷἰβ ἀκακέα (Οτίχοη, ἘτὶῖΖ8.η6). [Ὁ γ.Ψ 
Βοάρμθ τδκεβ ονϑαΐθῃοθ 35 -- οδοαΐοπί αἱδροείοΉ. 
δηα, ν]τἢ ΟἾΠΘΓΒ, Γοργὰ δ {18 88. ἱτυρὶ) γηρ ἃ ᾿ἰΔ Ὁ} 
ἴο Ὀθ Ἰφὰ δβίγαυ. Βυὲ “ ονοαϊΐθῃσο," σἰΐμβους διγί μοι 
ἀοβηϊίου, πουϊὰ πηθϑη ὑπὸ ““ οὐδάϊθῃοο οὐ ἴδ," ἴῃ 
1η18 Ερ΄8.:16 δὲ ᾿οδβδὲ ; Ὀθδϑίαββ, (μἱ8 υἱοῦ ἱτρ}6 8 {Πδΐ 
ὑμῖν οὐδαϊΐθμοθ ψ)ϑ ποὺ δἰ οροῖμον οἵ ἃ οοτηπηθπὰ 
ΔΌΪΘ οἰιαγαοίοτ.---Ε.] 

ὦ. 10 ἰπηρ]168 8ὴ δη(Ποβὶβ: 88 [ὉΓ ἰῃ6 Βοϊηδῃ 
Οεϊβιϊδηβ, ἢ6 ΚΠΟΥΒ [πδ΄ ὑΠ6Υ, 88 Ὀοΐηρ οὈραϊδηϊ τὸ 
1.6 ροΌΒροὶ, σαπποῦ ὍΘ 80 Θαβὲϊυ ἀφδοοϊγοα (ΟὨγΥΒβοθ. 
ἴοι, Τηθοἀοτοῖ, Μογοτ) Ὁ 

8. ΤΠ6 γάρ βϑρθοίβθοβ ἃ βθοοῃπᾶ ρτουπα [ὉΓ ΥῈΣ 
11 (ΤΒοϊμοϊς, ἢς Ἧ εἴα, ῬὨΠΙρρῖ). [0 ΑἸέογσά. Βιι 
ΜΕΥΟΡ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ βαγβ, ἰπδὶ γάρ ἰβ8 ΠΕΥ͂ΘΣ Τοροδίοι 
18 'π ἃ βισιοῖν ςοὔταϊπαϊο το αιίοῦ, ΑἸίογαὰ πως 
8180 ἃ δἰ ῃχῃξ γτοργοοῦ ἴθτ6.-.-Ε. 

Ἐχρὶδηδίοη (1.) 18, 88 δῦ Βθϑ8β ἰὺὸ 8, ΥΘΡΥ͂ ΔΡΌΪΥ 
τοοῦϊδεοαὰ Ὁγ Εὕὔοκορι, Κϑἴποθ ΠΟῪ Βυσοροαρά ἴῃ ἐἰ6- 
οοἰνίης ἴπ6 βἴταρ]ο, [ΒΟΥ Μ|}} ἑλέπᾶ τὺ ΠΟΥ οδἢ δἰξὸ 
Θαϑν δηα δὴ θῃίσδῃοθ ἴὸ γοῦ, [Ὁ ΠΟῪ Τοραγὰ ὙΟῸΓ 
οὈοαΐοηοαθ, ἢ ϊοἢ 18 ΘΥ̓ΟΥΥ ΟΡ ΠΟΤ, 88 ὑΠαὺ ΥΘΥῪ 
δἰ ἰοἰγ. [ΤἸ}}8 ἀνοϊάβ 1Π6 οὈ͵δοίζοι ἴἰο νι ϊοἢ [86 
νἱον, 88 [6] 18 Ὁγ γ. Ηοάρθ, ἰβ ορθβ. 85:}}}, Μϑσει 
ΒΟΘΙΏΒ ἡθαγοβῦ [ῃ6 ΓΘ Θχρ Δηδίίοη.---Ε, 

1 τοῤοίοϑ ᾿μοχϑέοσγθ ονϑσ ψοιυ [ἐφ᾽ ὑμῖν 
οὖν χαίρω. 8.6 7εχίμαὶ Νοία . ΤΠα οἰηρδαιὶς 
Ροβίἄου οἱ ἐφ᾽ ὑμῖν ἴλνοιβ Μουθυβ υἱὸν οὗ γὰρ 
Μ 116 ἐΠ6 ποχί οἶδα, τὴ 118 δανόγβαεῖννο δέ, δθθη)ὲ 
ἴο ἱπιγοάυοθ [86 Ττ6Ὼ] παγηΐηρ.---Ε.} [1 18, δὖ' 4} 
οΥὐθηβ, ἀρεῖ γαῦ]6 ὑπαῖ ΠΟῪ 4]10ν ἐμουγηβοῖνοβ τὸ ὯΘ 
ῬΔΓΏΘα, δοςοτγαϊηρ ἴο ἴΠπ6 τυ]α ψ]ΐοἢ [86 ΑΡοβίϊο Ἰηγ8 
ἄἀονη. 
60 [σοφούς. μ. Α. Ο΄, Κ6ε., ἰπβοῖῖ μὲν 

ΜΊΪΟΝ Βοοη8 ἴ0ὼ ὯΘ 8ῃ ἱπίογροϊδιίοη ΟὨ δοοουπὶ οἵ 
δέ, πίοι [0]]10ν18.--Ε.] ΤΊΘΥ βμουϊὰ Ὀ6 τϑοοθρεῖνο 
ἸπαυΪΓΟΥΒ αἴοσ πνῆδὶ 8 σροοὰ. Βυϊ, οἡ ἴΠ6 οἵδποι 
᾿δηᾶ, {ΠΟΥ Βῃου]ὰ Ὀ6 δϑ υπτγοοορίϊνα οἵ, δπὰ' υῃ- 
ΚΟΔΟΠΔ0]6 πη, ΜΠδὺ ἰΒβ ὈΔά, ἃ8 ᾿ἢ ἴον ΓΟ δἰτηρ}»» 
Βοαγίθά ρϑορῖϑ.---Ἐξαστηϊθηβ. [Ὁ γ. [ρα τοηάογε : 
μηροϊελγίσ, εἰπιγἀϊὲρ, δἰπιρίς, 88 ἴῃ Εἰ. . Βυῖ λαγτιε 
ἰε85 ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 6 ὈΓΘίδγΌ]6, οδθθοΐ! 88 ἀηοίθει 

Αἰ πύρα ὰ μὰ ταν ἰαφύφήμο τι πῃ "με 
ἢ οὗ ἀκάκων... ὑμῶν, δι Τῶϑοδ: “Νοῖὶ ν]Π}. 

᾿ξνφρκῦς ἀο 1 δῦ ἔδο Ἠοδείβ οὐ [Μὲ εἰταρίε; ἿΟΥ ψοιι ἐπε ν 
ὙΠ} ποῖ κοάμποθ, ὈΘΟΛΌδΘ μοι ἀυ Ὠοῦ ὈΟΘΙΪΟῺΡ ἴο ἐξ. δ1τ 0}: 
πὶ ψου αγὰ 20 ποίδα 70Υ ψοιν' οδεσέεποε ([0 [86 βοδΡ}6}), {Ππι|π| 
ἦτ ἰ8 ΘΥΘΓΥΎΠΟΣΟ ἱππ ΟΤ ; αδοιέ γομ 1 Θσὼ ἐμποσεογο μ᾽ δὴ, νοὶ 
ΙῚ που]ὰ μαγνὸ γοὺ πίδε διὰ ΡΏγο," ἄο. “πῃ Ο]ορβαηΐ ΤΠ 
ἸῺ οὗ {09 πασγπίηρ τ} 186 ἘΣΡΓΟΜΊΟΟ οἵ οοπῇ 

δόχοο ΤὨΐδ νἱοτπ' ἰΒ πον ἑανογοάᾶ Ϊ ῬΆΣΠΙΡΡΙ. αηὰ ἐπ πο 
οροῖ ἰο {πΠ6 οὈ]οίοιι οὐ ἀρηϊηδῦ (1.}, ποσ ἄοθε 1ἐ ὑσε Βι σι 
ὩΏΥ βτοταεη δία) αἰ ΔΙ Υ πθηΐονοῦ.---Π! 

ΦΊΜΟΥΟΡ πὰ ἐδ 



ἘΠῚ κὰν ΔΡΙΚΧΙΒ ΟΕ ΡΑῦλ τὸ ΓΗμ μύμαλε 

Οτθοῖς τογὰ Ὧδ8 Ὀθθη γοπάογθα “ αἴ τα ρ]6 ἢ δὲ Ὀοῖοτα | γε χίουβ ογάθεβ, τ θλοῖ δδϑυσηϑᾶ, Ὀθϑιθδ, ἃ 2)08|18ὲ5 
(νου. 18).- -Ε.} Μοχγοῦ οχρ αἴ ἀκεραΐέοις ὈΥ͂ " ΠιϊΒΒ ΟΏΔΡΥ ἑπηοιίοη, ϑοθοὶ ὔπιθθ ΒαΥθ δἰϊεριοὰ 
ῬΏγο [᾿. 6.) ἀπιηἰχοὰ πίιἢ, ἔγθθ ἔγοπ), 6ν1}}, μοὶ | φ]ογίουβ ΤΠΐΏΡΒ ἰπ γαϊδιίοῃ ἴὸ ἐἷ8 οΒῖοθ, ἀπὰ δανο 

᾿ἸΟΧΟΪΟΡΥ, ἄτα. 

ἄἀοοδβ ποῦ 8 ΚΘ δῃ δ} 01}}6818. ἢὉ0 [86 [Ὀγοροίης (φοχαρ. 
1 Οὐοσ. χὶν. 20). Μαιὶ, χ, 16, οὔ [6 ΘοὨΓΑΓΥ͂, ουἢ- 
Βιϊαϊο9. ἃ ΠαυτΩΟΠΟΒ δη 6818 ἴ0 116 Μ|016 ρ88- 
δαβθ. Εὺς αἰδίετοηῦ Ἔχροβίϊίοηβ οὗὁἨ {6 ἀκεραΐέοις, 
806 Τδοϊυοκ, [ἢγ. Ηοᾶρο: “ Ἦ 'ἶϑ6, 80 ἴδδὺ ρσοοὰ 
ἸΔΥ του, δηαὰ δβἰρ]θ, 80 ὑπαὶ ονὶὶ ΤΏΔῪ ποὺ Ὀ6 
016 ; ̓̓ , 80 τηοβὺ δοζηζηθῃηςδίοχβ.--- Ε, 

γεν. 30. Απὰ [;9 αἰοὗ οὗ Ρθδοορ, ἄς. [ὁ δὲ 
Θεὸς τῆς εἰρήνης, κιτιλ]ὴ Ια τ86 αἰνίπο ΡΟΝΟΡ 
οὗ τὉ00 ϑ'ρὶτίς δῃὰ Αυΐμοῦ οὗ ρθδθθ. [0 ἴβ 1δὲ 88 ἴΠ6 
Θοὰ οὗ Ρ6806 ὑπδὶ ΗΘ Μ|}}] Ὀγυΐδο βαῖδπ, τ]ὸ, ὈΥ͂ [18 
ἴλϊβ ἀοοίγίηθβ, οδῦβοδ αἰν βίοηβ, πὰ στο (δ6 
ΟΠ αΓΟἢ ἀδυπάοσ, Τθθ συγτρέψει, ΒΔ] Ὀχυΐηθ, 
8 [86 ργορβϑθίο ζιζυγθ; δυῦ ποῖ οριδί νοι, δοσοτγὰ- 
ἴῃς ἴο ΕἸδιὶ [βίυδνι) (806 2 Οὐγ. χὶ, 15). Τ|6 6χ- 
Ὀτθυβίου ἰ8. 8ῃ ΔΙ υδῖοι! το θη. ἰἰΐ, 1, 

ΤῊΘ ργδοθ, ἄο. ΤὨΐβ ἰ8 ἴΠ6 δ] οοποϊυάϊηρ' 
Ὀοηθάϊοιίίοη (869 2 Οὐοτ. χἱϊ!. 18). 
18, ἃ οοποϊυάϊΐηρ; βα] αϊαϊίοι 4180 [Ὁ] τα τπ6 Ὀθποάϊΐο- 
τη. [{|16Ὲ ργθϑθῆοα οὗ ἴ)6 Ὀδηθαϊοοῃ ἤθτο [88 
ἰδὰ το ναγίουβ Θοῃ )θοιΌΓΟΒ: ἔπαὶ Ῥαὺὶ] ἰηϊοπαοα ἴο 
οἰοβα, δυϊ αδογναγὰ δαάθὰ ἐπ βδ]υϊδιίίοηβ: ἰμδῦ 
τοῦ, 24 8 ποῖ ᾿ἀλρ σαι, Ββίῃοα ἰξ ΟΠΪΥ ταρθϑῖα [Π8 

αὐ ἴῃς ΓΟΧὺ ἰβ ᾿Ὴ6]} βυδίβ πὰ ὮΘΓα, 
οὁχοθρῦ [86 8η8] Αγωϑῃ (866 7εχέμαί Νιοία 13). δηὰ 
ΘΘΡΓΔΙΊΠΪΥ ὩῸ ΟΠ6 88 ἃ τἰρῃῦ ἴ0 580 [παὺ Ῥαυ] 8}8}} 
ΑἸ ΤΑΥ͂Θ ΟἸ086 ἷ8δ ΕΡῚΒ0168 ἴῃ (Π6 Βδπ|6 ΦΥ͂, ΟΥ ἴ0 ἴπλ- 
ΡΌρη ΟἰἴμοΣ [6 ροηυϊ 6688 οὗ ἴΠ6 ταχὺ οὐ [ῃ6 ἰπ- 
ϑρί γδαϊίΐοη οὗ [Π6 δυῦμοῦ, Ὀθοδυβο ἢ6 ἀο068 ποὶ ΘΟΠΌΓΙΩ 
ἴ0 ἃ οογίμη 2066 (ΒΟΉΘΥΘΡ Οὐδβίοτηδευ πὶτὰ Πἰτ)}. 

ὉΟΟΤΒΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

υὗ τἨ06 οἴῆοο οἵἨ ἀδθβοοπθβϑὺ ἰῃ ἀροβίοὶἷς Εἶτηθβ ἔγοτῃ 
6 Ῥαβίογαὶ Ερίβ]6εβ. Ετοπὶ {Π686 ἴδ 8 ονἱάθηϊ, ἥτγβε 
οὐ Δ}}, ἴῃς 018 οὗἶοθ γγὰϑ ποὶ οἵ ἃ πιϊββί ΠΔΓΥ ΟΠ Δ Γ- 
Δοῖοτ, Ὀυῦ ἃ Ἰοσ68] ϑουνίοα ἴῃ ἴπ6 ΟἸΌγΟΙ, βργϊηρίηρ, 
ἤτοι ΟΠ γίϑυίαη οοπβθογαίΐοῃ, δηὰ τογθ ϑχδοῖϊυ α6- 

ἴῃ 2 ΤΉ 688. 1], 16, 

; π|ιοδῖ, δηα ὑμπογ  ὈΥ̓ οα868 οἴδηοθθ. Ε 

ΒΟΟΟΙΡ δμοὰ στοαὶ γοϑυ δ: Ὀυΐ ἴ86 1} ἀογθῖορ' 
τηθηῦ ΟΥ̓ }1|6 γδίίος ἔγοιῃ ἴΠ6 ἰάοα οὗ ἃ Ἰοοδὶ θυύδαρο 
ἰοδὶ βογνίοθ, ἱπῖο σι ΐο, ἴῃ 118 τιὶὰθγ Θ6η86, 8}} ἴδ4 
ἔδιμδὶθ τ 6 18 οἵ 6 ΟΠ ΌτΟΙ. ἀγα 4116. ΓΟΣ.ΔΙἢ8 
ξτδηὰ ργοῦ!οια [ῸΣ 16 Εὐδηρο ἢ] ΟἸαγοῦ, [ οἷα- 
818 πογὶς ἴῃ ἴῃ ΟΠ ΌΓΟΣ ἀ. ἀοοναί, ποῖ πεῤηἰδίοναί,-- Ὁ 
ΑΙΙ Ομ γίβιιδῃ πουθθῃ ΟΔΙ θα ἴ0 8 αΐδοοῦδὶ βογνΐοο ; 
ΒΟΙΏΘ ἴο0 ἃ ΤΟΓΘ Βροοίδὶ, δὴ ἃ Ρομαρ8 οἰδοἰαὶ, βοῦνῖοθ 
οὗὁἨ Ὁ18 παΐυγο.---Τ)Ὸ ἀδηροσ οὗἨ ἁἴὉΠ6 τηθαΐξοναὶ ὃχ- 
ἴΓΘΙΩΘ Ὀοβὲὶ ανοίαοα ὈΥ τοραγαϊηρ [86 ΟΠυγοῖ, 88 
[ουπάὰδα ὕροῦ τ{Ἰ6 [υ γ ; ποῖ ἱπίοπαθα ἕο ογογτῖα 
0 (666. τ[π6 πουβοδοϊὰ σμυγοῦοθ παιηθὰ μθγθ). ΗΟΝ 
ΓΘ Μ ΡῬτοϊοβίβδηίϑ ἱριοσίηρ (δὲ8 ἰά68 ῦ---ΤΊῊ6 ἀΐδοο- 
ὯΔ] Βοιυΐο ἃ ρῥγίθϑε Υ οὨδ (οδδρ. χν. 27); ποῦίθ, 
ΒονΘν ΟΡ ὨΌΧΩΡΙ6 1Ὁ ΔΡΡΘ6ΔΓ8.---Ε, 

2. ΤῊ οοπρηρῃαδίίΐοη οἵ Ῥδῦθ, ἃ τωϑᾶϑὶ ἴοσς 
ΟὨγίβδσι Θοσηῃ) ἢ ἀΔΌΪΟΏΒ,. 

8. Το Αροβ(!ο᾽ 8 βαϊυἱαϊοηβ. ΟἸ γί δη 8. 88 
ἱη θη ΘΙ ΡΟΓΒΟΙ Δ] ἴῃ ἃ ΠΟΙΥῪ ΘΘΏΒΘ, ε9 δοίι δ! } 7 ἔτθα 
ἔγοτα [9 ὑῃροά! Υ γεβροοὶ οὗἨ ρέγϑομπεα, Τηδ Αροϑ- 

᾿ 4168 ΖΡΙΘαΒ 88 ῬΓΟΡΑΙΘΙΒ οὗ ᾿ἰ8ϑ ΨΆΥ, δηὰ Ὑϊίη68568 
οἴ δἰ8 ρτϑδίμθθθ δηὰ ᾿υπι ἐγ. Ηἱἰ8 Ὀτίοῦ ἀοβοτῖρ- 
ομβ οὗὨ ἔἤϑσῃ ἅτ τῃοαθὶβ οὗ ἃ ὑγοροὺ Ἵϑεπιδιίοη οἵ 
ἽΡΟΓΒΟΏΒ, ἔγθα ἔγομ) ἃ}} Βαιΐεσυ. Α στοὺν οὗἁ οοῃβέεὶ.- 
ἰαϊϊοηϑ ἰὰ τΓΠ6 Δροβίο!ϊς δρ6, 88 ἃ ϑοριηθηΐ οἵὨ [ἰιδὶ 

᾿ δρί τὶ υ8] ΒΙΑΥΓΥ ΒΚῪ τ θΐοι ΟἰΘΓΠΣ Υ Μ0}}} τουδὶ. 
4. ΤῊο πϑγηϊῃρ αβραίπβι (ῃ6 [4186 Ἰθδομθγβ. 866 

ἐῃ6 ἴχεσ. ΜΝοίδε. 
δ, Τπ6 ΑΡοβεϊοβ ρίογίουβ ὑγορΠΘΟΥ ΟΡΘἢΒ ἃ 81}}} 

τοιοῦ [ἴὰγτα ἴος βοιμθ. Ἧ76 αἰ8ὸ τϑδᾶ, ἱῃ Μαιῖ, 
ΧἰΪ,., τμδῦ ἴς 8 ϑαΐδῃ ὙΠῸ ΒΟῊΒ [ῃ6 ἴΔΓ6 8. διηοηρ ἴδὸ 

8180 ἰοδοϊί πῃ 
866 )8 6 ΓῸ ἴ0 Ὀ6 ἃ στουπά οὗ αἰνδίοῃλ δπὰ οβδιοοϑ. 

ΓἾΡ6 βγβὲ Ῥγϑουίοθ!! Υ 6ν}} οθδοὺ ργοοθεάβ ουυπησαινυ, 
δὲ ΟἴΠΟΡ ΘΟΙ68 ἰΠΑΓΑΪγ. 

1. ὟὙὰὴ Ὀδοομια Ὀθϑὺ δοαυαϊηϊθα πὶ (η6 Ὠδίυγθ. 6. 10 δα8 Ὀθθὴ 8814, (δαὶ [86 Αροβέῖϊθ ᾿δβ ὑγὸ- 
ποιπορὰ ἴο0 Βαγὰ ἃ δοηΐθησθ οὉ. Ὠΐβ8 ὁρροπθηῖδ. Βυὶ 

186 ΑΡροβι]ὶα δὰ δβίδὈ δηθὰ [6 στϑδὶ ἔραιϊναὶ! οὗ 
ρθ866, δηᾷ Γποτγοέοσο 6 τηυβϑὲ τοραγαὰ τῃ6 Θη θη 68 οἵ 
οὐδ ΟἸιυγοῖ οὗ ρϑδοθθ 48 ᾿υδὲ νμδὶ [ἸΘῪ ΓΘΆΪῪ ΔΓῸ 
“-οἰθο ἀοτηοπίδολὶ αἰδίαγθοσβ οὗ [86 ἰπδει αι οη οὗ 8 

ἤπϑα, ὈΥ ἴδὸ γοβίγαϊπθ ὑμβθὴ ρ᾽δοθὰ οὐ ποπιθη, ΟΥ̓͂ ΠΘΔΥΘΗΪ 116 οἡ Θατίῃ. 
[Π6 φΘΠΘΓΑΙ ἀοϑυϊπαιίοι οὐὗἩἨὨ [Π6 ΒΟΧ, 88 γ76}} 88 ὈΥ͂ ἀρ ὶ 

Ι (1) Βοσοϊοοοὶ δὰ Ῥιδοίδοαὶ Νοΐδδ εξ δὲ ἔλιο δεὰ 01 
Ι [δο οδεαρῖος.) 

δ οἤασγϑοίθσ, ΤῊΐδ ἔοτῃι οὗὨ [6 οὔἶῖοθ ἴῃ ἰῃ6 δαγὶγ 
σΠΌΓΟ τῶ δυοοοοᾶθα, ἴῃ (6 ΜΊῚΔ416 Αγοβ, Ὁ [86 

ΟΟΝΟΙΤΌΒΙΟΝ. 

ΤΕ ΟΒΕΕΤΙΝΟΙ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΡΑΌΠΙΝΕ ΟἸΚΟΙῈ ΤῸ ΤῊΣ ΟΗΌΒΕΟΗ ΑἹ ΒΟΜΕ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΙἹΝΥ͂ΟῸ 
ΟΑἸΤΊΟΝ ΟΕ ΒΙΜΕΕΒΙΝΟΒ ΒΥ ῬΑΌΙ, ΗΙΜΒΕΙΕ. ΗΙΒ ΘΟΧΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΒΕΑΓΙΝΟ ΟΕ ΤῈΡ 
ΘΟΙ͂ΡΕΙ, ΕΟΒ ΑΙ], ΤΙΜΕ ΒΥ Α ΒΕΑΙ, ΑΝΤΙΡΒΟΝΊΟΑΙ, ΑΜΕῈΝ. 

παρ. ΧΥ͂Ι, 931-27. 

Α. 

21 
22 
23 [ 6] ΟΡ 5616, δ ]αῦα γοὰ ἴῃ [Π6 

Τιποῖμουβ τὴν γΟΥΚΙΘΙ]ΟΥ [βδἰ αὔθ γοῦ],' δηᾶ Τωποΐπβ, ἀπᾶ 93 48οη, δηὰ ὅο8ι 
ΔῖθΙ, ΤΥ ΚΙΏΒΙΠΊΘη, 881π6 γοΟ [οπιί βα] αὔθ γοι]. 

οτά, 
ΙΤογαβ, το στοίο ἐλὼ 

Οδῖὰβ τῆῖπὸ Ποβῖ, δηᾶ [ἐλ6 λοϑὲ] οἱἴἔ ἰἣν 



ΘΟΉΑΡΤΕΕ ΧΥ͂Ι. 231-31. 4δ 

ψγΓΠ016 οὔτοι, βα] αὔθ γοα, Ἐγαϑίυβ [Π6 ομδι θοτ]δη [ὑΓΘΑΘΌΓΟΥ] οὗ {86 οἱἵ. 
84 ραἰυίοῖ γουὺ, δηᾶ Θυδλιῖυβ 4 [οὐγ] Ὀσοῦμου. Τθθ᾽ στυδοὺ οὗ ουὖῦ ωοστὰ ὅθεμε 

ΟἸγδῦ ὅθ τ} γοῦ 811. Απηθῃ. 

8. 

8εόέ Νίον ἴο Βἷπι ὑμδὖ 'ἰΒ οὗ ΡοΟτΘν [Ὁὑ7π0 18 806] ᾿ ἴο Βί4 ὉΠ 18ἢ ΤΣ οοογαϊηρ ἴο ΤᾺῪ 
ὥοδροϑὶ, δηᾶ {86 ργοδοβίηρ οὗ Φϑβὰβ ΟἸγβῖ, δοοογαΐϊηρ ἴο ἴῃὴ6 γονοϊδίζοι οὗ [86 
ἸΩΥΒΙΘΓΥ, ὙὙΠΙΟἢ γᾺΒ Κορύ βοογϑῦ [1ῃ 8116 η06} βίηοθ 86 ψουϊα ὝΒΕΤΝ [ἀυγίηρ; οὔοι- 

6 τ] 3668], Βαῦ ἢον 8 πηδὰθ τηδηϊΐοϑῦ, δὰ ὈΥ [ὉΠτουρὮ] (Π6 ϑου!ρίυΓοβ οὗὨ [ἢ9 
ΤΡ δῖ, ϑοοογαϊηρ ἴο [86 οοπιηδπαπιοηῦ οὗἨ ἴἢ6 ονοϑυϊδβίϊηρ αοα, [18] τηδᾶθ 

81] ΚηοΏ ἴο0 411] πδίϊομβ (ὉΓ [π΄] 186 οὐρθαΐθηοθ οὗ 1318: Τὸ (οᾶ ΟὨΪΥ ὙΊ86, δέ 
ἸΟΥῪ {πτουρὴ Φ968ὰ8 ΟἸγιδὶ ἴογ ΟΥ̓ῸΣ [Τὸ [06 ΟἿΪΥ ψῖθο αοά, [γουρὴ Φο6βυ8 
"ηγίβι ; 170 Ὑῆοπι Ὀ6 1.6 ΙΟΓΥ [ῸΓ οὐϑῦ]" ΑἸΠθΠ. 

[το ἘΠΕ Βοδιθ.}" 

ἘΣΧΤΟΔΛΙ,. 

Δ Ψᾷα;. 31. -ἰΤἂο Φε6., πὶ Ὧ,8. Σ., διὰ ἃ Ζθ'ν τὐΐποσς δοἰδοσί 60, γοδὰθ: ἀσπάζονται. δὲ, Α. Β. 6. Ὦ:. Κ΄: 
ἀσπάζεται; δὴλοριοὰ ὉΥ͂ ̓ΔΟΒτΔΛηη, ΓΙβομομὰο ΑἸοχὰ, ἄο.. εἰπου ἐδ διἑοσαϊίοῃ: ἐο ἐπ μίυταὶ (ότι ἐδώ ῸΣ 
ΒΈΤΟΌΟΓ οὗ Ὧ5 τιϑτη δὰ) τ͵886 80 ᾿ΐ ΟῚ ἴὸ »νϑυκαμοὶ ας ἢ ν΄. πιιεὲ ἐμοτοΐοτο Ρ6 «τοϑη θὰ 88 ΔΌΟΥΘ. 

3 οι. 24,.--Κ(ἼΠὲδ γοσϑὸ ἰΘ πᾶ ΐπ ἈΝ. Α. Β. Ο., διὰ ἱπ οἵδθοῦ ὑπαὶ ρϑαγὴν δαϊδογί(αα, [Ι͂Ὡ βοῦθ ΟΘΌΓαΐγοα, διὰ ἐΏ 
δόοῖδθο οορίθι οὗ (ἢ9 Ῥοϑδ ο, ἰὲ ἰδ ζουμὰ δος τοσ. 22. Ὦ. Εἰ 1,., Οτοοὶς δὺὰ Ταῖη (ΤΠΟΣΒ, ἸΏΘΟΙ [ὁ πΠόγα, [Γι ἰδ τοὐθοίδα μ 

ΤΩΔΏΏ, ἸορΡθ, Βοίοδο, ΤΊΘωΘ61)66; Ὀτβοϊκο θα Ὁγ ΑἸζοσὰ : δοοορῖθα ὉΥ δεογες διὰ ἔδιηρο (ἸΤἰδοδαπάοτί ντδιΐθθ)λ. 1ἰ 
ἨΔ ᾿᾽ο ἱπαρχίθα ἴο (ὍΤΤΩ 8. ῬὉΓι οῃάΐρ ἴο ἔπ Ερίοιϊθ, δἰποο ἔπ δαϊμοτίῶθθ τ Βίο;}; οσαῖε ἐξ Ὦδτο τὴ9 οοποϊυάέπα 
ἀοχο]ορῦ ; Ὀπὶ 8 ῬγοΟΌΔΟΪΥ οσοὶ ὁὩ δοουῦηῖ οὗ ἴλ6 Ὀππκῦδ)] οοτο Ὀἱπδιίοη οὗ [1.6 Ὀοηοάϊοιΐοιι δὰ ἀοχοίοαν. 80 Ὧτγ. 
ἴδῆβο, νβο πραῖκοο ἦε ἀοΧΟΙΟΘΥ͂ ἃ ᾿ἐξυγρίοαὶ ἀπο ΡΏΟΣΥ, οχρδηάξης [16 “ὁ ΑΣΩΘΏ ̓ οὗὨ 88 ΤΟΣδ6, πὰ οὗἨὨ ΟΟΌΣΘΕΘ τοίαϊηθ 
ΥΟΓΔ. 24:2] ἴῃ ἴ 806. 

8. Ψον. 36. 6 οἴηθηδεδίίουδ ΔΙῸ ἴσοσῃ ἔδο γουἰείοῃδ οὔ ἐδ) Ασρδσ. Βὲρὶο ὕπίου, Εὖνο ἀσια. ΟἸογαγεθη, διὰ δύο 
Ὅχ. Ἰϑτιαθ᾽ 5 τοῦ ἐδ, ἐπι ϑοῖιθ Ῥϑοιλίασ : “ Βηϊ ἰὁὸ Ηΐπι, 0 ὁΔ τρἶκο δύω ( 
ἴο (86 δἢ πον τσ 10) ὨΙΥ̓͂ βοαρ6ὶ διὰ ἐπ 6 ῥτοδοδίης οὗ 6608 ΟὨτίεί,---δοοοτάϊηρ (0 ΓΟΥ͂ Ὥ ὈΤΡΟΤ τι 
ψ88 κορὶ ἴῃ δἰ 606 δἴῃοθ ΘΈΟΣΤΙΔΙ δθσθδ; Ὀπὶ δι δας ὈΘΘῊ "ΟἹ τηϑδὰθ ταηληίζοδί, ἃ ἰπσοῦρῶ [9 Ῥσορβοέίοδι ΡῬίῶΣιο ;-- 
γῶρβα ἴο ἴδλ9 οομιτδηὰ οὗ ἐῃ6 ονογι δείξεις ΟΘοὰ, τοϑὰα ἰπηονσῃ βϑχμοσδ 4}} πιδέλοτιβ ζοσ ὕδὸ ΡΌΓΡΟΘΘ οὗ ἐμοῖσ οὐϑάξαμοο οἱ 

Το [89 ΟἿΣ ντὶϑο Οοά-- 
ΤΈσου 658 ΟἸστἧρι, πῖιοδο 16 ἐδ 9 δίοιγ-- 
Τηῖο ΤΥ δῷ (αοοον απ) ΑΜπΝ. 

[1 πτὶ}} Ὀ6 ποϊορὰ ἐμαὲ {πὶφ ἀὐἰ ἴοσα ἤγοπι ἐπ π608] νἱονν, ἱῃ βδοῖωο οὗ ἰΐα ἀοίδὲ]8 86 Ν6]] δα ἰῃ ἐδοὸ ᾿ἐϊασαίοδὶ νίουν ἐξ ὑσοδοῦίβ. 
δου ἔπείμοσ ἔῃ Ζέχερ. Λοίεε. 

4 ΨΥ, 27.--[ὁ ἡ Ιλ6 οοποίμαϊη Ῥοκοίοσν. (1) Μα15. 256-27 ἀχὸ ἰουπὰ Ὦθγο, ἢ δὲ. Β., Ο. Ὁ. ὙΌΙΕΒΕΘῚ ΕΘΘΆΤΕΟ δῃἃ οἾΠΟΙ 
γουβίοηβ, ἐπ ϑοτὴθ ἔλίμοσβ. 80 ἐὴ6 ἤΐεο.. ὯΔ, Β6κ5 (οάκ, 8-δ), 1, Ἔορρον Τδρμπιαμη, Βοδοὶς, Ἐτίϊκρομο, Ὁ 
Ῥιίο, Ἐδοκοεσῖ, ΒΌΙΡΡΕ Τὶοοδουάονί, ΤΒοϊποῖ, Ἐπ δ) ἃ, Μογον, Αἰΐογά. 1686, 6, δΔηἰ ΤΩΔΗΩΥ͂ ΟἾΠΘΓα. τ ΤΌΟΥ 
εἰδῃὰ αὗἶδοσ σμδΡ. χίν. 25 ἰῷ 1.., συϑαγὶν 8]}} ουχεῖνεδ (ΑἸ ]ογὰ δῦγϑ 192), ἰὰ (80 Οτγθοὶς Ἰοσϊοπαχίοα, ἐῃ ΟΠ γγδοδίοσο, ἸΠπϑοδοτοὶ, 
ΤΒΘΟΡΏγΪδοῖ, ἄς. ΤΏ ροεϊεἰοῃ ἐδ βοοορίϑα ὮὉΨ Βαδὰ (θά, 1, 2), στοτῖίια, ΜΊ1]1, Ὑ οἰδίοἶμ, Ῥαυα5, ΕἸΘΒοσΗ (δὰ τηοεῖ οἱ 
ἴδοϑὸ γῦο ἀΘῺΥ [6 ἐπίομεν οἵ ἔο Ερἰδσε]6), Ὀπὲ ποὶ Ὑ 89 ἰαῖοος ογίεο8] οαϊΐογα, (83.) ὙΏΘΥ ΔΘ οα ἰπ ΒΟΙ Ῥ͵ θοῦ 
ἴῃ Α. απὰ ἃ (δῪ οὨγεῖνοα, ΒΊΟΣ 18 ἐπάοίοπκίδιο. (4.) ΤΏΘΥ 8δ1τὸ σε θὰ ἐπ 1)8., (ΟΣ Σδί ΠΟ Τοδυϊθὰ ΤῸ. δδδιιθοὸ ὉΥ ἰδὲ 
οοστϑοίοτ) Ε-. Ο, (Ὀοῖμ, Βοπονοσ, Ἰθαυΐῃρ' ἃ 5ρ6696 ἴῃ ΟἴΔΡ. χίν., ἃ8 ἰΥαίουάϊ τὶ ἴο ἰπϑογὶ ἰμ6γ9). Μαδζοίοῃ, δοΐῶθ σωλῃ υβοσίρίς 
ἴὰ δαζοσθο. ϑοιτοΐάξ, Ἐείο 6, ἘΣΓΘᾺῚ Ταῖθοῖ [πὶ 88 ποῖ βοῃἶτιο6.---Ἅο0 ἰπασύῦῖτο, ἐμ ἢ : 

1, [6 ἐμ͵ἱς ΘΟΣΟ] ΡΥ ρεπμέμε Α οατοία! βογατην οὗ [ὴ6 οχίοσ δὶ δΌ ογ 685 88 εἰθόρτ δΌΟΥΘ ῥυσιδφο [6 ορὶ πίοι οἵ 
ΑἸοσὰ : “1 ὨΪΏΘΣΘΘΘ 88 ἃ Ῥασὶ οὗ ἴμ0 Ἐρὶδε]ο [6 μἰδοθά ἃ αἷ γεαεκοπαδ'ε ." Ὑ8Πὸο ἴον δυϊδοσίοα νν ΠΟ 
οτοϊϊ ΑἸνο κοί ϊναν, ΒΟΟΊη ἴ0 Υ ἀ0η6 80 πϊϊΏ το ἰπ θιίίοι οὗ τοϊοοξσια ἰῖ. ΤῊΘ νασίδίίου ἰπὶ μου  οη ἰθ δὸ σϑϑ γ 
δΔοοουπ θα ΤΟΣ, 88 [0 οδδὶ }}{16 ἀοπὶ ὁ ἐδ κομαυΐπδῆθθα. Νοσ ἰδ (Ὧ9 ἐπίθγῃαι ονυλάθσοθ 8 δὲ ἰ. ΤΟ δἴτ!ο ἱὸ Ῥαῃϊτηο. 
ΤΒΟΌρ ἔμο οἔδον Ῥαυ] πο ἀοχοϊορίθδ ἃσὸ δἰσαρὶοσ, ἐπὶδ δ ἰλ 9 οἷοθθ οὗ ἴπ6 χγολϊοοί Ἐρίδι]ο. Ἐοίονιο ἰμὐηὶκ ἐμαξ, οσίω κα 
ἴο ἔδὸ ΡΟΓΘΟΏΔΙ ΘΒ σδοῖοσ οὐ μα Ρ6. χυ., χνὶ., [89 ΡΈὈΙ 6 σοδύξιηρ οἰοδοὰὶ πὶ ομαΡ. χίν. ; {π6ι ΠΏ 8 ἀοχο ΟαΎ 88 ΒΡΟΪκε"", 
γι. ἜΝ ἱπίο [6 ἰοχὶ αἱ ἐμαί ρμοϊηῖϊ, διὰ δοσισασὰ νὰ ἰσβηκίοστοα ἴἰο [6 οἷοδθ. υΐ (δὲ 8 ΤΏΘΓΟ ΘΟΠ)θοῖαγο. (866 

Φγοτῦ. 
11. αι, τ θη, ἰβ 16 ἐγ ροεἰοπῇ ἝἯῸΟ δίσνοσ, πιῖθοαςξ Ὠοαἰίδίλιη, δὲ [Π 6 610960 οὗ οὔρ. χυί. (1.) ΤῊο ποϊφιῖ, ἐΐ 

δοὲ (86 ΠΌΣΩΌΟΣ οὗ αἀἱροπιαῖξὶς δαιμπογίεοα ἤάνοσβ ἐΠὶπ ροσϊϊοτι. (2.) 1) δοοουπέϊηρ 10᾽ 1}. νατγίδιίοη, χἵ ἐδ το δϑϑίοσ (Ὸ 
δοοουπηὶλ ἴοσ 1.9 ΒΠΒΔΒΡ ἥγοσα {πὶ8. Ὁ1δοθ ἰὸ σμαρ. χίν.» ἑῆ8ῃ ἴογ [η9 τότότεθ. Ἐὴη6 ἀΟΧΟΪΟΡῪ ΦΌΓΤΩΒ ἢ Ὀπυδ4) ΘΟΠΟΙ αδίοὩ ; 
ἰξ πὲ ὑτϑοοοὰ ὉΥ͂ ἴδ υδ0.Δ] οἱυδίπρ Ὀθηθαϊοσίοη : [09 ποσὰβ ὑμᾶς στηρίξαι ποι! δϑοῖὰ ἰ0 ροϊμπέξ ἴὸ [86 “ποκ᾽ 
(ολδρ. χίν). Οἷδοῦ ἐδοοτίοβ ἄχ δάνδποοὰ, πὶ εὐΐα ὀθοσωβ [86 αἰτι ] δὲ οχ ἰδηδξίοει οὗ ὑἐδ9 οὔδηβο. --ΤῊ τοροιοη ἴῃ 
80Π1|6 δοϊμοτίίοα ἰ6 δαδὶ} ν δοουση θὰ ἴον, σἰποθ [26 ϑατὶν οτἰ εἰοίστῃ οἱ α]ὰ ι οἵ ἀϑοίᾷν νΏοΤο ἰδ ῬΓΟΡΕΤῚΥ͂ Ὀοϊοῃροά, Ἀπὰ γ" 

ἴο τοὐοσξ ; 86 οσρίβεϊοῃῃΒ ἈγΟδΘ ΤΥΌΣΩ ἐδθ βᾶσηϑ ἀοιινδὲ (αἰποο Ε, Θ. Ὀσὲὰχ βαγο ἃ ὈΪδηΐκς ὑρϑοὺ ἴῃ οἶδρ. ΧΙΥ.).-- 
ἴληρο᾽ 8 νἱοῖν οὗὁὨ [6 οὐ ποοίΐοη τοπᾶοσε δχιθηϑὰ οτζίἐΐοι] αἀἰδοιδαίυῃ Ἐπ θοσββδσυ.--- Β.] 

8 [ϑυβοοξβιρτιον. Τηδὶ οὐ 16 Ζθο, ἰδ ὉΛΌΪΥ οογτοοῖ, Ὀὰϊ ποῖ ρβοηυίπο. δὲ. Α. Β,. Ο. Ὦ. 6. δανο: πρὸςᾳ 
Ῥωυικρδίονςᾳ; ἴο [ἢἰ8 Β5. δὰ οἴδιαδα δαὰ : ἐγράφη ἀπὸ Κορίνδου; 3 ἐτελέσθη ᾿ 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, Οοὐδδ οοπιτηδὰ ἴ0 ὉΘΑΣ ἦπ6 ροϑροὶ (Ὁτ υηΐο 4]}} πὰ 
τίοηα, ἴον [6 οοηδυτϊηπιδίίου οἵ πο ΐοἢ οἂν Ἐρίδεϊο ἷθ 

Α. Το πο] υἱδυομβ.---Β. Το ἀοχοΐομγ, ἰῃ οοη- ἀεὶ ρποὰ. 
(οττοῖεν τὶϊ!. 116 αμπἀδαχοηῖαὶ Ἰποῦρῃς οἵ πὸ Ἐρίδ- 
6)6, ἴω {86 ἴοστη οὗ ἃ "τυ τρῖοδὶ δηρμοπγ. ΤῺΘ θνοῦ- Α. ὕοιβ. 31--24.--- ον, 21. ΤΙ ποϊδου. ὅδο 
ἰδδιΐπρ Αππθη οὗὁὨ (ἢ6 ΟἸυγοἢ 8 ἃ γεβρυῦβ ἴ0 ἴ86] Αρίβ χχ, 4: αδἷβο ἴδδ Ἐπογοϊοροράϊαδ.".--- Σαιοίτα 
ον δεῖῖπρ ροΒρο] οὐἩἨ οὐ, 88 δὴ Αἴθοῃ: 1. Τὸ (π8 ᾿ 
ΡΓΡΟΟΪδηγδιίοη οὐ ἴΠ6 ρσοθραὶ ἰη ζοποραὶ 3. Τὸ Ρδυ}}8 ᾽ 
Ὁτοοϊαπιδίΐου Οὐ τπῸ 4}}} οὗ ἴῃ8 Θρῃιίϊοθ, 8, Τὸ ἀπ ΡΤ Ουσείετδοο (1Δβ6᾽8 Οὐιαπι.}, 1 Ζύπερέδι 



ιδ2 

Νοῖ ἴκτὸ (Οτίροη, δπὰ οἵμθτβ), “10 18. ἀποργίαϊι 
ΒΟ ΟΡ (8 18 106 [μυου8 οὗ ΓΘ ἴῃ Δοίβ χίϊὶ, 
1." -- δϑαδβοῦ. Οομρ. Αοῖβ χυΐ!, ὅ. -- ϑοπέραίθσ. 
Αοἰβ χχ. 4ὅ. ΤὮο ᾿ΔΘΠΟΥ ἰβ, δὲ Ἰοαϑί, ὈΥ̓͂ ΠῸ 16 ΔΠ8 
ἱργοῦδθ]6. [{π|τορῆγὰ ἰὸ ἴΠ 686 ἴὮγοθ ΡοτΒο Ν ΘΟΙ- 
ἸηΘηϊδῖοῦΒ αἰ ατ. ΑἹ] ἰὮγοθ τῬηαν δὲ ἰάθη ῖ681 τ ῖἢ 
ἴδοβὸ πιδῃςοποὰ ἴῃ ἴπ6 Αεῖἴϑ, γεῖῦ Δ}} {Π6 ὨλΙμ68 ΜΤΌΓΘ 
οοπηοῦ, Μ0}}}16 ϑοξίρμδιθν δηὰ ϑοραῖονς (Αοὶβ σχχ. 4) 
ΤΌΔΥ Ὁ6 Ε})}6 ΒΔ1ΙῺ6 Ππᾶιηθ, ὙΠ ΏΟυῦ {Π6 ἰἀΘΠΟΥ οὗὮ Ρβγ- 
ΒΟΣ8 Ὀεΐηρ ΤΒΘΟΓΘΌΥ͂ οβἰ ΟΠ Βῃ θὰ, -;͵ἿἼὙαἷνν Κίμδσηθῃ, ὁ ἑ 
συγγενεῖς μοι. ὅὅε6 νεῖβ8. ἢ, 11. [6 δβθϑίὴβ 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ (Πδὺ βοιηὸ ΓΙ ΟΏΒΠ πιοτὸ οἷοδο ἔδδη δαὶ 
οἵ (0]]ονν ον ἰ8 6 τὰ γοίοττοα ἰ0.---Β. 

γον. 22. Τογιλυβ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ δὴ [1] δὴ (Π6 ὯΔ88, 
πιιδοαὺ δὴ} στουπά, Ὀθοὴ ἰάθη θα τῆ 1188: " 
806 Μογοῦ). ΤῈ πυῖϊον οὐἁ 0}}.18 ΕΡίδι16, πο ἢ Ραυὶ 
ἀϊοίαιοα ἴοὸ πη. Οη οΟἶπδν ὑπίομ 0 ]6 ΠΥροίμθβοβ (ἃ 
ΟΙθδἢ ΟΟΡΥῪ ; ἃ ΓΔ Β᾽δίῖο) ἰμο Οὕγθθκ), 866 Μογογ. 
ἵν 88 πδτΌΓΑΙ ἐμαΐ π8 ΒΒουϊὰ Ῥγοβοηΐ ἰιΐβ οὐ 85]0- 
ἰαἰΐοη. [Το οἰς οομβίἀογβ 0}}1}5 ἰγγο κυ ]Γ Ὑ 8. οοΥ- 
το ογαοι οὗἨ {πΠ6 ρβϑῃυΐπθηθϑθ οὐ ἐπ6 οἰιαρίοτ.--- Β,} 
ατουπά οθββ ΒΌρροβι "008: 1. Ῥαὰὼ] πτγοῖθ [το νοῦ. 
28 σὶϊἢ 8 οὐ δαπα (ΑΙ 800); 2. Ετοπὶ νεγ, 28, 
Τογιϊυβ πγοῖθ ἴῃ [ἶβ8 ΟὟ ΠΔΙῺΘ (ΟἸδοικεϊον). [“ Εῃ- 
ΕἾΡΟΙΣ στουῃ 688 4180 18 18 τίου οὗἩ ΟἸββδυβθῃ: ῥϑὺυ] 
ὙΓΟῖΟ [Π68 ἀΟΧΟΪΟΘῪ ἱπιτηθαϊδίο]Υ αἴἶον σοῦ, 20, θυΐ 
Οἢ ἃ ΒρΘΟΪΔ] δηὰ 8π|8}} ραγοπτηθηῖ, [Π6 νϑοληΐὺ δἰ 6 
οὔ ψ οὶ 88 υβοα ὈΥ [Π6 διηδημθηβίβ, Τογιΐαβ, ἴῃ 
ογάοθγ ἴο ψυγῖΐο νογβ. 2]--24 ἴπ ὨΪΒ οὐσῃ ὭδΠ)6 ; ̓ Μογ- 
οῦ, ΤΏ ἰπίθγῃα] ΘΥΙά6Π06 18 Αἰ Ορ οί ΕΓ ἀραϊηβι 118. 
--ἴὰ ἴδ9 Τιοτὰ, ἐν κυρέω. ογαβπουίη ΦΌ]]ΟΝΒ 
Οτίροη ἴῃ οϊπίμρ; [8686 τογάβ ῖτἢ πμδὺ ἰτητηοάϊαιοὶν 
ρΡγθοθᾶεβ, 88 ἱπηρ] γίπρ ὑπᾶῦ [86 ποτὶς οὐ δῃ: ἀπηδπιθη- 
Αἰ, ποῦ 1685 δὴ μδὶ οὗ 8) ΔΡΟΒΙΪ6, ἰ8 ἀοη 6 “ἴῃ {116 
[οτά. "  Μοβὶ ΘΟ: ΘὨ ΑἴΟΓΒ οΟπθοῖ ἰὶ πὶ} ἀσπά- 
ζομ αι, ΜΏϊοΝ 8. ργθίδγα]ο.-- ἢ. 

γον. 28. αΐυδ. Οαεἰυθϑ. ὅ66 ἰπ6 ᾿οχίσοηβ ΘῈ 
16 ἔγθαυθεῦ ὁσοῦττθηοα οὗὨ ἴ[ΠπΠ6 ἤδη. ΤῊ ἰάδηον 
αἰ} (16 Οπἶὰβ ἰπ 1 ον, ἱ. 14 18 ν ΡΥ ῬΡΟΌΑΌ]Θ ; Ρο- 
᾿ὰρ8 ὯΘ 8 α͵80 {Π|| βαῖῃηθ ρϑύβοῃ δ8 ἴθ Οδυβ ἰπ Αοἰβ 
χχ 4. λυ] τὰῶϑ ὨΟῪ Ἰοάσίηρ Μ ἢ ἰἰΐτη, 8388. ἢ6 δὰ 
ΑἸΓΟΔΟΥ͂ ἀοπο τὶ ΟΥΠΘΓΒ,-- ΡΓΟΌΔΌΪΥ αἷ8ὸ ἃ Ὠουδβο- 
πο! οοηστοραιίου ραι μετά ἰπ μΐ8 ἤουβθ. [01 ἢ6 
ΓΑΔΥ͂ ἸΆν 6 ὕὈθ6η ΠΏΙΨΕΓΒΑΙ ἰῃ ἷβ ΠοΟΒρ μα] τὸ ΟἸγίβ8- 
εἰδῦ 8 Ἡἰανίυδην --Ε.] 

. Τῇ οἷϊν ἰγοαϑυγοσ, ΤῊ6 βδῖῃηβ ὨδΠῚ6 
ΠῚ “νὴ χίχ, 93 δηὰ 3. Τίωι. ἰν. 390 ἀθ68 ποῖ βθθ ἴῸ 
ἀθηοῦθ {Π|ὸ Β8Π16 ῬΘΓΒΟΙ, ὨΠ]6Ά88, 88 Δ ΘΥΘΙ ΓΘΙΏΔΓΚΒ, 
Εγαβδίυβ πὰ ρίψῃ 'ρ [ἰἷβ ροβίτϊοη. -- Ουατῖυβ 
 Κούαρτος. ΤὨΪΒ βίον πον 1[ῃ6 Ογθθκθ {ΓᾺΠ8- 
[γγοα ἴὸ βουηᾶ οἵ [ῃ6 [,αἰἰη Οἱ ἱπῖο τποὶν Ἰδη.- 
ὅι86.--Ε.] Α Ὀτοῖμοῦ ἴῃ ἃ σθηθγαὶ ΟἸγ βυῖϑη 86 η86. 

Β. ετβ. 2ὅ--27.-τ νον, 26, Νοτν ἴο τὰ τῦδο 
8 8016 ἴο ΒΒ ΘᾺ γου [Τῷ δὲ δυναμένω 
ἱμᾶς στηρέξαι. Το 8 ἀδίίνο, τῃδὶ ΟΥ̓ νϑὺ. 
21 ΘΟΥΡΟΒΡΟΙ (8, 811 {πᾶ ἱπιογν 68 ἌΝ ἀδροπάσδης 
ἴῃ Β0ΠῚ6 ΝΑΥ͂ ρου δυναμένῳ. Τ|6 τα] γτᾶπι- 
τη 108] Ιου ἰδ τπογθῖοσο ἰὴ σον, 27. --- Β. 
Στηρίξαι. 66 οἶρ. ἴ, 11; Ρ ΟΕ1 ΤΏαβ8. ἴΠ]. 2; 
2 Τιιοδα, ᾿ἰ, 17. Ηδ ἰβ νοῦν ᾿οϊϊοίλουβ (παν τΠὸ 
Ομαγοῖν ἰη Βοιηθ 6 βίρααΐαβὶ δηὰ ἈΠ]. Ηδ 
οἴου θ8 18. βοϊ!εῖταθ ἴῃ ἴΠ6 ἤογπη οὐ ἃ Πἰτυγρίοαὶ 
ΔΠΠΡΠΟΠΥ͂, ἰῃ τ ΠΟ 6 ἀραΐῃ ἴλκοβ ἃρ {Π6 ἔτει 
ἀπιοη, ἰΒ ΟΓΩΘΡ ἴ0 ὅδ .ὺ ΑἸηθῃ ἴὺ [Π6 ἔϊγθα βο] 
ῬΟΡτρο θη ἐδΏ τς οὗ 106 ροβραὶ οὗ αοά, ἰπ [86 Ὠδη)6 

,ΓΓ8δῸ μτουῃά οὗὁἨ {}}6 διιρροβιὰἃὰ ἰάσιεν ἱαὰ ἐδδὲ ἐδ6 
Βουτοπ ποτὰ δηδνοσίηθ ἰο 186 ΙΑἰΐη Τενίέμο (20) 
αν φομε πὸ 851:1.8. Βυὶ [ῆο0 ἰαξίοσ [5 ἃ ὁ0ῃ Οη ἴγοσα 

ἴθαπας. --Β.} 

ΕΞ 
β 

β 

ΤΗῊΗΕ ἘΡΙΞΕΤΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 
πακαιστκι ἃ. ὅδε, απτακαπαιεανυσδενεε,ἠ ῥπιακιισεγϑιαπεθρ.ς. 

οὗ ἴ1ῃ)6 Βοιηδῃ ΟΠυγοὶ, ἀπά οΥ 41} 6οι 5 οὔτοι ἰΣ 
βθαθγαὶ. Οοιρ. ἴΠ6 Ιἰτανρίοαι τοθδηὶπρ οὗ 6 Απηθ8 
ἶῃ 1 ον. χὶν. 16. 

Δοοοτάϊηρ, ἴο ΣΩΥ̓͂ βΌΒΡΕΙ [κατὰ τὸ εὐαγ' 
γέλιόν μου]. Αοοογάϊηρ ἴ0 εἰ νἱενν οὗ τὴ. ἀοχ' 
ΟἷΟΡΥ, τὸ ἀο ποὶ δχρ]δίῃ κατά ἴῃ γοίδγθῃοθ [0 τιῦ 
ἔοθρε!, Ὀὰϊ δοςσογαϊῃρ' ὕ0 ΤΥ βΌΒρΕΪϊ, 88 8η δηϊιμ)ιοη 
ἴο ὮΥ ξοΒρεὶ---πὰ, τη ὨΠγ, ἤν τὸ Βγαῖ, μοὶ, 
δηὰ (πἰγὰ τπη6, [1 πὸ τηϊδίδικα {Π|8. ᾿ξταγρῖσαὶ ἔοσγπι, 
[Π18 ἀΟΧΟΙΟΡῪ ὈΘΟΟπι68Β ἃ ποιποτὶς οἵ δοχοροίίοδὶ 1868. 
ουὐεοβ. ΤῈ ἢγθι χατὰ ἰβ οχρίαϊπθα ὉΥ Μοτογ: 
ΤΩΔΥ Ηδ οδβίδυ 8} χοῦ ἴῃ το]δίίοη [0 ΤᾺΥ̓ ΘΌΒΡΕΙ, {μδὲ 
Υοῦ ΠΙΔΥῪ ΓΟΙΩΒΙἢ μοΥΒΟΥΘΥΪΠΣΙΥ γὰρ ἰ0 ΤΑΥ͂ μυδροὶ. 
ἘὸΡ οὗ ἘΧΡΙΔΏΔΙΪΟΏΒ, 566 (86 β8Π|6 δυΐ!ον, ρ. 
δῦ1 ἡ [ΡἈΠΙρρὶ, ΑἸέογα, διὰ οἴδβογα, δέτε, ἴῃ [Βε 
τηνΐη, πὶ Μογτοῦ: ἐπ γε εγδριοδ ἐο---ἰ, ε..) ἔνι ΤΩΥ͂ ξ0δ᾽ 
Ρ6] : Ηε οϑῃ θϑι Ὀ] δἢ γου, ΟΥ, “ ᾿ῃ βυδογαϊπαιίου ἴω, 
ἈΨῚ δορονυΐης τὸ ἐῃ9 ΡΝ οὗ" (ΑἸοτὰ), τὰν 

ΒΡ61. Ὦτγ. Ηοάὰρθ ἡδρίρις ετρυσει Ὁ 16}} 18 ΒΟΆΓΟΘ. 
ἸΥ ἀοίθηβ Ὁ]6 Ἰαχίοα!γ. παρὸ ἡδὴ νίοπ οὐ 10 
Ργυροβι οι ἀοροηβ οἢ ἜΡΩ νίον οὗ {86 ἀΟΧΟΙΪΟΩ͂Υ 88 
ἃ “}1016.---Ε,] 

Απὰ ἴθ Ῥσϑδοδίπηρ οὗ ὕοβὺβ ΟἸχίαὶ [καὶ 
τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ). ΑΒ ἴι ἰδ ποί 
ΟΠΙΥ͂ Βργθαα δογοδὰ ἰῃ ἢΪβ ρΌβρεὶ, Ὀὰϊ 4180 ουνεϊε οἵ 
ἴξ, ἴὴ Α}} τ86 που] ὰ. Ἐχριδηδιίοῃθ : 1, ΤῊ ρῥτεδοῖ- 
ἱησ οΘοποογηΐηρ Ομ γῖβὲ (μυτῃ ον, σα] νη, ΤΒΟΪυοΚ, δηὰ 
ΡΠ ΡρΙ); 2. ΤΊο ργοδοιϊηρ τ οὶ Οἰδεῖας οϑιιβθ8 τὸ 
Ὅ6 ρῥγομπμραῖοα τπγοι σῇ πη (ΜογοΡ, δηὰ οἴδογβ), 
ὃ. Τῆνα ργοδοπίηρς οὗ (Ἰ γῖϑι ἀπτίηρς ΗἿ8 εἴλν οὴ δατί 
(ἀτοίϊιι5)." 

Αοοοτάϊηκς ἴο ἴθ χονο]αϊΐδου [χατὰ ἀπο- 
κάλιψιν. Τὼ κατὰ ἰπ5 τα κθὴ ΟΥ̓ Μογογ, δηὰ οἱῇ- 
6ΓΒ, 88 σούγαϊηδῖθ ἴ0 {106 ΤΌΓ6Γ οηθ, δη ἀδροηοηὶ 
οη στηρίξαι; ὃν Τιοίαοκ, ἀπὰ οἴμογβ, 85 ἀδροιοπὲ 
οῃ 186 ΨΠΟΪΘ ορϑηΐηρ εἴδιϑο, ἴ 116 8686 οὗ “ν εοπν 
κέφιιεησε Οὗ; Ὁν ΑἸίονά, δῃὰ οἰμογε, 88 βυδοσαϊῃαίε 
ἴο κήρυγμα.--Ἐ!} ΤῊΪΒ ἰδ (88 βρθοϊβς ἀφ σηδιίοη 
οὗ εἰνὸ ἈΠ ΨΘΥΒΑΙΠΥ οὗἩ {Π6 φοβρ6ὶ δοοογάϊιηρ τὸ ῬΆ}} 
υἱὸν ; ἘρὮ. ἴἰϊ. 8, 9: Οο]. ἱ. 26, ἄς.--͵-ἕ͵ΤΘ πιν8- 
ἴθυν 6] 08 ΡΑΡ σα ΔΓ ν ἴο τῆ. ἤϑθάοπι ΟΓ πίομαι 
ΘΕΪδγοιηθηῦ οὗ [Π6 ροβρεὶ. [ἈΠ ρρὶ, ἀπ οἰθο γα, 
ΠῚ ΘΟΟΒΒΑΓΙΠΥ ΠἸ}ἶῦ πινλέεγν ᾿Θγὸ τὸ Ὁ8ἷ8 ΘΠἰΆτρ ἐμθηὶ 
οὗ ἴῃ ροβρθὶ. [0 βαθπ)β Ὀθδὺ (0 ἴβκα ἰὺ ἴῃ 115 (}}} 
Ἰηθϑπίησ, 8.66 οὔ Δρ. χὶ. 236.---Ε.] 

γεν. 26, [Βαϊ ποὺ ἱβ πιδὰθ ταδεϊέϑϑῖ, 
φαγερωϑέντος͵ δὲ νῦν. Τινῖθ ἴ86 οὈνϊουβΥ ἴῃ 
ΔΉ Π ΘΒ. ἴ0 1}}6 Ἰαϊίον ρατὶ οὗὨἨ τπ6 ῥτγοοθάϊησ τόγεο. 
ΤῊ ἀποϑιίοη τοβρϑοϊίωρ [6 το του οὐ ἴῃς οἰδυ 868 ἰδ, 
πον νοῦ, ἃ ΟἸΒἤου ὁπ6. Βοζα, ΕἾδιὶ, Μοϑγοτ, ἢθ 
γοῖῖο, διὰ οἴμογβ, Ἰοΐῃ 686 τογὰ8 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΠΕΡῚ 
2δ, τῃηρκίηρ ἴδ γτραῖ οὐ υἰνϊ8 νϑῦβϑθ δυδοτγαϊπαῖο ἴοὸ 
γνωρισϑέντος. ΤΉΝ γοηάοῦ βοιηον μι τῇ : “Βαϊ 
αἰ οἢ 8 τπδάθ πηδηΐξοβὲ ἰὼ τῃὸ Ῥισβθηῦ ἀρθ, 8 ὮὉγ 
ΠΊ68Π8 οὗ ἴΠ6 ρτορἢεοῖίς ϑουγριίυγοβ, Ἀπ ΟΡ Πρ τὸ {δε 
οομημηδηα οὗὁὨ {πὸ ονουϊδδιίπρ ἀοά, 18 τηδὰθ Κποννη 
Ὁηἴ0 4}1 παίίοηϑ, ἴῃ ογάον ἴο ἰοδά ἐἶοπὶ ἴο ἴδ οὐρά 
Θη66 οὗ 86 ἢ." Ηοάραο, ΑἸΓογὰ, δινὰ οἴἤπογϑ, οι 
τοροῦθοῦ ἴἢ6 ἤγει ρατγῖ Οἵ ἐῃ6 νϑῦβθ δὴ [8 38. “186 
δνογί βίης ἀοὰ ;" πες Ὧγ. ᾿δῆρα τ κο8 ἴῃ. Εἰγὰ 
κατά 88 δοὔταϊηπιθ ἴ0 τπ6 ἢγαὶ ἀπά βοοοῦῆὰ. Β6. 
β' 168, {Π6 ΓΘ 18 ΤΌΟΤᾺ [ὉΓ ἃ στθηῖ ναῦν οὐὁἩἨ ορϊπίοῃ ἰῃ 
τοραγά 10 41)6 γοϊαϊίοῃ οἵ {π6 αἰβδγθιῖ ρῃγαβο.-- ΒΕ. ] 

ΤὨτου ἢ ἐπ δοχίρίυγοαβ οὗ 89 Ῥχορβοῖ 
[διά τε γραφῶν προφητικῶν. Τὴθ6 ῥγὲθ 
8Π08 ΟΥ̓ τὲ Β601η8 ἴ0 ἔανον ἴπ6 ουπποοίίου πίε! τυ ἰναί 
ΤΌ]]ον8, ὑαὺ Ὦγ. δηρμο γοηίοσα “ αα τῃγουρὴ,᾽" ἂς, 

5 [ΟΥ̓ 1686, (8.} ΘΘοτὴδ ΠΠΟΑΙ 8 Ὁ]6. (1].} τηᾶῖοο ἐπί 
ὮΣΒΒΘ δὶ Θχί ομδίοι" οὗ ἐδ ργιοοάϊτς οποὸ ; (2.) δὴ ι 8» 
ΟἿ οὗ ἰξ, ὙΠΘΥ͂ 810 ποῖ, Ὠοπότοτσ, οουτγδαὶνς ἼΟΥΥ οἵ ἐδὸν 

οἶμοσ. Ὧτ. Τδῆρο βιθπλκ σοι ν ἴο οοτα ὲπο ἴδοσῃ -- Β.] 
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ι8π6 δἀορηρς τ οἶμον ντἱον.---Β ΒΥ υὐἱ6 δααϊΐ- 
ἔοη, Ῥδὺ] ρου τὰδὺ 16 ργϑδοτϊ γουθδιίοη, ττῦοϑθ 
ἐροοία! οὔζδῃ ἰδ ῬΑῸΪ δΐτηϑοὶ ἢ, 18 οὶ πΘΟ]ΟρίοΔ}}γ 
αΘΟὟ, Ὀὰΐ δοοογάϊηρ ἴο ἔπ6 ΔΗΔΙΟΘΥ οὗ ἔδί (ἢ, γοιρὴ 
(λὲ ϑυγιρέωγοβ ὁ7 ἐξα ργορλοίδ ταθϑῃδ, (πᾶς (μοὶγ 

δ ο 88 ἃ βυρρ]ετηθοῦ ἴ0 18:0 ϑΘοΟμα : απα ὃν ιδα" 8 
97 ἐλ: ργομλεοίἐς τιογέῤῥτιρε αοοογάΐπρ ἴο ἐλ οοπιηιαπά- 
νοΐ ΟΥ̓Ἱ ἐᾷς ευογίακίίηγ Οοά, ἃς. ἘΤὨΪ8 Θοζηστοδηά- 
τηρηΐ 8 [ἢ 1δϑὲ ἴὌττῃ, ἴΠ6 ἰδὲ ποσὰ, Ὀθοδυβο ἰζ Ὀτΐηρθ 
ΨΟΣΥ͂ ΠΟΔΡ ἴο ἴΠ6 ΟἸυΓΟΣ δὲ οι [Π)0 ΟὈ] ΚΑΙΟΤΥ ἀυΥ 
οἵ ἰπϊογοδιηρ ἰΐδοὶ ἴῃ [η6 ποτὶς οἵ 186 που] 8 Θ0ῃ- 
γοτϑίοη., ὃ ΘΟΙΒΙΔΙἀϊηθηῖ οὗ ἴ86 οέεγπαί αοὰ 
δου], 88 δὴ ἰηὐυποιίίοη ΘΟΠ Εἰ Ώ08}1}Υ τουυμπηάϊηρ, Βηὰ 
Δη οἰογῃδὶ γοῦοῃο ἴῃ ἴῃ6 ΑἸθη ΟὗὁὨ ἴ86 ΟΠ ΓΟ ἢ 

ει, 27. Τὸ ἴδο ον τυὶδο αοά, ἂς. [μόνῳ 
σοφῷ Θεῶ, κ.οτ.λ. Ογοῦ: “ΤῸ [Π6 ΟΠΪΥ πίῖβθ 
αοα {Προ ρἢ Φοθυβ ΟΠ τί δι. Ὁ Ουγίουβ ποτὰβ ' Βοῖ- 
(ΟΡ: ΤῸ {Π6 ΟἿἹΥ πῖβο αοα δ [Π6 ρίουυ {Ὠγοιρῇ 
Ομτῖδε (ἰΐμον, Βοζα [Β. 7.1) Υοῖ ἴμθ ᾧ ορ- 
ῬΟΒ6Β [8 νίονν, δ πὸ τοῖο ἰὺ ἤο Ομτίβι. Ὑμ ᾧ, ἰῃ- 
ἀεοὰ, 888 Ὀθθῃ σδηοο! ] θα ΟΥ̓ Β6Ζὰ δῃὰ Οτγοϊβ, 80- 
ουγάϊηρς ἴ0 ουγθῖνοβ 88, 72, δηὰ Βυβηυβ: ὃυὶ ἰΐ 
βίδηάβ ἥττω, δηὰ 18 δ'8ο πὸ οὐβιγυσίίοη ἴο ἔϊθ ΡΙΌΡΟΓ 
οοηδίγυοιοη οἵὁἨ {}}}8 ἀοχοίΐοσυ. Εν ὉΥ͂ 81} πιθᾶπβ 
ἔογο ὈΘΙΟΏρΡΒ ἰο ΟἸιγίβι, οὐ [86 [δηλ , 109 ΒΟΠΟΓΡ οὗ 
ἀμ ΒΘ] πρὶ [6 Ὀοοῖ οὗ Οοα᾽ δ τηγδίθσίθβ, διὰ πῃ οἱδυ- 
ηἶτν ἐ6 ΟΠ ΌΡος, οδη αὐξοῦ ἘΠ ηἸκαρί νΐηρ δηὰ ργαΐβα ἴὸ 
Ηΐπη [Ὸγ ἱϊ ἴῃ τ[.6 Ατηθὴ οὗ [86 Οπυτο, Οομρ. αν. 
γ. 12. [1 πιυδὶ Ὀ6 δὐάοά, Βονουον, τμδὺ πὶ }]6 [86 
ΕἾἸΟΥΥ πᾶ Ὀδ ΥΘΕΥ͂ ΡΓΟΡΟΓΪΥ δϑουϊ ροὰ ἴο ΟἸσίβι, ἰΐ 
ἰδ ΤΑΙΏΤΙΔΕΟΔΙΥ͂ ΠΔΓΒῺ ἰο τοῖδγ [86 ταϊδίν ᾧ ἴὸ 
Ομγίαῖ, δἰποθ Θεῷ ἰδ 16 Ἰοδάϊηρ ποσὰ ἰῃ τ}8 ΥΘΓΒΘ, 
δηὰ ὈΥ ἱπηρ]οδίϊοη τυτουρμουϊ.---Ε]. 

Βοοδυδο 116 ἴΌγοΘ οὗ ἴπΠ6 ᾿αδ “Α4πιέπ ἴγὰ8 τηΐβ- 
ζλίθη, ἸΏΔΗΥ δυρροδβοὰ {παῖ (Π6 Αροδβί]ε τγαὰϑ στδὰυ- 
ΑΙΪν ᾿οὰ, Ὁ ἴδ6 Ῥαγϑηῖθοβοθα, ἔσο ἴΠ6 ἀοχοὶ το 
Θοά, ἰο ἔἴὴη6 ἀοχοϊοσυ τὸ ΟἸτίδι (Ἰ ΟΪ οἰκ, ΡΒΣΙρρῇ). 
Βα ἢ ἃ σγοδὶ ΟὈὐΒΟΌΓΙΥ ποῦυ]ὰ δ6 ἃ Ὀδὰ ογονῃ ἰοὺ 18 
Εταπὰ ἀπὰ οἷον ποτ, Βοβίθβ, ἴη6 ῥγονίουβ γορθ- 
(οι μόνῳ σοφῶ Θεῷ ἷβ ἀραϊηδὶ ἴ. ΟἾΝΕΡ ΒΌΡΡΟ 

9 (11}6 ϑαπδο 8 δοοογα πῃ ο]Υ τουοἢ {δ 6 δα π|6, τ ΒοίδοΣ 8 
Τ880 ᾿ἴτηἹὲ “ τηδᾶδ σῇδυ ᾽ οΣ "'χηδᾶθ Κηότῃ.᾽" [ἢ ἔδπ0 
ΤΊΔΟΣ 886, 1ἴ86 Ἰπουρδὶ ἰδ κὐν να μη κου υῳρ μ “ΤΆ 16 τηδιὰθ 

ἴη γφβουῖ Ἶ ἔπιοδ, διὰ {πδὲ, ἴοο, ΌΥ͂ ΤΏΘΕΣΙΔ οἴ 

6064] ατουπᾶς 16 Ῥχγοίοσθοῃοο βῃουϊὰ Ὧθ 
γ6ὴ ἰο ἐδ οοπποοξίοι τὶ οὔδὲ κιϊσον. Ὁπΐουο Ὧντ, 

ἘΔΛΗΒΡΕ βυτιίαχ ὯΔ 
88 οοδχάϊπαίθ [0 10:8 Ῥγουίοῦδ οὔϑδ, Ῥσγοοϊπάθβ Ἐπὲβ 

] 
Υ (1 τ. ΙΔτικθ᾽8 νἱοῖν ὍΘ ποῖ δοοορίοα, ἔθη ΜογαΣ Β ἐδ 

Δὸ ὍὈ60 Ρτοϊοττοὰ : ΤΊῇ,18. ζϑῆοταὶ τοκέας ἐ Φιλ 2} "πα ρῤοο ας 
(1.) ΒΥ τπιρδῃϑ οὗ (86 Ῥσορῃοίίο βογίρξυσοα; (2) Αοοογάϊηρ 
ἴο Τὴ 6 οὐσοσηδηὰ οὗ ; (3) ἘῚὸν 86 οδἰΔ Ὁ] δηταςπ οὗὨ 16 
υδνοάϊοινοθ οὗ ΤἈΠῺ ; (4.}) ΑἸηυπρ' 4]} πδίοηβ. 8.0 τηοσῖ οοξῃ- 
ΘΒ ΚΟΤΕ. ΤῊς .ο τς 15: ον, ἀρῥε βὰν ἃ 88 ὈδΘΏ 
Θασῃ δὰ ετιροτήτιοτι ; γϑὲ ἐϊ δοϑζῃβθ ΒΡΘΟΪΆΪΠΥ ἃ τὶ δίθ.- 

ΜΗ ΤΏο ἔτει εἰφ ἱπάἀϊοδέθα ἐδο αὐπν--ἰπ τάδ, το τθ εν μονας 
'δ82 ουοάϊοπέ τὸ (6 ΖΔ ἢ : [86 δοουπᾶ, ἐδ ἰσοαΐ ἐπέεμὶ οὗ 186 
πιαιιϊ οεϊδείου ᾿"᾽ (ΑἸτονὰλ.--Β. 

1 [5 Τὸ Οὐκὶ, ιολοὸ ἐλτοωρὴ Ολτίέεί ἀρρεαγε αε (δε οπἷψ οὐεε; 
40 πῖδι, [88[, 1η ΠΟΥ ΡΑΣβοι ἩΠῈ ἴδο ὑγοάίραῖϊθ τοΐδο 
68: "6 οὐχί νυ ϊοαὰ ἰο πο οἷον Ὀοΐημ, εἰο αδεοίεῖε)», τεῖδα 5» 
Μογοαι. ΤΙ Υἱὸν Ὡον τοθο α πίτὰ τουοἢ ἔανον.- - ἢ] 

εἰτἰομδ---ἰμδὲ ἐμ ᾧ ἰδ ἃ ῥθοπδδτω, δίδῃϊῃρ ἔοε 
αὐτῷ "5.--ϑ Ἠ6]Ϊ1 828 ἴ: ργοροδϑὰ δυρρ)θσηθῃῖβ, ργους 
ΟἿΪΥ ἰδιδὲ ἴμόγο τιυδί Ὀ6 ἃ τοἰβίδῖκο ἰῃ τὴ9 τ 8016 ΘΟ.. 
οοροι οὗἩ πο ἀοχυΐοσγυ. γα τὴασῪν γὸ ἦν ἃ8. ΓΘ 
τοονοα ὉΥ ἴδ6 1ἰυγχῖοαὶ οοπδιτυοίίου οὗ [86 ΟΟὨΟ]υ. 
δου; οοιτοδροηϊηρ ἰὸ ἴμ9 [ππἀδιηθηΐδὶ Ἰἰτυγρίοα) 
᾿θουρῆςξ οὗ [86 Ερίδι]θ. Τὴ Ατμηθῃ οὗ ΘἰοΣΕΣΥ 5884]}} 
δραΐηῃ δοοοῃὰ ἰοὸ σοά ἐπγουρὰ ΟἸγίδῖ, ᾿υδὲ 88 π6 οἴθγ 
ὯΔ] βΌΒΡΘ] 888 ΟΟΣΩ6 ἔγοπι ἴο τηδῃ ἰπγουρὰ Ηΐπι, 
Βυϊ τὸ ἀο μοὶ τοδὰ τὸ ἀμήν, Ὀθοβδυδθ [06 ΘΟὨΟΙ 8 οἢ 
ἷβ ἠοῖ ἀἱάδοῖδο, Ὀὰϊ ἃ ᾿ΓΑΥΘΕ. 

[ὃ τ. ἴδηρο ἴδ ἀνοΐβ δὴ δηδοοϊ αἱ βοη, ὈΥ ταδῖς- 
ἴῃγσ ἃ ἀοῦ]ο ἀοχοίοίγ, 88 ἰξ ποθ--ἰο Θοά δὴ οἵδ. 
ὯΔ δοοογάδηϊ Ατηθῃ, ἰο ΟἸγίδὲ ἴμ6 σοσγ. [ζ τηυδὶ 
Ὀ6 οοπίδβθοα τΠδῖ ἐδ18 νί ον 18 Ὠονοὶ, πὶ ΘΟΔΓΟΘΙΥ δὉ 
ΔΗΔΊΟΩΥ ἰῃ ἴ06 Νὸνν Τοδίδιηθηῖ οσ δἰβονῃοῦο : γοὶ ἰἰ 
8 Ὀοδυι α], ροοεϊο, δ ἃ δρργοργίαίθβ, Εν ἴ:6 Αροβ- 
116, ἰῃ οἱοδίηρ βιοἢ δὴ Εἰρίβιϊθ 8 ἐπῖβ, τουδὶ ὮδΥθ 
Ὀδοη Β]]οὰ πὶϊ τπουρι δ ποῖ 1688 σγδηὰ ἰδδη ἴδι6δ6. 
561), βου] τὸ δοοορὶ δ): νἱονν οἵ Μόγον, [06 ἱπουρὰὶ 
ΓΟ δἷπβ σγαη, Ῥδυ] πο, δηὰ δρργορσγίδίθ. ( 
πον, Ρ. ὅ28, οὐ (86 δΔηδοοϊυποη.) ΕῸΣ Ὦ6 ΒΟ 
μδὰ αἷνοὰ 8ὸ ἀθθρὶν ἰηϊο (Π6 σίομθβ οὗἨ [86 ΚΠΟΝΙ- 
οάχε οἵ Οοὰ ἴῃ ϑεβυβ ΟἸτὶβί, τοϊρηϊ γ6}} οἷοβθ ὉῪ 
ἀθοϊδεϊηρς ἴπαὶ αυὰ ν͵ὰϑ τουθαϊθὰ δ αὐδοίμζδ υὐἱδάοιν 
ἴῃ Φοδβυβ ΟὨγίβδί, δῃηὰ δβογῖρθ ἴο Ηΐπὶ), 88 δυσὶ, [Π6 
ΕἸΟΣΥ͂ ἔογονοῦ, Απὰ πδοη, ἰπγουσῃ (86 ῥγθδομίηρ 
οἵ Φοδιβ Ογὶδι, δοοοσάϊηρ ἴὸ {μΐα ροβροὶ, 18} 6 τωγ8. 
ΤΟΥ οὗ Οοἀ᾽δ 'ονα ἴῃ ΨΔΦεβὺβ ΟἸγίδι β}8}} Ὀ6 τηδᾶθ 
ἱκγπόῦσει ἴ0 81} Ὡδίοῃβ, δὰ δου, ᾿πγουρἢ [86 ΚΙΟΥΙ. 
θάμα οἴ ἐ6 τουθδαϊοὰ βογι ρίυγοθθ, θθοοπια οὐϑάϊθηξ ἴῃ 
ἴδια, [θη ἴο Ηΐπι, τ ο86 τιβάοση 9}18}} Ὅ6 (8 ΓΘ. 
γοαϊθὰ, Ὀ6 4}} 186 ρἷοσγ. Τῃ6 ἴσυθ δηϊρμοηΐοαὶ 
ΑΜῈΝ ἰ8 Ὀγοῃουποθα ὉΥ̓͂ ἰῃοβθ ΨὮΟ ἰαῦοῦ [ὉΓ δηὰ 
δαὶς [Πδὲ ΦΊΟΓΥ, ΤἨθΠΟ ἰοκάδν, ΙΔ υρ] }οὰ ποδαβ, ΟΧ. 
Ροοῖ [86 δπη8ὶ ὑγϊατρ, ποῖ 1688 ἰμδὴ ᾿6 ἨΏΟ 
᾿ΐ8 ρτοδΐ Ερίβιϊθ ἐμ δυοῖν οοῃβάθῃοι.---Ε.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΘΑΙ, 

1. 866 [86 Τἴχοσ. λοι28. 
2. ΤῊΘ ἀΟΧΟΪΟΩ͂Υ ἰδ ργεβοηϊθὰ ἴὸ Θοά, 88 [86 οεἶν 

πῖδο, ἴῃ 1[Π6 8616 ΒΘΏΒ6 48 Ηἷΐβ πίβάου, ἴῃ {Π|6 ΘΟΟΏ- 
ΟΙΕΥ ΟὗὨ δβαϊναϊοι, ἰ8 ρ]ουὶβοα αἱ (86 οοῃοϊυδίοι οὗ 
οἾδΡ. χί. 

8. Οἱ 16 ᾿ἰϊυτρίοδὶ τηθαπὶηρ οὗ [6 ΑΜΕΝ, οοΡ. 
Ῥεαϊ, χχγΥΪϊ. 1ὅ δ᾽͵. Ῥ5, ον. 48: 1 ΟἼτοη. χΥΐ. 86 
1 Οον. σΐἷν. 16: ὃὈυὶ δεροοίαϊίψ ἘΡΏὮ. 1ἰϊ, 21. 

ἨΟΜΙΙΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΟπΔΡ. χυι, 1-.-16. 

Το δρυπάδηοο οὗὨ δροβίοϊϊο βαϊυἱϊδίίοηθ (γϑιν 
1-10)..-Τῆο Αροβὺϊοβ φορὰ τρθιηοτΥ οὗ ἢἷβ ἔΠϑηὰρ 
(τοσβ. 1-16)..--ΡΊ 606, ἃ ῬαιοΓ [ὉΓ ΟΥΟΣῪ ΟἸ τ βέΐδη 
ἀοδοοηθδα. 1. Εἴνουν οὁΠ6, ᾿ἴϊκοὸ Πόν, Βῃου ἃ τηΐηΐδῦον 
ἴο Π6 ΡΟΟΓ δηὰ βἰοκ ἴῃ ἴπ6 ΟΠΌΓΟΒ οΥ̓Ὠ [6 [οτὰ : 2. 
ΕΥΘΡΥ ΟὨ6, Πἰκ6 πον, βῃου ἃ ποὶ ἐεαοῦ Οοαἶδβ ποτὰ, 
Ὀυΐ ὀνέη ὦ οὐδ, 88 ῬΏΘΌΘ Ὀτουρηΐ 86 ΕΡρίδβι]6 ἴο 
{πῸ Ἐοπηδηβ (0 Βοπη (νοτθ. 1, 3).- -ττηο ὀνδηροι ἐραὶ 
οἴἶδοο οὗ (μ6 ἀδδοοῦθαβ δΓοΌδὸ ἔγοιῃ ᾿ἰνίης ἰδ τῃ : 1. 
Ιῃ τἴ06 δροδβίοἰϊο σπυγοῖ; 2. [ἴῃ 1860 Μ|Ἃ4α16 Α(68.: 
8. Αὐ (86 ρτγοβοηΐ {ἰ1|6.---Πον βῃουϊἃ οὖν οἢυτομον 
δοῖ ἰοτταγὰ [ῃ6 ἀρδοοῦοαδαβ "-- -Ηθ ΜΏΟ δχογοΐβοϑ ἰοῦθ 
ΤΩΔΥ͂ 8160 ᾿ΔΥ οἷαΐπι τὸ ἴον (νοῦ. 3).--ααυ}]6 δπὰ 

Ι[ ΒΆῪ, ὉΘ ρίοεν ἕοτονοσ."" 80 διατί, ἐαἸχὶ Ὠ9 
ΜΕ ρέῃ ς 4“7Τὸὲὐ [δ0 ΟἿΪΥ πίϑθο Οοᾶ, ἔδπτο μκρ Φοῦθε 

ᾧ ἰπ [86 ἀοτηοξδίσβιο 86059.--Ἐ..] 
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Ρυΐβοὶα, ἃ ΟἸγίβιίδῃ οουρὶθ οὐ τἰ6 ἀροβίο!ῖς αρὸςΪ 
ΘΟμρ. Αοἱβ χυϊὶ, 2, 26 (νεῖβ ὃ, 4λ-Ααι}}ὰ δὰ 
Ῥυΐβοὶα ουπιγαβίθα πιὰ Αηδηΐαβ δπὰ ϑαρρῃίγᾶ : 
ϑοπρ. Δοἰδ ν. 1 ἢ --Ἴ 6 ΟΠ τ ϑιίδη ΟΠ αγο ΟΥ̓ ΡΣΙ ΠΑ] 
8 ΒουβοΒο ἃ οἰνυτοῖ (τον. δ).---ἼἋ 6. ΤἈΠΏ]Υ, [86 ὈΪτι})» 
ρἷαθθ οὐ Ο]ι",ϑάβη βογνῖοθ πῃ τἴ86 θη} ψοτσίὰ : 
ΘΟΙΏΡ. Αοἱϑ χ, 17: χνΐὶ. 84, 40. χυ]ὶὶ, 7; 1 Οοτ. χυὶϊ. 
19 (νον. ὅ). -τὩΒς ΜάΓγ8 οὗ ιἰὸ Νὸν Τοβίδπιοηξς. 1. 
ΜαΥΥ, [6 πιοῖθ Ὁ οὗἨ οὐνρ ᾿οτὰ ; 2, Μαιν, (86 δἰβίθνγ 
οὗ {πὸ τῃοῦμοσ οἵ Φεβυβ; 8. ΜΑΓΡῪ οὗ ΒοίμΔΩΥ : 4. 
Νοτγ Μαρμάκπίοπο; ὅ. ΜΆΓΥ, ἴ.6 τροΐμοῦ οἵ Φοβῃ 
Μαῖκ, 6. Το Βοιηδῃ ΜϑγῪ (νοῦ. 6).- 866 }16 οη- 
οογάδποθ. 

Το Μαγγὰ οἵ ἴῃ6 Νο ον Τοβίδιηθμν στουροα ἴῃ 
Ραΐγβ. 1. πο οἵ ἴθι Ὀοϊοης ἴ0 τἢ6 ὑγχιτηθαϊδῖθ 
ἔπ οὗ Φοβυβ: 2. Τν 0 ἃγὸ ἔγίθμὰβ οἵ οὖν [μογὰ : 
8. ΤτΟ δγὸ ρῥιοίθοίζοββοβ οὗ Ηἰβ δροβί]8β (νιν. θ).-- 
ΤῊ νϑγίουβ γοῖ νγϑ]]-οοῃδίἀϑγοὰ ἀοβιρπαἐο5 οὗ {116 
ἰηαϊνί υ.}89 βαϊυϊοα ὈΥ 17Ὁ66 Αροβί]ϊα : ἩΗροίροιβ ἴῃ 
Ομ τίβε (νοῦ. 8); π|}}-θοϊονθά, τὴν ὑδϊονθα, Ὀεϊονθὰ 
(νοτβ. ὅ, 9, 12); Ὀοϊονοὰ ἱῃ ὑπ6 [μοτὰ (νυ. 8) ; 80- 
Ῥτονϑὰ ἴῃ Ομ γδὺ (γον, 10) ; ομοβθὴ ἰπ [86 ογὰ (νοῦ. 
18); βίβιθν (νϑγ. 1).--ῦμῃο βαϊαἰαιίοπ πὶ ἃ ΠΟΙῪ κῖθβ | 
(τος. 16).- -Τ)6 ΒΟΙΥ Κἰβ8 οἵ ἔγδύθγῃδὶ ἔθ] ϑΐρ, 
δὴ [86 δυάδα. Κ᾽ββ οὐ ἐπθ Ὀθέγασον (νογ. 16). 

{ύυτηκε, οἢ τοῦ, 17: ΤὨΪΒ 8 βαια αραϊηδβί 8}1 ἀυο- 
ἐγ πο 8 οὗ τηθῃ. 

ὅτάβκκ: ΟΡ ΒΟ Δ ἀο68 ποῖ δογορδίο που] ]ν 
ἰσαρϑδοίίοηϑ δηα οχίθγῃδὶ Ὀπβ᾽η688, Ὀπὺ γαίδον αἰγθοίβ 
ἔποῖὰ αὐ ριιῖ, δὰ Ὀτίηρβ ἃ ὈΪοβαίηρ ὉρΟὰ (Π6ῖὰ (νθγ. 
2). -- Ὶκριναεε: ΗῸΝ Ὀοδυῖ! 1 ΡίουΒβ ποιηθῇ ἴῃ 
[0 βαγνίσο οὗ ἴΠ6 ΟἸγοῖ,, ἰακὶηρ ὀρ οὗ νἱάοπα, 
οὨ ]ἄγϑη, ὑΠ6 ΡΟΟΡ, δηὰ ἴῃ6 βἰοῖς 1 ΟἿ, ΠΟῪ Βα Ϊν ἢ88 
[818 σϑὰὶ ἀϊθὰ ουἱἵ ἰπ 86 ΟΠΌΓΟὮ : ΘΥΟΡΥ ΟἿΘ ἰδβ ἴὺ Γ 
Εἰἰπηβο ἢ ἰπ ἶβ οσῶ Ὠουβο 1 Υοὶ 0 ἀο68 ποὺ 866 
1μ6 Τοοίργϊηβ οὗ ἃ ἀοὰ 8ι}}} ᾿ἰνίηρ ἢ (νοτ. 2.) 

ΚΡΕΝΕΕ : 7,6 866, δὺ ᾿οαβί, (πὸ ῬΟΠΙΘἢ ΓΟ ΓΓῸ- 
εἰ ἱτοὰ ἴτοπι Ὧο δβρίὶγ [8] οι ογιηθωῦ, πεῖ ἢ ἴῃ 6χ- 
οορίοη οὗ [Π6 ρυδ]ὶς ομἕοο οὗὁὨ [88 τα ϊη βύΓῪ (νον. 3). 
--Υἱὰ ἃ λοίμ εἶβ8, π:υουϊ ΔΗΥ͂ ἨΔ ΟΠ Π6Β8, δοίια] 
ΟΥ̓ ἱπιασί ποὰ (γον. 16). 

Ἡκύβνβε : Οοπιπηοπαδίϊοηβ οὗ (6 ΟἸγβυϑη δ Γ0 
ΟΡ ἀἰδογοηὶ ἔγοπη ΠΊΘΡΟΙΥ͂ τυ] ἶνγ ΟἸ68, ἴοῦ [Π6Υ 
αν ἃ ΒΟΙΪΥ οδι8θ δηὰ ἃ ᾿)0]ν ῬαΓρΟΒΟ (νοῦ. 1, 3).-- 
Ναίαταὶ θα κηθϑβ, βίγοηρίποηθὰ ΟΥ̓ ζτ866, ΔΟΘΟΙΠ.- 
Ῥ᾿ 868 τη (νοῦ, 6 8.).--- Ὡς ἵγιι ΟἸ γι βδη πγυϑὺ 
γτοδὰ 41} ἴπ086 πᾶηὴθ8 ΠῚ ΠΘΩΓΟΥ ἰηιδγοβῖ, ονθ 
"πουρἢ τὸ πον Ὀυὺ [1{{16 οὐ ποιῃΐηρ οὗ τ᾿μοὶν πουκβ. 
ΤῊΘΙΓ ὨΔΠ168 βδπα ἴῃ ἰῃ6 Βοοῖ οὗ 1,}Ώ6.---ΟΟ] ΘὈΡΙΟΥ, 
80 (416, 18 Βοπιοί! ρ᾽ ΥΘΥῪ δηπιίσυοῦβ, ἴ8δ6 Ἰονεβὶ 
δἰ ἢ ἢ] βοσνδηὶ οὗ ΟὨ ταὶ 18 ποτα ἰπδη ἴπ6 τηοβί δἀ- 
μιϊροα που] ὶν ἢθτο. --- ΗΟἸουΒ 8008 ὁΔὴ οὐθὴ Ὑ]Βἢ ἴο 
τϑιπαΐη οοποραϊοά, λαϑεῖν Βιώσας (γνοΓ8. ὅ, 6 [ἢ)..- 
ΤῊς Κἰ8ϑ8 σὴ Ὀ6 πχοϑῦ ὈΠΠΗΟΪΥ͂ Δπα τηοϑὺ ΠΟΙΥ (νον. 
16). 
πε ανιέν ΟὨ ψοτβ, ὅ-: Ο ΠΑΡΡΥ͂ Βουβ68, διὰ 

γίοθ ΠΑΡΡΥ Ππουβοῃοϊ άθγβ, ]Π 086 ἔδυ 68 ἀγὸ 1{||6 
ΘΠ ΓΟ 68 ἴον οἱ οἰ  δπα ἀσγοίίοη ἴ--ΟΌβοννο : 1. Τ|δῖ 
ΘΟΏΪΟΣΪΟΥ ἴῃ σγῶοο ἰβ ἃ ΥΘΙΎ ζτοδῖὶ ΠΟΠΟΓ: δηα ἴ0 ὑ8 
ἴῃ ΟὨγίϑὺ Ὀδίογο οὔἹοτβ, ἰ8Β ἃ ὑγδηβοοηάθηΐ ργογορᾶ- 
ἶνο. 2. Ταῦ αοἂ νὶ}} αν [6 σοοὰ πογκϑ οὗ 8]}} 
Ηΐ8 βαϊηῖβ, δῃὰ [Π6 βουυίσοβ δϑρθοία!ῦ πῃ] ἢ 8.6 
ἄοπο ἴο Ηΐβ τηἱπιβίουβ δηὰ δΠ} ΑΒΘΔΘΟΥΒ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Οὗ 
Ηΐα ρϑορ]θ, τὸ Ὀ6 ἀρρίαυαοα, ναἰαοα, ἀπὰ τοουτάρα, 
--Ηξναὺυ : [ἢ ΟὨγίβυδιι σου στοὰ Ὁ] 0η8. ὕπογο βῃου]Ἱὰ 
Ὀ6 ᾿οβ86 Ὁ βουΐϊοεῖ6β, ᾿ἰηκοὰ τοροίῃον ἴῃ ἰόν ἐπα οοι:- 
ψΟΓΆΘ, δηὰ ἰακίηρ ορροτγίαπ! 68. οὗ Ὀδΐῃρ οἴθη το- 
ΚοῖΠ6Γ.-π ΟΌΡΕΙΡΟΘΕ: ΜΘΏΥ ῬΜΟΠΊΘη ἢαῦα ὈΘΘῺ 6Π)}- 
ὨΘΏ(Υ υὑϑοδι]. ΤῈ πιοϑὺ γα] Δ Ὁ]6 τηϊηϊβίοσθ ᾶνο 
οἴη Ὀδθη ῥβϑίδιθὰ Ὁν [6 πὶ ἴῃ [86 δυ6ο688 ΟΥ̓ (Ποῦ 
σονκ, πῃ} τΠοἷν μίουβ οᾶγα, υπᾶθν {ΠΠ6 γοϑιγαίηϊ οὗ 

ἜΝ 
ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΝ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

1116 ϑἰτϊοίοδυ τηοάοβῦν δηὰ ἀδοογμῃ, ἰ 88 ΠΡ ΪΪΥ δὲ 
οἰερυυλ γ ̓ἱπῆποπορα οὨ] ἀδθη, βογυδηΐβ, δὴ γουηβ 
ἔγθηαβ; γοθ, δα8 ὈΘΘῺ πα πηθθὴθ οἵ βονϊηρ (δ6 
δϑϑάβ οἵ γεϊϊρίου ἰπ θη ον τηϊηάβ, Ὀθίογο {πεν ὑπ γε 
ὈΘ6ΘΠ σΆΡΔΌ]6 οἵ σοπιΐηρ υὑπάδῦ ταἰηϊβύθσ δὶ τὰ γν.-τὸ 
ΞΟΟΤΤ: ᾿α βου! ὰ ἴορθ ἴἰ6 Ὀθθῖ οὗ οἰμογα, ἀπ 
σοιμτηθηὰ δὶ 18 ροοα ἴῃ (μοῖρ οοπαυοῖ.---Ηὼ σε: 
ΤΏ βοοίδὶ γο αθοηβ ἰθ ψηΐϊοὰ ΟἸγἰβυϊδἢ8 βίδηιὶ τὸ 
ΘΔΟὮ ΟἿΟΣ 88 γοϊδνοβ, σουῃγγθι, ἰτἱθη δ, βου ἃ 
ποῦ Ὀ6 Δ]]ονγϑὰ ἰὸ ψῖνο ομδγβοῦθσ ἕο ἐμοὶγ ἔδε! ηρδ δἱινὰ 
οοπάμποί ἴ0 ἰδ6 Θχοϊυδίοη οὗ [Π6 τότ ἱπηρογίδηϊ ΓῸ 
Ἰαου ὙΔΐοΝ ὉΠΟῪ ὈΘΔΓΡ (0 ΟἸγίβε, [δ ἰβ. 38 ἔγίθηάβ, 
ΘΙ ΡΟΙΒ, [6] 1ονν.]ΔΌΟΓΟΙΒ ἰπ [Π6 [κοτὰ, ὉΠπαῦ {Π6}αγε ἴο 
Ὀ6 ΓΘΟΟρΠΪΖΟα.--ΒΑΕΝΕΒ : ΒοΙρίοη Ὀπαβ ἢΠ6 Ὠσατῶ 
ΟΥ̓ 8}} νιίΐο Θιρῦγασο ἰδ ΘΒΘΔΘΕΙΥ ᾿οροῖθονῦ. [10 τηλοῦ 
ὝΠ6 τὰ ἴδε] [Πδὶ [ΠΟῪ ΔΘ Οομ6 ρσγοδῦ [(ἈΠΩΪΥ, υηϊ δα ὈΥ͂ 
ἐμτα Ἴ διὰ ᾿οϊμοα ὈΥ ῬΘΟΌΪ ΔΓ δυδο  ΠΙΘΏ4.--- 
΄. ΒΕ. Η. 

Ὑὰεβο. 11-27. 

ὙΥαγεΐηρ δραϊηδὲ ἀἰδίυγθοσθ οὗ ἴ86 Ομυγοῆ. ΤὨΘ 
ΑΡροβῦὶθ ῥγοῃουῃοθδ αραίηδὶ πο: 1. ἮΝ 6} 
ΤγδΌΪ 688, ἀοδί παῖ, ἰΠοτ, α. 88 ἴῃο56 ὍὮΟ σϑιϑὲ 
αἰν βίοπβ δῃὰ οἰἴΐδηοθα ὁ. πῷῦυπ, 8{|6 Οὐ ΘΓΒ 8]100}0 
δνοϊὰ, Ὀδοδυδο ΤΏΘΥ ἃ ποῖ ἴῃ Ομ γῖβε, θὰ} βοῦνθ 
Ὁμοηβοῖνοθ, δηὰ ἀθοοῖνθ βίσηρ]α Ὠδδῦῖδ ὈΥ Βοπουοᾶ 
ψοτὰβ δηὰ [8186 βρθθοῆθι, 2. ὙΠ 4}1 σουδάθῃοσα ἴα 
[86 ΘΙ ΒΟΥ οὗὨ (6 ΟἸυΓοΙ) αἴ Εοπιθ  Ὀδοδυδο, α. 
τοῖν οὐθαϊθῃοα 18 ΘΟ 6 δογοδαὰ ὑπο 81} τθῃ ; ὦ. ἢ6 
ΒΕΓ 8 σία οἡ [μοῖρ ὈΘΠΔΙΓ: 6. Ὀὰὺ ἀθεῖγθβ ἐἰ παῖ 
(ΠΟΥ͂ 6 ΨΘΡΓῪ σΑΓΟΙᾺ], τὶθο απο {Ππᾶὶ πο 18. ροοά, 
δη ἃ δἰ} 016 οοποργηΐης εὐ]. 8, ὙΥΪΟΝ [Π6 βίγοηροβὲ 
Ὦορα ἴῃ ἴπ6 (ἰοὰ οΥ̓ ροδοθ, ὙΠῸ 6 δχρθοῖβ μὴ] 
ΒΒοΥΝΪΥ Ὀγυΐδα ϑαίδη ὑπάοῦ ἴῃ6 ἴδεϊς οἵ δὑεϊῖθτοῦο 
(τεγβ. 17--20).-- Ὅλ αἰνίδίοιβ ἀπὰ οδδηοθβθ ἴῃ [86 
Ομ υγοἢ (νοῦ, 17).--τὖῦ]νο οδῃ ὀδυβα οἴἴδηοο, ποῖ ΟἹ]Υ͂ 
ὈΥ ἃ Ὀδὰ ἰδ, Ὀὰὺ αἰθὸ ΟΥ̓ Ὀ8Δα ἰοδομίηρ (νον, 17).-- 
Οοοά πογὰβ δπὰ ἔδὶν βρϑϑοῖθβ ὙΘΥΥ͂ ΘΆΒΙ ἀθορὶνθ 
δἰ ρ]6 ᾿ιϑαγὶβ᾽ (νοῦ. 18).---Νοῦ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ {ηρ ν  ϊο ἢ 
ἰαβίθβ βυγϑοῖ ἴθ ὨΘδΙ ΠΥ, ΠΟ 18. ΘΥΘΡΥ τΐϊηρ πΠοἢ ᾿δβ 
ἃ ΡΙοαβίηρς ϑουπα γα (νον. 18). 

ὟΝ 86 απὸ ἴῃδὺ ἩὨΐσΏ ἰ8Β ροοὰ, ἀπὰ βἰταρὶο οὐν 
σογηΐης οὙ]}} Οομρ. Μαῖϊϊ. χ. 16:1 Ὅον. χῖν. 20 
(γεν, 19). -ἼτὯῃἱαῬλἁο αοα οὗ ρμϑᾶσβ δοῃαιογθ, ϑαΐδη ἰ8 
᾿τοάάθῃ ὑροῃ (νον. 20).---Τὸ ΘΟοα αἱοῦθ Ὀ6 ΕἹΟΥΥ͂ 
τυγουρὶ 6ϑὺ8 ΟἩγίαὶ [ογονεῦ ἢ Απηθη (γοσβ. 2δ-- 21). 

Ξτλδκκ, ΗΚΡΙΝΟΚΕ : ΟΡ βῦδηβ ἃγα ποὶ ἀυννἢ 
ὈΙοοΙ9 (ΡΒ. οσχῖχ. 100, 104): Ὀυῖ ἱπάυδιτίουδβ, πίδβο, 
ΖΘΟΔΙΟΌΒ ἰῃ (μδὲ ὙΠΙΟΘἢ ἰβ σοοά, [1}} οὐ Ἔσο] θιὶ σοιιἢ- 
836] δηὰ νῖθα δχθουμίοη. Βυῦ ἴθ 18 ονίηρ ἴ0 08 6}Ὁ 
βοάν αἰ] οἱ δπὰ Ἰοτὸ ἰμδὲὺ ΤΏΘΥ ἀο ποῖ ὑπάογ- 
βίαπα πὶοκοάηοϑα, ἰηντριθθ, δῃὰ 4}1 κἰπᾶὰβ οἵἁ ἴον 
ἐγῖοκ8 (Θϑρθοΐδ!ν ΘΠ ΤΟ Πηδῖζα ἐῃπογηβοῖνοϑ ρ]6θα. 
δηῦ, δοοογαϊηρ ἴο ἰ.6 βοδἢ, ὉΥ δ δίηρ δὐοαυΐ, καρ 
ΡΟ  ἰςΒ, δὰ Βαιοείηρσ τ] ὑΠ6 οΓΟΒα οὗἨ ΟἸἾ τ δι), δὴ 
ΓΘ Οἴει ἀοοοὶνοα (νον. 19). 

ΞΡΕΝΕΒ: Α Ἰἴ6 οδηποὶ ϑβϑίδπᾶ ἰοῆσ, Ὀυΐ τιτϑι 
ΠΑ}}Υ Ὀ6 οχροβοά (νογ, 30). 

Βενακι, : [ἢ (Πἰ8β π)ιοῖο Ερίβι16 [6 ΑΡροϑιὶθ τησι» 
Εἰοη8 ἐδλό δηθπι Ὀὰ ΟΠ 06 : ἴῃ 4} ἷ5 Ἐρ᾽ βι}68 ἢ τ ϑῃ- 
τἰομβ ϑαίαη, πἷπο ἔδ68, δὰ ἰδ ἀευνὲϊ εἰχ (πιο (Υ6ῦ. 
20 
ἐπξαος ΑΓ ἀραΐηθι ἀσοοίνοτθ. 1, [τηροτ : 

2. Πεβογρύζοῃ οὗὨ ἔδ]56 ἰθδοῦοῦβ: 8. ατοιπὰ οὗἉ πτ» 
ἷηρ : 4. Οοπιίογι (νοτγα, 17--24).---Τ ἀϑογ ριον οἵ 
Ῥταβα ἴο ἀοά, ἀπὰ ἴΠ6 νἱίδῃ ἴον Ηΐ8 Ὀϊραβίπψ. 1. 
ΤΊ ϑυθ)οοῦ οὗ {Π6 δβογίρῶομ οἵ ρῥγαΐβε : ὃ. ἴ 
ρτουηὰ (νογα. 2ὅ--27 

Ἡεύβνμα: ΤΠπ6 ΠΕΕΝ πηΐθῃ ΟΠ ἴθ εἰἰακο νοῦ 



ἱ 

5Υ οΥἱ! ἀθαὶγο δῃὰ υπὈο]] οὔ; ἐΠ6 ΡύτΡοΒα οὗὨ {Π6 ὁ6υ]] 
«ἰγὶς 14 δἰ σὰγβ βοραγεῖὶοη δηα ἀρβίγυσιίοι ( έυέαε 
"“ἱ ἔπιζστα ἢ. ΤὨΪθ ὈΚΟΒ. μΙαου Θβροοΐα! }Υ ΟΥ̓ Π]6ΔΠΒ 
οἵ αἶρ ΚΟΔΟΏΘΙΒ (τ γα. 17, 18).---Ἴτῇς ποῦ! ἰ8 Ν 188 
ἴῃ ἀοΐπς οΥἱ], δὰ ἀπε κη} ἃ] ἰη ἀοίηῃρ σοοὰ (νον, 19). 
--Βγ 6οὰ διὰ Ηΐβ ϑρ᾽τῖς τὸ οαἢ ΓΟ ΑΌΟΡ ϑαῖδη ἐπα 
δ τοσκϑ. ΟἸγίσε ἢὰ8 Ὀδχαῃ ἴο ἀθεῖγτον ἴΠ6 ΨΟΓΚΒ 
οἵ Ξαίδη, ἰΒβουρὶ (6 ἰΔ8ις ἰ8 ποῖ γοὺ δΒηϊδῃρὰ (γε. 
80 

[ΡΑΕΙΝΡΟΝ, οἢ Υοῦ, 20: [Γ 186 ἀ6ν]}} ἱπϑρίγο ον] 
Δδουσηβ, αοἀ ἷἰβ ὈΟΙῺ 80]6 δηὰ π|}}ἶηρς ἰοὸ ἰῃδρίτα 
ξυο: δ ἴῃ 4}] οὔὺν ὑγ418, ἴῃ ἃ}} ὥσῃμς οὗ ουν ἰγδυ- 

ἑοῃ, δῃὰ ἴῃ 4}} πη οὗ οὖὐῦ τ 68], ἱπ [86 ποὺν οἴ 
δαὶ δηὰ ἰῃ (ὴ6 ἀδὺ οὗἩ ἰυάριηοηῖ, Ηΐ8 “ σδοθ ἰϑ 
βυβῆι!οηὐ ἴοτ ᾽᾽ π8. 

[ΠΈΚΕΜΥῚ ΤΆΥΤΟΒ : Α}1] ρθορὶθ πῆο ἀδαβῖγα [86 
θοηοῆϊ οὗ [ὴ6 φοθροῖὶ δγὸ Ὀουηα ὑὸ ἢδᾶΥθ ἃ [6] ΒΕ] 
Δ βοοϊθιυ τὰ ἴΠ:686 84] ϊ8, δῃ Θοτητηυηϊοδῖο νὶ 
ἴΔότα ἴῃ τηδἷν ΠΑΙΥ τπίηρΒ, ἴῃ τποῖρ (αἰτῃ, δηὰ ἰη ὉΠοὶγ 
ΒΟΡΘ, δηᾷ ἴῃ ἐμοὶν δδογδιηθηίβ, δὰ ἴῃ ὑπο ὶγ ὈΣΑΥΘΓΒ, 
δΔηὰ ἰπ τοῦ ΡΟ ΔΒΘΟΙΩΌ]168, δὰ ἰπ (ποῦ ΖΟΥΘΓΏ- 
τηθῃϊ : 8Πη6 πιυδὲ (0 ἴο Π6ηὶ 411 (ἢ 6 δοὶδ οὗ ομδυ ΟΥ̓ 
διὰ τηυΐυλὶ μοῖρ ἩδΙοὮ ΠΟΥ οδὴ δηᾶ διὸ τγοαυϊγοὰ 
ἴο : δηὶ πιοῦν (Ὠἷ8 οοτητηυηΐοη οἵ βαϊπίβ, δῃὰ ἃ 
οοη)υποϊίοι λῖὰ Πότ ἩὯῸ Ὀδ]ονΘ ἰῃ αοα [᾿τῸ 
Δοϑυδ Οἰτίβι, ὑΠποσα 18 ὯῸ δβαϊναιϊΐζοη ἴο Ὧδ οχρϑοίθα: 
ΜΒ σομηπηυηίοη τηυδὴ 6 Κορῦ ἰη ἰηπταγὰ {πη ΡΒ 
ΔΙΎΔΥΒ, λη ΌΥ 4}} ρδΊβοῃΒ, δηὰ ἰοβιβοὰ ὉΥ ουϊπατγὰ 
Δοῖδ ΔΙΉΔΥΒ, ἩΠΘῺ ἰδ 18 ρΟΒΒΙΌ]6, δηαὰ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 ἀΟΠ6 
ὌΡΟΣ 8 ἀπ ΠΟΙΥ ΘΟΠαΣ ἾΟΙΒ. 

[Βυκκιτε: αοα ἷβ ΟὨΪΥ πίβθ, Ὀθοδῦβο 4]}} πίβαοση 
δ ἀοτίνοα ἔτοῃῃ Ηΐπ ; 81} [86 πνιϑάοπ, οὗἨ δῃρθὶβ δῃὰ 
ΤΏΘη ἰδ Ὀπὲ 8 ΓΑΥ͂ ἔγολ Ηΐβ ἰἰρινῖ, α ἄσορ ἔτομη Ηΐδ 
Οσθδῃ, [μοὲ 186 πίραοτῃ οὗ Θοά, ἱπ 411 Ηΐβ ἀθαϊ ϊηρβ 
πὶ υ8 ἀπὰ ΟὐΓϑ, Ὀ6 δαπηϊγοα δηὰ δὐογοὰ ὮΥ͂ ὑ8β: [ὉΓ 
8}} Ἠΐθ τοτκβ οἵὗἨ ργονϊάθῃδθ δΓῸ 88 ΟγἀοΥἿγ δὰ ρογ- 
οοἱ 28 Ηΐβ ποτκβ οἵ ογοδιίΐοῃ, ἰμουσ τὸ ραγοοῖγο ἰΐ 
Βοί, 

[ΗΠΕΚΝΕΒΥ : Μαγκ (δοδὲ {πὶ οδυδο αἰ ν βίο ηΒ : τηδτὶς 
ἐπ τηοϊπῃοα ΓΠΟΘΥ ἴδ κα, [ῃ6 πα {ΠΟΥ͂ ἀτῖνο δ : ἴΠ6Γ6 
δ ΠΟ παρά οἵ ἃ ρῥἱοτοΐησ, παίοῃ}] ογα, ἴὸ ἀΐβοθτῃ 
(6 ἀδῆροῦ ΜἯἨ͵Θ 8.6 ἴῃ ἔγοιῃ βυοῖ ρ6ΟΡ]Θ: [Γ᾽ Θο:)- 
ΤΩ ὨΪΥ ἴΠ6 ργοϑύθηοοϑ ἅτ ῃ᾽δυβί ὉΪ6, π᾿ ΘΩ ([Π6 ᾿τγοὐοοῖβ 
ΔΓΘ ΥΘΙῪ ροτηϊοίΐουβ. Ὸ οὶ ἴοοῖς ΟἿΪΥ δὲ τ86 αἰνὶ- 
Β'ὁ0η8Β διὰ οὔΐδῃορθ, Ὀὰχϊ τη ὉΡ ἴΠ086 ΒΙΣΌΔΙΩΒ ἴο (0 
ἴουπίδίη, δηὰ τηᾶσκ {Π056 ὑπαὶ οδῦδθθ ἵΠοτη : δῃὰ 68- 
ΡΘοΐΔΙΪΥ τῃαὶ ἴῃ ἴδοι πΐοΐι. οδυδοθ ἔδιοθο αἰ νἼβί οΠ.Β 
διῃὰ ΟἸδη068 : ἴ[Π086 ἰυδὲ8 Οἡ 6δοὶ δἰὰθ, ΘΠ ΘΟ ΟΟΠΘ 
(680 τῶγδ δῃὰ ριἶρΒ. Α ἀἄδηροῦρ αἀἰδοονογοὰ ἰδ 
84} ργονοηϊοα, 

ΒΟΟΤΥ : [ἢ ΟΥΘΥ [0 τηδἰηἰδῖη ΘΟΙΩΙΩ ΠΟ; ἩΠῊ 
[00 Ιοτὰ δηὰ νὴ Ηΐβ βαΐῃη!β υπἰπίογσυρίοα, δγοϊὰ, 
νι ἀοοϊοα ἀϊδαρργοῦθδίίοι, [086 ῬΘΥΒΟΩΘ Ὑ8Ὸ δἷτὰ 
'ο ρῥγειαἶοο Ὀθ᾽ΐονοτθ δρδίηδε ϑδο οἷμορ, [0 ἀγα 
ἴδοι ΟΠ τοι [Αἰ .Ὁ] μαδίοσα, οσ ἰὸ βοθοθ ἐΐθπὶ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥ͂Ι. 31- 31. 45ὲ 

ἰηΐο δίτδηρθ ἀοοιγ 68, ΘΟὨΙΓΑΙΥ ἰ0 ἐπα εἰτηρῖ6 ἔγυϊδ 
οὗ Οοἀ δ πογὰ. 

[Οιλεκκ: Τμὸ ΟΒυγοῦ οἵ Οοα ἴνὰϑ οὐδ ὕθϑ 
ΤΟ Ιοἃ σὰ μτγούθμαθὰ ραβίοσθ, θη 80 ἔθοὰ 
ὉΒοιβοῖνοδ, δῃὰ ποῖ ἴμ6 βοοὶζ ; ἸΏ ὙΠῸ ὃγθ ἴοο 
Ῥσουὰ ἴο Ὀδζ, δὰ ἰ00 ἰΔΖΥ 10 ψοῦκ ; νῖο ἢςνα ηϑὲ 
ἯΠΟΣΡ ὕτδοθ ΠῸΡ κἱδδ ἴὸ μίαπι ἴἢ6 βίἰδηθαγὰ οἵ 18 
ΟΓΟΒΒ ΟἹ ἴῃς αἀ6ν}}} 8 τουγϊ του θ8, δη, ΟΥ̓ 1Π6 ΡΟΝΦΥ 
οὗ Ομγὶδῖ, πιὰ Ἰηγοδὰβ ὑροη [8 ἰτἰηράομ, δπὰ βροὶ 
Βἷπα οἵ ἷδ βυθ)οοίθ. ΒΥ δβονίηρ ἴΠ6 βοθὰβ οἵ Ἂἶδβ. 
ΒΘηΒΙΟΏΒ, ὈΥ̓͂ τη68η8 οὗ ἀουδιΐα! αἀϊδρυϊαιίοηδ, δῃὺ 
[86 ργορδρδίίοη οὗ βοδῃᾷδ]β : ΟΥ̓ φαγί δηὰ ἰμδίῃ- 
υὑδιΐηςς ΒροΘΟἢ68--- Ὁ [Π6Υ αἴδοῦ οἰοβδῆοθ πὰ ρυοά 
ὈγΘθα 9.6} τὰ ΟΠ τ ϑιίδη οοηρστορδίίοηδ, ἔυγηι 
ἃ ῬΔΙΙΥ [0Γ ΓΒΘΙ ΒΕ ν68, διιὰ {8 ᾿ῖνγα οἡ ἴδ6 δΒρμο]}" 
οὗ ὕϊο ΟπυΓοὴ οὗἁὨ Θοὰ, 

[Πονακ : Ηον ονον το ἴπ6 ΟΒΌΓΟὮ ΤΩΔΥῪ 6 αἷδ, 
ἐγδοῖθα δῃὰ ἰγουδ]οὰ, οὐτὸσ δηὰ 118 δανοοδῖββ οδπηοὶ 
ΒμΑΙΥ ρῥγοναὶ}. τ δίδη ἷἰ8β ἃ Θυπαυογοὰ ΘΠΘΩΥ ὉΠ} 8 
ἰοησιῃδηϑα οδδΐη, 

ΒΑΒΝΕΒ : [μοῖ ΤΩΘΏ ΙΩΔΚ6 ῥϑδιθ (μοῖρ ρῥγίη οὐ» 
θοῦ, τοβόῖνθ ἴο ἰονθ 81} ὙὮὯΟ δγὸ ΟἸ γίβιϊαπβ, δὰ ἷὶ 
Μ|}1 Ὀ6 8 ἰΠ1Ἀ}}}0]60 σαῦρεα ὈΥ τϊοἢ ἴο τηθαβυγὸ [ἢ 6 
ΔΥχυμηθηΐ8 οὗ ἴΠο080 ἮΠΟ βϑϑῖς ἰ0 ῥτοτηοίβ δ] δ μαι Φ 
δηα οΟὨ ΘΏΠΟΏΒ. 

[Μ᾽ σειντοσκ : Τόσο ἰ8 ποιμίπρ ἰῃ τοὶ ρίοπ ἴῃ 
σοι ρδιϊ Ὁ] 6 πιὰ ἢπ6 πδίυγδὶ αἴδοοιϊομβ. ΝΑΥ, τοῦ 
ΜΠ} δηθὰ ἰμαὶ δΒ6 νμο ἴονοβ αοἀὰ τηοϑῖ, ἢδ8 ἴδε 
δἰ ΓῸ Δηδ τηοβὲ ἰγυβυ  ΟΥΙΠΥ ἰόντα ἴον ἱεἰπιἰγοὰ 
δηα (τοηβ. ἸΤΏΘ ᾿υτθδῃ Δ ἴδοι 0Π}8 δγὸ ρυγχεοιὶ οἵ 
8}} ἀτοββ ὉΥ {6 ἔσο οὗ Ἰονε ἴο 6οά. Α Ὠθαγὶ [ὑ]} 
οὗ ΟὨΔΥΪΥ ργομρῖδ ἰο 8]]} δηὰ ᾿εὶπὰ δεϊοῃβ, 
ἦαδὺ ὙΠΟ ΠΟΥ͂ ἃΓῸ οδ θὰ ἴογ. [ὁ γ|}}} σῖνο ἔθδγβ, 
ὙΨΏΘΗ ἴθδσθ Δ ΒΥΙΩΡΘΙΠΥ͂ 8 ὈΪ658 ΟΥ Β6Υ6 ; ἰΐ π|]}} 
Εἶνε Ββδογὶβοθ, θη βϑ γί δοθ οδῃ ΠΘΙΡ ΟΥ 88}070 ΒΟΠῚ6 
Βυβδετίηρ βου]. Ἑδυποδὺ ἴον ἴὸ Οοὰ νιμδέ ἀΐδρθ]αν 
ἰιβϑ ἢ ἴῃ ᾿θηάϑγ αἰιϊ δαϊοβ, ἰῃ σοοὰ, Κἰπα, δῃαὰ σοόπῆῖὸ 
τηἰϊηἰβιγδοῃβ--- πὶ αἰΐ ἔοττηβ οἵ Ὀοπουοΐθηςα δὴ Ρ6γ. 

| 8008] βδογίῇοθ. Απα {8686 {πίηρθ Ὀθοοτηθ ἴΠ6 πηοῖὺ 
ΘΕΒΥ, [0 ΠΟΤΕ 6 ΚΠΟΥ ΟΥ̓ [86 Ἰονο οὗὨἨ Θοά, 

ΗΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ὁη τῸ7. 17: ΦΟῊΝ 
; Βκλρινα, ϑεγηι. (μοπάοῃ, 1642): 6. ὕβοστ, 712 
Ἀυϊϊς οὗ αἰδοη, πέι ἧθας 1καί., 168 ; ΦΟΙΙΝΕΟΝ 
Οκαντ, 7Ὺὲ Ῥνὶπιξέυο Ολυγοῖ, ῶς, (1848), 204. 
“-οὐ στὸρ. 19: Φοὴν ΨΌΒΥΙΝ, εϊρσίοις Ῥδίδάονι, 
νηὶ. γὙ0]. ἷ, 800; ΒΙΒΗΟΡ ΗσκΡ, βεγριοηδ, Ἡ ονλα, 
ψ0]. νἱ. 21δ. ΦΨΦΟῊΗΝ ΜΟΒΙΕΥ, Ζέδο., 99. 9081 ΡῊ 
ΒοκΡεαν, 706 Ολνείϊαπ᾽ ες Ῥπδάοπι απὰ ϑὲριρί οι εν, 

, βδγῆι., 199; Α. Ν. ΘΑΒΝΕΙ.,, ὅδγηι., 247. Ο. ξιμ- 
ἘΟΝ, ὠδναείέοεαϊ Ἡίκάονι Ἰεοονιπιοη δά, Ἡγον δ, νοὶ. 

ἰ χν, 699.---ΟἹ νογ. 97: ΟἩλΆνοοκ, 7Ὁ6 Ἡρίλάοηι . 
: Θοα, νονζα, το]. ἴἰ. 146. Ὦλνιξι, ΤΗΙΤΒΥ, 
; Ἡέδαάονα 97 Οοὐ, ϑογπιον οπ λα Αὐγίδωίεε 97, Θ΄ ή, 
ι ΨΟΪ, ἱ, 236. α. Βσκρεε, 7Ὶλε Ἡέράονα 97 Θοά, Μὲ 
ἴαρε βεγην, Υἱ,--ὖ, Ἐ. Η.] 
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